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Realistisch reken-wiskundeonderwijs
� Vanuit betekenisvolle contexten
� Modellen als brug
� Grote inbreng van leerlingen
� Interactie
� Verwevenheid leerlijnen



Geleid heruitvinden

� Freudenthal 
� ‘Guided reinvention’
� China lectures, 1991



Rekenmethoden
� Vanuit betekenisvolle contexten
� Modellen als brug
� Grote inbreng van leerlingen
� Interactie
� Verwevenheid leerlijnen

� Maar is er echt sprake van heruitvinden?







Deze werkgroep
� Wat bedoelen we met geleid 

heruitvinden?
� Kloof Pabo-onderwijs en Basisscholen?
� Hoe kijken Pabo-studenten hier tegenaan?





Geleid heruitvinden
� Onderzoekend rekenen
� maar met een duidelijke lijn: heruitvinden 

van wiskundige ideeën, procedures
� Traditie op de Pabo. Boeken Fred Goffree







‘Mathematics in Context’ 
Freudenthal Instituut &  Wisconsin 

‘Contexts for learning Mathematics’ 
Cathy Fosnot, Maarten Dolk, e.a.



Een zonnebloemgrafiek maken
� Voorbeeld van een activiteit waarmee je 

kinderen kunt brengen tot heruitvinden







Schets een aantal grafieken 
die je verwacht in groep 7









Grote en kleine cirkels
� Vijf stroken:
◦ 10cm, 20cm, 30cm, 40cm en 60cm lang

� Kies een strook uit
� Maak er een cirkel van
� Knip een strook zo lang als de middellijn van die cirkel
� Voorspel hoe lang de middellijn wordt bij de cirkels van de andere 

vier stroken
� Maak een grafiek die het verband tussen omtrek en middellijn in 

beeld brengt



Onze studenten
� video pi-practicum











Reflectie 

ØHet gaat erom dat je rekenprocedures 
niet kant en klaar aangereikt krijgt, maar 
die procedures tot op zekere hoogte zelf 
ontwikkelt en daardoor beter begrijpt.



Werken met de methode
� Verwachten de Pabo-studenten dat ze 

genoeg ruimte krijgen voor 
onderzoekend leren/heruitvinden?

� video 4:20



Uw mening
� Wordt op Pabo en basisschool op 

dezelfde manier gedacht over het belang 
van geleid heruitvinden/onderzoekend 
leren in het reken-wiskundonderwijs?

� Als er een kloof is, wat kunnen we daar 
aan doen?



Tot slot
� video 7:30


