
Enquête  eerste proef wiskunde-pilot   2005 / 2006  
Dit was het jaar voor de start met Wiskunde zonder Boek 
 
Inleiding 
Sinds enige tijd worden de wiskundelessen op een andere manier gegeven: 
Je voert opdrachten uit in een groepje van twee of drie leerlingen. 
Je maakt vaak geen repetitie maar doet met je groepje een opdracht. 
Je plant je eigen werk. 
Je maakt vaak gebruik van de computer. 
Er is weinig klassikale uitleg door de docent. 
Soms krijg je een onverwachte test die als repetitie meetelt. 
 
Wil je een kruisje zetten in het hokje dat voor jou van toepassing is?!  

Totaal: 1D + 1G  (48 leerlingen) 

Ja 
Zeker/ 
Ja 

Weet 
niet 

Nee/ 
Nee  
zeker 
niet 

1.   Vind je samenwerken leuker dan alleen werken? 85 6 6 

2.   Vind je wiskunde nu moeilijker dan vroeger? 2 19 79 

3. Leer je nu minder dan vroeger? 25 29 46 

4.  Vind je wiskunde nu leuker dan vroeger? 77 15 6 

5.  Vind je het vervelend dat je nu opdrachten moet 
doen in plaats van repetities? 

6 2 90 

6.  Vind je leren met behulp van de computer prettig? 88 10 2 

7.  Vind je dat je nu minder te doen hebt voor wiskunde? 21 13 65 

8.  
     

Vind je het vervelend dat je nu af en toe een 
onverwachte test krijgt? 

29 17 52 

9.  Begrijp je de wiskunde nu beter? 63 21 17 

10.  Vind je het prettig dat de docent minder klassikaal 
uitlegt? 

85 19 8 

11.   Helpt het werken met de computer je om de wiskunde 
beter te begrijpen? 

65 21 13 

12. Vind je het vervelend om je eigen werk te plannen? 2 10 88 

13. Vind je het moeilijk om je eigen werk te plannen? 4 10 81 

14.  Ben je nu minder zenuwachtig als je een cijfer krijgt voor 
wiskunde? 

52 15 31 

15.  Wil je voortaan op de nieuwe manier blijven werken? 88 6 6 
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