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• Ontwikkeling en stimulering van wiskundige vaardigheden

• Patronen

• Schattend rekenen

• Proportioneel redeneren

• Probabilistisch redeneren

• Numerieke & domein-algemene

• Longitudinale studie & 4 Interventiestudies
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Het Wis & Co project



Opvolgen

• Longitudinale studie

• 407 kinderen

• Groep 1-3

Stimuleren

• Interventiestudie

• 147 kinderen

• Groep 2
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Mijn promotieonderzoek: Patroonvaardigheden
i.s.m. Joke Torbeyns, Bert De Smedt, & Lieven Verschaffel
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Wat zijn patroonvaardigheden?

Wat is een patroon?
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Wat is een patroon?

“Een groep van elementen waar 

regelmaat of structuur in zit.”

= Voorspelbaar

 Willekeurig

1 – 3 – 5 – 7 – 9 

1 + 9 = 10

2 + 8 = 10

3 + 7 = 10

4 + 6 = 10

5 + 5 = 10

…



• Belangrijk voor (wiskundige) ontwikkeling

• Regelmaat zoeken en herkennen

• Relaties zoeken en herkennen

• Abstractie maken

• Veralgemenen, denken over zaken die je niet kan zien

• Denken in groepjes
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Waarom wiskundige patronen in de klas?
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• Welke patronen komen aan bod in de klas?

• Wordt het woord patroon gebruikt? 

• Zo ja, in een wiskundige betekenis?

• Zo neen, welk ander woord wordt gebruikt?

• Wat als een kind vraagt “Wat is een patroon?”

Patronen in de klas
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Wat is een patroon volgens kleuters?

Imane (Groep 1): 

“Ik ga een patroon maken.”

Patroon = niet twee keer dezelfde kleur?

“Voor verschillende kleuren”

“Ik ga twee blauwe doen want ik ga geen patroon maken.”

Ontwikkeling

vraagt tijd

Denkfouten
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Wat zijn patroonvaardigheden?

Wat is een patroon? Wat kan je doen met een 

patroon?
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• Welke activiteiten met patronen komen in de klas aan bod?

• Is er variatie in… 

• de patronen? Vb. herhalende, veranderende

• de materialen? Vb. met bewegingen, concreet materiaal, op papier

• de activiteiten? (zie verder)

Patroonvaardigheden in de klas



Opvolgen van 

patroonvaardigheden
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Welke patroonvaardigheden?

2 soorten patronen 3 taken/vaardigheden
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Herhalend patroon

Structuur = 

Eenheid die zich herhaalt

Patronen

Veranderend patroon

Structuur = 

Regelmatige verandering

AB - patroon
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Patroonvaardigheden
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Patroonvaardigheden

Abstractie maken van kleur en vorm, enkel kijken naar onderliggende structuur.  
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Patroonvaardigheden

Herkennen van de 

onderliggende structuur, 

de herhaling van de 

eenheid.  
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Patroonvaardigheden



Groep 1 Groep 2 Groep 3
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Opvolgen van patroonvaardigheden

Leeftijd 4 jaar 10 maanden 5 jaar 10 maanden 6 jaar 10 maand

Herhalende patronen 8,45 12,58 15,54

Groeiende patronen 4,35 7,63 10,32

Hoe hangen patroonvaardigheden samen met de ontwikkeling van 

numerieke vaardigheden (vb. tellen, vergelijken, cijfers herkennen)? 



Groep 1 Groep 2 Groep 3 

Opvolgen van patroonvaardigheden

Growing patterns

Numerical ability

Growing patterns

Numerical ability

Growing patterns

Numerical ability

Repeating patterns Repeating patterns Repeating patterns



Growing patterns

Numerical ability

Growing patterns

Numerical ability

Growing patterns

Numerical ability

Repeating patterns Repeating patterns Repeating patterns

Groep 1 Groep 2 Groep 3 

.36*** .47***

.22*** .36***

.52*** .32***

.15**

.20***

Opvolgen van patroonvaardigheden



• Patroonvaardigheden zijn unieke voorspeller van latere numerieke

vaardigheden, bovenop eerdere numerieke vaardigheden

• Patroonvaardigheden lijken te helpen om beter te leren tellen, vergelijken, 

rekenen

• Maar, nog geen causale evidentie natuurlijk…
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Opvolgen van patroonvaardigheden



Stimuleren van 

patroonvaardigheden
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Stimuleren van patroonvaardigheden

Pre-test Interventie Post-test

• N = 74

• Mage = 4y11m

• ♂ 38

• N = 73

• Mage = 4y10m

• ♂ 40

• Herhalende patroonvaardigheden

• Groeiende patroonvaardigheden

• Numerieke vaardigheden

5 Klassen van de 

longitudinale studie

Zelfde scholen en

leerkrachten, maar ander

cohort



Stimuleren van patroonvaardigheden

Lente 
2017

Schooljaar
2017-2018

Lente 
2018

Schooljaar
2018-2019

Lente 
2019

Controle

(Longitudinale)

° 2012

Interventie

° 2013

Groep 1
Business-as-

usual
Groep 2

Pre-test 
Groep 1

Interventie
Groep 2

Post-test 
Groep 2
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• 5 klassen (K3) van scholen die deelnemen aan longitudinale studie

• Leerkrachten als co-onderzoekers

• 2 x 10 weken proeftuin “Samen op stap met Toon Patroon”

• Herhalende en veranderende patronen

• Activiteiten focussen op de structuur van het patroon

• Resultaten post-test:

• Significant verschil voor beide patroonvaardigheden

• Geen significant verschil voor numerieke vaardigheden

Stimuleren van patroonvaardigheden
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Lesfiches
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Enkele materialen
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Enkele materialen



Centre for Instructional Psychology and Technology29

• Welk patroon zie je op de vleugels van 
Zoë? 

• Beschrijf het patroon op de 
slaapzakken. 

• Als jij een slaapzak had met hetzelfde
patroon, welke kleuren zouden in het 
patroon zitten?

• Waarom zegt Clara “biep boep biep
boep”?

• Welke patronen zie je allemaal?

• Wat is het verschil tussen het patroon 
op de slaapzakken en het patroon op 
de gordijnen?

Prentenboeken 
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https://youtu.be/PeFLRgDcebc

Meer weten over deze prentenboeken?

The Pattern Pals (davidpurpura.com)

https://youtu.be/PeFLRgDcebc
https://davidpurpura.com/the-pattern-pals
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Enkele materialen

Wat komt er hier?

1         2          3        4            5              6               7          8 
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Overgang naar vermengvuldigen, verhoudingen

1         2        3         4 

In 1 eenheid zitten 2 groene driehoeken

In 2 eenheden zitten 4 groene driehoeken

In 3 eenheden zitten 6 groene driehoeken

….

In 10 eenheden zitten ? groene driehoeken

Eenheid

Groene 

driehoek

1 2

2 4

3 6

4 8

… …

10 ?

Eenheid

Aantal 

blokken

1 2

2 4

3 6

4 8

… …

10 ?



Spontane aandacht voor

patronen
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Patroonvaardigheden
Spontane aandacht

voor patronen

= Wat kunnen kinderen als je 

hen een opdracht met 

patronen geeft?

= Hebben kinderen aandacht

voor patronen “spontaan” 

(zonder dat jij hen daarop wijst)



Kinderen die meer aandacht hebben
voor wiskundige elementen in hun
omgeving, zonder dat hun aandacht
hierop gelegd wordt
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Spontane wiskundige aandachtsprocessen

Hebben zij betere wiskundige

vaardigheden?
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“Self-initiated practice”

Spontane aandacht voor 

wiskundige elementen

Wiskundige interacties en 

activiteiten uitlokken

Meer kansen om wiskundige 

vaardigheden in te oefenen

Betere wiskundige 

vaardigheden
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3

SFON SFONS

SFOP
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Vrij spel situatie

“Maak een toren met al deze blokken.”
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Patroon Sorteren Willekeurig
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SFOP in Groep 1

Structuur Willekeurig

N 168 (52%) 156 (48%)

Gemiddelde leefijd 4y10m 4y10m

Spatiale visualisatie

(Blokpatronen)

22.98 21.47
*



Structuur Willekeurig

Patronen groep 1 9.94 7.89

Patronen groep 2 13.71 12.34

Patronen groep 3 15.98 15.37

Numerieke groep 1 0.18 -0.01

Numerieke groep 2 0.09 0.01

Numerieke groep 3 0.11 -0.02
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SFOP in Groep 1

*
*

*
*

*

Na controle voor verschillen in spatiale visualisatie



• Kan spontane aandacht gestimuleerd worden? 

• Wiskundige elementen (patronen, maar ook cijfers, verschillende

hoeveelheden) in hun omgeving aanbrengen

• Patroonzoektocht organiseren

• Expliciet maken van hun informele leermomenten

• “Oh, ik zie dat je een patroon gemaakt hebt. Telkens afwisselend blauw-rood.”

• Probeer zicht te krijgen op wie wel/niet aandacht heeft voor wiskunde. 
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Implicaties voor de praktijk?



Bedankt!

nore.wijns@kuleuven.be
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