
Alternatieve vragen:
• Zoek eens iets in het lokaal dat zwaarder/

lichter/veel zwaarder/veel lichter is dan 
dit boek. 

• Kun je ook iets vinden dat ongeveer even 
zwaar is als het boek? Waarom denk je dat 
je gelijk hebt? Hoe kunnen we erachter 
komen of we gelijk hebben? 

• Is iets dat groter is ook altijd zwaarder? 
Hoe kun je dat zeker weten?

4. Gemiddelde berekenen
Standaardvraag:
De kinderen van de familie Westerveld zijn 7, 8 
en 12 jaar oud. Wat is hun gemiddelde leeftijd?
Alternatieve vragen:
De gemiddelde leeftijd van de drie kinderen is 
9 jaar. 
• Hoe oud kunnen de kinderen zijn?
• Kunnen ze allemaal een even/oneven 

leeftijd hebben? Leg eens uit.

5. Omtrek
Standaardvraag:
Hoeveel cm is de omtrek van deze figuur?
Alternatieve vragen/opdrachten:
• Teken figuren met een omtrek van 25 cm. 
• Kun je het ook met meer of minder zijden? 

Waar let je dan op?
• Leg eens uit hoe je de omtrek van een 

figuur kunt vinden.

Laten we vaker vragen naar de onbekende weg!
Waarom stellen we buiten school vragen 
waarop we het antwoord niet weten en stellen 
we binnen de school vooral vragen waar we 
het antwoord wél op weten? Daarmee begon 
dit artikel. We constateren dat er binnen het 
reken-wiskundeonderwijs vooral sprake is 
van het stellen van gesloten vragen gericht 
op feiten en procedures. Maar we weten ook 
dat leerlingen juist gebaat zijn bij het werken 
aan open, rijke rekenvragen waar je als leraar 
zelf ook de antwoorden niet op weet. Je weet 
niet waar leerlingen mee komen en je bent 
nieuwsgierig naar hun denken en redeneren. 
Je daagt ze uit om hun reacties en redenerin-
gen te vertellen. Ze werken meer betrokken en 
gemotiveerd en leren op een dieper niveau.
Moet de rekenmethode dan overboord? Nee, 
natuurlijk niet. Maar het is wel nodig dat we 
vaker rijke rekenvragen stellen. Je leerlingen 
zullen er blij mee zijn. Of, zoals Kenzo (groep 
5) reageerde: ‘Dit is veel leuker want mijn 
hersenen moesten kraken’.

In het artikel ‘Rijke rekenvragen ontwer-

pen voor je lessen’ op pagina 28  vind 

je twee stappenplannen die je kunt 

gebruiken om zelf rijke rekenvragen te 

ontwerpen.
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Hoeveel mensen kunnen er in klassen 

Op anderhalve meter van elkaar, 

Een leerling hier, een leerling daar, 

Welk aantal zou er in een schoolklas passen?

En als er dan eens eentje moet gaan plassen, 

Hoe speel je dat dan weer verantwoord klaar 

En hoe beperk je dan ook het gevaar, 

Ook als ze telkens handen moeten wassen?

Als iedereen blijft zitten op zijn plek, 

Dan valt het allemaal wel te berekenen, 

Maar als ze lopen, wat zal dat betekenen? 

Van het idee alleen al word ik gek.

Toch, door rekenen en door statistieken 

Voorkomen knappe koppen nog meer zieken
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