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curriculum reform proposals, we strongly recommend embedding critical thinking 
and the corresponding logical reasoning skills much stronger throughout all levels 
and years of secondary education. The OECD states that “the Dutch curriculum is 
less articulate on this [critical thinking] construct than the CCM countries, …. The 
highest difference is observed in ‘Mathematics’” (4% versus 11% of content items; 
pp. 45-46). At the same time, the curriculum reform can be an excellent opportunity 
to seek collaboration with other school subjects where proper reasoning and 
analysing arguments is an essential part too. In the introductory chapter we already 
mentioned that the Dutch language and the elective subject philosophy would be 
ideal to emphasise cross-curricular components, but the list of possibilities is almost 
endless, we mention: history, social studies, geography, other languages, and all 
sciences subjects. 
All these implications will only be effective if teachers are well prepared. We showed 
in our results (see Chapters 4 and 5) that teachers need sufficient support in 
organising classroom discussions and their provision of formative feedback, which 
is also relevant for other topics and courses. We advised that the Thinking Through 
a Lesson Protocol (TTLP; Smith et al., 2008) could support teachers in their 
preparations. However, before teachers are able to provide feedback on possible 
students’ biased reasoning, they should be able to recognise and prevent biased 
reasoning themselves and be able to explain how to avoid flaws in observed 
students’ reasoning. Results from Janssen (2020) show that teachers need training on 
that and, luckily, can be trained as well. After all, for successful results in 
strengthening critical thinking, teachers have a crucial role (Abrami et al., 2008; 
Halpern, 1998). 
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Introductie 

Sinds de herziening van de curricula voor het wiskundeonderwijs in 2015 in 
Nederland is er bij wiskunde C voor het profiel Cultuur & Maatschappij (C&M) op 
het vwo een apart domein logisch redeneren opgenomen. Het C&M-profiel bereidt 
leerlingen voor op universitaire studies in de sectoren Taal en Cultuur, de sector 
Recht en de sectoren Gedrag en Maatschappij (SLO, 2015). Het programma 
wiskunde C is hierop aangepast met profielspecifieke onderdelen die wiskunde in 
verband brengen met kunst en filosofie. Logisch redeneren is een van die 
profielspecifieke onderdelen. De gedachte is dat dit onderdeel een bijdrage kan 
leveren aan het redeneren op allerlei gebieden in de maatschappij. In de eindtermen 
staat bijvoorbeeld: “De kandidaat kan de correctheid van redeneringen en daarbij 
horende conclusies, zoals gebruikt in het maatschappelijk debat, verifiëren en 
analyseren” (College voor Examens, 2016, p. 14). Zowel in het dagelijks leven als in 
diverse beroepen, zoals arts, jurist, rechter of politicus, moeten immers redeneringen 
opgezet, geanalyseerd en beoordeeld worden. Het is bijvoorbeeld van 
maatschappelijk belang dat een rechter uitspraken goed kan wegen en 
onderbouwen met bewijs en onjuiste veroordelingen voorkomt. Mede vanwege de 
maatschappelijke relevantie is er in het onderwijs meer aandacht voor redeneer- en 
argumentatievaardigheden gekomen. 

Het is echter onduidelijk hoe onderwijs in logisch redeneren vorm moet 
krijgen om aan te kunnen sluiten bij de al aanwezige redeneervaardigheden van 
leerlingen; vooral met het oog op het doel dat de ontwikkeling van logisch 
redeneervaardigheden moet bijdragen aan situaties buiten het klaslokaal. Omdat 
wiskunde C alleen wordt gegeven in de bovenbouw van het vwo aan leerlingen met 
een C&M-profiel, vormden zij de doelgroep van dit onderzoek waarvoor we een 
interventie hebben ontwikkeld met als doel hun redeneervaardigheden te 
verbeteren. 
 

Theoretische achtergrond 
De belangstelling voor logisch redeneren in het Nederlandse onderwijs staat niet op 
zichzelf. Allerlei internationale organisaties (zie bijv. European Union, 2002 ; OECD, 
2019a; Thijs et al., 2004) beschrijven vaardigheden die nodig zijn om leerlingen voor 
te bereiden op de huidige informatiemaatschappij. De 21e-eeuwse vaardigheden 
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Sinds de herziening van de curricula voor het wiskundeonderwijs in 2015 in 
Nederland is er bij wiskunde C voor het profiel Cultuur & Maatschappij (C&M) op 
het vwo een apart domein logisch redeneren opgenomen. Het C&M-profiel bereidt 
leerlingen voor op universitaire studies in de sectoren Taal en Cultuur, de sector 
Recht en de sectoren Gedrag en Maatschappij (SLO, 2015). Het programma 
wiskunde C is hierop aangepast met profielspecifieke onderdelen die wiskunde in 
verband brengen met kunst en filosofie. Logisch redeneren is een van die 
profielspecifieke onderdelen. De gedachte is dat dit onderdeel een bijdrage kan 
leveren aan het redeneren op allerlei gebieden in de maatschappij. In de eindtermen 
staat bijvoorbeeld: “De kandidaat kan de correctheid van redeneringen en daarbij 
horende conclusies, zoals gebruikt in het maatschappelijk debat, verifiëren en 
analyseren” (College voor Examens, 2016, p. 14). Zowel in het dagelijks leven als in 
diverse beroepen, zoals arts, jurist, rechter of politicus, moeten immers redeneringen 
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zichzelf. Allerlei internationale organisaties (zie bijv. European Union, 2002 ; OECD, 
2019a; Thijs et al., 2004) beschrijven vaardigheden die nodig zijn om leerlingen voor 
te bereiden op de huidige informatiemaatschappij. De 21e-eeuwse vaardigheden 



557731-L-bw-Bronkhorst557731-L-bw-Bronkhorst557731-L-bw-Bronkhorst557731-L-bw-Bronkhorst
Processed on: 19-5-2021Processed on: 19-5-2021Processed on: 19-5-2021Processed on: 19-5-2021 PDF page: 178PDF page: 178PDF page: 178PDF page: 178

Samenvatting 

178 

(e.g. P21, 2015) zijn hiervan misschien wel het meest bekend. Het P21-framework 
voor 21e-eeuwse vaardigheden laat zien dat er naast kernvakken, zoals talen, 
wiskunde en geschiedenis, aandacht moet zijn voor vakoverstijgende thema’s en 
vaardigheden. Belangrijke vaardigheden zijn bijvoorbeeld: kritisch denken en 
probleemoplossen. Liu et al. (2015) geven aan dat logisch redeneren hiervoor de 
verbindende factor is. De term logisch redeneren wordt echter niet eenduidig 
gebruikt. In hoofdstuk 2 zijn de verschillende interpretaties uiteengezet. Daarbij is 
zowel formeel als informeel redeneren van belang. 

Formeel redeneren is onlosmakelijk verbonden met wiskundeonderwijs. 
Schoenfeld (1991) definieert formeel redeneren als het redeneren binnen een set 
regels en symbolen, zoals wiskundige regels. Zolang de spelregels van het systeem 
gevolgd worden, resulteert dat in valide uitspraken binnen het systeem. 
Voorbeelden van formele systemen, die tegenwoordig vaak symbolische logica 
worden genoemd, zijn de propositielogica en de predicatenlogica. Zo gauw je het 
systeem toepast op de “real world” is er volgens Schoenfeld niet langer sprake van 
formeel redeneren. Hoewel binnen de wiskunde vaak op een formele, deductieve 
manier wordt geredeneerd, is er geregeld overleg en discussie nodig om tot een 
sluitende redenering te komen, wat dus op een informele wijze gebeurt (Lakatos, 
1976). 

Informeel redeneren wordt vaak gezien als redeneren in gewone taal waarbij 
de conclusies contextafhankelijk zijn en niet noodzakelijkerwijs strikt geldig zijn 
(Bronkhorst et al., 2020a). Ondanks dat de conclusies van informele redeneringen 
vaak beïnvloed worden door voorkennis van de gegeven context, kunnen de 
conclusies toch plausibel zijn (e.g. Kuhn, 1991; Voss et al., 1991). 
Argumentatieschema’s kunnen helpen bij informele redeneringen (Walton et al., 
2008). Hiermee kunnen beweringen kritisch geanalyseerd en overzichtelijk 
gepresenteerd worden en zijn er naast de strikt formele logische conclusies ook meer 
pragmatische conclusies mogelijk. Een toehoorder kan vervolgens op zoek gaan 
naar relevante informatie om de waarschijnlijkheid van de conclusie te onderzoeken 
of tegenargumenten aan te dragen (e.g. Johnson & Blair, 2006; Toulmin, 1958). Naast 
argumentatieschema’s kunnen ook andere formalisaties, zoals Venn- en Euler-
diagrammen, redeneringen ondersteunen (e.g. McKendree et al., 2002; Van Gelder, 
2005). Het is belangrijk dat leerlingen relevante aspecten van een redenering leren 
representeren. Logisch redeneren definiëren we dan als het gehele proces van 
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selecteren en interpreteren van informatie uit een gegeven context om via 
redeneerstappen –door verbanden te leggen en de bijbehorende regels te volgen– 
een onderbouwde conclusie te trekken (Bronkhorst et al., 2020a, p. 1676). 
 
 

Onderzoeksopzet 

Cursussen formele logica bereiken vaak niet het gewenste doel om het logisch 
redeneren van leerlingen te verbeteren (e.g. Attridge et al., 2016; Cheng et al., 1986), 
zeker als deze cursussen moeten bijdragen aan redeneringen in het dagelijks leven. 
Daarom hebben we voor onze doelgroep een op literatuur gebaseerde interventie 
ontwikkeld om de redeneervaardigheden van leerlingen te ondersteunen met 
passende formalisaties. De hoofdvraag van ons onderzoek is: Hoe verbetert een 
interventie, gebaseerd op het leren gebruiken van passende formalisaties, de 
redeneervaardigheden van vwo-leerlingen? 

We hebben dit onderzocht voor wiskunde C-leerlingen op basis van 
ontwerponderzoek (Van den Akker et al., 2013). Als eerste hebben we een 
verkennende studie uitgevoerd, bestaande uit een literatuurstudie en exploratief 
onderzoek. De exploratieve studie bestond uit hardop-denksessies om te bepalen 
hoe wiskunde C-leerlingen logische redeneerproblemen oplosten en welke 
formalisaties ze al gebruikten. Daarna hebben we een interventie ontworpen met 
een cursus logisch redeneren om de redeneervaardigheden van deze leerlingen te 
verbeteren. Deze interventie is via een pilotstudie uitgetest. De effectiviteit is 
bepaald door de analyse van toetsresultaten, video-opnames van verschillende 
lessen en interviews met docenten. 

Hieronder geven we eerst de resultaten van de verkennende studie, waarna 
de beschrijving en resultaten van de interventie volgen. 
 
 

Verkennende studie 

In de theoretische achtergrond hebben we al laten zien hoe wij logisch redeneren 
definiëren. Vervolgens zijn er in de verkennende studie hardop-denksessies (e.g. 
Goldin, 2000) uitgevoerd met zes leerlingen uit vwo 5. Het doel was om te 



557731-L-bw-Bronkhorst557731-L-bw-Bronkhorst557731-L-bw-Bronkhorst557731-L-bw-Bronkhorst
Processed on: 19-5-2021Processed on: 19-5-2021Processed on: 19-5-2021Processed on: 19-5-2021 PDF page: 179PDF page: 179PDF page: 179PDF page: 179

S

Samenvatting 

178 

(e.g. P21, 2015) zijn hiervan misschien wel het meest bekend. Het P21-framework 
voor 21e-eeuwse vaardigheden laat zien dat er naast kernvakken, zoals talen, 
wiskunde en geschiedenis, aandacht moet zijn voor vakoverstijgende thema’s en 
vaardigheden. Belangrijke vaardigheden zijn bijvoorbeeld: kritisch denken en 
probleemoplossen. Liu et al. (2015) geven aan dat logisch redeneren hiervoor de 
verbindende factor is. De term logisch redeneren wordt echter niet eenduidig 
gebruikt. In hoofdstuk 2 zijn de verschillende interpretaties uiteengezet. Daarbij is 
zowel formeel als informeel redeneren van belang. 

Formeel redeneren is onlosmakelijk verbonden met wiskundeonderwijs. 
Schoenfeld (1991) definieert formeel redeneren als het redeneren binnen een set 
regels en symbolen, zoals wiskundige regels. Zolang de spelregels van het systeem 
gevolgd worden, resulteert dat in valide uitspraken binnen het systeem. 
Voorbeelden van formele systemen, die tegenwoordig vaak symbolische logica 
worden genoemd, zijn de propositielogica en de predicatenlogica. Zo gauw je het 
systeem toepast op de “real world” is er volgens Schoenfeld niet langer sprake van 
formeel redeneren. Hoewel binnen de wiskunde vaak op een formele, deductieve 
manier wordt geredeneerd, is er geregeld overleg en discussie nodig om tot een 
sluitende redenering te komen, wat dus op een informele wijze gebeurt (Lakatos, 
1976). 

Informeel redeneren wordt vaak gezien als redeneren in gewone taal waarbij 
de conclusies contextafhankelijk zijn en niet noodzakelijkerwijs strikt geldig zijn 
(Bronkhorst et al., 2020a). Ondanks dat de conclusies van informele redeneringen 
vaak beïnvloed worden door voorkennis van de gegeven context, kunnen de 
conclusies toch plausibel zijn (e.g. Kuhn, 1991; Voss et al., 1991). 
Argumentatieschema’s kunnen helpen bij informele redeneringen (Walton et al., 
2008). Hiermee kunnen beweringen kritisch geanalyseerd en overzichtelijk 
gepresenteerd worden en zijn er naast de strikt formele logische conclusies ook meer 
pragmatische conclusies mogelijk. Een toehoorder kan vervolgens op zoek gaan 
naar relevante informatie om de waarschijnlijkheid van de conclusie te onderzoeken 
of tegenargumenten aan te dragen (e.g. Johnson & Blair, 2006; Toulmin, 1958). Naast 
argumentatieschema’s kunnen ook andere formalisaties, zoals Venn- en Euler-
diagrammen, redeneringen ondersteunen (e.g. McKendree et al., 2002; Van Gelder, 
2005). Het is belangrijk dat leerlingen relevante aspecten van een redenering leren 
representeren. Logisch redeneren definiëren we dan als het gehele proces van 

Samenvatting 

179 

selecteren en interpreteren van informatie uit een gegeven context om via 
redeneerstappen –door verbanden te leggen en de bijbehorende regels te volgen– 
een onderbouwde conclusie te trekken (Bronkhorst et al., 2020a, p. 1676). 
 
 

Onderzoeksopzet 

Cursussen formele logica bereiken vaak niet het gewenste doel om het logisch 
redeneren van leerlingen te verbeteren (e.g. Attridge et al., 2016; Cheng et al., 1986), 
zeker als deze cursussen moeten bijdragen aan redeneringen in het dagelijks leven. 
Daarom hebben we voor onze doelgroep een op literatuur gebaseerde interventie 
ontwikkeld om de redeneervaardigheden van leerlingen te ondersteunen met 
passende formalisaties. De hoofdvraag van ons onderzoek is: Hoe verbetert een 
interventie, gebaseerd op het leren gebruiken van passende formalisaties, de 
redeneervaardigheden van vwo-leerlingen? 

We hebben dit onderzocht voor wiskunde C-leerlingen op basis van 
ontwerponderzoek (Van den Akker et al., 2013). Als eerste hebben we een 
verkennende studie uitgevoerd, bestaande uit een literatuurstudie en exploratief 
onderzoek. De exploratieve studie bestond uit hardop-denksessies om te bepalen 
hoe wiskunde C-leerlingen logische redeneerproblemen oplosten en welke 
formalisaties ze al gebruikten. Daarna hebben we een interventie ontworpen met 
een cursus logisch redeneren om de redeneervaardigheden van deze leerlingen te 
verbeteren. Deze interventie is via een pilotstudie uitgetest. De effectiviteit is 
bepaald door de analyse van toetsresultaten, video-opnames van verschillende 
lessen en interviews met docenten. 

Hieronder geven we eerst de resultaten van de verkennende studie, waarna 
de beschrijving en resultaten van de interventie volgen. 
 
 

Verkennende studie 

In de theoretische achtergrond hebben we al laten zien hoe wij logisch redeneren 
definiëren. Vervolgens zijn er in de verkennende studie hardop-denksessies (e.g. 
Goldin, 2000) uitgevoerd met zes leerlingen uit vwo 5. Het doel was om te 



557731-L-bw-Bronkhorst557731-L-bw-Bronkhorst557731-L-bw-Bronkhorst557731-L-bw-Bronkhorst
Processed on: 19-5-2021Processed on: 19-5-2021Processed on: 19-5-2021Processed on: 19-5-2021 PDF page: 180PDF page: 180PDF page: 180PDF page: 180

Samenvatting 

180 

onderzoeken welke oplossingsmethoden en formalisaties leerlingen gebruikten in 
allerlei soorten taken waarin logisch redeneren een rol speelt.  

De aanpak van de studenten was heel divers. Taken waar ze bekend mee 
waren, werden goed opgelost door wiskundige of logische regels te gebruiken, maar 
taken die onbekend waren gaven onzekerheid. Onbekende taken waren 
bijvoorbeeld taken met redeneringen in syllogismen en de analyse van 
krantenartikelen. Hun benadering was dan vaak informeel en werd beïnvloed door 
hun kennis van het onderwerp. Een gedetailleerde beschrijving van een aantal van 
deze taken is terug te vinden in hoofdstuk 2. In een concluderend schema hebben 
we laten zien dat er allerlei strategieën en formalisaties mogelijk zijn bij 
verschillende typen taken (zie Figuur 2.18). Het eerste uitgangspunt in ons schema 
is het type taak: gesloten of open. Een gesloten taak kan zowel met als zonder 
symbolen gepresenteerd worden. Een open taak bevat vaak impliciete premissen 
(zie ook Galotti, 1989). De interpretatie van de leerling kan vervolgens formeel of 
informeel zijn: een interpretatie met een bepaalde set symbolen of een interpretatie 
in gewone taal. Binnen die interpretatie kan een leerling vervolgens een strategie 
kiezen al dan niet door het invoeren van formalisaties zoals lettersymbolen, Venn- 
en Euler-diagrammen en pijlen. De strategieën kunnen gebaseerd zijn op 
wiskundige of logische regels, (tegen)voorbeelden, analogieën, een schematische 
aanpak of een volledig informele redenering in gewone taal. Dit schema hebben we 
gebruikt als input voor het ontwerpen van de interventie. Daarnaast hopen we dat 
dit schema docenten inzicht verschaft in de verscheidenheid van strategieën en een 
hulpmiddel kan zijn voor het opzetten van onderwijsleergesprekken. 
 
 

Interventie 

Om de redeneervaardigheden van wiskunde C-leerlingen te stimuleren, hebben we 
een op de literatuur gebaseerde interventie ontwikkeld. De structuur van de 
bijbehorende cursus logisch redeneren volgt grotendeels het model of concreteness 
fading (Fyfe et al., 2014). Concreteness fading werkt stapsgewijs van concreet naar 
abstract, waarbij het leggen van verbanden tussen verschillende representaties 
voldoende aandacht moet krijgen en expliciet gemaakt moet worden. Voor de cursus 
logisch redeneren hebben we dit vertaald naar een eerste fase waarin argumenten in 
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gewone taal in groeps- en klassengesprekken besproken werden, bijvoorbeeld met 
de analyse van een krantenartikel over de zaak Lucia de B.1. Daarna volgde een fase 
waarin relevante gegevens uit een opdracht grafisch of schematisch weergegeven 
werden. Het ontdekken en toepassen van geschikte formalisaties, schematiseringen 
en visualisaties gebeurde vooral in korte, gesloten taken. In de meest abstracte fase 
werden schema’s verder veralgemeniseerd. Voor als-dan-beweringen waren dit 
bijvoorbeeld de algemene regels modus ponens (bevestigende modus) en modus tollens 
(ontkennende modus). Ten slotte werd leerlingen gevraagd de geleerde 
formalisaties, schematiseringen, visualisaties en regels toe te passen in met name 
alledaagse contexten (open taken). 

Om voldoende de aandacht te vestigen op de verbanden tussen de 
verschillende representaties, stonden tijdens de lessen samenwerkend leren en het 
vergelijken en bespreken van oplossingsmethoden tijdens groepswerk en 
klassengesprekken centraal (o.a. gebaseerd op Gravemeijer, 2020; Grouws & 
Cebulla, 2000; Halpern, 1998). Daarnaast was het belang van regelmatige formatieve 
feedback expliciet aangegeven in de docentenhandleiding en besproken met de 
deelnemende docenten. De interventie is getest tijdens een pilotstudie en daarna 
verbeterd en aangepast door extra lessen toe te voegen, leerlingen meer te laten 
oefenen met Venn-diagrammen en bepaalde begrippen eerder te introduceren. De 
uiteindelijke interventie had een quasi-experimentele onderzoeksopzet (e.g. Cook & 
Campbell, 1979) met niet-willekeurig samengestelde groepen. De experimentele 
groep (N = 56) kreeg een voor- en natoets en een cursus van tien lessen logisch 
redeneren. De controlegroep (N = 107) maakte dezelfde toetsen en volgde in de 
tussentijd geen lessen logisch redeneren. De leerlingen zaten in vwo 5 en vwo 6. 
Omdat bij de uitvoering van de interventie de docenten een belangrijke rol hadden, 
zijn zij vroegtijdig bij de ontwikkeling van de interventie betrokken. Tijdens 
verschillende bijeenkomsten zijn eigenschappen van de interventie, prototypes en 

 
1 In een open opdracht bij een uitgebreid krantenartikel over de verpleegster Lucia de B. moeten 
leerlingen de uitgangspunten en bewijslast die door de rechtbank werden gebruikt scheiden en hier een 
overzichtelijk geheel van maken door aan te geven via welke redeneerstappen de conclusie werd 
bereikt. Ook wordt in de opdracht aandacht gevraagd voor tegenargumenten en de kracht van het 
verzamelde bewijs in relatie tot de strafmaat. Het krantenartikel is van 25 maart 2003, dus ruim voor de 
herziening van de zaak waarop vrijspraak volgde in 2010. 
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ervaringen met elkaar besproken. Het volledige lespakket (in het Nederlands) is 
opgenomen als Appendix in dit proefschrift.2 

Resultaten van de interventie staan gedetailleerd beschreven in hoofdstuk 3. 
Uit de analyses bleek dat de interventie een groot, statistisch significant effect heeft 
gehad op de redeneervaardigheden van de leerlingen. De experimentele groep 
scoorde op bijna alle taken van de natoets significant beter dan de controlegroep. 
Ook gebruikte deze groep significant meer formalisaties, met name Venn- en Euler-
diagrammen. Uit de rapportages van docenten (logboeken) bleek dat ze in 
gesprekken in de klas steeds meer aandacht voor het gebruik van formalisaties 
hadden. 

Om de ontwikkeling in het leren van logisch redeneren van leerlingen te 
analyseren, is er in hoofdstuk 4 ingezoomd op één klas. Aan de hand van analyses 
van video-opnames wordt beschreven hoe het proces van concreteness fading bij de 
leerlingen verloopt: eerst van concreet naar bepaalde formele notaties, zoals 
lettersymbolen, daarna naar meer visuele en schematische representaties, zoals 
Venn- en Euler-diagrammen, en vervolgens de overgang naar abstractere modellen 
met het toepassen van de algemene regels modus ponens en modus tollens. Uit de 
analyses bleek dat de eerste twee stappen goed genomen werden door de leerlingen, 
maar dat de laatste stap met het gebruiken van abstractere modellen niet veel werd 
toegepast. Dat kan te maken hebben met een gebrek aan oefening, waardoor het de 
moeite waard wordt om te onderzoeken of meer oefening hiervoor verbetering 
geeft. Wel toont ons onderzoek aan dat het model of concreteness fading bruikbaar en 
ondersteunend is voor onderwijs in logisch redeneren. 

In hoofdstuk 5 zijn de interventiekenmerken en de bijbehorende 
implementatie uitvoeriger toegelicht om vervolgens de ervaringen van de leraren 
met de cursus logisch redeneren te beschrijven. De leraren blijken enthousiast over 
de aanpak met groepswerk en het stimuleren van formalisatiegebruik. Naar hun 
mening lukt het goed om het groepswerk in de klas te organiseren, maar verlopen 
klassengesprekken moeizamer. De verscheidenheid aan oplossingsmethoden 
maakte het voor docenten moeilijk om het gesprek te organiseren. Ook noemden de 
leraren het belang van logisch redeneren voor andere vakken en voor het latere 

 
2 De docentenhandleiding en antwoordbladen zijn digitaal beschikbaar via 
http://www.hugobronkhorst.nl/antwoorden/ 
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leven van de leerlingen. We adviseren om bij een dergelijke cursus logisch redeneren 
docenten goede ondersteuning en training te bieden in strategieën om de 
oplossingsmethoden van leerlingen in de klas te verzamelen en daar feedback op te 
geven. 
 
 

Conclusies en aanbevelingen 

Onze cursus, waarin leerlingen worden gestimuleerd om de inhoud en structuur 
van logische redeneeropdrachten te representeren met formalisaties, heeft een 
positief effect gehad op de redeneervaardigheden van leerlingen. We hebben laten 
zien dat leerlingen steeds meer formalisaties zijn gaan gebruiken tijdens de lessen 
en dat ze significant meer formalisaties gebruikten op de natoets dan leerlingen uit 
de controlegroep. Leerlingen legden het verband tussen concrete situaties en 
formele representaties met lettersymbolen, visualisaties en schematiseringen. Het 
leggen van verbanden tussen de verschillende representaties is een belangrijk 
kenmerk van het model of concreteness fading, waarbij de docent een belangrijke rol 
had in de lesorganisatie. Doordat leerlingen ideeën met elkaar uitwisselden werd 
het proces zichtbaar en hielpen ze elkaar geschikte formalisaties te vinden en de 
effectiviteit hiervan te evalueren. Formatieve feedback van de docent kon het 
denkproces verder ondersteunen. Deze positieve resultaten op basis van onze 
interventiekenmerken zijn veelbelovend gezien de eerder vermelde tegenvallende 
resultaten bij cursussen formele logica. Doordat formalisaties ook zijn toegepast op 
alledaagse contexten, hebben we bijgedragen aan het doel dat het gegeven onderwijs 
aandacht moet schenken aan maatschappelijk relevante contexten. Dat is niet alleen 
belangrijk voor onze specifieke doelgroep, wiskunde C-leerlingen, maar sluit ook 
aan bij de wereldwijde interesse in 21e-eeuwse vaardigheden die aan de basis liggen 
van toekomstige curricula. Kritisch denken en probleemoplossen zijn daarvoor 
belangrijke vaardigheden met logisch redeneren als de verbindende factor. Daarom 
hopen we dat leerlingen na een interventie bij het vak wiskunde in staat zullen zijn 
de geleerde formalisaties ook daarbuiten toe te passen: in andere contexten bij 
andere vakken en in het dagelijks leven. Omdat het belang van logisch redeneren zo 
groot is, pleit dit ervoor om logisch redeneren niet geïsoleerd aan te bieden, maar 
juist ook aandacht te hebben voor een vakoverstijgende aanpak, zodat transfer naar 

http://www.hugobronkhorst.nl/antwoorden/


557731-L-bw-Bronkhorst557731-L-bw-Bronkhorst557731-L-bw-Bronkhorst557731-L-bw-Bronkhorst
Processed on: 19-5-2021Processed on: 19-5-2021Processed on: 19-5-2021Processed on: 19-5-2021 PDF page: 183PDF page: 183PDF page: 183PDF page: 183

S

Samenvatting 

182 

ervaringen met elkaar besproken. Het volledige lespakket (in het Nederlands) is 
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andere contexten en situaties gestimuleerd wordt. Er zijn goede voorbeelden, zoals 
het CASE-project (Cognitive Acceleration through Science Education; Adey et al., 
1995; Adey & Shayer, 1993), waarin een vakoverstijgende aanpak mogelijk is 
gebleken. We adviseren dan ook om logisch redeneren zowel binnen als buiten de 
wiskunde als vakoverstijgende vaardigheid voor alle leerlingen in alle 
onderwijsstromen (vmbo, havo en vwo) een belangrijke plaats te geven. Gezien de 
sterke vooruitgang in het gebruik van formalisaties die wij bij de leerlingen hebben 
gezien, ligt een samenwerking tussen de vakken wiskunde en Nederlands voor de 
hand. Schematiseringen zijn tenslotte nuttig om argumenten en argumentatie 
structuur te geven en dus zinvol voor de argumentatieve vaardigheden bij 
Nederlands. Daarnaast lenen Venn- en Euler-diagrammen zich goed om 
drogredeneringen te onderzoeken. Naast Nederlands en andere talen zijn er 
natuurlijk legio mogelijkheden. Logisch redeneren is tenslotte van belang voor alle 
vakgebieden waar het structureren, interpreteren en categoriseren van informatie 
belangrijk is. In het licht van de curriculumhervorming in Nederland 
(Curriculum.nu, 2019) heeft dit onderzoek dus niet alleen het maatschappelijk 
belang van logisch redeneren laten zien, maar toont het ook aan dat we dit domein 
een belangrijke plek dienen te geven. Door logisch redeneren als bouwsteen te zien 
die in alle vakgebieden moet terugkomen, kan er steeds meer transfer van geleerde 
formalisaties plaatsvinden. 

Samenvattend, onze resultaten laten zien dat onderwijs in logisch redeneren 
gebaat kan zijn bij een opbouw volgens het model of concreteness fading, waarbij er 
voldoende aandacht is voor het leggen van verbanden tussen verschillende 
representatievormen. Het leren toepassen van formalisaties heeft in een 
onderwijssetting waarin sprake was van een combinatie van groepswerk, 
formatieve feedback en klassendiscussies significant effect gehad op de 
ontwikkeling van het logisch redeneren van leerlingen. De door ons gehanteerde 
onderzoeksopzet laat het niet toe om vast te stellen wat precies het effect is van elk 
van de afzonderlijke ontwerpkenmerken op het leren van logisch redeneren. Om 
effectief onderwijs te kunnen realiseren in logisch redeneren raden we daarom 
docenten aan om elk van de ontwerpkenmerken uit de hier onderzochte interventie 
te betrekken in het onderwijsaanbod. Logisch redeneren is tenslotte voor iedereen 
in de huidige en toekomstige maatschappij van belang. 

 

 
 
 

Appendix: 
 

Lesson Materials 
(in Dutch) 

 

 

 

De docentenhandleiding en antwoordbladen zijn digitaal beschikbaar via 

http://www.hugobronkhorst.nl/antwoorden/ 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (beeld)materiaal te achterhalen 
en de originele bron vermeld (zie tabel en verwijzingen op pp. 249-252). Mocht een bron onterecht niet 

genoemd worden, dan kan de rechthebbende zich met de auteur in verbinding stellen. 
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Dankwoord 

Degenen die mij een beetje kennen, weten dat zo gauw ik ergens aan begin ik dit 
ook tot een goed einde wil brengen. Een proefschrift schrijven doe je echter niet 
zomaar even en zeker niet alleen, al zijn er genoeg eenzame momenten waarop je 
achter je bureau weer eens naar de data aan het staren bent of vastloopt in je 
gedachten. Gelukkig zijn er dan velen die mij gesteund of geholpen hebben. Ik wil 
hieronder dus een aantal mensen bedanken. 

Allereerst mijn promotor en copromotoren: Martin Goedhart, Gerrit Roorda 
en Cor Suhre. Bij Martin stond de deur altijd open om snel even van gedachten te 
kunnen wisselen. Ook zijn kritische blik op formuleringen en zijn gave om teksten 
flink te kunnen inkorten, heeft ervoor gezorgd dat de twee kwalitatieve studies bij 
het ter perse gaan van dit proefschrift al gepubliceerd zijn. Maar bovenal, zijn 
vertrouwen in mijn onderzoek heeft geleid tot afronding binnen de voorgeschreven 
tijd. Bij Gerrit leken er altijd meer uren in de week te zitten dan bij iemand anders. 
Als dagelijks begeleider maakte Gerrit steeds weer tijd vrij voor een brainstorm, 
analyse van transcripten, een snelle controle van een stukje tekst, deelname aan 
docentenbijeenkomsten voor mijn onderzoek en soms ook gewoon voor een kop 
koffie met een op dat moment broodnodige peptalk. Cors expertise met sociaal 
wetenschappelijk onderzoek maakt het begeleidingsteam compleet. Zijn 
ongelimiteerde kennis van statistiek en SPSS heeft ervoor gezorgd dat we de 
statistische analyses zo grondig hebben kunnen uitvoeren. Zonder zijn hulp hadden 
we de prachtige resultaten nooit zo mooi kunnen presenteren. Ook onderstreepte 
Cor steeds het belang om eigen keuzes te maken op basis van alle input. Verder wil 
ik de leescommissie bedanken voor hun tijd en moeite om mijn proefschrift te lezen: 
Klaas van Veen, Bart Verheij en Pauline Vos. 

Alle participerende docenten hebben een waardevolle bijdrage geleverd. Mijn 
speciale dank voor input, uitvoering en dataverzameling gaat uit naar: Hans de 
Jager, Claudia Kamerling, Wilmar Koornstra, Marianne Laponder, Ellen de Poel, 
Henk Reuling, Karla Thie, Peter Vaandrager, Simon van der Veen en Zwaantje 
Warmelink. En voor de brainstormsessies: Jan Dassen, Katherine Gardiner, Jan van 
der Schans, Gerben Tieben en Evelien Zeggelink. Speciale dank ook aan alle 
deelnemende leerlingen die de schriftelijke toetsen zonder tegenprestatie serieus 
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gemaakt hebben of tijd hebben vrijgemaakt voor hardop-denksessies. En natuurlijk 
omdat ze met plezier de lessen in logisch redeneren hebben gevolgd. 

Ook bedank ik graag alle andere collega’s van ons instituut (ISEC) en de 
collega’s op de gang van onze koffiehoek op de vierde verdieping van de 
Bernoulliborg waardoor ik mij er vanaf het begin thuis voelde. In het bijzonder 
bedank ik mijn kamergenoten van “room 440” voor de serieuze en ontspannende 
gesprekken: Annelotte, Lathiful, Maarten, Nuril, Sofie en Thomais. Voor alle 
organisatorische en praktische zaken wil ik in ieder geval Mirjam en Erica 
(secretariaat ISEC) en Barbara en Petra (receptie Bernoulliborg) hartelijk bedanken. 
Ook speciale dank aan Anke en Anike die in de loop van het project mij wat 
transcribeerwerk uit handen hebben genomen en aan Charlotte en Regina die 
kritisch de pilottoetsen geanalyseerd hebben. Daarnaast ontmoet je tijdens allerlei 
cursussen en conferenties allemaal mensen die direct of indirect invloed hebben 
gehad op de keuzes en uitwerking van mijn onderzoek. Het zijn er te veel om op te 
noemen, maar via deze weg: ik heb jullie input en samenwerking gewaardeerd. 

Verder richt ik een speciaal woord van dank aan mijn werkgevers. Op allerlei 
vlakken moesten er zaken geregeld worden om het lesgeven met onderzoek doen te 
kunnen combineren: van directie (Harens Lyceum: Evelien, Hans, Helma en Wiebe. 
CS Vincent van Gogh: Alex, Alice, Bert, Jos, Wolbert, Koos, Harrie en Klaas) tot 
roostermakers (Branka, Jan, Tim en Wim) en dienstenbureau (Atse, Bert, Bianca, 
Gonny, Joop, Maaike, Marleen en Monique). Lotte Hoebeek, mijn collega Engels op 
CS Vincent van Gogh, wil ik even apart noemen: hartelijk dank voor jouw 
bereidheid om vertalingen van taken en specifieke begrippen nauwgezet te 
controleren. En als laatste een woord van dank aan de voltallige sectie wiskunde! 
We zijn een superteam. 

Natuurlijk is deze reis ergens begonnen. Mijn ouders hebben me altijd geleerd 
om eigen keuzes te maken. Ik speelde al langer met het idee om mijzelf verder te 
willen ontwikkelen op academisch niveau, maar ik vind lesgeven te leuk en te mooi 
om te moeten kiezen. De kans die is ontstaan door de zogenaamde Plasterk-gelden 
om via een NWO Promotiebeurs voor leraren beide te kunnen doen is natuurlijk 
fantastisch. Ik ben dan ook dankbaar dat zowel mijn promotieteam als Jos Tolboom 
mij gestimuleerd hebben om deze beurs aan te vragen. Sofie Van den Eynde en René 
te Velde: Bedankt dat jullie mijn paranimfen willen zijn om deze reis af te sluiten. 

Dankwoord 
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Lieve vrienden en familie, het was niet altijd makkelijk om mijn tijd goed te 
verdelen. Met dit promotieonderzoek kreeg ik er naast mijn reguliere werk en 
andere activiteiten eigenlijk gewoon een fulltimebaan bij! Als ik op het sociale vlak 
steken heb laten vallen, gaan we dat zeker inhalen. Gelukkig kon ik altijd rekenen 
op steun en begrip van alle kanten. 

Lieve Petra, jouw opgespaarde vakantie-uren zijn tot recordhoogte gestegen 
als ik weer eens zei “in de vakantie kan ik me mooi even geheel op het onderzoek 
richten”. Dankjewel dat je me stimuleerde vol te houden, maar ook om ervoor te 
zorgen dat ik ’s avonds op tijd stopte met het werk dat nooit klaar is en ik ook af en 
toe eens een gewoon boek moest lezen. Als deze gekke coronatijd straks voorbij is 
moeten we voor die opgespaarde vakantie-uren maar eens een mooie bestemming 
zoeken. 

En wie ik niet persoonlijk heb kunnen noemen: bedankt voor alles! 
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