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Wat werkt

 Wat is de Holy Grail van het rekenen?

 Wat is het Ei van Columbus?

 Wat is de bewezen beste aanpak?

Die is er niet.

En 

gelukkig 

maar



Interessante presentatie en onderzoek 1

 Marian Hickendorff c.s van de Universiteit Leiden.

 In opdracht van Ministerie van OCW en Inspectie van het 

Onderwijs

https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2017/12/Rekenen-op-de-basisschool-review-405-17-920.pdf

Belangrijke conclusie:
Investeren in rekenonderwijs helpt, 
minder belangrijk is wat precies 
dan.

https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2017/12/Rekenen-op-de-basisschool-review-405-17-920.pdf


Verdere werkwijze

 4-7 onderzoeksartikelen

 Samen lezen samenvatting.

 Wat lezen jullie hieruit?

 Wat lees ik hieruit

 Tot welke acties in de klas zou dit kunnen leiden.

 (Aanpassingen aan aanpak, of nieuwe aanpak, of meer of 

minder nadruk op….)



Onderzoek 2

 Reality in Math: Barrier or Help?



Onderzoek 3

 Reasoning versus skills

 Terezinha Nunes



Early childhood mathematics



Breder perspectief op kansen 

en mogelijkheden in vve.

 Longitudinal study:

Math reasoning ánd numerical skills both 

predict later math achievement, but math 

reasoning was the strongest predictor. 
Nunes, Bryant,  e.a. 2012, 2015



Onderzoek 4



Onderzoek 5

 Leerconcepties



Leerconcepties

Onderzoek in deze dissertatie naar de ontwikkeling van leerconcepties geeft aan dat leerconcepties 

veranderlijk zijn gedurende de vier jaren rond de overgang van de basisschool naar de middelbare 

school. Vooral motivatie voor school en leren neemt al vanaf groep zeven in het basisonderwijs af. 

Verder blijkt dat ontwikkeling van leerconcepties anders verloopt bij jongens in vergelijking met 

meisjes en dat ontwikkeling van leerconcepties tevens anders verloopt als leerlingen onderwijs krijgen 

in verschillende leeromgevingen. Kijkend naar de samenhang tussen leerconcepties en leerresultaten 

geven resultaten in dit onderzoek aan dat twaalfjarige leerlingen in het laatste jaar van het primair 

onderwijs met een voorkeur voor externe sturing en ongericht leren een significant lagere score 

behalen op de Cito-eindtoets voor het basisonderwijs. Leerlingen met een voorkeur voor individuele 

sturing behalen juist een hogere score op de Cito-eindtoets voor het basisonderwijs. Tevens wordt in 

dit proefschrift aangetoond dat ontwikkelingsgerichte oriëntatie en ongericht leren een significante 

samenhang hebben met het doorstroompatroon van leerlingen in de eerste twee jaren in het 

voortgezet onderwijs. Concluderend kan gesteld worden dat leerconcepties van leerlingen deels een 

voorspellende waarde hebben op hun leerresultaten aan het einde van het primair onderwijs en 

gedurende de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs. Door afname van de leerconceptielijst 

wordt het mogelijk leerconcepties van leerlingen in kaart te brengen ten behoeve van verschillend 

onderwijskundig onderzoek wat belangrijke feedback kan opleveren voor leerlingen zelf, maar ook 

voor leerkrachten en mentoren alsmede schooldirecties en besturen.



Onderzoek 6

 Structuur en autonomie

https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2017/10/onderzoek-karin-smit-meer-inbreng-in-de-klas-werkt-motiverend-bij-

vmbo%E2%80%99ers?utm_source=171024-extern&utm_medium=e-mail&utm_content=onderzoek-karin-smit-meer-inbreng-in-de-klas-werkt-

motiverend-bij-vmbo%E2%80%99ers&utm_campaign=nieuwsbrief

Smit, Karin  2017 Exploring 

perspectives for improving 

students' motivation in pre-

vocational secondary education



Waardering voor de eigenheid: Optimaliseer 

autonomie

Structuur

autonomie

Smit, Karin  2017 Exploring perspectives for improving students' 

motivation in pre- vocational secondary education



Zie video vanaf 3m26s : 

https://www.youtube.com/watch?v=bxrPy1fjVU4

of klik op de afbeelding.

Onderzoek 7

 Mathematical mindset

https://www.youtube.com/watch?v=bxrPy1fjVU4
https://www.youtube.com/watch?v=bxrPy1fjVU4


Boaler, J. (2016). Mathematical Mindsets - Unleashing Students' Potential Through Creative Math, Inspiring 

Messages and Innovative Teaching. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Jo 

Boaler

Volg ook 

Marloes Kloosterboer





http://www.edweek.org/ew/articles/2015/12/09/

biological-evidence-found-for-mindset-

theory.html

?cmp=eml-eb-pop122215

http://www.edweek.org/tm/articles/2015/12/07/be
yond-growth-mindset-creating-classroom-
opportunities-for.html?cmp=eml-eb-pop122215

http://www.theguardian.c

om/teacher-

network/2015/nov/15/fou

r-questions-encourage-

growth-mindset-students

http://www.edweek.org/ew/articles/2015/12/09/biological-evidence-found-for-mindset-theory.html?cmp=eml-eb-pop122215
http://www.edweek.org/tm/articles/2015/12/07/beyond-growth-mindset-creating-classroom-opportunities-for.html?cmp=eml-eb-pop122215
http://www.theguardian.com/teacher-network/2015/nov/15/four-questions-encourage-growth-mindset-students


 Suspension of sense making

 Calculational approach

 Procedural obsession

Puisque tu fais de la géométrie et de la trigonométrie, je vais te donner un problème : Un 
navire est en mer, il est parti de Boston chargé de coton, il jauge 200 tonneaux. Il fait voile 
vers le Havre, le grand mât est cassé, il y a un mousse sur le gaillard d’avant, les 
passagers sont au nombre de douze, le vent souffle N.-E.-E., l’horloge marque 3 heures un 
quart d’après-midi, on est au mois de mai… On demande l’âge du capitaine ?
Flaubert, 1841

Age of the 
captain

Een kapitein bezit 26 
schapen en 10 geiten.
Hoe oud is de kapitein?

Verschaffel, L., Corte, E. D., & Lasure, S. (1994). Realistic considerations in mathematical modeling of school arithmetic 
word problems. Learning and Instruction, 4(4), 273-294. doi:10.1016/0959-4752(94)90002-7

Onderzoek 8
Suspension of sense making



Suspension of sense making



Onderzoek 9

 Problem solving



Een andere benadering (2)

www.ERWD.nl

OECD. (2013). PISA 2015 draft Mathematics Framework. Retrieved from Paris, France: 

http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/Draft%20PISA%202015%20Mathematics%20Framework%20.pdf



OECD. (2014). PISA 2015 draft mathematics Framework. Retrieved from 

Paris, France: 

http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2015draftframeworks.htm

Modelleren



Different “models” of modelling and problem 

solving

Blum, Werner, Galbraith, Peter L., Henn, Hans-

Wolfgang, & Niss, Mogens (Eds.). (2007). 

Modelling and applications in mathematics 

education - The 14th ICMI study. New York, USA: 

Springer Science & Business Media B.V.



Verschillende modellen

Verschaffel, L., Corte, E. d., Jong, T. d., & Elen, J. (2010). Use of 

Representations in Reasoning and Problem Solving - Analysis 

and improvement. London, UK: Routledge.



(Verschaffel , Greer, & De Corte, 2000, p. ix)



Antwoordgericht

 Alleen de rechterkant

 Rest is ruis en verpakking

 Het draait allemaal 

uiteindelijk om de 

rechterkant 

 Verhaaltjessommen

Probleemoplossen

 Altijd de hele cyclus.

 Het is een organisch 

geheel

 Horizontale stappen zijn 

de essentie van het 

wiskundig denken

 Opgaven, problemen



Formative assessment technieken:

"Eerder was de lerares na het stellen van de 

vraag geïnteresseerd in het juiste antwoord. Nu 

is ze geïnteresseerd in wat we denken."

René Kneyber

Dylan Wiliam

Onderzoek 10
 Formatief evalueren



Formatief evalueren:  5 strategieën

 Verduidelijken leerintenties

 Verkrijgen bewijs van leerresultaten

 Feedback die het leerproces stimuleert

 Leerlingen activeren als leerbron voor elkaar

 Leerlingen activeren als eigenaar van hun 
leerproces
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