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Inleiding
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen dingen uitzoeken, proberen en
ervaren, zelfstandig keuzes maken en dus zelf doen en leren! Sturing vanuit leerkracht en ouders zorgt voor een goede basis, maar als deze sturing continu
plaatsvindt, worden kinderen niet voorbereid op zelfstandig functioneren (Boom e.a.,
2005). Het is daarom belangrijk om op school aandacht te besteden aan het zelfregulerend vermogen, ook in de rekenles.
Bij de ontwikkeling van de nieuwe reken-wiskundemethode van Noordhoff Uitgevers,
Getal & Ruimte Junior, is veel aandacht besteed aan het zelfregulerend vermogen
van leerlingen. In dit hoofdstuk geven we een doorkijkje.

Zelfregulerend vermogen
Zelfregulerend vermogen is het vermogen om zelfstandig te handelen, rekening
houdend met de eigen capaciteiten (Thijs, Fisser & Van der Hoeven, 2014). Daarbij
draait het om:
• het stellen van doelen en prioritering aanbrengen;
• zichzelf kunnen motiveren voor een taak;
• het plannen van een taak;
• reflecteren op de uitvoering van de taak;
• inzicht hebben in het eigen kunnen en de ontwikkeling daarvan;
• verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen en de consequenties
daarvan.
Onderwijs dat expliciet aandacht besteedt aan het zelfregulerend vermogen van leerlingen, stimuleert leerlingen om eigen verantwoordelijkheid te nemen en meer zelfstandig taken uit te voeren. Voor leerlingen in het basisonderwijs is dat ook belangrijk. Eenmaal in de brugklas wordt ervan uitgegaan dat de leerlingen zelf hun huiswerk kunnen plannen en daarin prioritering kunnen aanbrengen.
De motivatie van een leerling is een belangrijke factor bij het bevorderen van het zelfregulerend vermogen. Succeservaringen, en de verwachting om zulke ervaringen op
te doen, laten de motivatie stijgen (Wigfield & Eccles, 2000). Het is dus belangrijk dat
leerlingen in de rekenles voldoende succeservaringen op kunnen doen. Naast motivatie als belangrijke factor, zijn er ook andere, externe factoren die zelfregulatie
bevorderen, waaronder helderheid van de instructie en autonomie in de taak
Boekaerts & Cascallar, 2006).
Bij de ontwikkeling van Getal & Ruimte Junior, is nadrukkelijk rekening gehouden met
deze factoren. Zo is voor de leerling in het materiaal direct duidelijk wat van hem
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verwacht wordt, doordat de leerling kan zien welke taken zelfstandig uitgevoerd
kunnen of moeten worden. Daarnaast is iedere instructie voor de leerling beschikbaar in zijn boek en als animatie in de software (Afb. 1).

Afb.1. Instructie is beschikbaar en duidelijk herkenbaar voor de leerling in
Getal & Ruimte Junior, zowel in het boek (boven) als digitaal (onder).

Try-outs lieten zien dat leerlingen het kunnen terugkijken erg fijn vinden. Ze kunnen
zelfstandig aan de slag.
In de methode krijgt de leerling niet alleen leerstof aangeboden die bij een vaste
niveaugroep (bijvoorbeeld zwak, gemiddeld, sterk) hoort. Uit onderzoek is namelijk
gebleken dat verwachtingen van de leerkracht en indeling in vaste niveaugroepen
invloed hebben op de prestaties van de leerlingen. Als een leerling in de ‘zwakke’
groep wordt geplaatst, is de kans groot dat hij zich daarnaar gaat gedragen, terwijl er
misschien wel meer inzit. Het aanbieden van oefenstof op alle niveaus tijdens de
zelfstandige verwerking, kan er dus voor zorgen dat kinderen meer het uit zichzelf
halen. Getal & Ruimte Junior daagt de leerling bij iedere opdracht opnieuw uit een
passend niveau te kiezen, met (soms onverwachte) succeservaringen tot gevolg. Het
niveau is aangegeven met behulp van kleurverschil (Afb. 2).
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We zien dat de leerlingen graag gebruikmaken van deze manier van differentiëren.
De meeste leerlingen proberen ook nog even die moeilijke opgave uit. Regelmatig
doet de leerling dan een succeservaring op en begint daarop breed te stralen.
Natuurlijk lukt ook weleens iets niet. De leerkracht is hier de stimulans om te zorgen
dat de leerling het maximale uit zichzelf weet te halen.

Afb. 2. In Getal & Ruimte Junior wordt gewerkt met zwarte en blauwe opgaven. De blauwe opgaven zijn vaak lastiger dan de zwarte opgaven en vormen bij elkaar een compacte leerroute.

ICT als hulpmiddel
Ook ICT kan een hulpmiddel zijn bij het ontwikkelen van zelfregulerend gedrag.
Kennisnet (2013) stelt dat ICT de potentie heeft om bij te dragen aan meer motivatie
en een efficiënter leerproces. De integratie van ICT in het onderwijs biedt mogelijkheden om meer in te spelen op de verschillen tussen leerlingen en het maximale uit
iedere leerling te halen. Er is onderzoek gedaan naar de invloed van adaptieve
digitale leermiddelen op de motivatie van leerlingen (Jansen e.a., 2013; Klinkenberg,
Straatemeier & Maas, 2011). Uit deze onderzoeken kwam naar voren dat hoe meer
succeservaringen leerlingen ervoeren, hoe gemotiveerder zij waren.
De digitale variant van Getal & Ruimte Junior is in een verkennend masteronderzoek
onder de loep genomen (Van den Brink, 2016). Deze variant van de methode bevat
digitale rekenopdrachten die op drie verschillende moeilijkheidsniveaus worden aangeboden. Het niveau van de opgave wordt bepaald aan de hand van het aantal goed
gegeven antwoorden eraan voorafgaand. De leerlingen werken hierdoor automatisch
op passend niveau. Bij het ene onderwerp kan dat het verdiepende niveau zijn en bij
het andere onderwerp het basisniveau. Vaste niveaugroepen zijn er niet en
leerlingen worden optimaal uitgedaagd. De leerlingen in de try-outs hadden snel door
op welk niveau ze een opdracht aangeboden kregen en waren vaak blij verrast dat
ze al zo goed konden rekenen.
Bij iedere opgave krijgen de leerlingen direct goed/fout-feedback en bij tweemaal een
foute uitwerking krijgen de leerlingen stap voor stap te zien en te horen hoe deze
specifieke opgave opgelost had kunnen worden (Afb. 3).
De leerlingen hoeven niet te wachten op hulp van de leerkracht, maar kunnen zelfstandig uitvinden wat ze niet goed begrepen hadden. Deze vorm van feedback
noemen we Feedback op Maat. De opgedane kennis kunnen de leerlingen
toepassen in de volgende opgave, die van hetzelfde niveau is, maar met andere getallen. Ze kunnen dus direct kijken of ze het nu wel begrijpen. In combinatie met
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werken op het eigen niveau doen de leerlingen zo veel succeservaringen op, wat
direct van hun gezichten af te lezen is. Het hierboven genoemde onderzoek liet zien
dat de motivatie na de geteste lessen bij de leerlingen verhoogd was.

Afb.3. In de Feedback op Maat krijgt de leerling stap voor stap te zien hoe hij de opgave had kunnen
oplossen. Deze animatie wordt ondersteund met audio.

De bij het onderzoek betrokken leraren zijn geïnterviewd (Van den Brink, 2016). Alle
geïnterviewde leraren verwachten dat het inzetten van deze digitale rekenlessen het
rekenonderwijs bij hen op school kan verbeteren of ondersteunen. Een voordeel dat
zes van de tien leerkrachten noemen, is dat de leerlingen met de adaptieve digitale
rekenmethode meer op een passend niveau werken. Daarnaast noemt de helft van
de leerkrachten de Feedback op Maat die de leerlingen krijgen als voordeel: Vond
het ook een toegevoegde waarde dat wanneer de leerlingen een fout maakten dat ze
meteen feedback kregen wat er fout was gegaan. Een enkele leerkracht geeft aan te
hopen hierdoor meer tijd over te houden om leerlingen op weg te helpen die dat
nodig hebben: … dat ze dan door konden. Vond ik heel prettig. Voor mezelf als leerkracht hoop ik in die zin tijd over te houden, waardoor je met die kinderen wat meer
de diepte in kan op het moment dat dat gewenst is.
Een ander positief punt dat de leerkrachten benoemen is het ‘altijd een vinger aan de
pols-gevoel'. Zij kunnen direct zien wat de leerlingen presteren en wanneer een leerling toch even vastloopt. Terwijl de leerlingen dus veel autonomie werd gegeven, met
instructiefilmpjes en feedback op maat, heeft de leerkracht altijd overzicht.
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Tot besluit
Een rekenles die de mogelijkheid biedt om op ieder onderwerp op het eigen niveau
te kunnen werken en die daarnaast een heldere instructie biedt (die ook tijdens de
verwerking beschikbaar blijft voor leerlingen), is aantrekkelijk voor zowel leerlingen
als leerkrachten. In zo’n les ervaart de leerling veel autonomie en de leerkracht
stimuleert de leerling om het maximale uit zichzelf te halen door de leerling niet in te
delen in een vaste niveaugroep, maar steeds ook opdrachten aan te bieden die daar
net boven liggen. De succeservaringen die een leerling hiermee opdoet, motiveren
de leerling extra.
De digitale variant van Getal & Ruimte Junior ondersteunt het ontwikkelen van het
zelfregulerend vermogen met instructiefilmpjes en Feedback Op Maat. Het verkennende onderzoek naar deze digitale variant liet na de geteste lessen een positieve
veranderingen in de motivatie zien.
Informatie
In 2017 presenteert Noordhoff Uitgevers haar nieuwe rekenmethode Getal & Ruimte Junior. De
methode is van dezelfde makers als de wiskundemethode van het voortgezet onderwijs: Getal &
Ruimte. Vier lessen achter elkaar wordt gewerkt aan één onderwerp. Het toepassen in contexten
wordt aangeboden met een stappenplan; volgens het drieslagmodel en het stappenplan uit Getal &
Ruimte. De vijfde les is steeds herhaling van alle voorgaande basisvaardigheden.
Getal & Ruimte Junior is er zowel op papier als volledig digitaal. Een belangrijk kenmerk van Getal &
Ruimte Junior is de uitgewerkte instructie, in de handleiding van de leerkracht, maar ook als
uitleg(animatie) opgenomen in het leerlingenmateriaal. In de digitale variant is iedere opdracht voorzien van geanimeerde feedback, de zogenaamde Feedback op Maat.
Kijk voor meer informatie op de website www.getalenruimtejunior.nl.
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