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Uit het panamaboekje
• Wat bedoelen we met wiskundig denken?
• Hoe kun je rijke rekenvragen formuleren die het wiskundig 

denken stimuleren?
• Hoe gaan zwakkere rekenaars om met deze vragen en wat is 

het effect hiervan op hun begrip, rekenvaardigheid, motivatie 
en zelfvertrouwen?

• Hoe kunnen leraren kleine dingen in hun methode of lessen 
aanpassen om het wiskundig denken en leren van zwakkere 
rekenaars rijker te maken?

• Hoe kunnen wij leraren verleiden en ondersteunen om juist 
ook zwakke rekenaars van wiskundige denkactiviteiten te 
laten leren?

• Wat bracht jou ertoe hiervoor 
te kiezen?

• Welke aanvullende vragen en 
wensen heb je hierbij?



Even een tussendoortje…

• Wat vind je meer en minder voor de hand liggen?
• Maar ik heb gehoord dat… (restricties of condities):

– Ze hebben allemaal een oneven leeftijd!
– Het oudste en jongste kind schelen meer dan 10 jaar!
– Er zit een tweeling bij!

• Wat denk je waar kinderen mee komen en specifiek zwakkere 
rekenaars? Hoe gaan ze te werk?



Keano, groep 6a
Mees, groep 5a



Lynn, groep 5b





1. Wat bedoelen we met wiskundig denken?

• Construct
• De kern en de kracht van wiskunde en de ontwikkeling van 

wiskundig denken wordt daarom gezien als (een van) de 
belangrijkste opbrengst(en) van wiskundeonderwijs
(Drijvers, 2015; Mason et al., 2010; Pólya, 1963; Schoenfeld, 1994)

• Omvat rekenwiskundig probleemoplossen, modelleren, 
kritisch denken en creatief denken (Drijvers, 2015; Van Zanten, 2017)

• Wiskundig denken is bedenken hoe je wiskundig gereedschap 
kunt gebruiken om een probleem aan te pakken (Drijvers, 2015)

• Probleemoplossen, Logisch en kritisch denken en redeneren
binnen de wiskundige context

Probleemoplossen:
Een reken-wiskundig probleem is een 

opgave waarvoor de leerling geen 
standaard aanpak paraat heeft en dus 
niet direct weet hoe hij of zij te werk 

moet gaan (Van Zanten).



Even een tussendoortje…

• Wat vind je meer en minder voor de hand liggen?
• Maar ik heb gehoord dat… (restricties of condities):

– Ze hebben allemaal een oneven leeftijd!
– Het oudste en jongste kind schelen meer dan 10 jaar!
– Er zit een tweeling bij!

• Wat denk je waar kinderen mee komen en specifiek zwakkere 
rekenaars? Hoe gaan ze te werk?

• Wat leren kinderen bij het 
oplossen van dit soort problemen?

• Wat levert het stellen van 
restricties op?

• Lokt dit wiskundig denken uit?



Wat bedoelen we met wiskundig denken?

• Voor po: vooral probleemoplossen, kritisch denken en 
redeneren, creatief denken

• Wiskundig denken:
– Als doel

Hoe leer je wiskundig denken, hoe word je een betere 
probleemoplosser, wanneer is een probleem moeilijker, 
hoe kun je kinderen verder helpen?

– Als middel
Hoe kun je wiskundig denken benutten om beter te 
worden in rekenen-wiskunde (verdiepen van inzicht, zien 
van verbanden/relaties, wiskundige eigenschappen en 
hierover redeneren; wiskunde toepassen)



Wiskundig denken als doel en als middel
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rekenaars?



Je doelen als uitgangspunt, de basis voor de invalshoek



2. Hoe kun je rijke rekenvragen formuleren die het 
wiskundig denken en de reken-wiskundige bekwaamheid 
stimuleren (wiskundig denken als middel)?

Rijke rekenvragen…
• Zetten leerlingen aan het denken
• Lokken nadenken, onderzoeken, verkennen, experimenteren, 

combineren, redeneren, creatief denken, out of the box denken, 
denken in samenhang uit

• Vergroten en verdiepen inzicht, kennis, rekenvaardigheiden en 
conceptuele vaardigheden

• Zetten leerlingen aan tot actief leren (en samen leren)
• Lokken gedrag uit bij leerlingen waardoor je ziet 'waar ze staan' 

(informatie over het leren). Niet alleen product, ook proces.

Welke aanvullingen 
hebben jullie?



Samengevat

Vier hoofdkenmerken van rijke rekenvragen:
• ze vragen niet alleen het inzetten van kennis en procedurele 

vaardigheden, maar ook conceptuele vaardigheden, ze doen 
een beroep op inzicht, probleemoplossen, kritisch denken, 
creatief denken en redeneren;

• leerlingen leren tijdens het oplossingsproces;

• het oplossingsproces van de leerling geeft de leraar inzicht in 
wat de leerling begrijpt, weet, kan en hoe hij denkt en 
redeneert;

• er kunnen meer acceptabele antwoorden zijn.



Schapen en kippen
1. Er zijn 6 schapen en 4 kippen, 

hoeveel poten?
2. Er zijn 40 poten, hoeveel

schapen en hoeveel kippen? 
3. Er zijn 74 poten, samen zie ik

21 dieren
4. Kunnen alle getallen voor het 

aantal poten?
• Bedenk zelf...
• Leg uit hoe dat zit...
• Kan het ook anders?







Zijn dit rijke rekenvragen?
hoofdkenmerken:
• ze vragen niet alleen het inzetten van 

kennis en procedurele vaardigheden, 
maar ook conceptuele vaardigheden, ze 
doen een beroep op inzicht, 
probleemoplossen, kritisch denken, 
creatief denken en redeneren;

• leerlingen leren veel tijdens het 
oplossingsproces;

• het oplossingsproces van de leerling 
geeft de leraar inzicht in wat de leerling 
begrijpt, weet, kan en hoe hij denkt en 
redeneert;

• er kunnen meer acceptabele 
antwoorden zijn.

1. Er zijn 6 schapen en 4 kippen, 
hoeveel poten?

2. Er zijn 40 poten, hoeveel schapen
en hoeveel kippen? 

3. Er zijn 74 poten, samen zie ik 21 
dieren

4. Kunnen alle getallen voor het 
aantal poten?

• Bedenk zelf...
• Leg uit hoe dat zit...
• Kan het ook anders?



Rijke rekenvragen voor het 
reken-wiskunde onderwijs

Twee aanpakken:

Aanpak 1: Van achteren naar voren werken

Aanpak 2: Aanpassen van de standaardvraag

(P. Sullivan/P.Lilburn)



Aanpak 1: Van achteren naar voren werken

Deze methode bestaat uit vier stappen:

• Stap 1: Formuleer het leerdoel of de leerdoelen.

• Stap 2: Bedenk een gesloten vraag hierbij en noteer het
antwoord op deze vraag.

• Stap 3: Ontwerp nu een rijke rekenvraag waarbij het antwoord
uit stap 2 een van de mogelijke antwoorden is.

• Stap 4: Formuleer vervolgvragen die inzicht, kennis,
vaardigheden en het denken en redeneren kunnen 
vergroten en verdiepen.



Aanpak 1: Van achteren naar voren werken

Deze methode bestaat uit vier stappen:

Stap 1: Formuleer het leerdoel of de leerdoelen.

Rekenen met bankbiljetten (5, 10, 20, 50) en munten 
van 1 en 2 euro.



Aanpak 1: Van achteren naar voren werken

Stap 2: Bedenk een gesloten vraag hierbij en noteer het
antwoord op deze vraag.

Jop koopt Regenwormen.

Jop betaalt:  

Hoeveel euro kost het spel?

15 euro



Aanpak 1: Van achteren naar voren werken

Deze methode bestaat uit vier stappen:

Stap 3: Ontwerp nu een rijke rekenvraag waarbij het antwoord
uit stap 2 een van de mogelijke antwoorden is.



Aanpak 1: Van achteren naar voren werken

Deze methode bestaat uit vier stappen:

Stap 4: Formuleer vervolgvragen die inzicht, kennis,
vaardigheden en het denken en redeneren kunnen 
vergroten en verdiepen.

























Aanpak 2: Van achteren naar voren werken

Deze methode bestaat uit vier stappen:

Stap 1: Formuleer het leerdoel of de leerdoelen.

Stap 2: Denk aan een standaard (meestal gesloten) vraag.

Stap 3: Gebruik deze standaard vraag om er een rijke vraag van
te maken.

Stap 4: Formuleer vervolgvragen die inzicht, kennis,
vaardigheden en het denken en redeneren kunnen 
vergroten en verdiepen.





Wat wíl je dat ze leren?

• Goed antwoord?
• Uitleg hoe ze rekenen?
• De beoogde strategie toepassen?
• De beoogde strategie ook uitleggen?



Wiskundig denken als doel en als middel
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Zelf aan de slag
• Optie 1

– Bedenk rijke rekenvragen aan de hand van aanpak 1 of 2
– Richt je op zwakkere rekenaars
– Bespreek samen wat je denkt dat het zwakkere rekenaars 

(en de leerkracht) kan opleveren
• Optie 2

– Bekijk een rekenmethode van een bepaald leerjaar
– Maak de opgaven rijker, richt je op de zwakkere rekenaars
– Bespreek samen wat je denkt dat het zwakkere rekenaars 

(en de leerkracht) kan opleveren

Houd je wel zoveel mogelijk aan het leerdoel

Wat zijn je ervaringen

Focus je op zwakkere 
rekenaars?



Probleemoplossen in methodes



Wiskundig denken en zwakkere rekenaars

• Er moet een basis zijn van kennis en vaardigheden
• Laat de context mee sturen bij de oplossingen
 kinderen gaan vanzelf abstraheren

• Het gaat niet (vooral) om het rekenwerk maar (vooral) om het 
denkwerk (zie model) 

• Het gaat niet om de goede antwoorden maar om de 
denkprocessen en leren (veel is goed)

• Denkprocessen gebruiken om vervolgvragen te stellen (FE)
• Eigen producties gebruiken om inzicht te krijgen (FE)
• Niet na afloop maar ook bij ontwikkelen van begrip
• Stimuleert, motiveert, ondersteunt en geeft zelfvertrouwen



5. Hoe kunnen wij leraren verleiden en 
ondersteunen om juist ook zwakke rekenaars van 
wiskundige denkactiviteiten te laten leren?

• Voorbeelden geven met leerlingenwerk 
• Verschillen tussen standaard vragen en rijke vragen laten zien

(zowel de vragen als de antwoorden)
• Bestaande (kleine) sprekende voorbeelden laten uitproberen 

(verjaardag, schapen en kippen, bol.com, geld)
Eigen leerlingenwerk laten analyseren en koppelen aan leerproces

• Leerkrachten rijke vragen zelf laten bedenken (twee aanpakken), 
ook bij de methode

• Benadrukken van het belang van probleemoplossen, denken en 
redeneren

• …….



Terugblik en afsluiting

• Nog vragen?
• Wensen?
• Wat kun je hiermee?
• Wat kun/wil je 

ontvangen?

Publicatie?
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