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IN VWO 4
Inmiddels is het begrip Lesson Study bij de lezers van Euclides wel bekend: docent-‐
professionalisering door gezamenlijke lesvoorbereiding, observatie, evaluatie en
verbetering. In dit vierde deel over dat fenomeen willen de auteurs u laten zien hoe
Lesson Study is ingezet bij een lessenserie over analytische meetkunde.
Inleiding

In de vorige drie artikelen zijn we achtereenvolgens
ingegaan op de ervaringen met Lesson Study in het
algemeen, de moeite die docenten ervaren als zij leerlingen willen motiveren om te bewijzen in de meetkunde
en de problemen die zich voordoen bij de overgang van
JRQLRPHWULVFKHEHWUHNNLQJHQLQGULHKRHNHQ NODV QDDU
de beschrijving van goniometrische functies (klas 4).
'LWPDDOJDDQZHLQRSGHSDUDERRODOVFRQӄLFWOLMQ
uitmondend in de vergelijking die bij leerlingen al
bekend is.
Met de vernieuwde eindexamenprogramma’s in zicht leek
het een uitdaging om iets te ondernemen in de richting
van analytische meetkunde in relatie tot de meetkunde
LQGHRQGHUERXZ+HWRQGHUZHUSʇFRQӄLFWOLMQHQʈ]RXHHQ
mooi houvast kunnen zijn. Het idee was om twee lessen te
ontwerpen waarin het redeneren van leerlingen centraal
zou staan. Bij Lesson Study gaat het immers niet om de
perfecte les of docent, maar zijn we geïnteresseerd in de
leerprocessen van de leerlingen, waarbij live-observaties
en discussies kernactiviteiten zijn.

Het ontwerp van de eerste les

De eerste les heeft als doel om leerlingen te laten
redeneren over gelijke afstanden, waarbij ze een probleemDDQSDNRQWZLNNHOHQYRRUKHWFRQVWUXHUHQYDQFRQӄLFWOLMQHQ2RNKRSHQZHGDW]HRQWGHNNHQGDWGHFRQӄLFWlijn van een punt en een lijn wel eens een parabool zou
kunnen zijn. De leerlingen krijgen eerst de opdracht om
in groepen de landsgrenzen te bepalen in een situatie
PHWWZHHNULMJVKHUHQ ӃJXXU 8LWJDQJVSXQWKLHUELMLV
dat een stuk land bij een krijgsheer hoort als het dichter
bij hem ligt dan bij de andere krijgsheer. De verwachte
reactie van de leerlingen is dat ze (1) het punt midden
tussen A en B vinden, (2) cirkels om de punten tekenen
en zien dat de snijpunten van cirkels met gelijke straal
SXQWHQRSHHQUHFKWHOLMQJHYHQRI  GLUHFWGHPLGGHOloodlijn tekenen. De tweede opdracht gaat over een
VLWXDWLHPHWYLHUNULMJVKHUHQ ӃJXXU 'HYHUZDFKWH
reactie is dat leerlingen (1) alle middelloodlijnen tekenen,
wat chaotisch wordt, en (2) landsgrenzen zoeken.
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ӃJXXU+HWEHSDOHQ
van de landsgrenzen met
twee krijgsheren

ӃJXXU+HWEHSDOHQYDQ
landsgrenzen met vier
krijgsheren

Nadat de leerlingen zelf hebben gepoogd om de eerste
twee opgaven op te lossen, wordt de tweede opgave aan
de hand van een GeoGebra-worksheet door de docent
uitgewerkt. Hierbij wordt eerst het gebied van krijgsheer
A bepaald, door de drie bijbehorende middelloodlijnen
te tekenen. Vervolgens wordt het gebied van B bepaald,
en zo verder. De daaropvolgende derde opdracht gaat
over een situatie met het gebied van krijgsheer F en
het kasteel van edelman E ӃJXXU 'HYUDDJLVRPWH
bepalen hoe de landsgrens er dan uit komt te zien; welke
vorm ontstaat er? De verwachte reactie van de leerlingen
is dat ze (1) het punt tussen E en de lijn vinden, (2)
FLUNHOVHQHYHQZLMGLJHOLMQHQWHNHQHQ  SXQWHQRSGH
landsgrens van het gebied van F kiezen en middelloodOLMQHQWHNHQHQ  GHFRQӄLFWOLMQ]RHNHQHQRI  GHQNHQ
GDWKHWHHQFLUNHOSDUDERROK\SHUERROLV'HGRFHQW
bespreekt de aanpak met behulp van GeoGebra ӃJXXU 
Dit leidt tot een discussie over welke vorm van de grens
de leerlingen denken te herkennen. Hiermee eindigt de
eerste les.
ӃJXXU+HWEHSDOHQYDQ
landsgrenzen met een
krijgsheer en een muur
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ӅJXXU'HFRQVWUXFWLHYDQGHFRQӄLFWOLMQLQGeoGebra

Het ontwerp van de tweede les

+HWGRHOYDQGHWZHHGHOHVLVGDWGHOHHUOLQJHQEHVHӂHQ
dat de paraboolvormige landsgrens ook analytisch te
beschrijven is, en dat ze een bijbehorende vergelijking
kunnen vinden. De docent pakt het einde van de vorige
les terug door de GeoGebra-worksheet nogmaals te
laten zien. De verwachte reactie van de leerlingen – als
het gaat om het vinden van een vergelijking – is dat ze
aangeven dat er een assenstelsel nodig is. Het zou leuk
zijn als ze niet op y = x2 uitkomen, maar bijvoorbeeld
op y = x2 of zoiets. Het handigst is het om een willekeurig punt P(x,y) te nemen en daarmee aan de slag te
gaan. We verwachten dat leerlingen de y-as door E en
loodrecht op de lijn kiezen (de enige logische optie). De
x-as zou gekozen kunnen worden door E, op de lijn of
GRRUGHWRSYDQGHJUDӃHN KDOYHUZHJHE en het gebied
van F). De docent inventariseert de antwoorden. Hij gaat
een discussie aan over welke optie uitgewerkt wordt; ze
kunnen allemaal. Hij geeft de tactische keuze van afstand
2 tussen de lijn en punt E. Dit is later handig voor het
uitrekenen van afstanden. Hij zet een assenstelsel achter
GHJUDӃHNRSKHWGLJLERUG1XKHWDVVHQVWHOVHOJHUHHG
is, kan de vergelijking worden opgesteld. De verwachte
reactie van de leerlingen is dat ze kiezen voor een aanpak
via transformaties van y = x2 (indien de stof bekend is),
aan de slag gaan met afstanden, of direct vastlopen.
Hiermee eindigt de tweede les.

Terugblik

Tijdens de uitvoering van de eerste les bleek dat
OHHUOLQJHQSULPDLQVWDDWZDUHQRPGHFRQӄLFWOLMQYDQ
twee punten te bepalen, maar wel behoorlijk uitgedaagd
werden in het geval van vier punten. Wat er echter
gebeurt bij de tweede opgave lijkt op het bespreken van
een procedure aan de hand van een GeoGebra-worksheet.
Daardoor ligt de focus vooral op het oplossen van deze
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VSHFLӃHNHRSGUDFKWLQSODDWVYDQRSKHWUHGHQHUHQRYHU
gelijke afstanden en het ontwikkelen van een probleemaanpak. Bij nader inzien concluderen we dat de eerste
opgave eigenlijk weg kan. De leerlingen krijgen door
deze opdracht het centrale begrip ‘middelloodlijn’ in de
schoot geworpen. Bovendien ontnemen we de leerlingen
de kans om probleemoplosvaardigheden te ontwikkelen:
HHQVWUDWHJLHRPFRQӄLFWOLMQHQWHWHNHQHQLQKHWJHYDOYDQ
vier punten, bijvoorbeeld, is om dit probleem te vereenvoudigen door eerst eens een of twee punten weg te laten en
te kijken wat er dan gebeurt. De klassikale discussie aan
het eind van de eerste les maakt duidelijk dat sommige
leerlingen al het idee hebben dat er een parabool
ontstaat. Ook wordt een halve cirkel genoemd. Echter, de
GeoGebra-worksheet past niet bij de aanpak van ieder
groepje – zie bijvoorbeeld de aanpak van Arie, Bert en
Coen die verderop besproken wordt. Andere groepjes
lijken te komen tot het tekenen van middelloodlijnen, maar
weten dan niet hoe ze verder moeten. Het is daarom maar
de vraag of dit probleem door de klas goed is opgepikt.
Tijdens de tweede les bleek dat leerlingen na enige
discussie zelf op het kiezen van een assenstelsel
uitkwamen, en dat de positionering hiervan ook aardig
verliep. Het opstellen van een vergelijking door het kiezen
van een willekeurig punt P(x,y) ging echter moeizaam;
hier was behoorlijk wat sturing van de docent bij nodig.

Een observatie

Ter illustratie van het observatieaspect van Lesson Study
bespreken we een van de geobserveerde groepjes in meer
detail. Het betreft drie jongens, hier Arie, Bert en Coen
genoemd. Ze schetsen tijdens de eerste les bij de derde
RSGUDFKWPHWKXQYLQJHUKRHGHFRQӄLFWOLMQRQJHYHHU
gaat lopen. Al zeer vlot concluderen ze: het zal wel een
parabool zijn. Bert merkt op dat je een aantal punten
moet hebben om een parabool te tekenen. Ze gaan dus
op zoek naar punten. Het eerste punt ligt voor de hand:
precies tussen het brandpunt en de richtlijn (de top van
de parabool dus). Arie en Coen tekenen verbindingslijnen
tussen het brandpunt en punten op de richtlijn en bekijken
dan de middens van die verbindingslijnen. Al deze punten
liggen natuurlijk op de rechte lijn evenwijdig aan de
richtlijn die precies tussen richtlijn en brandpunt loopt.
Bert veronderstelt dat het geen rechte lijn is, maar een
parabool. Er is dus iets fout gegaan. Bert komt vervolgens
met een mooi idee. De afstand tussen het brandpunt en
GHULFKWOLMQLV$OVZHQXYDQXLWKHWEUDQGSXQWQDDU
rechts gaan evenwijdig aan de richtlijn, dan vinden we
opnieuw een punt. Arie en Coen zien dan in dat aan de
andere kant hetzelfde geldt (symmetrie). Ze gebruiken dus
HLJHQOLMNGHLVRDIVWDQGVOLMQRSDIVWDQGYDQGHULFKWOLMQ
en zoeken dan punten op die iso-afstandslijn die ook op
DIVWDQGYDQKHWEUDQGSXQWOLJJHQ7RWVORWWHNHQHQ]H
een cirkel met straal 4 om het brandpunt en zoeken ze
naar twee punten op die cirkel die ook op afstand 4 van
de richtlijn liggen. Hier wordt dus een iso-afstandslijn van
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het brandpunt getekend en wordt gezocht naar punten op
die lijn. Dit is net anders dan de constructie van de vorige
punten, waar wordt uitgegaan van een iso-afstandslijn van
de richtlijn in plaats van de cirkel. Bij deze groep ligt het
dus voor de hand om even te spreken over het tekenen
van de iso-afstandslijnen vanuit zowel het brandpunt als
de richtlijn.

Inspiratie om een toets te ontwerpen

De in het Lesson Study-team gevolgde aanpak gaat uit
YDQFRQӄLFWOLMQHQHQODDWOHHUOLQJHQHUYDUHQGDWGHNHX]H
van een assenstelsel en willekeurige punten hulpmiddelen
kunnen zijn om grip te krijgen op (meetkundige)
probleemsituaties. In deze visie is het leren gericht op
blikwisseling en de kracht van het combineren van
meetkundige en analytische kennis. Daarnaast wordt ook
de vaardigheid probleemoplossen belangrijk gevonden,
meer dan het (alleen maar) procedureel kunnen
aanpakken van problemen. Een van de deelnemende
docenten heeft naast de Lesson Study de (meetkundige)
FRQVWUXFWLHYDQGHFRQӄLFWOLMQHQOHLGHQGWRWSDUDERRO
ellips en hyperbool onderwezen aan zijn klas wiskunde D
LQYZR2SEDVLVYDQGH]HOHVVHQKHHIWKLMHHQDDQWDO
toetsvragen gemaakt, zie vakbladeuclides.nl/902verhoef.
Na het nakijken en evalueren van de toets kunnen we

voorzichtig concluderen dat het aanleren van het zelf
kiezen van de oorsprong, een assenstelsel en eventueel
een eenheidsafstand bij deze leerlingen is gelukt: het
doel is bereikt. De leerlingen kunnen dit type problemen
aan – mits ze niet een al te procedureel algoritme
aangeleerd hebben gekregen dat terugslaat als gemene
niet-toepasbare voorkennis (de twijfel die er al was).
vakbladeuclides.nl/902verhoef
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APS Rekenen en Exact
Ook in het schooljaar 2014-2015 organiseert APS Rekenen en
Exact diverse cursussen en studiedagen, o.a.:
12 november
13 november
2 december
10 december
10 december
15 december

Start cursus Leidinggeven aan de wiskundesectie
De rekentoets 3F vast halen in 2015!
Start cursus Van onbevoegd naar bekwaam
Studiemiddag Didactiek en ICT in de rekenles
Studiemiddag Toetsen en leerlingvolgsysteem
rekenen-wiskunde
Start Opleiding rekencoördinator

U kunt zich aanmelden via onze site www.aps.nl/agenda

Informatie
APS-Acadamie
030 28 56 722
academie@aps.nl
www.aps.nl
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