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B
ij ieder nummer van het 

tijdschrift Volgens Bartjens 

verschijnen twee artikelen in 

Volgens Bartjens – Ontwik-

keling en Onderzoek. Deze 

verdiepende artikelen zijn alleen online 

beschikbaar. Bij dit nummer gaat het om 

het verslag van de Panama-conferentie 

van Ronald Keijzer en Iris Verbruggen en 

een bijdrage van Sonja van den Brink-Stu-

ber en Michiel Veldhuis.

In januari van dit jaar werd de 38e 

Panama-conferentie gehouden. Het 

conferentiethema was ‘Rekenen-wiskun-

de van… tot…’. Deze titel verwijst naar 

ontwikkeling in het reken-wiskundeon-

derwijs. In het verslag van de conferentie 

dat is samengesteld door Ronald Keijzer 

en Iris verbruggen, tonen zij verschillen-

de perspectieven waarop ontwikkeling 

zichtbaar werd tijdens de conferentie. In 

het verslag gaat het om nieuwe doelen, 

wiskundig denken, differentiatie, toetsen 

en ontwikkeling van leraren.

Hoofdredacteur 
Volgens Bartjens 
– Ontwikkeling en 
Onderzoek

Neem, wanneer u 
wilt u schrijven voor 
Volgens Bartjens 
– Ontwikkeling en 
Onderzoek contact 
met Ronald Keijzer, 
R.Keijzer@ipabo.nl.

 In hun bijdrage beschrijven 

 Sonja van den Brink-Stuber en Michiel 

Veldhuis hoe zij het idee van ‘rekenen 

op de rand van de krant’, als idee om te 

werken aan of tonen van gecijferdheid 

hebben uitgewerkt als opleidingsopdracht 

bij het werken aan de professionele 

gecijferdheid van studenten. Zij kiezen 

daarbij voor de aanduiding ‘wiskunde in 

het nieuws’ om te laten zien dat het bij het 

tonen van gecijferdheid om meer gaat dan 

alleen het rekenen met getallen. In hun 

bijdrage bieden ze inzicht in hoe studen-

ten zich ontwikkelen bij gerichte aandacht 

voor wiskunde in het nieuws.

Artikelen van Volgens Bartjens – Ontwik-

keling en Onderzoek zijn kosteloos te 

downloaden van https://vangorcumtijd-

schriften.nl/volgens-bartjens/. Klik voor 

de artikelen op ‘Ontwikkeling en Onder-

zoek’ in de woordwolk aan de linkerzijde 

van het scherm. U kunt ook de QR-code 

 scannen met uw telefoon.

Tot op heden waren deze twee functies 

verenigd in één persoon. Dit blijft nog altijd 

mogelijk maar we creëren nu ook de mo-

gelijkheid om apart te solliciteren op een 

van deze twee functies. De omvang van 

beide functies samen is ongeveer 0,25 fte, 

nader te verdelen. Werken op basis van 

detachering behoort tot mogelijkheid.

Meer weten of direct solliciteren?

Voor meer informatie kun je kijken op 

de website van de NVORWO of contact 

opnemen met Jenneken van der Mark 

(voorzitter@nvorwo.nl) of Michiel Veldhuis 

(secretaris@nvorwo.nl). 

Hoofdredacteur &  
eindredacteur

Volgens Bartjens is hét tijdschrift voor reken-wiskundeonderwijs op 

de basisschool. Een blad voor en door leraren, studenten, opleiders, 

rekencoördinatoren, adviseurs, onderzoekers, ontwikkelaars, kortom 

iedereen die interesse heeft in reken-wiskundeonderwijs in Nederland.

Voor dit mooie blad zoeken wij een nieuwe 
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