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Bij ieder nummer van het 
tijdschrift Volgens Bartjens 
verschijnen twee artikelen 
onder de noemer van Volgens 
Bartjens – Ontwikkeling 
en Onderzoek. Deze twee 
artikelen zijn alleen digitaal 

beschikbaar. Voor dit nummer gaat het om twee 
artikelen over de rekenvaardigheid van aanko-
mende leraren en hoe de lerarenopleiding daarop 
greep probeert te krijgen. Het eerste artikel is van 
de hand van Ronald Keijzer, Wim Brouwer en Jos 
van den Bergh. Als redactieleden van de lande-
lijke kennisbasistoets zagen zij dat opgaven in de 
toets over het kwadratisch en kubisch vergroten 
voor studenten telkens weer problematisch zijn. 
Bij dergelijke opgaven gaat het om het effect van 
een gegeven schaal op de oppervlakte of inhoud 
van een object. De aanpak die zij voorstellen om 

studenten te ondersteunen, het spreken over 
welke uitleg helpt, is waarschijnlijk in meer situa-
ties bruikbaar.
Het tweede artikel is van de hand van Petra 
Hendrikse en Anouk Beekman. Zij onderzochten 
welke pabotoetsen voorspellen hoe de student 
het gaat doen op de landelijke kennisbasistoets. 
Met deze gegevens informeerden ze studenten 
over welke investering nodig is. Zij merkten dat 
studenten hierdoor vaak gestimuleerd werden 
harder te werken als dat gewenst is. Zij zagen dat 
sommige studenten ook afgeremd werden met 
kennis over hun slaagkansen.
Artikelen in Volgens Bartjens – Ontwikkeling 
en Onderzoek zijn kosteloos verkrijgbaar via 
de site van Volgens Bartjens. Kies daarvoor op 
www.volgens-bartjens.nl achtereenvolgens in 
de woordwolk aan de linkerkant van het scherm 
‘Ontwikkeling en onderzoek’.
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een andere kleur! De leerlingen zijn trots op 
het resultaat, maar ook wat teleurgesteld. Inez, 
het meisje van de roze bal, is er vandaag niet 
bij en het is zo’n leuke opdracht. ‘Zullen we 
volgende week nog een maken maar dan met 
5?’ vraagt Max. ‘En dan moet de 5e kleur in het 
midden!’ 
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