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Onderwijs in logisch redeneren: interventie bij vwo wiskunde C 
H. (Hugo) Bronkhorst1 (h.bronkhorst@rug.nl), M.J. Goedhart1, G. Roorda2 en C.J.M. Suhre2

1 Faculty of Science and Engineering (FSE), Institute for Science Education and Communication (ISEC)
2 Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen (GMW), Lerarenopleiding

Aanleiding: Logisch redeneren (domein F) als onderdeel van het nieuwe examenprogramma voor wiskunde C

Hypothese: Het gebruik van formele redeneerschema’s helpt bij redeneringen in non-formele contexten

formeel redeneren informeel redeneren

formele context 1 redeneren binnen een set regels 

en/of symbolen

2 redeneren in gewone taal 

over symbolische en wiskundige 

concepten

non-formele context 3 redeneren binnen situaties die 

vertaald zijn naar een bepaalde set 

regels en/of symbolen

4 redeneren in gewone taal in 

alle andere situaties

Vier categorieën logisch redeneren

4 Een manager marketing van een bedrijf in sportschoenen wil zijn budget voor 

advertenties zo effectief mogelijk besteden. Hij besluit om reclamezendtijd op 

televisie in te kopen tijdens de sportuitzendingen, redenerend dat mensen die 

sport kijken ook houden van het beoefenen van sport en dus sportschoenen 

nodig hebben.

Welke veronderstelling moet waar zijn om dit argument als redelijk te 

beoordelen?

Bijvoorbeeld:

Mensen die geen sport beoefenen, kopen niet zo vaak sportschoenen als mensen die wel sporten.

Formeel 
redeneren

Informeel 
redeneren

Interessant gebied:

Hoe kunnen formeel & informeel redeneren elkaar ondersteunen?

Deelvraag 1:
Welke invloed heeft onderwijs in logisch redeneren op de ontwikkeling van formele en informele redeneervaardigheden van leerlingen in vergelijking 

met een groep die dit onderwijs niet volgt?

Deelvraag 2:
In hoeverre gebruiken leerlingen formele redeneerschema’s bij het analyseren van redeneringen in non-formele contexten?
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