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Dit nieuwe boek vormt een inspiratiebron voor leerkrachten die 
anders met de vakken taal en rekenen willen omgaan. Het biedt 
handvatten om de verbeeldingskracht van beeldende kunst 
een vaste plek in het onderwijs te geven op een manier die de 
natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen aanspreekt.F
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Bij ieder nummer van het 
tijdschrift Volgens Bartjens 
verschijnen twee artikelen op 
de website. Het gaat hierbij 
om artikelen van Volgens 
Bartjens – Ontwikkeling 
en Onderzoek. Artikelen 
in Volgens Bartjens – 
Ontwikkeling en Onderzoek 
zijn bedoeld voor leraren 

die verdieping ten aanzien van het reken-wiskun-
deonderwijs zoeken. Deze artikelen zijn ook 
bedoeld voor onderwijsadviseurs, lerarenoplei-
ders rekenen-wiskunde aan de lerarenopleiding 
basisonderwijs en onderzoekers van het reken-
wiskundeonderwijs.
Bij dit nummer gaan de artikelen in Volgens 
Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek over vakin-
tegratie en over passende perspectieven bezien 
vanuit de overgang van het basisonderwijs naar 
het vmbo. Anna Hotze en Ronald Keijzer schrijven 
in hun bijdrage ‘Samenhang tussen rekenen-
wiskunde en wetenschap en technologie’ over 

mogelijkheden voor vakintegratie van rekenen-
wiskunde en wetenschap en technologie. Zij laten 
zien dat het kiezen voor een dergelijke integratie 
welkom is bezien vanuit het realiseren van 
onderwijs in wetenschap en technologie, maar ook 
vanuit het realiseren van reken-wiskundonderwijs 
dat zich richt op de toekomst. Hotze en Keijzer 
signaleren ook verschillende knelpunten waarom 
een dergelijke integratie van vakken maar moeilijk 
van de grond komt.
Het tweede artikel in Volgens Bartjens – 
Ontwikkeling en Onderzoek is getiteld ‘Passende 
perspectieven rekenen in de overgang van po 
naar vmbo’ en is geschreven door Ria Brandt en 
Henk Logtenberg. Zij tonen in hun bijdrage het 
belang van het doordenken van Passende perspec-
tieven vanuit een doorlopende ontwikkeling van 
leerlingen, met name de allerzwakste rekenaars.
Artikelen van Volgens Bartjens – Ontwikkeling en 
Onderzoek kunnen kosteloos gedownload worden. 
Ga daarvoor naar de site van Volgens Bartjens en 
kies achtereenvolgens voor Volgens Bartjens – 
Ontwikkeling en Onderzoek en ‘artikelen’.
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