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1 Een praktische inleiding 

Vijf kleuters zitten met hun juf in een kleine kring. ‘Zijn
er nu meer kinderen hier in de kring of meer stoeltjes?’,
vraagt Marga, de leerkracht van groep 1/2. Ogenschijn-
lijk een simpele vraag. Toch wordt hiermee, wiskundig
gezien, een essentiële kwestie aan de orde gesteld. Wat de
kinderen ook antwoorden, de wedervraag van Marga zal
zijn ‘Hoe weet je dat?’ Eigenlijk bedoelt ze: ‘Bewijs het
maar!’, en dat is in rekenen-wiskunde een heel gewone
reactie naar iemand die meent iets ontdekt te hebben.
Natuurlijk zal de leraar het niet met de kinderen hebben
over het feit dat de elementen van de ene verzameling
kunnen worden afgebeeld op die van de andere en omge-
keerd, zodat beide verzamelingen evenveel elementen
bevatten. De kinderen zien het gewoon voor zich. Er zijn
net zoveel kinderen als er stoeltjes zijn. Op elk stoeltje zit
een kind èn elk kind zit op een stoeltje. Het begrip ‘even-
veel’ is een van die vele vanzelfsprekendheden uit de
wereld van volwassenen, die jonge kinderen moeten ont-
dekken en ervaren en van een label voorzien. 
Andere voorbeelden van vragen die verwijzen naar der-
gelijke, door (jonge) kinderen te ontdekken en onder-
zoeken vanzelfsprekendheden op hun weg naar gecijferd-
heid, zijn:1
– Als je gaat tellen, komt dan elk getal maar één keer

voor, of is het mogelijk dat je een getal later nog een
keer tegenkomt? 

– Als ik weet dat 9 later in de getallenrij voorkomt dan
7, wat weet ik dan over de hoeveelheden 9 en 7? Kun
je dat van alle getallen te weten komen? 

– Als ik alle getallen vanaf 0 wil opschrijven, wat moet
ik dan opschrijven na de 9, want dan zijn alle cijfers
op? Wat weet ik dan over de volgende getallen? 

– Hoe kan het dat je steeds weer kunt bedenken hoe een
volgend getal heet en hoe je dat moet opschrijven, ter-
wijl je die niet uit je hoofd hebt geleerd?

2 Wijze van kennisverwerving

Veel kennis en vaardigheden die leerlingen op de basis-
school moeten verwerven, zijn gebaseerd op inzichten als
bovenstaande. Dit wil zeggen, dat kinderen die in de
schoolse setting in aanraking komen met getallen en hoe-
veelheden, niet automatisch beschikken over dergelijke
inzichten. Vanuit een constructivistische benadering van
leren zal de leraar kinderen vragenderwijs proberen uit te
dagen daarover na te denken of door het oproepen van
zogenoemde cognitieve conflicten kinderen laten stil-
staan bij wat ze zien, doen en weten. Hierdoor kunnen
(nieuwe) inzichten worden aangeboden of eerder ver-
worven inzichten bewust gemaakt. Leraren hebben hier
een essentiële taak in. Zij moeten niet alleen overtuigd
zijn van het belang van deze taak en zich bewust zijn dat
dit soort inzichten voor kinderen niet bij voorbaat al aan-
wezig en vanzelfsprekend zijn, maar ook situaties kunnen
creëren of benutten waarin hun leerlingen zelf tot ontdek-
kingen kunnen komen. De rol die de leraar daarbij heeft,
wordt wel getypeerd als ‘problematiseren’. Problemati-
seren leidt bijna automatisch tot interactie en mede daar-
door tot een actievere betrokkenheid van leerlingen.
Daarom kan dit worden beschouwd als onderdeel van een
krachtige leeromgeving.2 

De meer ingeburgerde werkwijze voor het aanleren van
nieuwe kennis is anders. Die is gebaseerd op directe
instructie, dat met het instructiemodel van Gagné
(Gagné, Briggs & Wager, 1992) kan worden weerge-
geven (fig.1). De consequentie van deze aanpak is dat
bovenbedoelde inzichten worden behandeld als reken-
feiten, die expliciet moeten worden aangeboden en geoe-
fend. 
De eerstgenoemde, constructivistische benadering, kan
worden gekarakteriseerd met de volgende drieslag:
exploreren - uitvinden - toepassen. 

Bij het begin beginnen

Dit artikel benadrukt de constructie van rekenen-wiskunde vanuit de nieuwsgierigheid van eenieder. Wat is het begin van
een wiskundige activiteit voor kinderen van de basisschool en waarom zou je juist daar beginnen? Ofwel: welke theore-
tische basis ligt er ten grondslag aan de keuze voor het begin van een reken-wiskundeles?
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De tweede, op overdracht gebaseerde benadering, kan
worden samengevat met: informeren - verifiëren -
oefenen. 

3 Misconcepties

De kans dat een leerling misconcepties (vervormde of
onvolledige betekenissen of inzichten) aan de les over-
houdt, is het grootst als overdracht van de inzichten cen-
traal staat. Om inzichten en kennis in het eigen ‘systeem’
te kunnen integreren en daardoor transfer naar nieuwe
situaties mogelijk te maken, speelt ‘interactie’ een cru-
ciale rol. 
In dat verband wordt wel gesproken over negotiation of
meaning - onderhandelen over betekenissen - waarmee
niet gezegd wil zijn dat de rol van de leraar daarin niet
van belang is. Juist de leraar kan vanuit zijn of haar vak-
kennis de juiste, uitdagende vragen stellen en reflectie
over verbanden en wetmatigheden uitlokken, zodat
begrippen en betekenissen hun juiste plek en invulling
krijgen. Leren, dat wil zeggen, kennis en inzichten ver-
werven, lukt beter als het gebeurt in een betekenisvolle
situatie, zo weten we eveneens vanuit de leerpsychologie: 

Knowledge construction relies on active mental processing
of perceptions. It results in understanding, which results
from generative processing. That knowledge construction is
a generative learning process (Wittrock, 1974). 
Generative processing involves relating new information to
prior knowledge in order to build more elaborate knowledge
structures. These knowledge structures are necessary for
interpreting new information, reasoning from what is
known, and for solving problems. 

Modern theory describes generative learning in terms of
deeper levels of processing (Craik & Lockhart, 1972). 
Normally only the results of the deeper analyses can be
regarded as learning, the by-products of preliminary or 'sur-
face' analysis are discarded. What is needed is meaning, and
the extraction of meaning involves the deeper levels of pro-
cessing. Depth of processing may be better thought of as the
kind, and number, of elaborations generated by the learner
(Eysenck & Keane, 1990). 
Indeed, the superior learning that results from material that
has been acted upon, and the finding that material is better
remembered if it is actually generated by the learner (rather
than equivalent material merely presented to the learner) has
been termed the generation effect (e.g. Gardiner, 1989).
(Jonassen, Mayes & McAleese, 1993) 

4 Een leersituatie met betekenis

Wat maakt een leersituatie eigenlijk betekenisvol? Daar-
voor vinden we, eveneens bij Jonassen (1999), acht ken-
merken, die elkaar uiteraard beïnvloeden:
– Active/Manipulative: als leerlingen actief en hande-

lend met de stof bezig kunnen zijn, krijgt deze daar-
door voor hen meer betekenis.

– Constructive: leerlingen integreren nieuwe ervaringen
en inzichten in hun reeds verworven kennis. Zo ont-
staan nieuwe of meer genuanceerde betekenissen en
(re)construeren zij hun eigen kennis.

– Collaborative: leerlingen leren door samenwerking,
door het benutten van elkaars kwaliteiten en het
samenvoegen van elkaars voorkennis. 

– Intentional: leerlingen die weten wat er van hen ver-
wacht wordt en weten wat de aard van de opbrengst

1 Gain Attention

4 Presenting
Stimulus Materials

7 Providing Feedback

2 Informing Learner
of Objectives

5 Providing Learning
Guidance

8 Assessing
Performance

3 Stimulating Recall
of Prerequisites

6 Eliciting Expected
Performance

9 Enhancing Retention
and Transfer

figuur 1: the 9 events of instruction (Gagné); 
het feitelijke leren vindt meestal plaats tussen de events 5 en 6
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van hun activiteit moet zijn, zijn beter in staat hun
denken en handelen te sturen.

– Contextualized: leerlingen zullen beter begrijpen
waarom het gaat als hun leeractiviteit voortkomt uit of
is ingebed in een context, dat wil zeggen aan een reële
of aan de werkelijkheid ontleende situatie die voor hen
als zodanig herkenbaar is. 

– Complex: de aard van de leersituatie moet voldoende
aspecten of invalshoeken bevatten om tot activiteit
(onderzoeken, redeneren) uit te kunnen dagen. 

– Conversational: de leerlingen hebben interactie met
anderen nodig om met andere ideeën in contact
komen, zich daarover een oordeel te vormen en die te
vergelijken met de eigen kennis, in de vorm van
beelden, concepten, labels en betekenissen. 

– Reflective: de leerlingen leren niet alleen door wat ze
ontdekken en van anderen te weten komen, maar ook
door stil te staan bij wat al deze nieuwe informatie hen
heeft opgeleverd en wat dat kan betekenen voor hun
eigen ideeën en voor volgend handelen (fig.2). 

figuur 2: interactiemodel voor betekenisvol leren (Jonassen)

5 De reken-wiskundeles

Wat betekent dit alles voor de dagelijkse reken-wiskun-
delessen? Veel van de hiervoor genoemde principes her-
kennen we uit wat we zijn gaan benoemen als de ‘realis-
tische reken-wiskundedidactiek’. 
Dat is natuurlijk niet toevallig. ‘Realistisch’ is immers op
te vatten als een aspect van en mogelijk zelfs als een alter-
natieve term voor ‘betekenisvol’. Er schuilt wel een
addertje onder het gras. Wat aan de realiteit wordt ont-
leend (denk aan de introductie van contexten in reken-
wiskundemethoden) hoeft daarmee niet voor alle leer-
lingen ook betekenisvol te zijn. De realiteit van die con-
text en de realiteit van de leefwereld van de kinderen zijn,
met andere woorden, niet automatisch identiek. 
Het hiervoor beschreven model voor betekenisvol leren
geeft bovendien aan dat hierbij nog meer aspecten een rol

spelen. De hiervoor opgesomde kenmerken kunnen ook
worden gezien als aandachtspunten bij het ontwikkelen
van een reken-wiskundemethode, omdat zo’n methode
bedoeld is om daarmee in handen van een leraar leerpro-
cessen op te roepen en te ondersteunen. De vraag is dan
of de opbouw en samenstelling van de lessen deze acht
elementen bevatten, dan wel actief faciliteren.
Het model kan ook worden gebruikt om de reken-wis-
kundelessen in de klas vorm te geven. Dan is het de vraag
of de opbouw, de aard van de werkvormen (didactische
structuren), de rol van de methode en natuurlijk de rol van
leraar en leerlingen deze acht kenmerken vertonen of
mogelijk maken. Kijken we nog even terug naar de obser-
vatie waarmee dit artikel begon, dan kunnen we de
meeste van deze elementen daarin wel herkennen. Dan
blijkt ook hoe cruciaal de rol van de leerkracht is bij zo’n
leerproces. Hij/zij herkent zo’n alledaagse situatie als een
kans om de aandacht te vestigen op het begrip ‘evenveel’
en zo leren mogelijk te maken. Hij/zij stelt vragen, lokt
interactie en reflectie uit en laat tegelijk de leerlingen
samen actief de hoofdrol spelen. 

6 Terugblik 

Soms is het goed om weer eens terug te gaan naar onze
bronnen van weleer. Waarom zijn we in Nederland de
richting van de realistische rekendidactiek opgegaan?
Doen we nog steeds wat we ons met elkaar ooit hebben
voorgenomen, of heeft het principe ‘vorm volgt functie’
het hier en daar moeten afleggen tegen zijn spiegelbeeld?
Daarom de uitnodiging om weer even bij het begin te
beginnen. Dat begin kan worden opgevat als de uitgangs-
punten en idealen, zoals die door Freudenthal en het Insti-
tuut Ontwikkeling Wiskunde Onderwijs (IOWO) al wer-
kende werden ontwikkeld. Mooie contexten en interes-
sante problemen werden - vaak samen met kinderen -
ontdekt en aan collega’s met andere leerlingen voorge-
legd. De leraar als onderzoeker was in die periode een
vanzelfsprekende invalshoek. 

Inmiddels lijkt alles wel ontdekt te zijn en is het niet meer
vanzelfsprekend in de praktijk van het lesgeven met de
leerlingen te blijven onderzoeken. Het blijft een voortdu-
rend zoeken naar evenwicht tussen overdragen en laten
ontdekken of tussen samen doen en bespreken en alleen
en stil laten uitvoeren. Om daarin de passende keuzes te
kunnen maken is het misschien goed nog eens stil te staan
bij bekende uitgangspunten. 
‘Bij het begin beginnen’ verwijst daarom ook naar het
herontdekken van de waarde van een rijk probleem en
van het problematiseren van wat gewoon lijkt. Dat vraagt
van leraren een bepaalde houding in de les. Het vraagt
enerzijds de kunst zich te verplaatsen in de belevingswe-
reld van kinderen en anderzijds een zekere doelgericht-
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heid, weten welke ‘opbrengst’ men nastreeft. Het vraagt
dat de leraar ‘argeloze’ en niet-suggestieve vragen durft
te stellen, in plaats van toe te geven aan de neiging tot
direct gaan uitleggen en verklaren. 
Misschien moet ook het verwerven van inzichten een
sterker accent krijgen, al was het maar omdat daardoor de
verworven vaardigheden effectiever kunnen worden
benut. Wie geniet er niet als we meemaken dat (of lezen
over) leerlingen die vanuit geprikkelde nieuwsgierigheid
de kans krijgen zelf actief op onderzoek uit te gaan? Als
de leerlingen ervaringen met anderen delen en eigen
theorietjes mogen toetsen aan die van anderen en aan het
betekenisvolle probleem waarmee ze bezig zijn? Het is
dan goed te weten dat er ook een theoretische onderbou-
wing is voor de zin hiervan. 

Noten

1 Met dank aan A. Noteboom (SLO), die hierover een publi-
catie voorbereidt. 

2 Krachtige onderwijsleeromgevingen kunnen worden
omschreven als situaties en contexten die bij de lerende de
vereiste leerprocessen en motivatie kunnen uitlokken en op
gang houden om doelmatig de beoogde leerresultaten te
bereiken (Janssens, Verschaffel & De Corte, 2004).
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