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Colofon 
De Panama-conferentie wordt georganiseerd  door  Onderwijsadvies & 
Training (O&T), Centrum voor Onderwijs en Leren,  Faculteit Sociale 
Wetenschappen (FSW), Universiteit Utrecht. 

 
De Panama-conferentie 2016 wordt mede mogelijk gemaakt door 
bijdragen van het Freudenthal Instituut (FI), de Nederlandse Vereniging 
voor Ontwikkeling van het Reken-wiskundeonderwijs (NVORWO), het 
Nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling SLO en NH 
Conference Centre Koningshof. 

 
Zoals elk jaar kan deze 34e Panama-conferentie worden gerealiseerd 
dankzij de belangeloze inzet en medewerking van alle inleiders en 
personen die anderszins een bijdrage leveren. 

 
Panama-projectteam 
Marc van Zanten 
Monique Gortzak 
Nienke Willems 
Iris Bleeker 
Marijke Veugen 
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Voorwoord 
Op de Panama-conferentie wordt jaarlijks gewerkt aan het verder 
versterken van de kwaliteit van het Nederlandse reken-wiskunde- 
onderwijs. Er is aandacht voor recent onderzoek, actueel beleid en 
relevante ervaringen en inzichten vanuit verschillende beroepspraktijken. 
De conferentie biedt informatie voor iedereen die zich bezig houdt met 
reken-wiskundeonderwijs. 

 
De conferentie in 2016 heeft als titel Rekenen-wiskunde over( )denken. 
Deze titel heeft een dubbele gelaagdheid. In de eerste plaats biedt de 
Panama-conferentie, zoals elk jaar, ruimte  en gelegenheid voor  het 
nader doordenken van het rekenen-wiskundeonderwijs. Een belangrijk 
aandachtspunt dit jaar is of het reken-wiskundeonderwijs leerlingen 
voldoende voorbereidt op het leven in de samenleving van nu en van 
morgen. In het verlengde hiervan verwijst de titel bovendien naar doel 
en inhoud van het reken-wiskundeonderwijs en met name het leren van 
wiskundig denken in de reken-wiskundeles. Over beide invalshoeken valt 
deze conferentie veel te leren en te doen. Verschillende lezingen, 
werkgroepen en presentaties staan in het teken van deze thematiek. 
Bovendien, mede naar aanleiding van het advies van het Platform 
Onderwijs2032 over het onderwijs van de toekomst, dat januari 2016 
verschijnt (zie http://onsonderwijs2032.nl/), overdenken we deze 
Panama-conferentie reken-wiskundeonderwijs dat leerlingen toerust voor 
hun toekomst, onder de noemer ‘Reken-wiskundeonderwijs voor 2032’. 

 
Bij de oproep voor programmavoorstellen die in 2015 voor deze 
conferentie is uitgegaan, is nadrukkelijk gevraagd om conferentie- 
bijdragen waarbij de deelnemers een actieve inbreng kunnen hebben. De 
reden hiervoor was, en is, dat de programmacommissie het leren van 
elkaar, wat een belangrijke functie van de Panama-conferentie is, een 
nieuwe impuls wilde geven. We zijn blij dat aan deze oproep ruim gehoor 
is gegeven; in plaats van twee rondes werkgroepen, zoals de laatste 
jaren gebruikelijk was geworden, hebben we voor deze conferentie drie 
rondes werkgroepen kunnen vullen. 
Ook anderszins is er deze conferentie veel gelegenheid om actief bezig te 
zijn met rekenen-wiskunde, zoals in de programmaronde recreatieve en 
reflectieve wiskunde. Verder ontvangen we de reizende hands-on 
tentoonstelling The Mathematikum,  en kunt u uw creatieve en 
probleemoplossende denkvermogen benutten voor De Uitdaging. 

 
Namens de Panama-programmacommissie wens ik u een actieve, 
leerzame en inspirerende 34e Panama-conferentie toe! 

Marc van Zanten 
Voorzitter Panama 

 

http://onsonderwijs2032.nl/
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Mededelingen 
Locatie 
De 34e  Panama-conferentie wordt gehouden in NH Conference Centre 
Koningshof, Locht 117, 5504 RM Veldhoven 

 
Website & online intekenen voor programmaonderdelen 
Actuele informatie over de conferentie vindt u op de Panama-
website  http://panamaconferentie.sites.uu.nl. 

 

Via deze site kunt u zich, als u zich heeft aangemeld voor deelname aan 
de conferentie, ook intekenen voor de programmaonderdelen van uw 
keuze: parallellezingen, werkgroepen, presentaties en meet the speaker. 
Hiervoor heeft u het e-mailadres nodig waarmee u zich heeft aangemeld 
als deelnemer aan de conferentie en waarop u de bevestiging van uw 
aanmelding heeft ontvangen. 

 
Twitter 
@panamapraat  #panama34 

 
Conferentiesecretariaat 
Het secretariaat van de conferentie bevindt zich in de Holland Foyer bij 
het Auditorium. Hier kunt u met uw vragen en opmerkingen terecht en 
kunt u uw reken-wiskundeopgave voor De Uitdaging inleveren. 

 
En verder 
• U kunt uw jas kwijt bij de ingang bij het Auditorium. Eventueel kunt 

u kostbare bagage in ruimte 87 laten zetten. Deze ruimte wordt 
afgesloten. Er zijn ook kluisjes in de centrale hal. 

• De Koningshof beschikt over free wifi. 
• Drinken bij het diner (inclusief water) is voor eigen rekening. 
• Bij de receptie kunnen munten worden gekocht waarmee extra 

drankjes kunnen worden betaald. Drankjes kunnen genuttigd worden 
in de bar van de Holland-Foyer en -Galerij. 

• Wij verzoeken u vrijdag vóór 12.00 uw kamer leeg achter te laten, 
eventuele kosten af te rekenen en uw sleutel in te leveren bij de 
receptie van De Koningshof. 

 

http://panamaconferentie.sites.uu.nl/
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Programmaoverzicht donderdag 21 januari 2016 
 

09.00-10.00 Ontvangst en registratie, koffie/thee 

 
10.00-11.20 Ronde 1: 

Opening van de conferentie 
1 Openingslezing: 

The Mathematikum and mathematical experiments 
An ideal first step into mathematics 

2 De uitdaging 
3 Reken-wiskundeonderwijs voor 2032 

11.20-11.30 Programmawissel 

 
11.30-12.30 Ronde 2: 

Reken-wiskundeonderwijs voor 2032 
4 Ontwikkeling van 21st century skills 
5 Toepassen en probleemoplossen 
6 Inzicht in meten 
7 Basale statistische inzichten 
8 Begrijpen van concepten en bewerkingen 
9 Van antwoordgerichtheid naar conceptuele 

benadering 
10 Variabelen, tabellen en grafieken 
11 Antwoorden beoordelen en globaal rekenen 

12.30-13.30 Lunch 

13.30-15.00 
of 15.15 

Ronde 3: 
Werkgroepen & Meet the speaker & presentaties 

13.30-15.00 Werkgroepen 
12 Rollenspel in rekenhoeken werk(t) 
13 Deze werkgroep is helaas komen te vervallen 
14 Aanpakgedrag studenten bij de kennisbasistoets 

rekenen-wiskunde 
15 Leren ontwerpen voor probleemoplossen 
16 Digitalisering: hoe wordt de leerkracht een 

effectieve data-analist? 

13.30-14.15 Meet the speaker 
17 Meet the speaker: Albrecht Beutelspacher 
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13.30-14.15 Presentaties 
18 De ‘Citotoets’ bestaat niet meer. Over hoe en wat 

van de Centrale Eindtoets 

14.15-14.30 Programmawissel 

14.30-15.15 Presentaties (vervolg) 
19 Opbrengsten van het onderzoek Gedifferentieerd 

Rekenonderwijs 
20 De IEP eindtoets meet wat je moet weten 

15.00 of 
15.15-15.45 

 
Koffie/thee 

 
15.45-16.30 Ronde 4: 

Paralellezingen 
21 Rekenen in de vingers krijgen 
22 Begrijpen, verbeelden en berekenen 
23 Het toepassen van formatieve toetstechnieken 

16.30-18.00 Informele ontmoeting 
18.00-19.30 Diner 
19.30-20.00 Koffie/thee 

 
20.00-21.30 Ronde 5: 

Recreatieve & reflectieve wiskunde 
24 De wonderen zijn de spiegel nog niet uit! 
25 Spellenpracticum groep 7 & 8 
26 Collegiale consultatie & reflectie 
27 Het pabocurriculum RWD over( )denken 

21.30-24.00 Informele ontmoeting 
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Ronde 1: 
Opening conferentie & Openingslezing 
1. The Mathematikum and mathematical experiments – An ideal 
first step into mathematics 
Albrecht Beutelspacher (The Mathematikum, Giessen) 

Mathematical experiments have a quite different goal as experiments in 
science. In physics or in chemistry, an experiment verifies a law of 
nature or falsifies a hypothesis. In mathematics however, an assertion is 
proved by logical arguments only. So, a mathematical experiment will 
not "prove" anything. It aims at stimulating our mind. When performing 
a mathematical experiment, our brain start to think and ask questions, it 
produces conceptions, and often there will be an Aha-effect, in which 
everything becomes "clear". 
In Mathematikum the visitors can enjoy more than 180 mathematical 
experiments ranging from intricate puzzles (for instance, the 
Conwaycube) and challenging constructions (such as the Leonardo 
bridge) to more advanced experiments, for instance experiments dealing 
with probability For many of the visitors the visit of Mathematikum is a 
first step into mathematics. This means two things. On the one hand, the 
visitors are doing mathematics simply because their brain is involved. 
Also, they experience that they achieved a goal and had success. 
One could stop after this step (and most visitors do so), but one can also 
go    on    and    do 
further steps into 
mathematics. 
Although this can be 
done in workshops 
or specially guided 
visits, typically this 
goes beyond a visit 
in Mathematikum. 
Here, mathematical 
teaching in school 
can take over and 
use the motivation 
and experience 
students got during 
the visit for a more 
thorough study. 

 
Het Mathematikum 

Het  Mathematikum  in  Gießen,  Duitsland,  is  het  eerste  hands-on 
wiskundemuseum  ter  wereld.  Met  meer  dan  150  items  biedt  het 
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gelegenheid aan kinderen en volwassenen van alle leeftijden om 
wiskunde handelend en aan den lijve te ervaren en te doordenken. 
Het Mathematikum verzorgt ook een reizende tentoonstelling, waarvan 
we dit jaar op de Panama-conferentie een deel ontvangen. Op 
verschillende momenten gedurende de conferentie kunt u zo zelf 
kennismaken met het Mathematikum. 
Op het overzicht met programmaonderdelen, tijden en zalen (in de 
deelnemersmap) kunt u zien waar en wanneer u het Mathematikum kunt 
bezoeken. 

 
2. De uitdaging 

De ontwikkeling van probleemoplossend vermogen wordt vaak als een 
belangrijk doel genoemd voor nu en in de toekomst. Hoe kunnen 
leerlingen zich ontwikkelen tot probleemoplossers? Hoe ziet reken- 
wiskundeonderwijs eruit dat daaraan bijdraagt? 

 
Een uitdaging voor u: Word een ambassadeur voor probleemoplossen! 
Met wat voor reken-wiskundeopgaven leren kinderen probleemoplossen? 
Welke reken-wiskundige opgaven zetten leerlingen echt aan het denken? 
Welke leerzame problemen stimuleren leerlingen tot reken-wiskundig 
piekeren en puzzelen? 
Wij willen u uitdagen: 

 
Ontwerp een probleemopgave die in de volgende generatie 

reken-wiskundemethodes niet mag ontbreken! 
 
U kunt uw opgave inleveren bij het conferentiesecretariaat (bij voorkeur 
ook digitaal via panama@uu.nl). 
Een vakkundige jury zal de beste probleemopgaven selecteren en de 
ontwerpers benoemen tot ambassadeur voor probleemoplossen! 

 
3. Reken-wiskundeonderwijs voor 2032 

Zie de beschrijving op de volgende bladzijde. 

 

mailto:panama@uu.nl


11 

Ronde 2: 
Reken-wiskundeonderwijs voor 2032 
Koeno Gravemeijer (Wiskunde voor morgen), Dolly van Eerde, Wil Oonk 
& Vincent Jonker (Freudenthal Instituut, UU), Frans van Galen 
(Onderwijsadvies & Training, UU), Geeke Bruin-Muurling (HAN), Ronald 
Keijzer & Fokke Munk (iPabo), Anneke van Gool (uitgeverij Malmberg), 
Marike Verschoor (uitgeverij Zwijsen), Cathe Notten (Volgens Bartjens), 
Marjolein Kool (Hogeschool Utrecht), Anneke Aartsen, Anneke Noteboom, 
Kees Hoogland & Marc van Zanten (SLO) 

Er lijkt een algemene consensus te bestaan dat het onderwijs aandacht 
moet besteden aan het ontwikkelen van algemene 21st century skills 
zoals kritisch denken, probleemoplossen, creativiteit, flexibiliteit, 
communiceren, samenwerken, en omgaan met ICT. Het reken- 
wiskundeonderwijs kan daar zeker een bijdrage aan leveren. Wanneer 
we de leerlingen willen voorbereiden op 2032, zullen we echter ook de 
inhoud van het reken-wiskundeonderwijs moeten aanpassen. Het 
toenemend gebruik van computers1 en gecomputeriseerde apparaten 
leidt ertoe dat rekenen en wiskunde een steeds grotere rol spelen in 
onze maatschappij. De werking van computers is immers gebaseerd op 
reken-wiskundige bewerkingen en modellen. Tegelijkertijd worden steeds 
meer reken-wiskundige taken aan apparaten overgelaten, van automa- 
tische kassa's tot spreadsheets, computeralgebra en volautomatische 
productielijnen. We zijn in toenemende mate ‘reken-wiskunde 
consumenten’ geworden. Dit roept de vraag op, wat dit betekent voor de 
doelen en inhouden van het reken-wiskundeonderwijs. 
Bij het beantwoorden van deze vraag is het goed ons te realiseren dat er 
twee kanten zitten aan de rol die computers spelen: ze nemen taken van 
ons over, maar functioneren ook als uitbreiding van menselijke 
mogelijkheden. Het ligt voor de hand om het onderwijs vooral te richten 
op het laatste. Dat leidt tot de keuze om het onderwijs minder te richten 
op kennis en vaardigheden die nodig zijn voor taken die door computers 
worden overgenomen en meer tijd en energie te steken in kennis en 
vaardigheden die complementair zijn aan wat computers kunnen. 
Concreet betekent het dat we het onderwijs meer moeten richten op 
kennis en vaardigheden die van belang zijn voor het werken met 
computers of gecomputeriseerde apparaten. 

 
Wat betekent dit voor het reken-wiskundeonderwijs? 

 
In verschillende discussiegroepen gaan we aan het werk om een eerste 
antwoord op deze vraag te formuleren. Daartoe hebben we een 
inventarisatie en keuze gemaakt van onderwerpen die in de 
discussiegroepen uitgewerkt worden. 
1We gebruiken het woord ‘computer’ als een verzamelnaam, waar alle mogelijke soorten 
computers en rekenmachines onder vallen. 
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Een eerste onderwerp betreft de zogenoemde 21st century skills waar het 
reken-wiskundeonderwijs een bijdrage aan zou kunnen leveren. Maar 
dan moet het onderwijs wel zo worden ingericht dat de 21st century skills 
daarin beoefend worden. Dit leidt tot de vraag: 

 
• Wat zijn de belangrijkste kenmerken van reken-wiskundeonderwijs 

dat bijdraagt aan de ontwikkeling van 21st century skills? 
 
De andere onderwerpen betreffen de inhoud van het reken- 
wiskundeonderwijs. Waarbij we ervan  uitgaan dat we het onderwijs 
moeten richten op kennis, vaardigheden en attitudes die van belang zijn 
voor het werken met computers of gecomputeriseerde apparaten. Dan 
gaat het om: 

 
a. het kunnen herkennen van problemen die reken-wiskundig kunnen 

worden opgelost; 
b. het kunnen vertalen van een probleem in een reken-wiskundige 

bewerking, die met een computer kan worden uitgevoerd; 
c. het reken-wiskundig gezien begrijpen wat deze bewerking inhoudt; 

en 
d. het kunnen interpreteren en evalueren van de antwoorden die de 

computer geeft. 
 
Bij kunnen herkennen (a) en kunnen vertalen (b) gaat het kort gezegd 
om onderwijs gericht op: 

 
• toepassen en oplossen van reken-wiskundige problemen, zoals je die 

in de werkelijkheid buiten de school tegenkomt. 
 
Waar we nog aan kunnen toevoegen, dat het kunnen vertalen (b) en het 
kunnen interpreteren en evalueren (d) ook inzicht vraagt in hoe de 
werkelijkheid in getallen kan worden vertaald, zodat de computer 
daarmee kan werken. Dat vraagt om: 

 
• inzicht in meten in de ruimste zin van het woord. Daarbij moeten we 

niet alleen denken aan gangbare fysische grootheden als lengte, tijd 
of temperatuur, ook om het in getallen weergeven van zaken als 
economische groei, medicijngebruik, koopkracht en dergelijke, 

 
en 

 
• basale statistische inzichten (die overigens ook van belang zijn in 

verband met de opkomst van Big Data). 

 



13 

Bij reken-wiskundig begrijpen (c) gaat het om: 
 
• begrijpen van reken-wiskundige concepten en bewerkingen, zoals 

het werken met breuken, verhoudingen, procenten en 
kommagetallen, 

 
en in meer algemene zin om: 

 
• het bevorderen van een shift van ‘antwoordgerichtheid’ naar een 

conceptuele benadering. 
 
Maar de bewerkingen die de computer uitvoert zijn niet alleen 
rekenkundig, ze zijn vaak wiskundig van aard. De ingevoerde getallen 
worden bewerkt op basis van rekenvoorschriften, die gebaseerd zijn op: 

 
• wiskundige modellen die samenhangen tussen variabelen beschrijven 

en het daarmee samenhangende interpreteren van tabellen en 
grafieken. 

 
Bij kunnen interpreteren en evalueren (d) gaat het, naast meten en het 
goed begrijpen van toepassingen, ook om: 

 
• beoordelen van antwoorden en het daarvoor benodigde globaal 

rekenen. 
 
Rond deze acht onderwerpen worden discussiegroepen gevormd die als 
opdracht krijgen de volgende vraag te beantwoorden: 

 
Als  we  …[het  gekozen  onderwerp]…  als  doel  voor  het  reken- 
wiskundeonderwijs kiezen, wat betekent dit dan voor het onderwijs? 
Bijvoorbeeld in termen van leerstof,  leerlijnen, opgaven, 
onderwijsactiviteiten,het gebruik van ICT, of pedagogisch- 
didactische vaardigheden? 
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4. Ontwikkeling van 21st century skills 

In deze discussiegroep is het onderwerp: wat zijn de belangrijkste 
kenmerken van reken-wiskundeonderwijs dat bijdraagt aan de 
ontwikkeling van 21st century skills? 

 
5. Toepassen en probleemoplossen 

In deze discussiegroep is het onderwerp: toepassen & oplossen van 
reken-wiskundige problemen, zoals je die in de werkelijkheid buiten de 
school tegenkomt. 

 
6. Inzicht in meten 

In deze discussiegroep is het onderwerp: inzicht in meten in de ruimste 
zin van het woord. Daarbij moeten we niet alleen denken aan gangbare 
fysische grootheden als lengte, tijd of temperatuur, ook om het  in 
getallen weergeven van zaken als economische groei, medicijngebruik, 
koopkracht en dergelijke. 

 
7. Basale statistische inzichten 

In deze discussiegroep is het onderwerp: basale statistische inzichten 
(die overigens ook van belang zijn in verband met de opkomst van Big 
Data). 

 
8. Begrijpen van concepten en bewerkingen 

In deze discussiegroep is het onderwerp: begrijpen van reken- 
wiskundige concepten en bewerkingen, zoals het werken met breuken, 
verhoudingen, procenten en kommagetallen. 

 
9. Van antwoordgerichtheid naar conceptuele benadering 

In deze discussiegroep is het onderwerp: het bevorderen van een shift 
van ‘antwoordgerichtheid’ naar een conceptuele benadering. 

 
10. Variabelen, tabellen en grafieken 

In deze discussiegroep is het onderwerp: wiskundige modellen die 
samenhangen tussen variabelen beschrijven en het daarmee 
samenhangende interpreteren van tabellen en grafieken. 

 
11. Antwoorden beoordelen en globaal rekenen 

In deze discussiegroep is het onderwerp: beoordelen van antwoorden en 
het daarvoor benodigde globaal rekenen. 
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Ronde 3: 
Werkgroepen & Meet the speaker & Presentaties 

Werkgroepen 

12. Rollenspel in rekenhoeken werk(t) 
Aafke Bouwman en Annemarieke Kool (CPS onderwijsontwikkeling en 
advies) 

Rekenhoeken zijn in de kleutergroepen een bron van spelmogelijkheden 
om in interactie wiskundige verschijnselen te ontdekken en met 
materialen te experimenteren. Hoeken als bijvoorbeeld de zandtafel, 
bouwhoek, huishoek en watertafel zijn onderdeel van het interieur van 
een kleutergroep. De leerkracht geeft volop ruimte voor vrij spel, allerlei 
materialen liggen klaar en de kinderen mogen gaan spelen. De leerkracht 
speelt wel eens kort mee, geeft een suggestie en vaak stokt dan de 
begeleiding van de leerkracht. Zo blijven veel kansen voor reken- en 
wiskundige ontdekkingen liggen. 
Wij hebben een model ‘spelbegeleiding rollenspel’ ontwikkeld. Met dit 
model bieden we leerkrachten handvatten om het rollenspel 
(reken)inhoud en betekenis te geven. Het model start met 
demonstratiespel. Vervolgens onderscheiden we drie rollen (spelleider, 
speladviseur en meespeler), die elk afhankelijk van de spelsituatie 
kunnen worden ingezet. Iedere rol is met interventies uitgewerkt, 
waaronder werken met een spelplan. Het model bevat een opbouw van 
spelinterventies (ook uitgewerkt in speldoelen) om het spel te verdiepen 
en verrijken en de rekenontwikkeling te stimuleren. 
Het doel wat we daarmee beogen is dat spelbegeleiding van het 
rollenspel, veel krachtige interventies biedt, waardoor kinderen 
betekenisvolle reken- en wiskundige ervaringen kunnen opdoen. 

 
Doelen: 
• Deelnemers werken aan de hand van casuïstiek een spelsituatie in 

een rekenhoek uit m.b.v. het model spelbegeleiding. 
• Deelnemers ontvangen het model spelbegeleiding. 
• Deelnemers bespreken de waarde van de interventies en kunnen 

suggesties ter verbetering aanreiken. 

Cheng, M.,& Johnson, J.E.(2010). Research on children’s [lay: Analysis of developmental and 
early education journals from 2005 to 2007. 
Jordan, B. (2009). Scaffolding learning and co•‐constructing understandings. In: A.Anning, 
J.Cullen & M.Fleer (Eds.). Early childhood education (pp. 39-52). Los Angeles: Sage. 

 
13. Classroom assessment diagnosticeren en handelen bij 
aftrekken 

Deze werkgroep komt helaas te vervallen. 
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14. Aanpakgedrag studenten bij de kennisbasistoets rekenen- 
wiskunde 
Ronald Keijzer (iPabo), José Faarts (Fontys Hogeschool), Francien 
Garssen (Stenden Hogeschool) 

Een aanzienlijk aantal studenten aan de lerarenopleiding basisonderwijs 
heeft moeite met de zogenoemde kennisbasistoets. De kennisbasistoets 
is de toets die alle studenten verplicht in het derde studiejaar moeten 
afleggen. Om na te gaan waar studenten bij het maken van de toets 
tegenaanlopen, bekijkt het schrijversteam van de kennisbasistoets 
periodiek het kladpapier van studenten. In de werkgroep worden 
deelnemers meegenomen in een analyse van 
dit studentenwerk. Deelnemers krijgen de kans 
om – in het verlengde hiervan - na te gaan 
hoe studenten adequaat ondersteund kunnen 
worden. 

 
Een dergelijke analyse van rekenwerk van 
studenten is eerder gemaakt. Toen kwam naar 
voren dat een deel van de betreffende 
studenten moeite hebben met het ‘herkennen 
van het probleem en organiseren van het 
rekenwerk’  dat  de  kennisbasistoets  vraagt 
(Keijzer & De Vries, 2014). Deze werkgroep gaat over het kladwerk dat 
is verzameld en geanalyseerd na de kennisbasistoets van juni 2015. Uit 
een eerste analyse kwam nu onder meer naar voren dat een deel van de 
studenten vastloopt, omdat deze studenten opgaven instrumenteel 
aanpakken, waar inzichtelijke aanpakken gewenst en efficiënt zijn. 
Deelnemers aan de werkgroep wordt gevraagd eigen analyses te maken 
en op grond hiervan eigen conclusies te trekken en te delen rond het 
rekenen van deze studenten. 

 
Keijzer, R., & De Vries, D. (2014). Leren van de toetsing van de kennisbasis rekenen- 
wiskunde. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 35(2), 5-1. 

 
15. Leren ontwerpen voor probleemoplossen 
Jos van den Bergh (Avans Hogeschool) 

De ontwikkeling van probleemoplossend vermogen wordt vaak als een 
belangrijk doel genoemd voor nu en in de toekomst. Bij probleem- 
oplossen denken we aan een problemen die het redeneren stimuleren, 
problemen die het ontdekken van patronen bevorderen, problemen die 
het logisch denken stimuleren, problemen die de wiskundige attitude 
stimuleren en problemen die je laten zien wat wiskunde is. Kortom, 
probleemoplossen bevordert het wiskundig denken. Hoe kunnen 
leerlingen zich ontwikkelen tot probleemoplossers? Hoe ziet reken- 
wiskundeonderwijs eruit dat daaraan bijdraagt? In de werkgroep gaan 
we aan de slag met deze twee vragen. 
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Als we kinderen vaardig willen maken in het creatief (samen) oplossen 
van genoemde rijke problemen, dan moeten in de eerste plaats onze 
leerkrachten in staat zijn om onderwijs te verzorgen dat hierbij past. Hier 
is vanzelfsprekend een rol voor de opleidingen weggelegd. Maar ook 
zullen de methodemakers in de handleiding veel aandacht moeten 
hebben voor nauwkeurige beschrijving van het gewenste onderwijs. 

 
Daarnaast zijn natuurlijk goed doordachte rijke problemen nodig. Welke 
leerzame problemen stimuleren leerlingen tot reken-wiskundig piekeren 
en puzzelen en zetten leerlingen echt aan het denken? 
Wie gaan  die uitgekiende problemen ontwerpen en hoe doe je dat 
eigenlijk? In deze werkgroep doen we een voorzet met het benoemen 
van wat goede problemen zijn en gaan de deelnemers actief aan de slag 
met oplossen en ontwerpen. 
Na afloop van de werkgroep beschikt u over een aantal ideeën voor een 
‘problem solving mindset’. 

 
Mason, J., Burton, L., & Stacey, K. (1992). Thinking mathematically. Harlow: Pearson. 
Pólya, G. (2004). How to solve it (renewed edition). Princeton Science Library. 

 
16. Digitalisering: hoe wordt de leerkracht een effectieve data- 
analist? 
Pepijn Dousi (Uitgeverij Malmberg) 

Steeds meer basisscholen gaan over tot de aanschaf van digitale 
verwerkingsmiddelen. Het gebruik van deze middelen vraagt specifieke 
vaardigheden van leerkrachten en zorgvuldige afwegingen, bijvoorbeeld 
hoe de instructie vorm gegeven wordt en zich verhoudt tot de digitale 
verwerking. 
Onvoldoende aandacht voor de implementatie van deze middelen 
resulteert regelmatig in ineffectief gebruik. Onderwijsadviseurs 
constateren een afname in de kwantiteit en/of kwaliteit van de instructie 
en het ontbreken van een zorgvuldige analyse van de leerlingresultaten 
op het ‘dashboard’. Een zorgvuldig implementatietraject kan een 
constructieve bijdrage leveren aan effectief gebruik van digitale 
verwerkingsmiddelen. Het doel van deze werkgroep is dan ook het 
aangaan van de dialoog over het effectief begeleiden van scholen die 
digitale verwerkingsmiddelen inzetten bij hun reken-wiskundeonderwijs. 
Wat zijn noodzakelijke elementen in een implementatietraject? Wat 
hebben de leerkrachten nodig om met de beschikbare digitale middelen 
maximaal rendement uit hun reken-wiskundeonderwijs te halen? 
Om vast te stellen welke competenties leerkrachten nodig hebben om 
digitale verwerkingsmiddelen effectief in te kunnen zetten, gaan de 
deelnemers aan deze werkgroep een kwaliteitskaart analyseren die 
gemaakt is bij de digitale variant van één van de rekenmethodes van 
uitgeverij Malmberg. Tevens gaan de deelnemers leerlingresultaten uit 
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de verwerkingssoftware analyseren en op basis van deze analyse 
didactische vervolgstappen formuleren. 

 
Meet the speaker 

17. Meet the speaker: Albrecht Beutelspacher 

In deze bijeenkomst kunt u in gesprek met de spreker van de lezing The 
Mathematikum and mathematical experiments – an ideal first step into 
mathematics. 
Er is gelegenheid tot vragen en discussie naar aanleiding van deze 
lezing, maar u kunt bijvoorbeeld ook van gedachten wisselen over reken- 
wiskundeonderwijs in de Duitsland en Nederland. 

 
This meeting provides the opportunity for discourse with the speaker of 
the lecture Mathematikum and mathematical experiments – an ideal first 
step into mathematics. 
Questions on topics concerning the lecture may be asked, and an 
opportunity is being offered to discuss (other) aspects of mathematics 
education in Germany and the Netherlands. 

 
De voertaal in deze bijeenkomst is Engels. 

 
Presentaties 

18. De ‘Citotoets’ bestaat niet meer. Over hoe en wat van de 
Centrale Eindtoets 
Iris Verbruggen (Cito) en Margit van Aalst (Het CvTE) 

De ‘Citotoets’ bestaat niet meer. Wel is er een Centrale Eindtoets, die in 
opdracht van het College van Toetsen en Examens (CvTE) door Stichting 
Cito wordt gemaakt. Door de wetswijziging rondom de eindtoets primair 
onderwijs, zijn er veel ontwikkelingen. Denk aan de verplichting om een 
eindtoets af te nemen bij alle leerlingen en de verplaatsing van het 
afnamemoment. Maar er zijn meer ontwikkelingen. In deze presentatie 
informeren wij u over (het rekenonderdeel in) de Centrale Eindtoets. We 
schetsen het kader waarbinnen de Centrale Eindtoets een plaats 
inneemt. Hierin is o.a. aandacht voor het proces van het maken van de 
Centrale Eindtoets, de rol van het CvTE, de vaststellingscommissies en 
de inhoudelijke verantwoording van het onderdeel rekenen. Naar 
aanleiding van de eerste afname van de Centrale Eindtoets in april 2015 
presenteren we resultaten over het rekenonderdeel, waaronder de 
behaalde referentieniveaus. Verder kijken we ook vooruit naar de 
toekomst van (het rekenonderdeel binnen) de Centrale Eindtoets. In de 
presentatie zal voldoende tijd ingeruimd worden voor het beantwoorden 
van vragen. 

 
College voor Toetsen en Examens (in voorbereiding). Terugblik en resultaten 2015. Centrale 
Eindtoets 2015. Utrecht: College voor Toetsen en Examens 
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19. Delen van opbrengsten van het onderzoek naar 
Gedifferentieerd Rekenonderwijs (GROW) 
Ina Cijvat (Expertis), Carla Compagnie (Hogeschool Marnix), Jarise 
Kaskens (Hogeschool Windesheim) 

De afgelopen vier jaar is door de Universiteit Utrecht het NWO-onderzoek 
“Ieder kind heeft recht op gedifferentieerd rekenonderwijs’’ (GROW) 
uitgevoerd, samen met rekenexperts van verschillende organisaties. Het 
doel van het project GROW was om een breed inzetbaar 
nascholingstraject te ontwikkelen en te onderzoeken wat er dankzij het 
nascholingstraject is veranderd bij zowel de leerkrachten als de 
leerlingen. 
In deze presentatie starten we met een inleiding over het onderzoeks- 
project. Daarbij gaan we in op de onderzoeksopzet, de opbouw van het 
nascholingstraject (vanaf de  intake), de differentiatiecyclus en, voor 
zover mogelijk, vertellen we over de effecten die bekend zijn op basis 
van het onderzoek. 
Vervolgens gaan we in op de volgende vragen: 
Hoe kan differentiatie in het rekenonderwijs op adequate wijze worden 
gerealiseerd? Welke middelen heeft dit onderzoeksproject daarvoor 
opgeleverd? Welke kennis en vaardigheden moeten leerkrachten hebben 
om goed gedifferentieerd rekenonderwijs aan te bieden? Wat is van 
belang voor implementatie van nascholing? Deze laatste vraag 
beantwoorden we door het bespreken van uw inzichten en ervaringen en 
onze inzichten en ervaringen vanuit wetenschap en actieve participatie in 
dit project. 
In deze presentatie laten we zien welke handvatten dit project heeft 
opgeleverd ten behoeve van training en ondersteuning van schoolteams 
(groep 1 tot en met 8) bij differentiatie in hun rekenonderwijs. Met 
hulpmiddelen uit de in het project ontwikkelde toolkit voor nascholing 
zullen we enkele praktische toepassingsopdrachten uitvoeren. 
Deze presentatie is met name bedoeld voor conferentiedeelnemers uit 
het PO en overige geïnteresseerden in differentiatie bij rekenen. 
De opbrengst voor de deelnemers: 
• Kennis over het onderzoeksproject GROW 
• Bewustwording van de complexiteit van het differentiatievraagstuk 
• Kennismaken en opdoen van enige ervaring met middelen uit de 

toolkit 
• Nagaan  of  en  in  hoeverre  dit  nascholingstraject  voor  de  eigen 

praktijk geschikt en wenselijk is 

Begin 2016 verschijnt een publicatie over GROW. 
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20. De IEP eindtoest meet wat je moet weten 
Nicole Bonouvrie en Marc Binsbergen (Bureau ICE) 

Basisscholen kunnen vanaf het schooljaar 2014-2015 zelf kiezen welke 
eindtoets ze gaan gebruiken. De IEP Eindtoets van Bureau ICE is één van 
de door het ministerie van OCW goed-gekeurde eindtoetsen. Tijdens 
deze presentatie maakt u kennis met het onderdeel rekenen in de IEP 
Eindtoets en nemen wij u mee in de keuzes die wij gemaakt hebben. 

 
Hoe wordt rekenvaardigheid gemeten in de IEP Eindtoets? 
Een eindtoets moet een 
valide en betrouwbaar 
beeld geven van waar 
een leerling staat. De 
IEP Eindtoets geeft een 
uitslag op referentie- 
niveau (1F, 1S en 2F). 
In de bijeenkomst 
geven wij u inzicht in 
hoe de referentieniveaus en rekendomeinen verwerkt zijn in de toets. 
Daarnaast lichten we een aantal specifieke uitgangspunten van de toets 
toe aan de hand van voorbeeldopgaven: 
• De IEP Eindtoets bevat naast meerkeuzevragen ook open vragen, 

omdat wij van mening zijn dat rekenvaardigheid niet goed gemeten 
kan worden met enkel meerkeuzevragen. 

• De opgaven sluiten aan bij de belevingswereld van de leerling. 
• De opgaven zijn gesteld in begrijpelijke taal, zodat leerlingen die 

meer moeite hebben met taal niet struikelen over de vraagstelling bij 
rekenen. 

• De tekst en afbeeldingen in de opgaven zijn altijd functioneel, zodat 
leerlingen geen overbodige informatie aangeboden krijgen. 

• De vormgeving van de toets is overzichtelijk voor de leerling. 
• De leerling vullen hun antwoorden in de boekjes zelf in, omdat het 

overnemen van antwoorden op een antwoordblad afleidend kan 
werken. 

 
Waar staat de groep 8-leerling? 
De afname van de eerste IEP Eindtoets heeft interessante en relevante 
data opgeleverd. In de bijeenkomst nemen we u mee in deze eerste 
resultaten. Hoe vaardig is de groep 8-leerling? Wat doen leerlingen heel 
goed en wat duidelijk minder? En zijn er verschillen tussen de beheersing 
van de referentieniveaus 1S en 2F? Graag gaan we hierover met u in 
gesprek. 
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Ronde 4: 
Parallellezingen 
21. Rekenen in de vingers krijgen met een app 
Arthur Bakker (Freudenthal Instituut, Fac. Bètawetenschappen, UU) & 
Shakila Shayan (Fac. Sociale Wetenschappen, UU) 

Theorieën over embodied cognition vormen de inspiratiebron voor een 
app die we voor iPads hebben ontwikkeld. Hiermee kunnen leerlingen 
verhoudingsgewijs redeneren "in de vingers krijgen". Met video's van 
oog- en vingerbewegingen en hun redeneringen laten we zien hoe dat 
leerproces bij leerlingen van 9 tot 12 jaar in zijn werk gaat. 
Embodied cognition is een theorie over de centrale rol die het menselijk 
lichaam speelt bij kennis en leren. Er is toenemend bewijs dat kinderen 
door specifieke bewegingen (gebaren, dans, etc.) beter kunnen leren 
rekenen. In deze lezing rapporteren we over een postdoc-onderzoek aan 
de Universiteit Utrecht over de vraag: Hoe leren leerlingen over 
verhoudingen in interactie met een embodied app die ontwikkeld is om 
verhoudingsgewijs redeneren te stimuleren? 
In deze app manipuleren leerlingen twee staven om de code te kraken. 
De staven worden groen als de relatie tussen de staven klopt. Tachtig 
leerlingen van 9-14 jaar, van groep 7 tot eerste klas vmbo, hebben met 
de app gewerkt. Van hen zijn video’s gemaakt met behulp van een 
eyetracker. 

 

   
Analyse van oog- en handbeweging (zie figuren) in relatie tot hun hardop 
denken wijst op interessante patronen in hun leerproces. De leerlingen 
laten vergelijkbare oogbewegingspatronen zien (driehoeken zoals in de 
figuur te zien is) voordat ze het juiste antwoord geven, bijvoorbeeld “het 
is de helft”. De tijd tussen deze patronen (van de kleine staaf naar de 
helft van de grote) en het juist antwoord varieert van enkele seconden 
tot  minuten.  Dit  suggereert  dat  actie  (handbeweging)  en  perceptie 
(oogbeweging) op cognitie vooruitlopen, of er nauw mee verweven zijn. 
We gaan tot slot in op de toepassing van dergelijke apps en, algemener, 
beweging in het rekenonderwijs. 
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22. Begrijpen, verbeelden en berekenen 
Anton Boonen (Hogeschool Windesheim & VU) 

In het hedendaagse realistisch rekenonderwijs worden veel reken- 
opgaven in een talige context aangeboden. Uit zowel de 
wetenschappelijke literatuur als de onderwijspraktijk blijkt dat een grote 
hoeveelheid leerlingen van het reguliere basisonderwijs deze talige 
rekenopgaven erg moeilijk vindt. Dit wordt bevestigd door resultaten van 
het promotieonderzoek dat is uitgevoerd bij leerlingen uit groep 4 en 
groep 8 van veertien reguliere basisscholen in Nederland. 

 
Uit dit onderzoek kwam duidelijk naar voren dat leerlingen vaak 
ineffectieve oplossingsstrategieën hanteren om talige rekenopgaven op 
te lossen. Het begrijpen van de tekst van een dergelijke opgave vormde 
voor veel leerlingen een groter probleem dan het daadwerkelijk kunnen 
oplossen van de rekenkundige bewerking. Begrijpend leesvaardigheid, 
ruimtelijk inzicht en het gebruik van specifiek visuele representaties 
speelden een essentiële rol in het oplossingssucces. Tijdens deze 
parallellezing wordt ingegaan op de belangrijkste resultaten van dit 
onderzoek. 
Naast de onderzoeksresultaten, vormde de uitdrukkelijk vraag van 
leerkrachten naar hulpmiddelen om leerlingen betere in staat te stellen 
om talige rekenopgaven te begrijpen en op te lossen de belangrijkste 
aanleiding voor een interventiestudie die is uitgevoerd. Deze 6 weken 
durende interventiestudie onderzocht een aanpak die leerkrachten 
handvatten geeft om hun instructie met betrekking tot talige 
rekenopgaven effectiever in te richten. De aanpak is ontwikkeld op basis 
van recente wetenschappelijke literatuur en inzichten vanuit de 
onderwijspraktijk. Tijdens de parallellezing zal worden ingegaan op de 
inhoud en de effecten van deze aanpak. In het specifiek wordt aandacht 
besteed aan de manier waarop de leerkrachten de instructie aanboden 
aan hun leerlingen en in hoeverre leerkrachten zelf in staat waren om 
passende visuele representaties te maken. 

 

 
 

Een ballon stijgt eerst 200 meter en
vliegt daarna 100 meter naar het oosten,
en daalt 100 meter. Vervolgens vliegt de
ballon 50 meter naar het oosten en landt
onmiddellijk op de grond. Hoe ver is de
ballon van zijn  oorspronkelijke
beginpunt? 
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23. Het toepassen van formatieve toetstechnieken in het reken- 
wiskundeonderwijs 
Michiel Veldhuis (Freudenthal FSW, Universiteit Utrecht) 

In deze lezing beschrijf ik de resultaten van het door NRO gesubsidieerde 
ICA-onderzoek (Improving Classroom Assessment)1 dat ik samen met 
Marja van den Heuvel-Panhuizen heb uitgevoerd en waarop ik vorig jaar 
ben gepromoveerd. Het doel van dit onderzoek was het verbeteren van 
de toetspraktijk bij rekenen-wiskunde van leerkrachten in het 
basisonderwijs. Hierbij hebben we ons gericht op het bewuster maken 
van leerkrachten van de mogelijkheden van het gebruik van formatief 
toetsen bij rekenen-wiskunde, in de vorm van formatieve 
toetstechnieken. Dit zijn korte klassikale activiteiten die veel informatie 
opleveren over het begrip van leerlingen, op basis waarvan de leerkracht 
beslissingen over verdere instructie kan nemen. Die kan al dan niet 
worden aangepast om nog beter bij de leerbehoeften van de leerlingen 
aan te sluiten. 
We hebben stapsgewijs uitgezocht in hoeverre het ondersteunen van 
leerkrachten bij het gebruik van formatieve toetstechnieken bij kan 
dragen aan de leerprestaties van hun leerlingen bij rekenen-wiskunde. 
Hiertoe hebben we eerst de huidige situatie van het gebruik van toetsen 
door leerkrachten uitgezocht met een grootschalig vragenlijstonderzoek. 
Op basis van hun antwoorden konden we aan de toetspraktijk van 
leerkrachten verschillende toetsprofielen toekennen. Vervolgens hebben 
we in samenwerking met leerkrachten een aantal toetstechnieken 
ontwikkeld voor rekenen-wiskunde in groep 5. De effectiviteit van het 
ondersteunen van leerkrachten in het gebruik van deze technieken 
hebben we ten slotte onderzocht in een onderwijsexperiment waaraan 30 
leerkrachten en hun 616 leerlingen deelnamen. 
Leerkrachten en leerlingen waren enthousiast over het gebruik van de 
formatieve toetstechnieken; leerkrachten verzamelden er ook 
waardevolle informatie mee over hun leerlingen. Daarbij bleken de 
leerlingen van leerkrachten die ondersteuning hadden gekregen in het 
gebruik van formatieve toetstechnieken significant grotere leerwinst te 
boeken dan andere leerlingen. Leerkrachten bewuster maken van het 
gebruik van formatieve toetsten lijkt dus bij te kunnen dragen aan de 
verbetering van leerprestaties bij rekenen-wiskunde. 
In de lezing zal verder worden ingaan op de resultaten van de 
deelonderzoeken en zullen ook voorbeelden worden gegeven van de 
formatieve toetstechnieken om zo de toehoorders te inspireren tot het 
bewuster gebruik van formatieve toetsen in hun eigen onderwijspraktijk. 
1Gefinancierd door NWO-PROO (projectnummer 411-10-750) in het kader van “Rekenen in 
het primair onderwijs“ 
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Ronde 5: 
Recreatieve & reflectieve wiskunde 
24. De wonderen zijn de spiegel nog niet uit! 
Maike den Houting (PrismaDonna) 

 
 
 
 
 

Heb jij al eens héél goed in de spiegel gekeken? 

Ja, ik bedoel echt een doodgewone spiegel. 
Ben jij ook zo verbaasd? 

Of zie je niks bijzonders (behalve jezelf dan)? 
Kom vanavond kijken, 

mooi gekapt, 
kraagjes recht, 

maar vooral met een open blik. 
 
 
 
 
25. Spellenpracticum groep 7 & 8 
Julie Menne, Ivanka van Dijk & Annemarie Wetzels-Bruggers (Menne 
Instituut) 

Boksen, Dicht-dichter-dichtst, Goud gokken en Negens scoren zijn 
nieuwe rekenspellen voor groep 7 & 8. In totaal zijn op het Menne 
Instituut twee kisten met in totaal dertien gezelschapsspellen voor groep 
7 & 8 ontwikkeld. De 
spellen hebben betrekking 
op de leerstofdomeinen 
breuken, kommagetallen, 
procenten & verhou- 
dingen, hoofdrekenen, 
schattend rekenen en 
schriftelijke standaard- 
procedures. 
De spellen voorzien in een 
behoefte  om  ook  in  de 

Boksen 
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bovenbouw op een 
speelse, effectieve wijze 
te leren rekenen en 
worden gebruikt tijdens 
de nascholing Met Spron- 
gen Vooruit groep 7 & 8. 
Deze nascholing wordt in 
het hele land door 
gecertificeerde opleiders 
gegeven. 
Op deze avond maakt u in 
een spellenpracticum 
kennis met de spellen. 
Nadat de spellen zijn 
uitgelegd, onder meer 
aan de hand van 
instructiefilmpjes,  speelt 
u de spellen in groepjes. 
Tijdens het spelen 
bedenkt u uitgaande van 
de gegeven doelen welke 
interventies helpen deze 
doelen te bereiken. Ook 
reflecteert u op welke 
wijze de spellen langere 
tijd de leerlijn kunnen 
volgen door vereenvou- 
diging, verdieping en 
variatie aan te  brengen. 
Aan het eind van de 
avond heeft u zicht op 
hoe de spellen in de 
leerlijn van groep 7 & 8 
passen en krijgt u een 
mapje met uitgewerkte 
reflecties mee naar huis. 

 

26. Collegiale consultatie & reflectie 

Werkt u aan een product of ontwerp dat bij kan dragen aan het reken- 
wiskundeonderwijs, en wilt u daarover gerichte feedback ontvangen van 
collega-professionals? Op de conferentie bieden we gelegenheid voor 
reflectie in de vorm van collegiale consultatie. Grijp uw kans! We denken 
aan ontwikkelde lessen, readers, folders, artikelen, en nog vele andere 
producties. 

Dicht, dichter, dichtst 

Goud gokken 

Negens scoren 
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Wilt u hieraan deelnemen? Neem dan voorafgaand aan de conferentie 
contact op met de conferentieorganisatie via panama@uu.nl. 

 

27. Het pabocurriculum RWD over( )denken 
Francis Meester (NVORWO), Anneke Aartsen & Marc van Zanten (SLO) 

Op 15-10-2015 is er een rondetafelgesprek geweest over het 
pabocurriculum, georganiseerd door NVORWO, NRO, CWI en SLO. 
Deskundigen Nederlandse taal, rekenen-wiskunde en onderwijskunde & 
pedagogiek hebben toen de problematiek van de overladenheid van het 
pabocurriculum en de toerusting van de aanstaande  leerkracht 
besproken en doordacht. Uitgangspunt van dit gesprek was: 

 
De leerkracht maakt het verschil! Het belang van het kind vraagt om goed opgeleide en 
toegeruste leerkrachten. Dat vraagt heel veel van leerkrachten. Van hen wordt verwacht 
dat zij: 
• de inhoud en de didactiek beheersen van zo’n vijftien schoolvakken; 
• de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 3 tot 13 jaar stimuleren; 
• bekwaam zijn in alle ambachtelijke kanten van hun beroep; 
• bovendien een onderzoekende houding hebben en open staan voor bijvoorbeeld 

nieuwe, wetenschappelijke inzichten. 
 

Wordt hiermee niet het onmogelijke gevraagd van (startende) leerkrachten en van hun 
opleiding? 
Al decennia lang, sinds de samenvoeging van de KLOS en de PA tot één opleiding, zijn er 
signalen dat het pabocurriculum overladen is. De invoering van de kennisbases en 
bijbehorende toetsing lijken dit  probleem niet te hebben opgelost, maar eerder te 
hebben versterkt. 

 
Om de resultaten van het rondetafelgesprek breder te delen en om deze 
nader toe te spitsen op rekenen-wiskunde en didactiek (RWD), beleggen 
we nu een vervolggesprek op de Panama-conferentie. 
In een korte inleiding presenteren we de opbrengsten van 15-10-2015: 
de analyse van de problematiek en kansrijke denkrichtingen voor het 
beter toerusten van aanstaande leerkrachten. Daarna willen we het 
volgende met u bespreken: 
• In  welke  mate  ervaart  u  overladenheid  van  het  pabocurriculum 

RWD? 
• Herkent u de analyse van de problematiek voor RWD? 
• Welke knelpunten (her)kent u vanuit uw ervaringen? 
• Welke denkrichtingen ziet u als kansrijk voor RWD? Welke zou u 

willen toevoegen? 
• Welke ideeën voor vervolgactiviteiten onderschrijft u vanuit RWD? 

Welke zou u willen toevoegen? 

 

mailto:panama@uu.nl
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Programmaoverzicht vrijdag 22 januari 2016 
 

07.00-09.00 Ontbijt 

09.00-10.30 
of 10.45 

Ronde 6: 
Werkgroepen & presentaties 

09.00-10.30 Werkgroepen 
28 Juf, laat mij het mezelf maar leren! Speels leren en 

onderhouden van de basisvaardigheden rekenen 
29 Onderzoeksproject leerbaarheid rekenen VO 
30 Differentiatie in de rekenles in het MBO: hoe? 
31 Leren van kinderen in de rekenles 
32 Reken-wiskundeonderwijs voor 2032 op de agenda 

09.00-09.45 Presentaties 
33 Rekeninstructie en schooltaal bevorderend gedrag 
34 Kenmerken van zwakke rekenaars op de pabo 

09.45-10.00 Programmawissel 

10.00-10.45 Presentaties (vervolg) 
35 De nieuwe LVS-toetsen Rekenen-wiskunde 3.0 
36 Gelegenheid tot leren probleemoplossen in huidige 

reken-wiskunde methodes 

10.30 of 
10.45-11.15 

 
Informatiemarkt & Koffie/thee 

 
11.15-12.00 Ronde 7: 

Paralellezingen 
37 Doorlopend denken 
38 The shift from traditional to digital resources 
39 Settings the foundations for mathematics 

achievement 

12.00-13.15 Informatiemarkt & Lunch 
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13.15-14.30 Ronde 8: 
Werkgroepen 

40 Ondersteuning bij contextopgaven met intelligent 
kladblaadje 

41 Van procesgestuurd naar leerdoelgestuurd werken 
42 De rekentaalkaart in gebruik 
43 Wiskunde en didactiek op de pabo in samenhang 
44 Train de trainer: basiskennis over toetsen Rekenen- 

Wiskunde 
45 Grote Rekendag 2016: Kraak de code 

14.30-14.45 Programmawissel 

 
14.45-16.00 Ronde 9: 

Afsluiting van de conferentie 
46 Van ‘answer getting mindset’ naar ‘problem solving 

mindset’ 
● Wiskunde voor morgen – Reflectie en vooruitblik 
● De uitdaging – De uitslag 
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Ronde 6: 
Werkgroepen & Presentaties 

Werkgroepen 

28. Juf, laat mij het mezelf maar leren!  Speels leren en 
onderhouden van de basisvaardigheden rekenen 
Anneke Noteboom (SLO) en Marieke Gribling (basisschool De Trinoom, 
Wijchen) 

Wat 'moet' ik leren? Wat kan ik al? Wat heb ik nodig om verder te 
komen? En hoe weet ik of ik het voldoende beheers/begrijp/kan? Dit zijn 
vragen die leerlingen zichzelf stellen als ze mede verantwoordelijk zijn 
voor wat ze leren en als ze leren. Het is niet (alleen) de leraar die 
leerlingen hierop stuurt, maar juist de leerlingen zelf zijn actief met deze 
vragen en de acties die erbij horen bezig. 
Voor veel leerlingen en leraren is het een hele omslag om op deze 
manier over onderwijs en leren te denken. En het gaat ook niet vanzelf. 
Toch blijkt uit vele onderzoeken (Hattie, Wiliam) dat onderwijssituaties 
waarin leerlingen meer eigenaar zijn van hun leren, waarin ze weten wat 
ze moeten leren en waarom, én ze gericht onderwijs krijgen en feedback 
krijgen (en geven) de leeropbrengsten (en motivatie en betrokkenheid) 
van leerlingen en de onderwijskwaliteit van leraren omhoog gaan. 
Kunnen we dat ook voor elkaar krijgen binnen rekenonderwijs en zo ja, 
hoe? 
Vanuit verschillende invalshoeken hebben we binnen SLO materialen en 
een aanpak ontwikkeld waarin leerlingen met beperkte begeleiding van 
de leraar zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het leren en 
onderhouden van de basisvaardigheden voor rekenen (de zogenaamde 
drempels), ook in de bovenbouw. 
In deze werkgroep bespreken we met u de keuzes en achterliggende 
gedachten. We gaan in op de rol van formatief evalueren en hoe 
specifieke rekenspellen kunnen bijdragen aan het leren automatiseren en 
memoriseren van basisvaardigheden. Maar we gaan ook praktisch aan de 
slag. Welke evaluatiemiddelen gebruiken we en welke spellen? 
Tot slot bespreken we met u ook de vragen die we hebben op het gebied 
van bruikbaarheid, haalbaarheid en implementatie. We krijgen van u 
graag feedback. 

 
Deze werkgroep is specifiek gericht op leraren, onderwijsadviseurs en 
opleiders. Beoogde opbrengsten voor deelnemers: 
• Kennisnemen van een aanpak binnen rekenonderwijs waarbij 

leerlingen zelf een grote verantwoordelijkheid nemen voor het leren 
en onderhouden van de basisvaardigheden. 

• Bespreken van de effecten die deze aanpak kan hebben op de 
leeropbrengsten, de motivatie en betrokkenheid van leerlingen bij 
hun eigen leren. 
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• Kennismaken met de rol van specifieke toetsen en rekenspellen bij 
het leren van de basisvaardigheden. 

 
29. ‘Leerbaarheid rekenen VO’: rekenprofiel als basis voor 
analyse/oefenen en verklarende diagnostiek 
Wilfred Hofstetter (Rijksuniversiteit Groningen) 

Op basis van de resultaten van het onderzoeksproject ‘leerbaarheid van 
hoofdrekenen’ hebben we meer zicht gekregen op de relatie power 
(vaardigheid) – speed (geautomatiseerde voorkennis) binnen het 
Primair Onderwijs (PO). De resultaten geven inzicht in het cumulatieve 
karakter van het leren rekenen en worden gekoppeld aan het drempel- 
en vier fasen model (zie rekenmuurtje). Analyses laten bij een relatief 
grote groep leerlingen structurele tekorten zien in de geautomatiseerde 
voorkennis, welke achterstanden en hardnekkige uitvalpatronen 
veroorzaken en doorwerken bij het leren rekenen tot 1F. Veelal stromen 
deze leerlingen uit naar PrO, VMBO BB/KB en/of GL/TL. 
Het onderzoeksproject krijgt een vervolg binnen het  Voortgezet 
Onderwijs (VO) onder de naam ‘Rekenen binnen het VO’. Het betreft een 
longitudinaal onderzoek, waarbij leerlingen die instromen binnen het 
VMBO vanaf september 2015 vier jaar lang gevolgd worden in hun 
rekenontwikkeling. Voor leerlingen binnen het VMBO geldt route 2 – ‘op 
weg naar 2F’. De deelnemende scholen zijn in samenwerking met het 
Ecno (NHL Hogeschool) benaderd. Het doel van het onderzoek is het 
scherper in beeld brengen van de achterstanden en hardnekkige 
uitvalpatronen met de screeningstoets en automatiseringstoetsen van de 
Profieltoets rekenen. De eerste resultaten vanuit het vervolgonderzoek 
worden gepresenteerd en de deelnemers kunnen praktisch aan de slag 
met de uit de resultaten voortvloeiende groepsoverzichten en individuele 
profielen. Analyse van de rekenprofielen maakt ‘gerichte hulp’ en het 
verantwoorden van route keus mogelijk. 
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30. Differentiatie in de rekenles in het MBO: hoe? 
Vincent Jonker, Anne Hoekstra en Monica Wijers (Onderwijsadvies & 
Training, Fac. Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht) 

Hoe geef je goed - interessant en effectief - rekenonderwijs aan een 
groep 16-24-jarigen die een beroepsopleiding volgen in het mbo en die 
ieder met een verschillend rekenniveau en met een verschillende mate 
van interesse in en motivatie voor rekenen binnenkomen? Hoe zorg je 
dat ze allemaal het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben en dat bij hen 
past? Dit is een vraag waar veel rekendocenten in het mbo mee 
worstelen. Mede naar aanleiding van teleurstellende resultaten op de 
(pilot)rekenexamens zijn ROCs op zoek naar manieren om het 
rekenonderwijs te versterken. Met name op het gebied van omgaan met 
verschillen tussen studenten (differentiatie) zijn er nog veel vragen. In 
het NRO-onderzoek 'Differentiatie in de rekenles in het MBO' stond de 
vraag centraal of het model van interne convergerende differentiatie, 
waarmee in het rekenonderwijs op de basisschool voor zwakke rekenaars 
goede resultaten worden bereikt, ook voor rekendocenten in het MBO 
bruikbaar en effectief is. Het onderzoek werd uitgevoerd door 
onderzoekers van de faculteit sociale wetenschappen en het Freudenthal 
Instituut van de Universiteit Utrecht samen met ROC Midden Nederland 
uit Utrecht en ROC Albeda college uit Rotterdam. Een cursus over 
differentiatie maakte deel uit van het onderzoek. Uit de resultaten valt 
op te maken dat docenten door de aangeboden training anders (beter) 
gaan lesgeven; ze hebben meer aandacht voor een goede opbouw van 
de rekenles en hebben iets meer 'repertoire' om rekening te houden met 
de verschillen tussen leerlingen. 
In de werkgroep geven we een korte presentatie over de opzet en 
uitvoering van het onderzoek, de bijbehorende scholing en de resultaten. 
Daarna gaan we in discussie naar aanleiding van stellingen en uitspraken 
van de rekendocenten uit het onderzoek (video's). Na afloop hebben de 
deelnemers een beter beeld van de problemen waarmee rekendocenten 
in het mbo te maken hebben en wat hen kan helpen bij het oplossen 
hiervan. 

 
31. Leren van kinderen in de rekenles 
Belinda Terlouw (Katholieke Pabo Zwolle, Leren van Kinderen) 

Wat is rekenen? Volgens de kinderen is rekenen sommen maken. Als je 
kinderen vraagt hoe zij leren rekenen, geven ze aan dat de leerkracht 
voordoet hoe je de sommen moet oplossen. Als je het niet snapt, doet de 
leerkracht het gewoon nog eens voor. Maar is dit wat we met het reken- 
wiskundeonderwijs beogen? 
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen zelf denken en 
ontdekken. Ooit zei een kind: “Als je me niet zelf wilt laten denken, stel 
me dan ook geen vragen meer!” Als we ze steeds laten nadoen, wat wij 
ze  hebben  voorgedaan,  denken  zij  niet  zelf  en  is  er  sprake  van 
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kopieergedrag. Zij worden afhankelijk van ons. Ze zien reken-wiskundige 
problemen als gesloten opdrachten waarbij ze het antwoord moeten zien 
te vinden dat anderen al eens bedacht hebben en niet als 
denkopdrachten waarbij zijzelf op zoek mogen gaan naar oplossingen. Zij 
voelen zich hierdoor minder betrokken bij het leerproces. 
Als je kinderen reken-wiskundige 
problemen voorlegt die zij nog niet 
eerder onder ogen kregen, krijg je 
meer zicht op wie het kind is en hoe 
het denkt en voelt het kind zich ook 
uitgedaagd en serieus genomen. Je 
krijgt als het ware zicht op het cognitieve netwerk dat het kind in zich 
draagt. Zo kun je onderwijs bieden dat aansluit bij waar het kind is in 
zijn ontwikkeling. Dit vraagt van de leerkracht (en van de pabostudent) 
kennis en vaardigheden en wellicht een aanpassing van houding en 
gedrag in de rekenles om te komen tot een andere perceptie en een 
ander paradigma. De rekencoördinator kan hierbij een belangrijke rol 
spelen. 
In de werkgroep kijken we naar het leren van kinderen in reken- 
wiskundige situaties en leren we van die kinderen. We onderzoeken de 
mogelijkheden die wij kunnen  creëren  om dit leren  te beïnvloeden, 
waarbij het kind regisseur van zijn eigen leerproces blijft. Ook kijken we 
naar een mogelijk andere opzet van het reken-wiskundeaanbod. Dit alles 
vanuit het perspectief van de leerkracht (de student) en van de 
rekencoördinator (de pabodocent, de begeleider). Leren van Kinderen 
probeert een paradigmashift te bewerkstelligen waar het ons reken- 
wiskundeonderwijs betreft. Beelden en verhalen maken een en ander 
concreet. 

 
32. Reken-wiskundeonderwijs voor 2032 op de agenda 
Projectgroep Wiskunde voor Morgen 

Binnenkort komt het Platform Onderwijs 20321 met een advies. Dit 
advies zal heel algemeen zijn. Het Platform komt met een visie die nog 
verder ingevuld zal moeten worden. Hoe dit laatste zal verlopen is nog 
niet duidelijk. Daarbij is er, als we het voorlopige advies als richtsnoer 
nemen, heel veel ruimte voor beleidsmakers om te concluderen dat er op 
een bepaald gebied wel iets moet gebeuren of niet. 
Dit lijkt daarom hét moment om reken-wiskundeonderwijs dat leerlingen 
voorbereidt op de jaren 2032 en daarna, op de agenda te krijgen. 
Daarbij kan gedacht worden aan verschillende doelgroepen (leraren, 
ouders, experts, beleidsmakers, …) en verschillende soorten initiatieven 
(praktisch, wetenschappelijk, politiek, …). In deze werkgroep willen we 
discussiëren over mogelijke strategieën. 
1Zie http://onsonderwijs2032.nl/ 

 

http://onsonderwijs2032.nl/
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Presentaties 

33. Rekeninstructie en schooltaal bevorderend gedrag 
Nanke  Dokter  (Fontys  Hogeschool  voor  Kind  en  Educatie,  Pabo 
’s Hertogenbosch) 

Presentatie over (een deel van) mijn lopende promotieonderzoek waarin 
is onderzocht hoe leraren basisonderwijs tijdens de rekeninstructie de 
ontwikkeling van abstracte taal (schooltaal) van hun leerlingen kunnen 
stimuleren. 
Bij rekenen/wiskunde is taal niet alleen het middel waarin instructie 
wordt gegeven, taal is ook nodig om te bekijken of de leerlingen op de 
juiste manier  vakmatig kunnen redeneren. Hierbij  hebben leerlingen 
specifieke kennis van taal nodig, want bij het rekenkundige gesprek 
spelen hogere denkvaardigheden, zoals redeneren, een grote rol. Het 
taalregister (schooltaal genoemd) dat daarbij gebruikt wordt, is abstract 
en wordt door veel leerlingen alleen op school geleerd. Leraren spelen 
hierbij een belangrijke rol. Zij kunnen schooltaal bevorderend gedrag 
laten zien door de juiste schooltalige input te geven, maar ook door te 
zorgen dat leerlingen die input begrijpen en ermee kunnen oefenen. 
De vraag is nu hoe de juiste schooltalige input eruit ziet en hoe leraren 
daar tijdens de rekeninstructie mee om kunnen gaan. Daarnaast is het 
de vraag wanneer dit bevorderen van schooltaal tijdens de 
rekeninstructie kan plaatsvinden. 
Om een antwoord te kunnen vinden op bovenstaande vragen is 
inzichtelijk gemaakt hoe de rekeninstructie in 52 lessen van 27 leraren in 
groep 3/4 van het basisonderwijs werd opgebouwd. Er werden grote 
verschillen gevonden. Door middel van een clusteranalyse konden vier 
leraarprofielen worden vastgesteld, waarvan er twee duidelijk meer 
kansen boden om schooltaal bevorderend gedrag te vertonen. Voor het 
vaststellen van de kansrijkheid van de profielen werd naar de mening 
gevraagd van 33 experts: allen Pabo-opleiders rekenen/wiskunde, taal 
en onderwijskunde. Vervolgens werd bekeken welk schooltaal- 
bevorderend gedrag leraren daadwerkelijk laten zien. De voorlopige 
resultaten zullen aan bod komen in de presentatie. 
De informatie is interessant voor alle leraren. Leraren basisonderwijs 
zullen zich het beste herkennen. Opleiders kunnen zich afvragen of (en 
hoe) zij hier in de opleiding aandacht aan besteden. 

 
34. Kenmerken van zwakke rekenaars op de pabo 
Gerard Boersma (HAN Pabo) en Ronald Keijzer (iPabo) 

In schooljaar 2014-2015 waren er voor het eerst pabostudenten in het 
vierde studiejaar die de landelijke kennisbasistoets rekenen-wiskunde 
nog niet hadden behaald. Op enkele opleidingen zorgde dit voor 
problemen voor deze studenten in de studievoortgang in de afstudeer- 
fase. 
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De leden van de ELWIeR-onderzoeksgroep vroegen zich af hoe deze 
groep zwakke rekenaars ondersteund zou kunnen worden. Daartoe zijn 
kenmerken van de groep in kaart gebracht en is onderzocht waarin deze 
groep zich onderscheidt van pabovierstudenten die de kennisbasistoets 
al wel hebben behaald. Ook is onderzocht waaraan deze studenten hun 
falen wijten en wat ze denken dat hen heeft geholpen of zou kunnen 
helpen. 
Er zijn twaalf gestructureerde interviews gehouden en er is een 
schriftelijke enquête afgenomen waarop 265 studenten hebben 
gereageerd. Pabodocenten hebben de gelegenheid gehad te reageren op 
de concept-enquête en zijn betrokken geweest bij het coderen van één 
van de open vragen uit de enquête. 
De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd. In de 
presentatie komt onder meer naar voren dat de score op de 
kennisbasistoets voor de totale groep vierdejaars wordt voorspeld door 
de score op het eindexamen in het voortgezet onderwijs en door de 
scoren op de WisCATtoets (de verplicht te halen toets in pabo 1). Voor 
de groep zwakke rekenaars blijkt dit verband er niet te zijn. Ook blijken 
studenten uit de groep zwakke rekenaars de oorzaken voor hun falen 
aan toetskenmerken als toetsduur en aantal vragen en aan 
persoonskenmerken als dyscalculie of angst voor wiskunde te wijten. 
Na de presentatie van deze en andere resultaten is er ruimte voor 
vragen en gaan we met u in discussie, onder andere over kritische 
succesfactoren in de begeleiding en over de betekenis van de resultaten 
voor de inrichting van het pabo-onderwijs. U krijgt inzicht in kenmerken 
van de groep zwakke rekenaars in pabo 4. Daarnaast krijgt u houvast bij 
het afstemmen van de inrichting van uw opleidingsonderwijs op deze 
kenmerken. 

 
35. De nieuwe LVS-toetsen Rekenen-wiskunde 3.0 
Jasmijn Oude Oosterik (Cito) 

De derde generatie LVS-toetsen is er! Cito heeft de nieuwe LVS-toetsen 
Rekenen-Wiskunde 3.0 uitgebracht voor groep 3, 4 en 5 en de toetsen 
voor groep 6, 7 en 8 volgen vanaf schooljaar 2016-2017. We bespreken 
in deze presentatie de totstandkoming van de nieuwe toetsen, de 
belangrijkste inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de ‘oude’ toetsen, 
de opbouw en de rapportagemogelijkheden. Daarbij gaan we specifiek in 
op de nieuwe rapportagemogelijkheid kaal-context en de relatie met de 
toets Rekenen-Basisbewerkingen. Deze presentatie is geschikt voor alle 
conferentiedeelnemers die interesse hebben in volgtoetsen Rekenen- 
Wiskunde voor het primair onderwijs. 
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36. Gelegenheid tot leren probleemoplossen in huidige reken- 
wiskundemethodes 
Marc van Zanten (SLO & Freudenthal Instituut, UU) en Marja van den 
Heuvel-Panhuizen (Freudenthal Instituut, UU) 

Een belangrijk onderdeel van rekenen-wiskunde is leren probleem- 
oplossen. Of leerlingen daadwerkelijk de gelegenheid krijgen om dit te 
leren, hangt er voor een belangrijk deel van af of zij in de reken- 
wiskundelessen in aanraking komen met probleemopgaven. Gezien de 
bepalende rol van reken-wiskundemethodes in het Nederlandse reken- 
wiskundeonderwijs, is de kans of leerlingen met probleemopgaven 
worden geconfronteerd grotendeels afhankelijk van de aanwezigheid van 
dergelijke opgaven in de methode. 
Zo’n tien jaar geleden zijn de toenmalige reken-wiskundemethodes 
hierop geanalyseerd1. De aanwezigheid van niet-routinematig oplosbare 
probleemopgaven bleek toen minimaal. Inmiddels is er een nieuwe 
generatie reken-wiskundemethodes in gebruik. De vraag is of de 
gelegenheid tot leren van probleemoplossen groter is geworden met de 
komst van deze nieuwe methodes. 
In deze presentatie gaan we in op de resultaten van een analyse van 
huidige reken-wiskundemethodes ten aanzien van probleemoplossen en 
probleemopgaven. In de analyse zijn vier methodes betrokken. Dit zijn 
de drie momenteel meest gebruikte methodes (De Wereld in Getallen, 
Pluspunt en Alles Telt) en een methode waarvan de uitgever nadrukkelijk 
aangeeft dat leerlingen met deze methode leren probleemoplossen 
(Rekenwonders). 
In de presentatie komen de volgende vragen aan bod: 
• In hoeverre komen in deze methodes probleemoplosopgaven aan de 

orde? 
• Hoe heeft de gelegenheid tot leren probleemoplossen zich ontwikkeld 

van de vorige generatie reken-wiskundemethodes naar de huidige 
methodes? 

• Op welke wijze wordt in deze vier huidige methodes het leren 
probleemoplossen gefaciliteerd? 

• Welke verschillen zitten er binnen en tussen deze vier huidige 
methodes ten aanzien van de gelegenheid tot leren 
probleemoplossen voor leerlingen die zijn ingedeeld in verschillende 
niveaugroepen? 

 
1Kolovou, A., Van den Heuvel-Panhuizen, M., & Bakker, A. (2009). Non-Routine Problem 
Solving Tasks in Primary School Mathematics Textbooks – A Needle in a Haystack. 
Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education, 8(2), 31-68. 
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Ronde 7: 
Parallellezingen 
37. Doorlopend denken 
Paul Drijvers (Freudenthal Instituut, UU) 

 

Wiskundig denken heeft een belangrijke plaats gekregen in de nieuwe 
wiskundecurricula die dit schooljaar in klas 4 van havo en vwo worden 
ingevoerd. Naar aanleiding daarvan is onderzoek uitgevoerd en is 
nascholing ontwikkeld. Maar wat verstaan we eigenlijk onder wiskundig 
denken? Hoe kun je het oproepen in je les? Zijn deze ontwikkelingen in 
het voortgezet onderwijs ook relevant voor het primair onderwijs? Zijn 
vergelijkbare handvatten te geven? Hoe kunnen we doorlopende 
leerlijnen op dit punt gestalte geven? 

 

 
 
In deze lezing wordt het begrip wiskundig denken nader afgebakend aan 
de hand van een model. Enkele voorbeelden passeren de revue en we 
denken na over de doorlopende leerlijnen PO-VO rond wiskundig denken. 

 
Drijvers, P. (2015). Denken over wiskunde, onderwijs en ICT. Inaugurele rede. Utrecht: 
Universiteit 
Utrecht.  http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/Oratie_Paul_Drijvers_facsimile_
2015052   1.pdf 

 

38. The shift from traditional to digital resources 
Birgit Pepin (TUe) 

Mathematics teachers work with resources all the time: when preparing 
their lessons, during instruction in class, and in and for assessment 
purposes. It is acknowledged that, when teachers interact with 
curriculum resources (including textbooks), when they design, 
appropriate and change these resources for instruction, they develop 

 

http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/Oratie_Paul_Drijvers_facsimile_20150521.pdf
http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/Oratie_Paul_Drijvers_facsimile_20150521.pdf
http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/Oratie_Paul_Drijvers_facsimile_20150521.pdf
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knowledge and design capacity. However, the nature of curriculum 
resources has changed, from traditional to digital resources. What does 
that mean for teachers’ interaction with these “new” resources? In this 
presentation I present examples from my work in Norway and France, 
drawing out implications of the shift towards digital resources for 
mathematics teachers’ work and their professional development. 

 
39. Settings the foundations for mathematics achievement 
Iro Xenidou-Dervou (Loughborough University, UK) 

Numbers are everywhere in our lives. The past decades, research has 
placed a lot of attention on the early buildings blocks of our 
mathematical achievement. Identifying which early abilities explain 
children's individual differences in developing mathematical skills can 
inform educational assessment, practise and design. I will present a 
series of studies, which demonstrate how nonsymbolic and symbolic 
approximation skills, working memory and language work together as 
integrative buildings blocks from early on in setting the foundations for 
the development of children’s mathematics achievement. 
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Ronde 8:  
Werkgroepen   
40. Ondersteuning 
kladblaadje 

bij contextopgaven met intelligent 

Peter Hoogendijk & Anneke van Gool (Uitgeverij Malmberg) & Martijn 
Slob (AlgebraKIT) 

Studenten maken minder fouten als ze berekeningen noteren. Hoe 
stimuleer je hen om dat ook werkelijk te doen? 
In deze werkgroep laten we zien hoe ICT gebruikt kan worden om 
studenten aan te moedigen om berekeningen te noteren. We 
presenteren een prototype, gebaseerd op de wiskunde-engine 
AlgebraKIT, dat deze tussenberekeningen gebruikt om studenten verder 
te helpen op het moment dat ze vastlopen bij een opgave. De engine is 
een intelligent kladblaadje, een ‘Checkblok’, dat denkfouten kan 
herkennen, hints kan geven en punten aan deelstappen kan toekennen. 
De student wordt daarmee zoveel mogelijk gestimuleerd om zelf de 
aanpak te bepalen; Checkblok geeft ondersteuning wanneer nodig. 
Eigenlijk zoals een docent het zelf ook zou doen! 

 

 
 

Ook voor docenten is Checkblok een belangrijke ondersteuning. Het 
Checkblok helpt de docent door snel te kunnen zien wat de student al 
wel zelfstandig kan en waar nog hulp nodig is. 
Het prototype is getest door studenten uit het mbo. We vertellen over de 
bevindingen die dat heeft opgeleverd. Interessant voor zowel MBO- als 
VO-conferentiedeelnemers. 
Tijdens de sessie kunt u zelf Checkblok uitproberen. We zijn benieuwd 
naar uw reacties. 
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Bring your own device: U kunt kennismaken met de werking van het 
prototype door zelf enkele opgaven te maken. Daarbij kunt u ervaren 
hoe het programma reageert op de door u ingevulde berekeningen. 
Graag hiervoor uw eigen laptop of tablet/iPad meenemen. 

 
41. Van procesgestuurd naar leerdoelgestuurd werken 
Evelien Delhez en Cecile Collast (ThiemeMeulenhoff) 

Denk je aan uitgeverijen, dan denk je aan overcomplete, weinig flexibele 
methodes. ThiemeMeulenhoff is een nieuwe weg ingeslagen, en geeft 
gehoor aan de roep van veel besturen en scholen om meer maatwerk te 
faciliteren. Met een modulair aanbod waarin de leerdoelen  centraal 
staan. Hoe werkt dat in de praktijk? Zo'n nieuwe werkwijze roept veel 
vragen op, die we graag samen met u willen aanpakken! 
Voor rekenen onderzoekt ThiemeMeulenhoff momenteel  de 
mogelijkheden om een modulair aanbod te ontwikkelen waarin de 
leerdoelen centraal staan. Dit stelt de leerkracht in staat om niet meer 
procesgestuurd te werken, maar de leerlingen en hun persoonlijke 
onderwijsbehoeften centraal te stellen in de rekenles. Dat is behalve heel 
wenselijk ook heel spannend: het vereist dat je als leerkracht de regie 
neemt en de methode los(ser) durft te laten. In ons ontwerp proberen 
we dan ook maximaal overzicht en houvast te bieden als het gaat om het 
organiseren van dit maatwerk. 
Hoe zou dat het beste kunnen werken in de praktijk? Dat zijn we aan het 
uitvinden met leerkrachten, leerlingen, rekenexperts en schoolbesturen. 
We zitten midden in het ontwikkelproces, en leggen graag een aantal 
cruciale vragen voor aan de deelnemers, die we in kleine groepjes verder 
uitwerken. Bijvoorbeeld: welke eisen stelt zo'n werkwijze aan je 
klassenmanagement? Hoe zou je willen differentiëren? Hoe wil je 
toetsen? Hoe daag je goede rekenaars uit? Welke rol heeft de leerkracht 
als je meer maatwerk wilt bieden? Welke media zet je in voor welke 
rekenonderdelen? Hoe integreer je vaardigheden als 21st century skills 
in je rekenonderwijs? 
De werkgroep begint met een korte presentatie van de contouren van 
het modulaire concept, waarbij deelnemers uitgenodigd worden feedback 
te geven. Vervolgens gaan de deelnemers in groepjes aan de slag met 
bovenstaande – en andere – vragen, waarbij uitgebreid gelegenheid is 
om onderling ervaringen en ideeën uit te wisselen over het bieden van 
meer maatwerk, het werken vanuit de leerdoelen, de leerkracht als 
coach, het integreren van vaardigheden in het rekenonderwijs en 
verwante aspecten. 
Grijp je kans om samen met ons het leren te vernieuwen, en druk je 
stempel op ons toekomstige rekenaanbod! 
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42. De rekentaalkaart in gebruik 
Fokke Munk (Hogeschool iPabo, Ronald Keijzer (Hogeschool iPabo), 
Jantien Smit (Saxion Hogescholen, pabo Deventer) 

Interactie in de rekenles verdient speciale aandacht van leraar en 
leerlingen. Om elkaar te begrijpen is het nodig om afspraken te maken 
over de rekentaal die je gebruikt en het gebruik van rekentaal door 
leerlingen te ondersteunen. Hoe dit kan gebeuren is onderzocht en heeft 
geleid tot de ontwikkeling van een instrument voor leraren, een 
zogenaamde rekentaalkaart. In de werkgroep wordt de rekentaalkaart 
gepresenteerd en gaan de deelnemers met enkele opgaven aan de slag 
om het gebruik van de kaart op waarde te leren schatten. 
Er is verder gekeken naar de wijze waarop leraren de kaart kunnen 
introduceren bij collega’s. Het gebruikmaken van een zogenoemde 
professionele leergemeenschap op school blijkt een kansrijke variant. 
Tijdens de werkgroep gaan we graag met de deelnemers in gesprek over 
deze en andere scholingsmogelijkheden om met de rekentaalkaart het 
reken-wiskundeonderwijs te ondersteunen. 

 
43. Wiskunde en didactiek op de pabo in samenhang 
Gerard Boersma (HAN Pabo Nijmegen) 

Met de intrede van de kennisbasistoets rekenen-wiskunde voor pabo- 
studenten is op veel opleidingen de samenhang tussen het leren van 
wiskunde en van didactiek verbroken, vooral waar het gaat om wiskunde 
die niet direct zichtbaar is in de basisschool. Er is onderzocht in hoeverre 
het mogelijk is om die samenhang in stand te houden. Hiertoe is een 
drietal lesontwerpen gemaakt en meerdere malen uitgeprobeerd, door 
verschillende docenten. Er is gepoogd de samenhang tot stand te 
brengen door het hanteren van één of meer van drie ontwerpprincipes. 
Deze ontwerpprincipes zijn het door middel van het leren van meer 
geavanceerde wiskunde de kennis van wiskunde en de didactiek van 
deze wiskunde op de basisschool te verdiepen, het inbedden van de 
meer geavanceerde wiskunde in beroepsrelevante activiteiten en het 
door studenten laten ervaren dat de meer geavanceerde wiskunde 
geworteld is in de wiskunde op de basisschool. De conclusies van het 
onderzoek alsmede enkele aanbevelingen worden gepresenteerd. 
Omdat er slechts een beperkt aantal wiskunde en didactiekinhouden in 
de ontwerpen is verwerkt gaat u vervolgens aan de slag met het maken 
van aanzetten voor ontwerpen van lessen of opdrachten waarbij andere 
meer geavanceerde wiskunde en didactiek is samenhang door studenten 
wordt geleerd. 
De conceptontwerpen zullen worden gebundeld en beschikbaar gesteld 
aan de deelnemers. U maakt een keuze uit diverse onderwerpen die 
behoren tot wiskunde uit de kennisbasis die niet direct herkenbaar is op 
de basisschool. Deze zijn geordend per domein uit de kennisbasis. U 
spreekt in kleine groepen met elkaar hoe deze inhouden met behulp van 
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één of meer van de gepresenteerde ontwerpprincipes in samenhang met 
didactiek aan de orde kunnen komen en legt uw bevindingen, waaronder 
de didactische doelen waaraan wordt gewerkt, vast. 
U krijgt handvatten om het leren van meer geavanceerde wiskunde uit 
de kennisbasis het leren van didactiek te laten ondersteunen. Daarnaast 
krijgt u de aanzetten tot lesontwerpen waarbij het leren van meer 
geavanceerde wiskunde en didactiek in samenhang gebeurt. 

 
44. Train de trainer: basiskennis over toetsen Rekenen-Wiskunde 
Judih Hollenberg (Cito) 

Pabodocenten doen er alles aan om van hun studenten goede 
leerkrachten te maken. In het rijtje kennis en vaardigheden die de 
studenten hierbij nodig hebben, horen toetsen ook thuis. Deze 
werkgroep is bedoeld voor opleiders en heeft het karakter van een train- 
de-trainer-bijeenkomst. We behandelen basisbegrippen rondom toetsen 
zoals betrouwbaarheid, validiteit en vaardigheidsscores. Hoe meet je op 
een goede manier de rekenvaardigheid? Om deze vraag te beantwoorden 
komen verschillende soorten rekentoetsen aan bod. Ook bespreken we 
verschillende rapportages van toetsen Rekenen-Wiskunde aan bod. Hoe 
oefent u met uw studenten hoe zij deze in kunnen zetten bij het 
handelen. 
Na afloop van deze bijeenkomst krijgt u de presentatie en opdrachten 
mee zodat u hiermee een werkgroep voor uw studenten kunt verzorgen. 
Ook onderwijsbegeleiders die informatie over toetsen willen overdragen 
aan hun scholen zijn bij deze bijeenkomst van harte welkom! 

 
45. Grote Rekendag 2016: Kraak de code 
Vincent Jonker, Monica Wijers & Frans van Galen (Onderwijsadvies & 
Training, Fac. Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht) 

De Grote Rekendag is een dag voor alle basisscholen in Nederland en 
Vlaanderen. De Grote Rekendag vindt plaats op woensdag 23 maart 
2016. Het thema van deze 14e editie is ‘Kijkje achter de code’ en sluit 
aan op de nieuwe vaardigheden die passen bij de 21e eeuw. De kinderen 
leren onder andere: 
• zoeken naar regelmaat en patronen; 
• systematisch werken; 
• maken en lezen van symbolische weergaven; 
• interpreteren en zelf ontwerpen van codetaal 
In deze workshop zullen we enkele activiteiten uitvoeren van groep 5 tot 
en met groep 8. 
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De activiteiten zijn over het algemeen zonder computer, en deels 
gebaseerd op initiatieven als 'CS unplugged'1 (o.a. het inzichtelijk maken 
van een sorteer-algoritme), en grijpen ook terug op eerdere initiatieven 
als Logo. Aspecten uit het domein meten en meetkunde spelen een 
belangrijke rol, maar ook andere rekenvaardigheden komen hier aan 
bod. Enkele ontwerpoverwegingen komen aan de orde, alsmede de 
mogelijke verbindingen met het reguliere curriculum. 
1csunplugged.com en csunplugged.nl 
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Ronde 9: 
Afsluitingslezing & Afsluiting conferentie 

 
46. Van ‘answer getting mindset’ naar ‘problem solving mindset’ 
Kees Hoogland (SLO) 

Al meer dan honderd jaar wordt reken-wiskundeonderwijs op school 
sterk bepaald door een "answer getting mindset": hoe kunnen we op de 
voorgelegde opgaven (zo snel mogelijk, zo effectief mogelijk, liefst 
gestandaardiseerd) een antwoord vinden. Deze mindset lijkt redelijk 
effectief voor het behalen van schoolsucces binnen een systeem dat 
gebaseerd is op het rode potlood en aantallen goede antwoorden. Vrijwel 
alle reken- en wiskundetoetsen die binnen en buiten de school worden 
gebruikt, hebben dit kenmerk. Er zijn echter ook heel veel onderzoeken 
die laten zien dat er hierdoor ernstige vervormingen bij lerenden kunnen 
optreden, zoals rekenangst bij zwakkere rekenaars, rigiditeit bij  de 
brave, gemiddelde rekenaars en verveling en apathie bij de goede 
rekenaars. Maar ook leidt een "answer getting mindset" tot - wat wel 
wordt genoemd - suspension of sense-making1: het snel en oppervlakkig 
oplossen van het propleem, geen gebruik maken van realistische 
overwegingen en geen terugkoppeling plegen van het antwoord naar het 
oorspronkelijke probleem. 
Veel dichter bij het wezen van reken-wiskundig denken staat een 
"problem solving mindset", waarbij met rekenwiskundig gereedschap en 
met proberen en redeneren, gewerkt wordt aan het verkennen en 
oplossen van gestelde problemen. Een "problem solving mindset" geeft 
een heel andere dynamiek in de rekenles en ook een heel andere manier 
van opbouw van kennis en vaardigheden, zowel  voor  zwakke, 
gemiddelde als sterke rekenaars. In de lezing komen denkers voorbij die 
hier de laatste honderd jaar hun gedachten over hebben laten gaan, 
zoals Dewey, Freudenthal, Verschaffel, Daro, Boaler, Dweck. Aan het 
eind van de presentatie heeft u een aangekleed denkkader van waaruit u 
kunt reflecteren op uw eigen praktijk. Morgen bruikbaar in de praktijk? 
Misschien. De tendens voor de komende twintig jaar? Zeker weten! 
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