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VOORWOORD 
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is uitgevoerd op het Vechtdal College te Hardenberg, waar ik momenteel werkzaam ben als 

wiskundedocente in de onder- en bovenbouw havo/vwo.  

Ik wil mijn twee begeleiders, Nellie Verhoef vanuit de Universiteit Twente en Niek Kop vanuit 

het Vechtdal College, graag bedanken voor hun tijd, feedback en hulp gedurende de gehele 
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SAMENVATTING 

Een doel van instructie geven is om leerlingen naar een hoger niveau te tillen. Om te 

onderzoeken welke invloed instructie heeft op niveauverhoging van leerlingen in vwo4 bij het 

introduceren van exponentiële groei is er middels Lesson Study een introductieles voorbereid en 

uitgevoerd waarmee denkstappen van leerlingen zichtbaar worden gemaakt. Kenmerkend voor 

deze introductieles is het spelen van een bankspel waarmee voorkennis geactiveerd wordt en 

een aansluitend instructiestencil met theorie, voorbeelden en opdrachten, dat toegespitst is op 

de wiskundige werelden van David Tall. Concepten die leerlingen gebruiken en de denkstappen 

die ze zetten tijdens de les worden bijgehouden door middel van signaleringslijsten en video-

opnames. Uit de resultaten van een pre- en posttest die elke leerling voorafgaand en na afloop 

van de introductieles maakt blijkt dat het merendeel van de leerlingen in vrij korte tijd een 

duidelijke niveauverhoging laat zien. 
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1 INLEIDING 

Dit Onderzoek van Onderwijs gaat over de invloed van instructie op het bevorderen van 

relationeel begrip van vwo4-leerlingen bij een introductieles over exponentiële groei. 

Exponentiële groei komt in het voortgezet onderwijs aan bod in verschillende leerjaren en op 

verschillende leerniveaus. Uit mijn eigen ervaring blijkt dat leerlingen in bijvoorbeeld vwo4 

vaak wel ‘soort van’ weten wat exponentiële groei inhoudt, omdat ze dit onderwerp in de 

onderbouw al eens zijn tegengekomen, maar dat enige opheldering meestal gewenst is. Wat 

ook opvalt is dat vooral het verschil tussen exponentiële en lineaire groei, wat ook meerdere 

malen in de onderbouw aan bod komt, niet altijd even helder is en dat concepten bij de 

verschillende soorten groei makkelijk door elkaar heen gehaald worden. 

Door nauwkeurig te onderzoeken hoe een introductieles bijdraagt aan het bevorderen van 

het relationele begrip van leerlingen hoop ik beter inzicht te krijgen in het leren van de 

leerlingen en in de denkprocessen die plaatsvinden tijdens een nieuwe instructie. Nieuw 

opgedane inzichten tijdens dit onderzoek wil ik gaan gebruiken bij het vormgeven van mijn 

lessen in de toekomst. Met de resultaten van dit onderzoek hoop ik tijdens mijn lessen, in ieder 

geval bij het onderwerp exponentiële groei, beter in te kunnen spelen op de denkprocessen 

van leerlingen. Ook zal ik de resultaten delen met mijn wiskundecollega´s van het Vechtdal 

College om zo wellicht verbeteringen aan te brengen in het wiskundeonderwijs dat wij 

aanbieden.  

Tijdens mijn onderzoek werk ik intensief samen met mijn collega en begeleider Niek Kop 

vanuit het Vechtdal College in Hardenberg. Samen schrijven we een introductieles over 

exponentiële groei voor  vwo4 en voeren we deze les uit in onze twee wiskunde A-klassen. We 

gaan hierbij te werk volgens de methode ‘Lesson Study’. Dit is een methode waarbij docenten 

gezamenlijk een les ontwerpen, deze uitvoeren en opnemen, om vervolgens de les 

gezamenlijk na te bespreken en te analyseren. Het doel en belang van Lesson Study is om 

het onderwijs te verbeteren en het leren van leerlingen te bevorderen. We verwachten door 

deze methode de overgang van instrumenteel naar relationeel begrip van de leerlingen goed 

in beeld te kunnen krijgen en om daarmee een antwoord te vinden op de algemene 

onderzoeksvraag bij dit onderzoek: 

 
Welke invloed heeft de instructie van ‘exponentiële groei’ op het bevorderen van 

relationeel begrip van leerlingen in termen van niveauverhoging in de zin van David 

Tall? 
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2 THEORETISCH KADER 

In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste begrippen gerelateerd aan de algemene 

onderzoeksvraag behandeld worden. 

2.1 Instrumenteel en relationeel begrip 

 
Tijdens het onderzoek zijn we gëinteresseerd in de overgang bij leerlingen van instrumenteel 

naar relationeel begrip. Richard Skemp heeft in het verleden uiteengezet dat er bij het 

behandelen van wiskundige theorie twee soorten ‘begrijpen’ voorkomen (Skemp, 1976). Skemp 

maakt duidelijk dat er een verschil is tussen enerzijds weten wat je moet doen in een gegeven 

wiskundige situatie en anderzijds echt begrijpen waarom iets op een bepaalde manier gedaan 

hoort te worden, oftewel begrijpen waarom bepaalde regels of formules gelden. Instrumenteel 

begrip beschouwt Skemp als het kennen van regeltjes en het goed kunnen gebruiken hiervan. 

Een leerling met instrumenteel begrip denkt niet verder na over een mogelijke achterliggende 

gedachte, legt geen verbanden met andere onderwerpen of eerdere kennis en is niet in staat 

om boven de stof te gaan staan. Er is volgens Skemp sprake van relationeel begrip wanneer je 

wél het grotere plaatje ziet, je wél verbanden weet te leggen en wanneer wél je boven de stof 

staat. Skemp beperkt zich overigens niet alleen tot de wiskunde, hij weet ook voorbeelden van 

instrumenteel en relationeel begrip te geven in het dagelijks leven, bijvoorbeeld aan de ene 

kant het uit je hoofd kennen van één route van A naar B (instrumenteel begrip) of aan de 

andere kant het overzicht hebben van een groter plaatje om die route heen en dus meerdere 

routes kunnen bedenken van A naar B (relationeel begrip).  

De voordelen van instrumenteel begrip zijn dat het makkelijker en sneller te creëren is 

vergeleken met relationeel begrip en dat je als leerling met instrumenteel begrip prima cijfers 

kunt halen (Skemp, 1976). Veel wiskundedocenten zijn al tevreden wanneer leerlingen weten 

wat ze moeten doen in een bepaalde wiskundige situatie en zijn dus tevreden wanneer een 

leerling beheerst over instrumenteel begrip. Het creëren van relationeel begrip kost nu eenmaal 

meer tijd en moeite, maar volgens Skemp heeft een leerling daar uiteindelijk veel meer aan. 

Doordat een leerling zich bij instrumenteel begrip beperkt tot het gebruik van regeltjes, is het 

lastiger om je redden in een onbekende situatie, bijvoorbeeld bij een wiskundig vraagstuk 

waarbij een leerling naast het kennen van de regeltjes ook een bepaalde hoeveelheid inzicht 

moet hebben. Een leerling met relationeel begrip zal zich in het algemeen goed kunnen 

redden, ook in situaties die hij nog niet eerder heeft meegemaakt. Dit komt doordat deze 

leerling verbanden heeft gelegd en een soort ‘netwerk’ in zijn hoofd heeft gecreëerd, waarvan 

hij op ieder moment gebruik kan maken. Door zo’n netwerk is het voor een leerling makkelijker 

om iets te herinneren of om in te spelen op een nieuwe situatie. 
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2.2 Exponentiële groei 

 
In het voortgezet onderwijs wordt exponentiële groei vaak geïntroduceerd nadat lineaire groei 

aan bod gekomen is. Bij lineaire groei is er sprake van een groeiproces waarbij de toe- of 

afname per tijdseenheid constant is. Exponentiële groei is een wiskundige term die 

daarentegen een toe- of afname aangeeft evenredig aan de eigen omvang. Bij exponentiële 

groei wordt een bepaalde hoeveelheid per tijdseenheid met dezelfde factor, de groeifactor, 

vermenigvuldigd. Voorbeelden van exponentiële groei kom je tegen in het dagelijks leven bij 

sparen of lenen bij een bank waarbij met een constant rendement wordt gerekend. Ook vind 

je exponentiële groei in de natuur terug: bacteriën groeien exponentieel, radioactief verval 

verloopt exponentieel, etc.  

Onderzoek laat zien dat leerlingen beter onthouden wat exponentiële groei inhoudt door 

ze zelf van dichtbij in de praktijk of door een betekenisvolle context een exponentieel 

groeiproces te laten ervaren (Billings & Beckman, 2005; Goldberg & Shuman, 1984). Hierdoor 

kan relationeel begrip zich ook sneller ontwikkelen. Het visualiseren van een wiskundig begrip 

als exponentiële groei kan er voor zorgen dat leerlingen eerder verbanden gaan leggen, iets 

sneller onthouden of beter inzicht krijgen. Bij onze introductieles willen we hier op in spelen. 

2.3 Didactisch model van David Tall 

 
David Tall is de ontwikkelaar van het didactische model ‘three worlds of mathematics’ 

waarmee je wiskundig denken en het eigen maken van nieuwe stof kunt opvatten als een reis 

door drie abstracte niveaus die Tall ook wel ‘werelden’ noemt (Tall, 2002). Hij probeert in zijn 

theorie als het ware de groei van een kind naar wiskundige te beschrijven.  

De eerste wereld is het minst abstract en noemt Tall de ‘embodied world’. Deze wereld 

omvat objecten die waargenomen kunnen worden. In deze wereld wordt er begonnen met 

leren en spelen doen en perceptie een belangrijke rol. Echt bewijzen dat iets klopt kan in deze 

wereld alleen maar door te vertrouwen op je zintuigen. De tweede wereld, de ‘symbolic world’, 

is een stuk abstracter vergeleken met de eerste. Dit is de wereld van symbolen die we 

gebruiken voor berekeningen bij processen (optellen, differentiëren, etc.) en bij concepten 

waarover je kunt nadenken (som, afgeleide, etc.). De meest abstracte wereld is de derde 

‘formal world’ en deze is gebaseerd op wiskundige eigenschappen, axioma’s, formele 

definities en bewijzen.  

Bij het leren van nieuwe wiskundige concepten en om vertrouwder te worden met 

abstractie wordt door Tall benadrukt dat het kan helpen om te beginnen op het laagste niveau, 

de embodied world. Op dit niveau kan een goede basis worden gelegd waar op andere 

niveaus op voort kan worden gebouwd. Met dit in gedachten zullen we voor dit onderzoek de 

introductieles gaan schrijven. De overgang van instrumenteel naar relationeel begrip willen we 

hierbij gaan linken aan de drie werelden van David Tall.  
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2.4 Lesson Study 

 
Lesson Study is een methode afkomstig uit Japan waarbij docenten gezamenlijk een les 

ontwerpen, deze uitvoeren en observeren, om de les vervolgens gezamenlijk na te bespreken 

en te analyseren. In de figuur hieronder zie je een voorbeeld van een cyclus waaruit Lesson 

Study is opgebouwd (Fujii. 2013). 

 

 

FIGUUR 1: LESSON STUDY CYCLUS (FUJII, 2013). 

 
 

De eerste fase bestaat eerst uit het vaststellen van een onderwerp voor de betreffende les door 

het curriculum te bestuderen en ten tweede uit het opstellen van doelen. Het te kiezen 

onderwerp kan een onderwerp zijn dat als docent lastig te instrueren is of een onderwerp waar 

leerlingen vaak moeite mee hebben. In de volgende fase wordt er gezamenlijk een lesplan 

geschreven voor dat onderdeel uit het curriculum waarmee de opgestelde doelen behaald 

moeten kunnen worden. In de volgende, derde fase wordt de voorbereide les uitgevoerd door 

één docent en observeren andere docenten de les om zo belangrijke informatie te verzamelen. 

Tenslotte wordt tijdens de laatste, vierde fase de gewonnen informatie geanalyseerd en 

nabesproken en wordt er gezamenlijk gereflecteerd op de gegeven les.Hierbij wordt gekeken of 

de beoogde doelen behaald zijn. 

Lesson Study wordt inmiddels ook veelvuldig buiten Japan uitgeprobeerd en toegepast, 

zoals in de VS en in Europa (Fujii, 2013). Echter, veel werkwijzen die horen bij Lesson Study, 

en vanzelfsprekend zijn voor Japanse docenten, zijn nog niet allemaal even duidelijk 

gedefinieerd voor buitenstaanders waardoor er snel misconcepties ontstaan (Fujii, 2013; 

Chokshi & Fernandez, 2015). Volgens Fuiji (2013) wordt Lesson Study bijvoorbeeld soms 

gezien als een workshop, wat het zeker niet is. Continuïteit en het verlangen om het lesgeven 

te verbeteren zijn factoren horende bij Lesson Study waardoor Lesson Study te 

onderscheiden is van bijvoorbeeld een workshop. Ook wordt soms verondersteld dat het 

lesplan dient als een script waar de docent zich netjes aan moet houden tijdens de uitvoering 

van de les. Fuiji (2013 legt uit dat Japan het lesplan juist meer dient als een soort voorstel en 
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dat het niet erg is wanneer de les niet geheel volgens plan verloopt. Verder is het volgens 

Fuiji (2013) ook belangrijk dat tijdens de nabespreking vooral gefocust wordt op het lesgeven 

zelf en niet op de docent in het bijzonder. Soms komt het voor dat er tijdens de observatie 

gewerkt wordt met checklists waarbij de observerende docenten vooral op de lesgevende 

docent letten. 

Voor ons onderzoek zullen we volgens Lesson Study te werk gaan. Het doel van Lesson 

Study is om uiteindelijk het onderwijs te verbeteren en het leren van leerlingen te bevorderen. 

We zullen bij dit onderzoek voor onderwijs rekening houden met de bestaande 

misconcepties. 

. 
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3 ONDERZOEKSVRAGEN 

De algemene onderzoeksvraag bij dit onderzoek van onderwijs, zoals al eens eerder genoemd 

in de inleiding, is: 

 

Welke invloed heeft de instructie van exponentiële groei op het bevorderen van relationeel 

begrip van leerlingen in termen van niveauverhoging in de zin van David Tall? 

  

Een aantal subvragen, waar we tijdens de introductieles op zullen letten en welke zullen 

helpen bij het beantwoorden bij de algemene onderzoeksvraag, zijn: 

 

 Welke denkstappen zetten de leerlingen om een niveau hoger te komen? 

 Welke concepten hanteren de leerlingen om een niveau hoger te komen? 

 Hanteren de leerlingen de concepten op een juiste manier? 

 

We verwachten dat de introductieles over exponentiële groei de voorkennis van leerlingen 

activeert waardoor ze nieuwe theorie beter kunnen plaatsen en onthouden. We houden 

rekening met de drie niveaus van David Tall door tijdens de instructie op het laagste niveau te 

beginnen. We hopen bij de leerlingen in korte tijd een niveauverhoging te kunnen zien. 
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4 METHODE 

In dit hoofdstuk wordt informatie gegeven over de respondenten bij het onderzoek, wordt de 

procedure uitgelegd en komen de onderzoeksinstrumenten en de analyse van data aan bod. 

4.1 Respondenten 

 
De introductieles over exponentiële groei voeren we uit op het Vechtdal College te Hardenberg 

in twee vwo4 klassen met wiskunde A. We hebben uit praktisch belang gekozen voor vwo4 

wiskunde A, omdat Niek en Marissa beide lesgeven aan deze klassen en omdat het onderwerp 

‘exponentiële groei’, waar we specifiek voor gekozen hebben, in het curriculum gepland stond 

voor dit leerjaar tijdens de onderzoeksperiode. In Tabel 1 hieronder staan gegevens over de 

twee klassen. 

 

 Klas van Marissa Klas van Niek 

Klas Vwo4 Vwo4 

Vak Wiskunde A Wiskunde A 

Aantal leerlingen 15 20 

Aantal jongens 1 11 

Aantal meisjes 14 9 

Leeftijd 15-16 15-16 

TABEL 1: GEGEVENS RESPONDENTEN. 

 

 
Na de uitvoering van het onderzoek, zoals straks beschreven wordt in paragraaf 4.2, bleek dat 

1 meisje uit de klas van Marissa en 3 jongens en 2 meisjes uit de klas van Niek niet op elk 

meetmoment aanwezig waren, waardoor we hun input niet als volledig kunnen beschouwen. 

4.2 Procedure 

 
De introductieles over exponentiële groei wordt zogezegd gegeven aan twee vwo4-klassen 

met wiskunde A. Om te kunnen bepalen welke invloed de instructie heeft op het bevorderen 

van relationeel begrip in termen van niveauverhoging in de zin van David Tall, zullen we vóór 

de introductieles een les inplannen om de leerlingen een test te laten maken. Deze pretest zal 

laten zien op welk niveau de leerlingen zich bevinden wat betreft hun voorkennis over 

exponentiële en lineaire groei voordat ze hier tijdens een latere les instructie over krijgen. De 

pretest bestaat uit drie onderdelen die elk gerelateerd zijn aan de verschillende werelden van 

David Tall (zie bijlage A). In paragraaf 4.3 zal de opbouw van de pretest verder toegelicht 

worden. De resultaten van de pretest worden bewaard en zullen later vergeleken worden met 
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de resultaten van de posttest, deze test zal plaatsvinden in een les na de introductieles. Bij het 

vergelijken wordt per niveau bekeken of een leerling zich verbeterd heeft. De posttest is qua 

opbouw en onderdelen vergelijkbaar met de pretest (zie bijlage B). 

Tijdens de introductieles wordt een instructie over exponentiële groei gegeven. Het doel 

van de instructie is om de leerlingen wat betreft hun kennis over exponentiële groei naar een 

hoger niveau te tillen. De instructieles hebben Niek en Marissa gezamenlijk geschreven. Er is 

gekozen om de les in twee delen op te splitsen: het spelen van een bankspel en het 

doorwerken van een instructiestencil met opgaven. De reden voor het spelen van een spel, 

waarin lineaire en exponentiële groei verwerkt zit, is dat in de ‘embodied world’ doen en 

perceptie een belangrijke rol spelen. We willen, zoals aangegeven in Hoofdstuk 2, met de 

introductieles beginnen op het laagste niveau, zodat elke leerling de kans heeft om niveau 1 te 

doorlopen. Bovendien heeft het spel als doel om leerlingen te motiveren om te leren. We willen 

de leerlingen de verschillende soorten groei spelenderwijs laten ervaren en door middel van 

samenwerkend leren mogelijke voorkennis activeren. Ook willen we de leerlingen de uitdaging 

bieden om stappen te zetten naar niveau 2. Bij het spel speelt een leerling de rol van een bank 

of een klant. De klant heeft een gegeven bedrag beschikbaar om mee te gaan beleggen en 

kan kiezen uit twee banken die elk twee opties aanbieden. De ene bankoptie is een jaarlijks 

vast rentebedrag, terwijl het bij de andere optie om aan jaarlijks vast beleggingspercentage 

gaat. Per bank verschillen deze rentes. Voor de klant is het de bedoeling om te achterhalen bij 

welke bank hij of zij het beste kan beleggen. Hierbij wordt samenwerken in groepjes erg 

aangemoedigd. Op deze manier willen we denkstappen zichtbaar maken. In bijlage C t/m H is 

het gebruikte materiaal bij het bankspel terug te vinden. 

 Het instructiestencil dat tijdens de introductieles na het bankspel volgt is toegespitst op de 

verschillende niveaus om zo voor leerlingen de overstap van de embodied naar de symbolic 

world te bevorderen. Het stencil sluit aan bij het bankspel waar elke leerling het doe-niveau, 

niveau 1, ervaren heeft. De instructie bevat theorie met voorbeelden waarin lineaire en 

exponentiële groei en de onderlinge verschillen met behulp van tabellen, grafieken en formules 

beschreven worden. Ook staan er opgaven in waar leerlingen met de theorie kunnen oefenen. 

Met dit instructieblad willen we nieuwe kennis linken aan opgedane kennis tijdens het spel en 

mogelijke voorkennis. Het doel van de instructie is het bevorderen van de overstap naar een 

niveau hoger. Ook tijdens dit gedeelte wordt samenwerkend leren aangemoedigd om zo 

denkstappen zichtbaar te maken. In bijlage I is het instructiestencil opgenomen. Door het 

afnemen van de posttest bekijken we of de beoogde doelen behaald zijn.   

Tijdens de uitvoering van de les komen een aantal wiskundedocenten uit de boven- en 

onderbouw van het Vechtdal College observeren. De leerlingen werken in groepjes van 

maximaal vier en worden samengesteld op basis van de resultaten van de pretest. Er wordt 

voor gezorgd dat in elk groepje in ieder geval één leerling zit die de opdrachten over lineaire 

groei goed wist te maken en één leerlingen die goed gescoord heeft op de opdrachten over 
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exponentiële groei. De wiskundedocenten worden gevraagd om tijdens de gehele les één 

groepje leerlingen te observeren aan de hand van een signaleringslijst (zie bijlage J). In 

paragraaf 4.3 zal de samenstelling van de signaleringslijst verder toegelicht worden. De lessen 

worden opgenomen met camera. Na de eerste introductieles bespreken we het verloop ervan 

na en vragen we de observanten om feedback. Deze feedback wordt verwerkt voordat de 

tweede les in de andere V4-klas wordt uitgevoerd. 

 Het uitvoerend onderzoek bestaat zodoende uit twee keer drie lessen per V4-klas: één 

les voor de pretest om te bepalen hoe het is gesteld met voorkennis van de leerlingen, één 

introductieles met een bankspel en instructie om voorkennis te activeren en de overstap naar 

een hoger niveau te bevorderen, en één les voor de posttest om te onderzoeken of er sprake 

is van niveauverhoging.  

4.3 Instrumenten 

 
De onderzoeksinstrumenten bij dit onderzoek worden gebruikt zijn de pre- en posttesten en 

signaleringslijsten van tijdens de instructieles. De video-opnamen worden gebruikt als 

verificatiemiddel. 

De pretest bestaat uit drie onderdelen die elk gerelateerd zijn aan de werelden van David Tall 

(zie bijlage A). Omdat de derde, formele wereld van Tall niet voorkomt op de middelbare 

school laten we deze buiten beschouwing. Daarentegen creëren we een extra niveau tussen 

de eerste en tweede wereld in om zo de overstap van wereld één naar wereld twee duidelijker 

in beeld te krijgen. In de tabel hieronder staat een overzicht van de niveaus die wij bij de pre- 

en posttest hanteren en hun link met de verschillende werelden van David Tall. 

 

Niveau pretest/posttest Wereld van Tall 

1 Embodied world 

2 Tussenniveau: embodied/symbolic world 

3 Symbolic world 

TABEL 2: VERWANTSCHAP GEBRUIKTE NIVEAUS TIJDENS ONDERZOEK EN WERELDEN VAN TALL. 

 

 Elk onderdeel in de pretest bevat een aantal opdrachten die met exponentiële en lineaire 

groei te maken hebben. Voor de opdrachten hebben we gebruikt gemaakt van de boeken 

Moderne Wiskunde voor vwo3 en vwo4 wiskunde A (De Bruijn et al., 2014 & Bakker et al., 

2014)  Het eerste onderdeel, niveau 1, hebben we zo goed mogelijk gerelateerd aan het 

eerste niveau van Tall, de ‘embodied world’. We hebben hier gekozen voor opdrachten met 

een context waarin nog geen concepten horende bij lineaire of exponentiële groei voorkomen. 

Het tweede onderdeel, niveau 2, gerelateerd deels aan ‘embodied world’ en deels aan de 

‘symbolic world’, bevat opdrachten met minder context waarbij ook voor het eerst concepten bij 

lineaire en exponentiële groei genoemd worden. In dit onderdeel komen onder andere tabellen 
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en grafieken voor. Het derde en laatste onderdeel, niveau 3, behoort tot de ‘symbolic world’ 

waarbij leerlingen tijdens de opdrachten met formules zullen gaan werken. Om te kunnen 

bepalen welke invloed de instructie heeft op het bevorderen van relationeel begrip in termen 

van niveauverhoging in de zin van David Tall, zullen de resultaten van de pretest worden 

bewaard en later vergeleken worden met de resultaten van de posttest. Bij het vergelijken 

wordt per niveau bekeken of een leerling zich verbeterd heeft. Per niveau wordt ook 

geanalyseerd hoe een leerling scoort op vragen met betrekking tot lineaire of exponentiële 

groei. De posttest is zoals eerder genoemd qua opbouw en onderdelen vergelijkbaar met de 

pretest (zie bijlage B). Dit laatste hebben we opzettelijk gedaan, om zo goed mogelijk te 

kunnen vergelijken.  

Aanvankelijk, zoals beschreven in het onderzoeksplan, was het de bedoeling om met 

behulp van een vijf-puntschaal te bepalen op welk niveau de leerlingen vóór en na de 

instructieles zitten. Deze schaal zou bestaan uit de verschillende niveaus van Tall inclusief 

overgangsniveaus: embodied world, embodied/symbolic world, symbolic world, 

symbolic/formal world en formal world, waarbij embodied/symbolic zou worden gekozen voor 

een leerling die opdrachten op het eerste en tweede niveau goed beantwoord. Echter, omdat 

we ervoor gekozen hebben om lineaire en exponentiëke groei te mixen in de pre- en 

posttesten zou het kunnen voorkomen dat een leerling bijvoorbeeld op elke niveau alle 

opdrachten over lineaire groei goed maakt, maar bij opdrachten over exponentiële groei op 

niveau één blijft hangen. Ook kan het zijn dat een leerling op elk niveau vragen over lineaire 

én exponentiële groei goed en fout weet te beantwoorden. Bovendien komt de formele wereld 

niet voor op de middelbare school en nemen we deze niet mee in ons onderzoek. We hebben 

er daarom voor gekozen om ons te beperken tot 3 niveaus en om per niveau de totale score, 

de score op de opdrachten over lineaire groei en de score op de opdrachten over exponentiële 

groei afzonderlijk te vergelijken. 

Om inzicht te krijgen in de denkprocessen en ontwikkeling van leerlingen tijdens de 

instructie wordt aan observerende wiskundedocenten gevraagd signaleringslijsten (zie bijlage 

J) in te vullen. In deze lijst staan kenmerken van lineaire en exponentiële groei waarvan wij 

denken dat leerlingen deze mogelijk zullen noemen tijdens de instructie. De signaleringslijst is 

samengesteld door Niek en Marissa. Via brainstorming zijn concepten en begrippen met 

betrekking tot lineaire en exponentiële groei verzameld. Hierbij is tevens gebruikt gemaakt van 

het boek Moderne Wiskunde voor vwo3 (De Bruin et al., 2014), omdat leerlingen vanuit de 

onderbouw enige voorkennis zullen hebben. De observanten turven hoe vaak een bepaald 

concept genoemd wordt en ook of dit op de juiste manier wordt gebruikt. Andere opmerkingen 

kunnen ze tevens onderaan de signaleringslijst kwijt. Hiermee willen we denkstappen en 

gebruikte concepten zichtbaar maken. Met behulp van de opnames kunnen constateringen 

gecontroleerd worden. 
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4.4 Analyse 

 
De pretest en posttest zijn nagekeken volgens een correctievoorschrift en de resultaten zijn per 

vraag en per leerling ingevoerd in Excel. Een 0 geeft aan dat de leerling de vraag fout had en 

een 1 staat voor een goed antwoord. Elke vraag is gerelateerd aan een niveau. Niveau 1 staat 

voor de embodied world, niveau 2 staat voor een ‘tussenwereld’ embodied/symbolic world en 

niveau 3 behoort tot de symbolic world.. Ook is per vraag gekeken of hierin lineaire of 

exponentiële groei aan bod komt. Per leerling zijn totaal scores berekend per pre- en posttest en 

deze zijn gesplitst in scores voor vragen over lineaire en exponentiële groei. Omdat in de laatste 

vraag van de beide testen lineaire én exponentiële groei aan bod kwam, kan de totale score 

lager zijn dan de opgetelde scores van opdrachten over lineaire en exponentiële groei 

afzonderlijk. Om snel te kunnen zien hoe de leerlingen op elk niveau gescoord hebben, geven 

we ze een eindcijfer mee dat bestaat uit de 3 behaalde scores per niveau. Het eindcijfer 071306 

betekent dat een leerlingen 6 vragen goed had op niveau 1, 13 vragen goed op niveau 2 en 7 

vragen juist op niveau 3. 

De informatie opgedaan met de signaleringslijsten is tevens verwerkt in Excel. Per groepje is 

te zien wie er geobserveerd heeft en hoe vaak bepaalde concepten door leerlingen genoemd 

zijn. Ook worden andere opmerkingen per groepje vermeld. De gegevens zijn deels te verifiëren 

met behulp van de video-opnamen. Tijdens elke les zijn namelijk 2 groepjes de gehele tijd 

gefilmd. 
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5 RESULTATEN 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de pre- en posttesten gepresenteerd. Deze worden 

gevolgd door de resultaten van de signaleringslijsten die tijdens de instructieles gebruikt zijn. 

5.1 Resultaten van de pre- en posttesten 

 
In de tabellen op de volgende pagina’s staan de resultaten van de twee vwo4-klassen. 

Leerlingen die op één van de meetmomenten niet aanwezig waren laten we eerst buiten 

beschouwing. Per leerling wordt voor de pre- en posttest aangegeven hoeveel vragen goed 

waren. Hieruit kan worden opgemaakt of er sprake is van niveauverhoging. Bovenaan elke 

kolom staat tussen haakjes wat er maximaal gescoord kon worden. In totaal waren er 32 vragen 

die de leerlingen moesten beantwoorden, hierbij zijn alle deelvragen afzonderlijk meegeteld. De 

maximale score in de eerste kolom is zodoende 32. Daarna worden de vragen onderverdeeld in 

vragen met betrekking tot lineaire groei en vragen waarbij er sprake was van exponentiële groei. 

Omdat bij de laatste deelvraag in beide testen lineaire én exponentiële groei naast elkaar 

voorkomen tellen de getallen in de eerste paar kolommen op tot 33 in plaats van tot 32. In de 

kolommen ernaast vindt hetzelfde principe plaats voor de drie verschillende niveaus afzonderlijk. 

In de klas van Marissa (14 leerlingen) scoorden 10 leerlingen tijdens de pretest al gelijk 

maximaal op niveau 1 en blijven dit ook doen tijdens de posttest, zie Tabel 3. De andere 4 

leerlingen laten op niveau 1 allemaal een verbetering zien tijdens de posttest. Op niveau 2 scoort 

geen enkele leerling maximaal tijdens de pre- of posttest. Bij 9 leerlingen zien we een 

verbetering in resultaten, 3 leerlingen maken de opdrachten op niveau 2 slechter en 2 leerlingen 

hebben evenveel vragen goed.  Ook op niveau 3 scoort niemand maximaal. 11 leerlingen laten 

een verbetering zien, 2 leerlingen maken de vragen op niveau 3 tijdens de posttest slechter en 1 

leerling scoort gelijk. Een cijfervoorbeeld: Leerling 1 in scoorde tijdens de pretest 6 van 6 vragen 

goed op niveau 1, 13 van de 15 goed op niveau 2 en geen vragen goed op niveau 3. Tijdens de 

posttest zien we dat de leerling gelijk blijft scoren op niveau 1, we zien een verschuiving op 

niveau 2 van 13 naar 14 vragen goed en tevens een verschuiving op niveau 3 van geen naar 6 

vragen goed. 

In de klas van Niek (15 leerlingen) scoren 10 leerlingen maximaal tijdens de pre- en posttest, 

3 leerlingen laten een verbetering zien, 1 leerling maakt de posttest op niveau 1 slechter en 1 

leerlingen behaalt twee keer 5 van de 6 punten, zie Tabel 4. Op niveau 2 scoort 1 leerling 

maximaal tijdens de pre- en posttest. 11 leerlingen laten een verbetering zien (waarvan 1 leerling 

bij de posttest vervolgens maximaal scoort), 1 leerling maakt de posttest slechter en 3 leerlingen 

behalen dezelfde score. Op niveau 3 scoort niemand maximaal. 10 leerlingen laten een 

verbetering zien, 2 leerlingen doen het slechter en 3 leerlingen behalen dezelfde score. 
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Leerling 1 Pre 19 8 11   6 2 4   13 6 7   0 0 0   001306 

  Post 26 12 14   6 2 4   14 6 8   6 4 2   061406 
                                      

Leerling 2 Pre 24 11 13   6 2 4   13 6 7   5 3 2   051306 

  Post 26 12 14   6 2 4   14 6 8   6 4 2   061406 
                                      

Leerling 3 Pre 21 8 13   6 2 4   11 5 6   4 1 3   041106 

  Post 27 12 15   6 2 4   14 6 8   7 4 3   071406 
                                      

Leerling 4 Pre 19 9 10   6 2 4   10 5 5   3 2 1   031006 

  Post 23 10 13   6 2 4   14 6 8   3 2 1   031406 
                                      

Leerling 5 Pre 20 11 9   6 2 4   9 5 4   5 4 1   050906 

  Post 22 11 11   6 2 4   12 6 6   4 3 1   041206 
                                      

Leerling 6 Pre 22 9 13   6 2 4   12 5 7   4 2 2   041206 

  Post 26 12 14   6 2 4   13 6 7   7 4 3   071306 
                                      

Leerling 7 Pre 25 13 12   5 2 3   12 6 6   8 5 3   081205 

  Post 25 11 14   6 2 4   14 6 8   5 3 2   051406 

                                      

Leerling 8 Pre 23 12 11   4 2 2   14 6 8   5 4 1   051404 

  Post 26 10 16   6 2 4   12 4 8   8 4 4   081206 
                                      

Leerling 9 Pre 21 9 12   6 2 4   13 6 7   2 1 1   021306 

  Post 23 12 12   6 2 4   9 5 4   8 5 4   080906 
                                      

Leerling 10 Pre 22 10 12   6 2 4   14 6 8   2 2 0   021406 

  Post 27 13 14   6 2 4   14 6 8   7 5 2   071406 
                                      

Leerling 11 Pre 15 6 9   3 1 2   10 4 6   2 1 1   021003 

  Post 21 9 12   4 2 2   9 3 6   8 4 4   080904 

                                      

Leerling 12 Pre 22 11 11   6 2 4   12 6 6   4 3 1   041206 

  Post 29 13 16   6 2 4   14 6 8   9 5 4   091406 
                                      

Leerling 13 Pre 13 7 6   4 2 2   7 3 4   2 2 0   020704 

  Post 21 11 10   6 2 4   10 5 5   5 4 1   051006 

                                      

Leerling 14 Pre 21 9 12   6 2 4   13 6 7   2 1 1   021306 

  Post 27 13 14   6 2 4   13 6 7   8 5 3   081306 

TABEL 3: RESULTATEN KLAS VAN MARISSA. 
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Leerling 1 Pre 18 6 12   6 2 4   12 4 8   0 0 0   001206 

  Post 26 12 14   6 2 4   14 6 8   6 4 2   061406 

                                      

Leerling 2 Pre 23 12 11   6 2 4   12 6 6   5 4 1   051206 

  Post 25 12 13   6 2 4   13 6 7   6 4 2   061306 

                                      

Leerling 3 Pre 22 8 14   6 2 4   15 6 9   1 0 1   011506 

  Post 27 12 15   6 2 4   15 6 9   6 4 2   061506 

                                      

Leerling 4 Pre 16 8 8   4 2 2   10 5 5   2 1 1   021004 

  Post 24 12 12   5 2 3   12 6 6   7 4 3   071205 

                                      

Leerling 5 Pre 20 9 11   5 2 3   11 4 7   4 3 1   041105 

  Post 17 10 7   5 2 3   8 5 3   4 3 1   040805 

                                      

Leerling 6 Pre 20 12 8   6 2 4   7 6 1   7 4 3   070706 

  Post 31 14 18   6 2 4   15 6 9   10 6 5   101506 

                                      

Leerling 7 Pre 27 12 15   5 2 3   13 6 7   9 4 5   091305 

  Post 29 11 18   6 2 4   14 5 9   9 4 5   091406 

                                      

Leerling 8 Pre 21 8 13   6 2 4   11 4 7   4 2 2   041106 

  Post 24 12 12   6 2 4   13 6 7   5 4 1   051306 

                                      

Leerling 9 Pre 26 12 14   6 2 4   14 6 8   6 4 2   061406 

  Post 24 10 14   6 2 4   14 6 8   4 2 2   041406 

                                      

Leerling 10 Pre 20 8 12   6 2 4   12 5 7   2 1 1   021206 

  Post 24 11 13   6 2 4   14 6 8   4 3 1   041406 

                                      

Leerling 11 Pre 25 12 13   6 2 4   14 6 8   5 4 1   051406 

  Post 26 12 14   5 2 3   14 6 8   7 4 3   071405 

                                      

Leerling 12 Pre 19 9 10   6 2 4   8 3 5   5 4 1   050806 

  Post 24 10 14   6 2 4   13 5 8   5 3 2   051306 
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TABEL 4: RESULTATEN KLAS VAN NIEK. 

 

 

5.2 Resultaten van de signaleringslijsten 

 
De signaleringslijsten zijn door verschillende observerende wiskundedocenten ingevuld tijdens 

de instructieles. Elke docent observeerde hierbij één groepje van maximaal 4 leerlingen. De 

leerlingen zijn van tevoren in groepjes verdeeld op basis van de resultaten van hun pretest. 

Tijdens de instructie zijn er signaleringslijsten ingevuld tijdens het bankspel én tijdens het 

doorwerken van de instructiestencils. In de overzichten op de volgende pagina’s is te zien hoe 

vaak bepaalde concepten genoemd of gebruikt zijn door de leerlingen. Op de eerstvolgende 

pagina staan de resultaten van de signaleringslijsten tijdens het bankspel van beide klassen 

(Tabel 5 en 6). Op de pagina daarna staan de resultaten van de signaleringslijsten tijdens de 

instructie van beide klassen (Tabel 7 en 8). Ook zijn er opmerkingen terug te vinden. Wanneer 

een opmerking tussen aanhalingstekens staat, betekent dit dat een leerling dit hardop uitsprak.  

In Tabel 5 en 6 is te zien dat leerlingen relatief vaak noemen dat ze te maken hebben met 

een situatie waarin er sprake is van groei met een constante waarde (acht keer in de klas van 

Marissa en zes keer in de klas van Niek) of met een vast groeipercentage (dertien keer in de klas 

van Marissa en zes keer in de klas van Niek). Ook wordt het begrip ‘lineaire groei’ in beide 

klassen een keer genoemd en ‘exponentiële groei’ twee keer in de klas van Marissa. Zelfs de 

formules bij de verschillende soorten komen een paar keer voorbij. 

Wanneer Tabel 7 en 8 worden vergeleken met Tabel 5 en 6, dan is te zien dat er tijdens de 

instructie veel meer concepten genoemd worden dan tijdens het bankspel. In beide klassen 

komen tijdens het maken van de opdrachten bijna alle begrippen op de signaleringslijst wel aan 

bod. Wat opvalt is dat wanneer een bepaald begrip in een groepje één keer genoemd is, het 

daarna ook vaker door anderen gebruikt wordt.  
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Leerling 13 Pre 18 9 9   6 2 4   8 4 4   4 3 1   040806 

  Post 24 9 15   6 2 4   12 4 8   6 3 3   061206 

                                      

Leerling 14 Pre 20 7 13   6 2 4   9 3 6   5 2 3   050906 

  Post 25 11 14   6 2 4   13 5 8   6 4 2   061306 

                                      

Leerling 15 Pre 20 10 10   4 2 2   9 3 6   7 5 2   070904 

  Post 24 10 14   5 2 3   13 4 9   6 4 2   061305 
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TABEL 5: SIGNALERINGSLIJST TIJDENS BANKSPEL BIJ KLAS VAN MARISSA. 

TABEL 6: SIGNALERINGSLIJST TIJDENS BANKSPEL BIJ KLAS VAN NIEK. 
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TABEL 7: RESULTATEN VAN SIGNALERINGSLIJSTEN TIJDENS DE INSTRUCTIE BIJ DE KLAS VAN MARISSA. 

TABEL 8: RESULTATEN VAN SIGNALERINGSLIJSTEN TIJDENS DE INSTRUCTIE BIJ DE KLAS VAN NIEK. 
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6 DISCUSSIE EN CONCLUSIE 

Uit de resultaten blijkt dat het merendeel van de leerlingen de posttest beter weer te maken 

dan de pretest. De meeste leerlingen verbeteren zich (indien mogelijk) op elk niveau. Omdat 

de meeste leerlingen op elk niveau wel wat vragen juist weten te beantwoorden, is het lastig 

om een leerling slechts één niveau toe te kennen. Daarom hebben we gekeken naar de 

verbeteringen per niveau. De vragen op niveau 1 werden door veel leerlingen al gelijk foutloos 

gemaakt tijdens de pretest. We zien dat op één leerling na iedereen zich verbeterd of gelijk 

blijft scoren op niveau 1. Deze ene leerling scoorde tijdens de pretest maximaal en maakte bij 

de posttest een telfoutje. Op niveau 2 en 3 zien we de meeste verschuivingen. Omdat de 

instructieles het enige is dat echt aan deze ontwikkelingen bijgedragen kan hebben, 

concluderen we dat de instructie dus heeft bijgedragen aan het bevorderen van het begrip van 

leerlingen wat betreft exponentiële groei. Een vraag hierbij kan zijn wat het resultaat van de 

leerlingen zou zijn wanneer ze geen instructie gehad hebben, maar wel de pre- en posttest 

gemaakt hebben. Bij één leerling was dit toevallig het geval. Deze leerling is niet opgenomen in 

de resultaten, omdat ze de instructieles gemist heeft. De eindcijfers van deze leerling waren als 

volgt: 041204 op de pretest en 051106 op de posttest. Deze leerling laat dus een verbetering 

zien op niveau 1 en 3. Deze leerling is gevraagd gelijk na de posttest (zonder dat haar 

resultaten bekend waren) of ze de posttest ook makkelijker vond. Als antwoord gaf ze dat ze 

bij de pretest van tevoren niet goed wist wat ze kon verwachten. En omdat ze dat niet wist, 

dacht ze soms te moeilijk. Bij de posttest was van tevoren bekend waar de vragen over gingen 

en dus ging ze makkelijker en ook sneller door de vragen heen. De vragen leken ook veel op 

vragen uit de pretest. Het is dus best mogelijk om de posttest beter te maken dan de pretest 

zonder enige instructie tussendoor, maar puur door met een meer open mindset en meer 

zelfverzekerdheid de vragen te maken. Wat precies de effecten van een open mindset zijn op 

de resultaten hebben we verder niet onderzocht tijdens dit onderzoek. 

Via de signaleringslijsten zien we dat er tijdens het bankspel al voorzichtig wat concepten 

horende bij lineaire en exponentiële groei genoemd werden door de leerlingen ondanks dat 

deze concepten nog niet eerder door de docent genoemd waren. Er was dus sprake van enige 

voorkennis vanuit de onderbouw, in ieder geval bij sommige leerlingen. Uit de 

signaleringslijsten blijkt ook dat sommige leerlingen niet zoveel zeggen, terwijl anderen juist de 
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leiding nemen. Dit werd dan ook aangemoedigd door de docenten. Als we de tabellen 3 t/m 8 

met elkaar vergelijken kunnen we niet concluderen dat wanneer een leerling weinig zegt, deze 

leerling dan ook weinig vooruitgang boekt. Hierdoor kunnen de tabellen 3 t/m 8 dus niet 

worden gemixt. Wat we zagen was dat leerlingen vrij snel termen van elkaar overnemen en dat 

op deze manier voorkennis wordt geactiveerd door een groepje in zijn geheel. Ook hoorde een 

groepje soms een begrip vallen bij een ander groepje en werd dit overgenomen. 

Samenwerkend leren heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens de instructieles. Uit onderzoek 

blijkt dan ook dat samenwerkend leren het leren van leerlingen stimuleert. Één van de 

belangrijkste redenen waarom verwacht mag worden dat samenwerkend leren de wiskundige 

ontwikkeling van leerlingen bevorderd, is de mogelijkheid die hierbij gecreëerd wordt om de 

metacognitieve vaardigheden van leerlingen te ontwikkelen (Slavin, Sheard, Hanley, Elliott & 

Chambers, 2013). Dit houdt het vermogen in om het eigen leerproces te regisseren, te kunnen 

plannen en fouten te kunnen herstellen. 

De eerste subvraag bij dit onderzoek luidde: Welke denkstappen zetten de leerlingen om 

een niveau hoger te komen? We zagen tijdens het bankspel dat de ‘bank’ en de ‘klant’ soms 

vrij snel door hadden hoe ze een juiste formule op de rekenmachine konden vinden bij hun 

groeiproces. Sommigen wisten gelijk al een juiste formulevorm te gebruiken, anderen 

probeerden eerst verschillende formules uit. Zodoende zijn het simpelweg uitproberen met de 

rekenmachine en vervolgens controleren of de verkregen getallen kloppen met het saldo-

overzicht belangrijke stappen waarmee leerlingen zich naar een hoger niveau proberen te 

tillen. Leerlingen gaan actief op zoek naar een verband, proberen uit en, zoals is gebleken uit 

de signaleringslijsten, activeren bij elkaar voorkennis. Onderzoek heeft aangetoond dat het 

actief leren van leerlingen positieve effecten heeft op hun prestaties (Freeman et al., 2014). 

Desondanks wordt er tegenwoordig vaak nog passief geleerd door leerlingen tijdens de les: de 

docent legt uit en de leerlingen luisteren. 

De tweede subvraag bij dit onderzoek was: Welke concepten hanteren de leerlingen om 

een niveau hoger te komen? Uit de signaleringslijsten valt op te maken dat tijdens de instructie 

het geturf op de signaleringslijsten behoorlijk toenam. Dit komt uiteraard door het feit dat in 

de instructiestencils belangrijke kenmerken bij de verschillende soorten groei uitgelegd 

worden die ook in de signaleringslijsten staan. De instructie heeft er dus voor gezorgd dat 

leerlingen met de juiste terminologie verder gegaan zijn. Ook hier speelt het samenwerken 
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tussen de leerlingen een belangrijke rol, omdat leerlingen snel concepten van elkaar 

overnemen. 

De derde subvraag bij dit onderzoek was: Hanteren de leerlingen de concepten op een 

juiste manier? De leerlingen gebruikten de geleerde concepten over het algemeen goed, met 

hier en daar nog enige twijfel. In een bepaald groepje (zie Tabel 7) wordt op een gegeven 

moment bijvoorbeeld gevraagd of het hellingsgetal hetzelfde is als de groeifactor. Door terug 

te kijken naar de theorie in de instructie komen ze er dan achter dat het verschillende 

concepten zijn. Leerlingen waren geneigd om gelijk met de opdrachten in het stencil te 

beginnen. Veelal bladerden ze tussendoor terug om te theorie met voorbeelden te 

bestuderen. Een enkeling deed dit wel voordat hij of zij opdrachten begon te maken. 

De algemene onderzoeksvraag bij dit onderzoek luidde: ‘Welke invloed heeft de instructie 

van ‘exponentiële groei’ op het bevorderen van relationeel begrip van leerlingen in termen van 

niveauverhoging in de zin van David Tall?’ Concluderend kunnen we zeggen dat onze instructie 

veel mogelijkheden tot samenwerken heeft gecreëerd, waarbij we zien dat leerlingen dit ook 

graag doen en hier voor open staan. Ze leren van en met elkaar en helpen elkaar hierdoor als 

het ware naar een hoger niveau. Door het bankspel werd voorkennis geactiveerd en werd 

ervoor gezorgd dat elke leerling op het eerste niveau begon. Het spel bood de leerlingen de 

uitdaging om een stap te maken naar het tweede niveau. De instructie daarna was toegespitst 

op de verschillende niveaus en had als doel het niveau van leerlingen te verhogen. De 

instructie sloot qua inhoud aan bij het bankspel. Omdat uit de resultaten blijkt dat het 

merendeel van de leerlingen de posttest beter weer te maken dan de pretest en dat de meeste 

leerlingen zich (indien mogelijk) verbeteren op elk niveau concluderen we dat het doel van de 

instructie, niveauverhoging, is behaald. 

Onze aanbevelingen voor een introductieles zijn daarom als volgt: begin met een actief 

spel, zoals het bankspel, om leerlingen enthousiast te maken en om elke leerling op het laagste 

niveau te laten starten. Laat leerlingen samenwerken. Ga vervolgens verder met uitleg of 

opdrachten die goed aansluiten bij het spel. De instructie moet ervoor zorgen dat de docent 

goed kan volgen op welk niveau de leerlingen zitten, welke denkstappen ze maken en waar ze 

eventueel vastlopen. Door bij het voorbereiden van een les gebruik te maken van Lesson Study 

kan tenslotte een hele sectie betrokken worden en met elkaar in discussie gaan over het 

niveau dat ze willen bereiken in de lessen in de toekomst om zo het onderwijs te verbeteren. 
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BIJLAGE A: PRESTEST 

Diagnostische toets 1 
Verschillende soorten groei 
 
Niveau 1 
 
 

Opdracht 1 
In de uitverkoop hangt een broek waar je 25% korting op krijgt. De broek kostte  
oorspronkelijk €89,-. 
a Hoeveel euro korting krijg je? 
b Bereken de nieuwe prijs van de broek.  
 

 
 
Opdracht 2 
Bij de staatsloterij kun je een prijs winnen waarbij je voor de rest van je leven 
elke maand €10.000-, uitgekeerd krijgt.  
a Stel dat de prijs wordt gewonnen. Hoeveel euro moet de staatsloterij per 

jaar uitkeren aan de winnaar? 
b Stel dat de prijs wordt gewonnen door iemand van 25 jaar. De staatsloterij 

gaat er vanuit dat mensen gemiddeld 80 jaar worden. Hoeveel euro 
zouden ze in totaal moeten reserveren voor de winnaar van de prijs? 

 

 
 
Opdracht 3 
Bij het openen van een spaarrekening is een vast rentepercentage van 4,6% per 
jaar gedurende tien jaar afgesproken. Jaarlijks wordt op 1 januari de rente aan 
het spaarbedrag toegevoegd. Het spaarbedrag op 2 januari dit jaar was €5000,-.  
Bereken het saldo na twee jaar en na vijf jaar. 
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Niveau 2 
 

 
Opdracht 4 
Er bestaan zeer snel groeiende waterplanten, waarvan de hoeveelheid zich in 
één week verdubbelt. Van een groot meer is op een zeker moment 5 m2 bedekt 
met deze planten. 
a Hoeveel m2 is één week later bedekt met deze waterplanten? 
b En hoeveel m2 twee weken later? 
c Maak een tabel bij het verband tusen de oppervlakte A in m2 en de tijd t in 

weken. Neem t =0 tot en met t=6. 
d Welke regelmaat zie je in de tabel? 
e Na 10 weken is ruim 5.000 m2 bedekt en na 11 weken ruim 10.000 m2. 

Kun je nu ook zeggen dat na 10,5 weken 7.500 m2 bedekt is? Zo nee, is 
er dan meer of minder bedekt? 

 

Opdracht 5 
De tabellen A en B horen bij lineaire groei. De tabellen C en D horen bij 
exponentiële groei. Neem de tabellen over en vul ze verder in. 
 
Tabel A      Tabel B 
 

 
  
Tabel C      Tabel D 
 

  

Opdracht 6 

Hiernaast die je twee grafieken. De een hoort bij 
een lineair verband, de ander bij een 
exponentieel verband. 
a Welke grafiek hoort bij een lineair 

verband?  
b  Welk hellingsgetal hoort bij het lineaire 

verband? 
c Bij het exponentiële verband hoort een 

groeifactor van 1,2. Welke waarden van h 
horen bij t=1 voor grafiek 1 en 2? 

d Welke waarden van h horen bij t=8? 

 

tijd 0 1 2 3 4 5 

aantal 30 27 24    

tijd 50 60 70 80 90 100 

aantal 78     43 

tijd 0 1 2 3 4 5 

aantal 24 36 54    

tijd 0 1 2 3 4 5 

aantal  6 18  162  



ONDERZOEK VAN ONDERWIJS – M.H. LINNEMAN 

 

 

DE INVLOED VAN INSTRUCTIE GERICHT OP DE DRIE WISKUNDIGE WERELDEN VAN DAVID TALL:  

HET BEVORDEREN VAN RELATIONEEL BEGRIP BIJ HET INTRODUCEREN VAN EXPONENTIËLE GROEI 

PAGINA 29/45 

Niveau 3 
 
 

Opdracht 7 
Margriet zet een bedrag van €500,- op een spaarrekening. Ze krijgt op deze 
spaarrekening 3,5% rente per jaar. 
a  Leg uit dat de groeifactor per jaar 1,035 is. 
b Maak een formule waarmee ze kan berekenen hoeveel euro er na een tijd 

van t jaren op de spaarrekening staat. 
c Wanneer heeft ze voor het eerst €1.000-, gespaard? 
 
 

 
Opdracht 8 
In de mijnbouw geldt de vuistregel dat de temperatuur drie graden stijgt voor 
elke 100 meter die je in een mijn afdaalt. Bij een mijn in Duitsland is de 
temperatuur aan het aardoppervlak 17 °C. Noem T de temperatuur in °C en d in 
meters. 
a Uit welk gegeven kan je opmaken dat het verband tussen T en d lineair 

is? 
b Geef een formule bij het verband tussen T en d. 
c Bereken de temperatuur op 680 meter diepte. 
d Op welke diepte is de temperatuur 30 °C? 

 
 
 
Opdracht 9 
In Nederland was het waterverbruik in 1900 ongeveer zes miljoen m3 per jaar. 
Het waterverbruik steeg de vorige eeuw tot ongeveer 174 miljoen m3 per jaar in 
2000. 
a Geef de formule voor W, het waterverbruik in miljoenen m3 per jaar, 

uitgaande van lineaire groei. Kies t=0 in 1900 en neem t in jaren. 
b Het waterverbruik kan ook exponentieel toenemen, de toename is dan 

ongeveer 3,4% per jaar. Controleer dit. 
c Geef de formule voor W, het waterverbruik in miljoenen m3 per jaar, 

 uitgaande van exponentiële groei. Kies t=0 in 1900 en neem t in jaren. 
d Volgens het exponentiële model groeit het waterverbruik na 2000 met 

1,2% per jaar. Het lineaire model gaat vanaf 2000 uit van een toename 
van 3 miljoen m3 per jaar. Bereken in welk jaar het waterverbruik volgens 
beide modellen weer gelijk is.  
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BIJLAGE B: POSTTEST 

Diagnostische toets 2 
Verschillende soorten groei 

 

Niveau 1 
 
 

Opdracht 1 
In de uitverkoop hangt een trui waar je 20% korting op krijgt. De trui kostte  
oorspronkelijk €69,-. 
a Hoeveel euro korting krijg je? 
b Bereken de nieuwe prijs van de trui.  
 

 
 
Opdracht 2 
Bij de staatsloterij kun je een prijs winnen waarbij je voor de rest van je leven 
elke maand €5.000-, uitgekeerd krijgt.  
a Stel dat de prijs wordt gewonnen. Hoeveel euro moet de staatsloterij per 

jaar uitkeren aan de winnaar? 
b Stel dat de prijs wordt gewonnen door iemand van 20 jaar. De staatsloterij 

gaat er vanuit dat mensen gemiddeld 85 jaar worden. Hoeveel euro 
zouden ze in totaal moeten reserveren voor de winnaar van de prijs? 

 

 
 
Opdracht 3 
Bij het openen van een spaarrekening is een vast rentepercentage van 4,9% per 
jaar gedurende tien jaar afgesproken. Jaarlijks wordt op 1 januari de rente aan 
het spaarbedrag toegevoegd. Het spaarbedrag op 2 januari dit jaar was €4000,-.  
Bereken het saldo na twee jaar en na vijf jaar. 
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Niveau 2 
 

 
Opdracht 4 
Er bestaan zeer snel groeiende waterplanten, waarvan de hoeveelheid zich in 
één week verdubbelt. Van een groot meer is op een zeker moment 8 m2 bedekt 
met deze planten. 
a Hoeveel m2 is één week later bedekt met deze waterplanten? 
b En hoeveel m2 twee weken later? 
c Maak een tabel bij het verband tusen de oppervlakte A in m2 en de tijd t in 

weken. Neem t =0 tot en met t=6. 
d Welke regelmaat zie je in de tabel? 
e Na 10 weken is ruim 8.000 m2 bedekt en na 11 weken ruim 16.000 m2. 

Kun je nu ook zeggen dat na 10,5 weken 12.000 m2 bedekt is? Zo nee, is 
er dan meer of minder bedekt? 

 

Opdracht 5 
De tabellen A en B horen bij lineaire groei. De tabellen C en D horen bij 
exponentiële groei. Neem de tabellen over en vul ze verder in. 
 
Tabel A      Tabel B 
 

 
  
Tabel C      Tabel D 
 

  

Opdracht 6 

Hiernaast die je twee grafieken. De een hoort bij 
een lineair verband, de ander bij een 
exponentieel verband. 
a Welke grafiek hoort bij een lineair 

verband?  
b  Welk hellingsgetal hoort bij het lineaire 

verband? 
c Bij het exponentiële verband hoort een 

groeifactor van 1,2. Welke waarden van h 
horen bij t=1 voor grafiek 1 en 2? 

d Welke waarden van h horen bij t=6? 
 

tijd 0 1 2 3 4 5 

aantal 45 39 33    

tijd 50 60 70 80 90 100 

aantal 86     41 

tijd 0 1 2 3 4 5 

aantal 5 9 16,2    

tijd 0 1 2 3 4 5 

aantal  7 21  189  
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Niveau 3 
 
 

Opdracht 7 
Margriet zet een bedrag van €750,- op een spaarrekening. Ze krijgt op deze 
spaarrekening 4,5% rente per jaar. 
a  Leg uit dat de groeifactor per jaar 1,045 is. 
b Maak een formule waarmee ze kan berekenen hoeveel euro er na een tijd 

van t jaren op de spaarrekening staat. 
c Wanneer heeft ze voor het eerst €1.000-, gespaard? 
 
 

 
Opdracht 8 
Een zonnebloem wordt geplant. Op een gegeven moment is de lengte L van 
bloem 12 cm. De bloem blijft vervolgens per week met 4 cm doorgroeien. 
a Uit welk gegeven kan je opmaken dat het hier gaat om een lineair 

groeiproces? 
b Geef een formule bij het verband tussen de lengte L en t de tijd in weken 

vanaf het moment dat de bloem 12 cm lang is (t=0). 
c Bereken de lengte na 4,5 weken. 
d Na hoeveel weken en dagen zou de lengte van de zonnebloem 45 cm 

zijn? 

 
 
 
Opdracht 9 
In Nederland was het waterverbruik in 1900 ongeveer zes miljoen m3 per jaar. 
Het waterverbruik steeg de vorige eeuw tot ongeveer 174 miljoen m3 per jaar in 
2000. 
a Geef de formule voor W, het waterverbruik in miljoenen m3 per jaar, 

uitgaande van lineaire groei. Kies t=0 in 1990 en neem t in jaren. 
b Het waterverbruik kan ook exponentieel toenemen, de toename is dan 

ongeveer 3,4% per jaar. Controleer dit. 
c Geef de formule voor W, het waterverbruik in miljoenen m3 per jaar, 

 uitgaande van exponentiële groei. Kies t=0 in 1990 en neem t in jaren. 
d Volgens het exponentiële model groeit het waterverbruik na 2000 met 

1,2% per jaar. Het lineaire model gaat vanaf 2000 uit van een toename 
van 3 miljoen m3 per jaar. Bereken in welk jaar het waterverbruik volgens 
beide modellen weer gelijk is.  
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BIJLAGE C: BANKSPEL – INSTRUCTIE KLANT 

 

Bij dit spel zijn er twee hoofdrollen: de bank en de klant. De klas is in vier groepen verdeeld, elke 

groep krijgt een rol toegewezen. Hieronder staat beschreven welke rol jij speelt en wat je doel is. 

 

Klant 
Je hebt €1000,- gekregen van je grootouders. Je wilt met dit bedrag voor een bepaalde tijd gaan 

beleggen. Beleggen is een vorm van investeren waarbij geld voor langere of kortere tijd wordt 

vastgelegd met als doel om in de toekomst financieel voordeel te behalen. Wanneer een klant 

geld vastzet bij een bank, wordt daar jaarlijks een bepaalde beleggingsrente over berekend. Dit 

rentebedrag wordt uitbetaald door de bank en wordt bij het geïnvesteerde geld opgeteld. De 

rente kan per bank verschillen en ook kan één dezelfde bank meerdere opties qua rente 

aanbieden. Bij dit spel zijn er twee verschillende banken die elk twee verschillende opties 

beleggingsrente aanbieden. Je weet van tevoren niet wat de opties zijn en dit geven de banken 

ook niet vrij.  

Jij speelt de klant. Probeer er achter te komen wat de mogelijkheden zijn die de banken 

aanbieden. Jouw doel is om te achterhalen bij welke bank jij het beste kan beleggen. 

 

Ronde 1 
Tijdens ronde 1 gaat elke klant naar een bank en kiest voor één aangeboden optie. Het 

geldbedrag waarmee de klant wil beleggen wordt genoteerd door de bank. 

 

Ronde 2 
Tijdens ronde 2 verstrijkt er een jaar. Aan het einde van het eerste jaar wordt het eerste 

rentebedrag door de bank berekend. Dit bedrag wordt bijgeschreven bij het geïnvesteerde 

geldbedrag. Het nieuwe saldo-overzicht wordt opgehaald door de klant. Bespreek met je 

groepsgenoten bij welke bedrag je het beste kunt beleggen. 

 

Ronde 3 
Tijdens ronde 3 verstrijkt er drie jaar. De bank berekent het nieuwe saldo van de klant. De klant 

komt het nieuwe saldo-overzicht ophalen. De bank schrijft het nieuwe saldo bij. Bespreek met je 

groepsgenoten bij welke bank je het beste kunt beleggen. 

 

Ronde 4 
Tijdens ronde 4 verstrijkt er opnieuw drie jaar. De bank berekent het nieuwe saldo van de klant. 

De klant komt het nieuwe saldo-overzicht ophalen. De bank schrijft het nieuwe saldo bij. 

Bespreek met je groepsgenoten bij welke bank je het beste kunt beleggen. 

 

Ronde 5 
Tijdens ronde 5 verstrijkt er nog eens twee jaar. De bank berekent het nieuwe saldo van de klant. 

De klant komt het nieuwe saldo-overzicht ophalen. De bank schrijft het nieuwe saldo bij. 

Bespreek met je groepsgenoten bij welke bank je het beste kunt beleggen. 
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BIJLAGE D: BANKSPEL – SALDO OVERZICHT KLANT 

Saldo-overzicht voor de klant 
Naam:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Geïnvesteerde bedrag: € 

Saldo na 1 jaar € 

Saldo na 2 jaar € 

Saldo na 3 jaar € 

Saldo na 4 jaar € 

Saldo na 5 jaar € 

Saldo na 6 jaar € 

Saldo na 7 jaar € 

Saldo na 8 jaar € 

Saldo na 9 jaar € 
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BIJLAGE E: BANKSPEL – INSTRUCTIE BANK A OPTIE 1 

Bij dit spel zijn er twee hoofdrollen: de bank en de klant. De klas is in vier groepen verdeeld, elke 

groep krijgt een rol toegewezen. Hieronder staat beschreven welke rol jij speelt en wat je doel is. 

 

Bank type A – optie 1 
Klanten kunnen geïnteresseerd zijn in het beleggen van hun geld bij jouw bank. Beleggen is een 

vorm van investeren waarbij geld voor langere of kortere tijd wordt vastgelegd met als doel om in 

de toekomst financieel voordeel te behalen. Wanneer een klant geld vastzet bij een bank, wordt 

daar jaarlijks een bepaalde beleggingsrente over berekend. Dit rentebedrag wordt uitbetaald 

door de bank en wordt bij het geïnvesteerde geld opgeteld. De rente kan per bank verschillen en 

ook kan één dezelfde bank meerdere opties qua rente aanbieden. Bij dit spel zijn er twee 

verschillende banken die elk twee verschillende opties aanbieden.  

Jij speelt bank type A – optie 1. Jij biedt een jaarlijks vast rentebedrag aan van €250,-. 

De klanten weten van tevoren niet wat de opties zijn die de bank aanbiedt en dit geeft de bank 

ook niet vrij. Je mag wel zeggen dat het om een vast bedrag gaat. 

 

Ronde 1 
Tijdens ronde 1 gaat elke klant naar een bank en kiest voor één aangeboden optie. Het 

geldbedrag waarmee de klant wil beleggen wordt genoteerd door de bank. 

 

Ronde 2 
Tijdens ronde 2 verstrijkt er een jaar. Aan het einde van het eerste jaar wordt het eerste 

rentebedrag door de bank berekend. Dit bedrag wordt bijgeschreven bij het geïnvesteerde 

geldbedrag. Het nieuwe saldo-overzicht wordt opgehaald door de klant. 

 

Ronde 3 
Tijdens ronde 3 verstrijkt er drie jaar. De bank berekent het nieuwe saldo van de klant. De klant 

komt het nieuwe saldo-overzicht ophalen. De bank schrijft het nieuwe saldo bij. 

 

Ronde 4 
Tijdens ronde 4 verstrijkt er opnieuw drie jaar. De bank berekent het nieuwe saldo van de klant. 

De klant komt het nieuwe saldo-overzicht ophalen. De bank schrijft het nieuwe saldo bij. 

 

Ronde 5 
Tijdens ronde 5 verstrijkt er nog eens twee jaar. De bank berekent het nieuwe saldo van de klant. 

De klant komt het nieuwe saldo-overzicht ophalen. De bank schrijft het nieuwe saldo bij. 
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BIJLAGE F: BANKSPEL – INSTRUCTIE BANK A OPTIE 2 

Bij dit spel zijn er twee hoofdrollen: de bank en de klant. De klas is in vier groepen verdeeld, elke 

groep krijgt een rol toegewezen. Hieronder staat beschreven welke rol jij speelt en wat je doel is. 

 

Bank type A – optie 2 
Klanten kunnen geïnteresseerd zijn in het beleggen van hun geld bij jouw bank. Beleggen is een 

vorm van investeren waarbij geld voor langere of kortere tijd wordt vastgelegd met als doel om in 

de toekomst financieel voordeel te behalen. Wanneer een klant geld vastzet bij een bank, wordt 

daar jaarlijks een bepaalde beleggingsrente over berekend. Dit rentebedrag wordt uitbetaald 

door de bank en wordt bij het geïnvesteerde geld opgeteld. De rente kan per bank verschillen en 

ook kan één dezelfde bank meerdere opties qua rente aanbieden. Bij dit spel zijn er twee 

verschillende banken die elk twee verschillende opties aanbieden.  

Jij speelt bank type A – optie 2. Jij biedt een jaarlijks vast beleggingspercentage aan van 22%. 

De klanten weten van tevoren niet wat de opties zijn die de bank aanbiedt en dit geeft de bank 

ook niet vrij. Je mag wel zeggen dat het om een vast percentage gaat. 

 

Ronde 1 
Tijdens ronde 1 gaat elke klant naar een bank en kiest voor één aangeboden optie. Het 

geldbedrag waarmee de klant wil beleggen wordt genoteerd door de bank. 

 

Ronde 2 
Tijdens ronde 2 verstrijkt er een jaar. Aan het einde van het eerste jaar wordt het eerste 

rentebedrag door de bank berekend. Dit bedrag wordt bijgeschreven bij het geïnvesteerde 

geldbedrag. Het nieuwe saldo-overzicht wordt opgehaald door de klant. 

 

Ronde 3 
Tijdens ronde 3 verstrijkt er drie jaar. De bank berekent het nieuwe saldo van de klant. De klant 

komt het nieuwe saldo-overzicht ophalen. De bank schrijft het nieuwe saldo bij. 

 

Ronde 4 
Tijdens ronde 4 verstrijkt er opnieuw drie jaar. De bank berekent het nieuwe saldo van de klant. 

De klant komt het nieuwe saldo-overzicht ophalen. De bank schrijft het nieuwe saldo bij. 

 

Ronde 5 
Tijdens ronde 5 verstrijkt er nog eens twee jaar. De bank berekent het nieuwe saldo van de klant. 

De klant komt het nieuwe saldo-overzicht ophalen. De bank schrijft het nieuwe saldo bij. 
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BIJLAGE G: BANKSPEL – INSTRUCTIE BANK B OPTIE 1 

Bij dit spel zijn er twee hoofdrollen: de bank en de klant. De klas is in vier groepen verdeeld, elke 

groep krijgt een rol toegewezen. Hieronder staat beschreven welke rol jij speelt en wat je doel is. 

 

Bank type B – optie 1 
Klanten kunnen geïnteresseerd zijn in het beleggen van hun geld bij jouw bank. Beleggen is een 

vorm van investeren waarbij geld voor langere of kortere tijd wordt vastgelegd met als doel om in 

de toekomst financieel voordeel te behalen. Wanneer een klant geld vastzet bij een bank, wordt 

daar jaarlijks een bepaalde beleggingsrente over berekend. Dit rentebedrag wordt uitbetaald 

door de bank en wordt bij het geïnvesteerde geld opgeteld. De rente kan per bank verschillen en 

ook kan één dezelfde bank meerdere opties qua rente aanbieden. Bij dit spel zijn er twee 

verschillende banken die elk twee verschillende opties aanbieden.  

Jij speelt bank type B – optie 1. Jij biedt een jaarlijks vast rentebedrag aan van €300,-. 

De klanten weten van tevoren niet wat de opties zijn die de bank aanbiedt en dit geeft de bank 

ook niet vrij. Je mag wel zeggen dat het om een vast bedrag gaat. 

 

Ronde 1 
Tijdens ronde 1 gaat elke klant naar een bank en kiest voor één aangeboden optie. Het 

geldbedrag waarmee de klant wil beleggen wordt genoteerd door de bank. 

 

Ronde 2 
Tijdens ronde 2 verstrijkt er een jaar. Aan het einde van het eerste jaar wordt het eerste 

rentebedrag door de bank berekend. Dit bedrag wordt bijgeschreven bij het geïnvesteerde 

geldbedrag. Het nieuwe saldo-overzicht wordt opgehaald door de klant. 

 

Ronde 3 
Tijdens ronde 3 verstrijkt er drie jaar. De bank berekent het nieuwe saldo van de klant. De klant 

komt het nieuwe saldo-overzicht ophalen. De bank schrijft het nieuwe saldo bij. 

 

Ronde 4 
Tijdens ronde 4 verstrijkt er opnieuw drie jaar. De bank berekent het nieuwe saldo van de klant. 

De klant komt het nieuwe saldo-overzicht ophalen. De bank schrijft het nieuwe saldo bij. 

 

Ronde 5 
Tijdens ronde 5 verstrijkt er nog eens twee jaar. De bank berekent het nieuwe saldo van de klant. 

De klant komt het nieuwe saldo-overzicht ophalen. De bank schrijft het nieuwe saldo bij. 
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BIJLAGE H: BANKSPEL – INSTRUCTIE BANK B OPTIE 2 

Bij dit spel zijn er twee hoofdrollen: de bank en de klant. De klas is in vier groepen verdeeld, elke 

groep krijgt een rol toegewezen. Hieronder staat beschreven welke rol jij speelt en wat je doel is. 

 

Bank type B – optie 2 
Klanten kunnen geïnteresseerd zijn in het beleggen van hun geld bij jouw bank. Beleggen is een 

vorm van investeren waarbij geld voor langere of kortere tijd wordt vastgelegd met als doel om in 

de toekomst financieel voordeel te behalen. Wanneer een klant geld vastzet bij een bank, wordt 

daar jaarlijks een bepaalde beleggingsrente over berekend. Dit rentebedrag wordt uitbetaald 

door de bank en wordt bij het geïnvesteerde geld opgeteld. De rente kan per bank verschillen en 

ook kan één dezelfde bank meerdere opties qua rente aanbieden. Bij dit spel zijn er twee 

verschillende banken die elk twee verschillende opties wat betreft de beleggingsrente 

aanbieden.  

Jij speelt bank type B – optie 2. Jij biedt een jaarlijks vast beleggingspercentage aan van 16%. 

De klanten weten van tevoren niet wat de opties zijn die de bank aanbiedt en dit geeft de bank 

ook niet vrij. Je mag wel zeggen dat het om een vast percentage gaat. 

 

Ronde 1 
Tijdens ronde 1 gaat elke klant naar een bank en kiest voor één aangeboden optie. Het 

geldbedrag waarmee de klant wil beleggen wordt genoteerd door de bank. 

 

Ronde 2 
Tijdens ronde 2 verstrijkt er een jaar. Aan het einde van het eerste jaar wordt het eerste 

rentebedrag door de bank berekend. Dit bedrag wordt bijgeschreven bij het geïnvesteerde 

geldbedrag. Het nieuwe saldo-overzicht wordt opgehaald door de klant. 

 

Ronde 3 
Tijdens ronde 3 verstrijkt er drie jaar. De bank berekent het nieuwe saldo van de klant. De klant 

komt het nieuwe saldo-overzicht ophalen. De bank schrijft het nieuwe saldo bij. 

 

Ronde 4 
Tijdens ronde 4 verstrijkt er opnieuw drie jaar. De bank berekent het nieuwe saldo van de klant. 

De klant komt het nieuwe saldo-overzicht ophalen. De bank schrijft het nieuwe saldo bij. 

 

Ronde 5 
Tijdens ronde 5 verstrijkt er nog eens twee jaar. De bank berekent het nieuwe saldo van de klant. 

De klant komt het nieuwe saldo-overzicht ophalen. De bank schrijft het nieuwe saldo bij. 
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BIJLAGE I: INSTRUCTIE STENCILS 

THEORIE MET VOORBEELDEN & OPDRACHTEN 
Verschillende soorten groei 

 

 

Theorie: 

Als een hoeveelheid met een bepaald percentage toeneemt, kun je de nieuwe 
hoeveelheid berekenen met de groeifactor. Er is dan sprake van exponentiële 
groei. De groeifactor is het getal waar je de oude hoeveelheid mee 
vermenigvuldigt. 
 
Als een hoeveelheid met een constante waarde toeneemt, is er sprake van 
lineaire groei. De constante toename noem je het hellingsgetal of de 
richtingscoëfficiënt. 
 
 
Voorbeeld: 
In de onderstaande tabel wordt een beginhoeveeld telkens met groeifactor 1,5 
vermenigvuldigd. Er is sprake van exponentiële groei. 
       +1       +1         +1         +1        +1 
 
  
 
 
 

      x1,5       x1,5     x1,5      x1,5      x1,5 
 
 
In onderstaande tabel is de toename telkens hetzelfde, het hellingsgetal is 3,5. 
Er is sprake van lineaire groei. 
     
      +1        +1         +1          +1        +1 
 
 
 
 
 
     +3,5      +3,5      +3,5     +3,5      +3,5 

 
 
 
  

tijd in 
weken 

0 1 2 3 4 5 

gewicht in 
gram 

10 15 22,5 33,8 50,6 75,9 

tijd in 
dagen 

0 1 2 3 4 5 

lengte in 
mm 

10 13,5 17 20,5 24 27,5 
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Opdracht 1 
Geef voor elke tabel aan of er sprake is van exponentiële of lineaire groei en wat 
de groeifactor of het hellingsgetal is. 
 
Tabel A      Tabel B 
 

  
  
 

 
Tabel C      Tabel D 
 

 
 
 

 

Opdracht 2 

Hans en Jos hebben een paar bonen geplant. Zij meten gedurende een aantal 
weken de gemiddelde hoogte van de plantjes. In de tabel hieronder zie je het 
resultaat. 
 
 
 
 
 
 
 
a Hans denkt dat de groei exponentieel verloopt. Ga na of Hans gelijk heeft. 
b Jos heeft alleen de resultaten van week 1 en week 5. Volgens Jos 

verloopt de groei lineair. Met hoeveel cm zouden de plantjes gemiddeld 
per week groeien? 

c Na zeven weken (vanaf het begin gezien) zijn de plantjes gemiddeld 22 
cm hoog. Zoek uit welke soort groei het beste bij dit groeiproces past. 

   

tijd 0 1 2 3 

aantal 7 9 11 13 

tijd 4 6 10 20 

aantal 10,0 12,4 17,2 29,2 

tijd 2 3 4 5 

aantal 14,4 17,3 20,7 24,9 

tijd 1 2 4 7 

aantal 12 16,8 32,9 90,4 

tijd in 

weken 

1 2 3 4 5 

hoogte 

in cm 

3 5 7 10 15 
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Theorie: 
Bij exponentiële groei is de groeifactor per tijdseenheid constant. Bij een 
toename is de groeifactor groter dan 1. De grafiek bij een exponentiële toename 
is een steeds sneller stijgende lijn. 
Bij lineaire groei is de toename per tijdseenheid constant. Het hellingsgetal of 
de richtingscoëfficiënt is dan positief. De grafiek bij een lineaire toename is een 
rechte, stijgende lijn. 
 
 
 
Voorbeeld:  
De onderstaande grafiek hoort bij exponentiële groei met groeifactor 1,5. 
 

 
 

De onderstaande grafiek hoort bij lineaire groei met hellingsgetal 3,5. 
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Opdracht 3 
Leg uit welke van de onderstaande grafieken bij exponentiële en lineaire groei 
horen. 
 

 
 
Opdracht 4 
Van een boomblad wordt een aantal dagen de lengte gemeten, zie de tabel 
hiernaast. 
 
a Teken een grafiek bij dit groeiproces. 
b Onderzoek of je te maken hebt met  

een exponentieel of lineair groeiproces. 
c Hoe groot is de groeifactor (in het  

geval van exponentiële groei) of het  
 hellingsgetal (in het geval van lineaire groei)?  
d Hoe lang was het blad op 13 april? 
 
  

tijdstip lengte in cm 

15 april 1,4 

17 april 1,7 

19 april 2,1 

21 april 2,6 

23 april 3,1 
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Theorie: 
Een groeiproces waarbij de hoeveelheid per tijdseenheid met een groeifactor 
wordt vermenigvuldigd heet een exponentieel groeiproces. De hoeveelheid op 
t = 0 heet de beginhoeveelheid.  
Bij exponentiële groei met b als beginhoeveelheid en g als groeifactor per 

tijdseenheid hoort de exponentiële formule 𝑵 = 𝒃 ∙ 𝒈𝒕 (b > 0). 
 
Een groeiproces waarbij de richtingscoëfficiënt constant is heet een lineair 
groeiproces. De hoeveelheid op t = 0 heet de beginhoeveelheid of het 
startgetal.  
Bij lineaire groei met a als richtingscoëfficiënt per tijdseenheid en b als 

beginhoeveelheid hoort de lineaire formule 𝑵 = 𝒂𝒕 + 𝒃. 
 
 
 
Voorbeeld: 
Het gewicht in gram neemt exponentieel toe, zie de vorige voorbeelden. De 
groeifactor is 1,5 en de beginhoeveelheid is 10. De formule bij deze exponentiële 
groei is: 𝑁 = 10 ∙ 1,5𝑡 met t de tijd in weken. 
 
De lengte in mm neemt lineair toe, zie de vorige voorbeelden. De 
richtingscoëfficiënt is 3,5 en de beginhoeveelheid is 10. De formule bij deze 
lineaire groei is:   
𝑁 = 3,5𝑡 + 10 met t de tijd in dagen. 
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Opdracht 5 
Hendrik en Sandra hebben beiden al een paar jaar een baan. Hendriks 
maandsalaris gaat elk jaar met een vast bedrag omhoog. Sandra krijgt jaarlijks 
een maandsalarisverhoging van een vast percentage. 
Gegeven zijn de volgende twee formules met S het maandelijkse salaris in euro 
en t de tijd in jaren die horen bij bovengenoemde salarisverhogingen: 
 

S = 1400 ∙ 1,045𝑡 
S = 1600 + 40t 
 
a  Welke formule hoort bij de salarisverhoging van Hendrik? 
b Leg uit wat de getallen in de formule van Hendrik betekenen. 
c Met welk vast percentage stijgt het salaris van Sandra jaarlijks? 
d Wanneer is Sandra’s maandsalaris hoger dan dat van Hendrik? 

 
 
Opdracht 6 
De dagelijkse toename van een bacteriepopulatie is 13,2% en de 
beginhoeveelheid is 216 miljoen. 
 
a Leg uit dat de groeifactor 1,132 is. 
b Maak een formule waarmee je kan berekenen hoeveel bacteriën er zijn na 

een tijd van t dagen. 
c Na hoeveel dagen is de bacteriepopulatie verdubbeld? 
d Na tien dagen wordt de hoeveelheid bacteriën opnieuw gemeten. Vanaf 

dat moment groeit de populatie lineair door. Er komen in tien dagen net 
zoveel bacteriën bij als in de eerste tien dagen. Stel een formule die past 
bij dit groeiproces. 
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BIJLAGE J: SIGNALERINGSLIJST 

Naam: 
Namen van geobserveerd groepje:   1 
       2 
       3 
       4 

 

 1 2 3 4 
Lineaire groei     

Vaste/gelijke/constante 
toename of stapjes 

    

Hellingsgetal/ 
Richtingscoëfficiënt 

    

Startgetal     

Rechte lijn     

y = ax+b     

Exponentiële groei     

Vast groeipercentage     

Groeifactor     

Beginhoeveelheid     

Snel stijgende lijn 
 

    

N = b x gt     

 
Opmerkingen/Andere veel voorkomende termen: 

 
 


