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geogebRa als veRvaNgiNg vaN 
de gRafisCHe RekeNMaCHiNe

Het gebruik van de grafische rekenmachine staat onder druk. 
op zoek naar alternatieven heeft Cito onderzoek gedaan naar het gebruik 
van geogebra bij toetsen in plaats van de grafische  rekenmachine. 
de ervaringen van leerlingen en docenten zijn positief. een verslag van 
irene van stiphout, ivo Claus en jos Remijn. 
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inleiding 
Met de invoering van de Tweede Fase heeft de grafische 
rekenmachine (GR) een plek gekregen in het wiskunde-
onderwijs. Regelmatig is er kritiek te horen op de GR. Zo 
is de techniek bijvoorbeeld verouderd in vergelijking met 
computersoftware en smartphones. Het apparaat is relatief 
duur omdat het bij andere vakken niet (meer) wordt 
gebruikt en omdat het soms moet worden gekocht naast 
een tablet of laptop die leerlingen moeten aanschaffen. 
Daarnaast zijn er bezwaren vanuit Cito en het College 
voor Toetsen en Examens (CvTE), omdat verschillende 
mogelijkheden om applicaties te downloaden eerlijke 
toetsing in de weg kunnen staan. 
Inmiddels komen er alternatieven beschikbaar voor de 
GR in de vorm van applicaties voor tablets, smartphones 
en laptops. Zulke software kan vaak meer, is sneller en 
intuïtiever dan de GR. Een voorbeeld hiervan is het gratis 
programma GeoGebra.[1] 

Begin 2017 heeft CvTE daarom een werkgroep opdracht 
gegeven om te kijken in hoeverre GeoGebra een vervan-
ging kan zijn voor de GR. In dezelfde periode is Cito een 
onderzoek gestart naar de vraag in hoeverre GeoGebra de 
rol van de GR zou kunnen overnemen in de toetspraktijk 
van havo en vwo. Aan dat onderzoek hebben iets minder 
dan 200 vwo-leerlingen met wiskunde A of wiskunde B 
van vier verschillende scholen meegedaan. Deze scholen 
hebben eigen toetsen afgenomen waarbij leerlingen niet 
de GR maar GeoGebra tot hun beschikking hadden. Op 
twee scholen wordt gewerkt op Chromebooks, de twee 
andere scholen hanteren een Bring-Your-Own-Device 
(BYOD) beleid. Dat betekent dat de leerlingen over 
verschillende typen devices beschikken, al had het 
merendeel van de leerlingen een laptop met Windows.  

examenmodus van geogebra 
GeoGebra kan online en via een te downloaden versie 
worden gebruikt. Na het openen van de website kan uit 
verschillende pakketten gekozen worden. De volledige 
versie van GeoGebra met mogelijkheden in algebra 

en meetkunde heet GeoGebra Klassiek.[2] Na het openen 
van GeoGebra Klassiek verschijnt een menu met 
keuzemogelijkheden, zie figuur 1. Dit menu is ook te 
vinden onder de knop in de blauwe balk rechts bovenin, 
door te kiezen voor het kopje ‘schermindelingen’. In dat 
menu kan gekozen worden voor de examenmodus.

figuur 1 Openingsscherm van GeoGebra met de keuze voor de 
examenmodus

Na het aanklikken van de examenmodus verschijnt een 
keuzevenster met mogelijkheden voor computer-algebra-
systeem (CAS) en een 3D-venster, zie figuur 2. 

figuur 2 Keuzevenster voor de opties CAS en 3D
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Door de beide opties uit te zetten, hebben leerlingen 
toegang tot mogelijkheden die vergelijkbaar zijn met die 
van de grafische rekenmachine. Door de CAS-optie uit 
te zetten wordt bijvoorbeeld voorkomen dat GeoGebra de 
formule van de afgeleide in beeld zet. De grafiek van de 
afgeleide wordt wel getekend als de leerling f' intypt in 
het algebravenster, maar het bijbehorende functievoor-
schrift niet, zie figuur 3. 
Het venster van de examenmodus van GeoGebra vult het 
hele scherm. De bovenste lichtblauwe knoppenbalk kleurt 
felrood als leerlingen uit de examenmodus van GeoGebra 
gaan. De rode balk is heel opvallend voor surveillanten 
die achterin de klas staan, zie ook figuur 3.

figuur 3 Examenmodus in GeoGebra: geen functievoorschrift 
van f’(x), de duur van de examenmodus (2:47), CAS en 3D en de 
rode balk

In oudere versies kunnen leerlingen de examenmodus 
verlaten door op Escape te drukken. In nieuwere versies 
moet hiervoor de optie ‘examenmodus afsluiten’ worden 
aangeklikt in het menu rechtsboven in het scherm. 
Behalve het verschijnen van de rode balk is er nog 
een mogelijkheid om te controleren of leerlingen uit de 
examenmodus zijn gegaan: in de balk bovenin het scherm 
is te zien hoe lang een leerling in de examenmodus zit, 
zie figuur 3. Daarnaast houdt GeoGebra een logboek bij 
met deze gegevens. Dit kan door de surveillant worden 
bekeken, zie figuur 4.

figuur 4 Het logboek dat in beeld komt nadat de examenmodus 
is verlaten. In dit voorbeeld is te zien dat de examenmodus 
tussendoor is verlaten

De examenmodus is nog volop in ontwikkeling. Zo is 
gewerkt aan oplossingen voor het per ongeluk verlaten 
van de examenmodus door het indrukken van Escape 
of ALT-tab. Ook is er ontwikkeling in het gebruik van 
GeoGebra op Android smartphones, waarbij de blokkering 
nu al goed werkt: slechts door uit- en inschakelen kan 
de examenmodus verlaten worden. De huidige algemene 
examenmodus van GeoGebra is zeer bruikbaar voor 
bijvoorbeeld overhoringen, proefwerken en school-
examens. Voor centrale eindexamens is deze (nog) niet 
veilig genoeg. Voor het afnemen van toetsen is het aan 
te raden om de gedownloade versie te gebruiken. De 
onlineversie verandert snel en kan daarom zorgen voor 
verschillen in functionaliteit tussen het moment van 
oefenen en de afname van een toets. 

ervaringen van leerlingen 
Het belangrijkste resultaat van dit onderzoek is dat 
leerlingen nauwelijks problemen ervaren met GeoGebra. 
Het opstarten, uitvinken van de CAS- en 3D-optie is 
geen probleem. Tijdens de afnamen hadden leerlingen 
nauwelijks vragen over de werking van GeoGebra. 
Gevraagd naar een voorkeur voor de GR of GeoGebra 
bleek dat leerlingen de voorkeur geven aan wat ze 
gewend zijn. Harde cijfers om te vergelijken zijn niet 
verzameld, omdat de verschillen tussen scholen te groot 
waren en de aantallen leerlingen te klein. Als voordelen 
van GeoGebra werden genoemd dat het makkelijker is 
om in- en uit te zoomen en dat het dus niet nodig is om 
het window in te stellen. Als nadelen van het gebruik van 
GeoGebra werden genoemd dat een laptop veel plaats 
inneemt op de tafel en dat het wennen is als de GR al 
bekend is. 

ervaringen van docenten
De ervaringen van docenten zijn bekeken ten aanzien van 
de organiseerbaarheid, het verloop van de afname 
en ervaringen bij de correctie. 

Organiseerbaarheid
Op twee van de vier scholen hebben leerlingen in de 
vierde klas niet de beschikking over een grafische reken-
machine en wordt in de les met GeoGebra gewerkt. Dat 
betekent dat er voor het afnemen van de toets geen 
speciale voorbereiding is geweest. In de les voorafgaand 
aan de toets is aandacht besteed aan de examenmodus 
en het uitvinken van CAS en 3D. Deze leerlingen hadden 
verder geen vragen over de werking van GeoGebra. De 
andere twee scholen hanteren een BYOD beleid. Dat 
betekent dat de leerlingen over verschillende typen 
devices beschikken, al had het merendeel van hen een 
laptop. In alle vier de scholen werd de onlineversie van de 
examenmodus van GeoGebra gebruikt. Voor de toetsen zijn 
geen speciale voorzieningen getroffen ten aanzien van de 
capaciteit van de draadloze netwerken. Op geen enkele 
school zijn wifi-problemen geweest tijdens de afname van 
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de toetsen. De toetsen zijn afgenomen in reguliere lokalen 
die geen speciale voorzieningen hadden wat ict betreft. 
Leerlingen van de scholen met Chromebooks en BYOD 
zijn gewend ervoor te zorgen dat de batterij van hun 
device is opgeladen, dus stroomvoorziening was niet nodig. 
Leerlingen zien gemakkelijk de schermen van de leerlingen 
die voor hen zitten. Zeker als een leerling schuin achter 
een andere leerling zit, heeft hij goed zicht op het scherm 
van die andere leerling. Zie de foto in figuur 5. Van die 
afstand zijn alleen de grafieken zichtbaar, niet de 
bijbehorende formules. Geen van de betrokken docenten 
van deze vier scholen ervoer dit als een probleem. 

figuur 5 Leerlingen aan het werk met GeoGebra tijdens de toets

Tijdens de afname
De afnamen zijn overal vlot verlopen, al was er een aantal 
incidenten. Bij de eerste afnamen ging de computer, na 
enige tijd niet te zijn gebruikt, in de stand-by-modus met 
als gevolg dat GeoGebra uit de examenmodus ging en de 
balk rood kleurde. Later is als instructie meegegeven aan 
leerlingen om in te stellen dat de computer pas na een 
uur op stand-by gaat. Tijdens de afnamen drukten enkele 
leerlingen per ongeluk op Escape waarna de rode balk 
verscheen. Dit kon snel verholpen worden door opnieuw 
op te starten. In de nieuwere versies van de examenmodus 
kunnen leerlingen niet meer via Escape uit de examen-
modus. Een enkele keer ging GeoGebra spontaan uit de 
examenmodus. Het verdient aanbeveling de afspraak met 
leerlingen te maken dat zij direct hun vinger opsteken 
als de rode balk verschijnt. Wat betreft de surveillance 
werden er geen problemen gemeld door docenten. 
Vanuit een positie achterin de klas is uitstekend te zien 
of schermen een rode balk krijgen. Het controleren van de 
logboeken kost nogal wat tijd, waardoor het einde van de 
toets wat rommelig kan worden, omdat leerlingen moeten 
wachten op de controle. Het is sneller om te kijken naar 
de tijd die in de balk in GeoGebra wordt weergegeven 
waarin te zien is hoe lang leerlingen in de examenmodus 
zitten, zie figuur 3. Het probleem dat de examenmodus 
wordt onderbroken als computers in de stand-by-modus 
gaan, is besproken met de ontwikkelaars van GeoGebra. 
De precieze stand van zaken wat dit betreft is bij het 
schrijven van dit artikel (februari 2018) niet bekend.  

Ervaringen na de correctie
Docenten is gevraagd in hoeverre zij verschillen hebben 
waargenomen in de uitwerkingen van leerlingen in 
vergelijking met eerdere, vergelijkbare toetsen die met de 
grafische rekenmachine zijn afgenomen met betrekking tot 
bijvoorbeeld tijd, moeilijkheid, problemen met vraagstel-
lingen etcetera. Hierop is weinig respons gekomen. Het 
beeld dat uit de reacties naar voren komt, is dat er geen 
verschillen zijn. Eén docent zag dat leerlingen vaker hun 
antwoorden controleerden bij het gebruik van GeoGebra. 

Conclusie
De vraag die in dit onderzoek centraal stond, is in 
hoeverre GeoGebra de rol van de GR zou kunnen 
overnemen in de toetspraktijk in havo en vwo. De eerste 
ervaringen met het toetsen met GeoGebra zijn positief. 
De toetsen zelf hoeven niet te worden aangepast, omdat 
de examenmodus van GeoGebra ongeveer dezelfde 
mogelijkheden biedt als de GR. Leerlingen wennen snel 
aan GeoGebra. De docenten van de betrokken scholen 
zijn positief, omdat de organisatie van het afnemen van 
toetsen met GeoGebra vlot is verlopen. 

Docenten die belangstelling hebben om toetsen af te 
nemen met GeoGebra en vragen hierover hebben, kunnen 
contact opnemen met Jos Remijn. 

Noten
[1]    Zie www.geogebra.org
[2]    De ontwikkeling van GeoGebra gaat snel. In dit 

artikel is de stand van zaken in februari 2018 
beschreven.
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