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Geleid 
heruitvinden 



Heruitvinden 

Verhoudingstabel 

• Niet de vorm 

• Wel hoe je de verhoudingstabel kunt 
gebruiken als gereedschap 



Heruitvinden 

Kommagetallen 

• Niet de schrijfwijze 

• Wel het idee van verfijnen 



Heruitvinden 

Breuken en procenten 

• Niet de schrijfwijze 

• Wel oa. het gebruik als gereedschap voor 
verhoudingsgewijs vergelijken 

• En de standaardisering op 100 

 



Heruitvinden 

Grafieken 

• Niet de vorm 

• Wel de onderliggende wiskundige 
principes 



Open problemen nodig 

 





Overblijven 













https://www.youtube.com/watch?v=SDvGr-N5BPw 

https://www.youtube.com/watch?v=SDvGr-N5BPw
https://www.youtube.com/watch?v=SDvGr-N5BPw
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Tijd om het zelf op te lossen 

• Een paar minuten in stilte 

• Overleg in groepjes 

• Even klassikaal om te zorgen dat iedereen 
begrijpt wat het probleem is 

• Klassikaal: presenteren en discussie 

• Soms verder aan werken in de weektaak, 
plus een vervolgles  



Vergelijken als probleem 

• Breuken en grafieken als gereedschap, 
door de leerlingen zelf gekozen 

• Heruitvinden van hun nut bij vergelijken 
van situaties met ongelijke totalen 



Geleid 
heruitvinden 

- Plan: Als ze ... doen, 
dan kan ik ze ... 
vragen en zo zorgen 
dat het gesprek over 
... gaat. 

- Script 

- ‘Hypothetisch 
leeertraject’(Simon)  





Onderzoek Indonesische master 
studenten 





HLT  Absoluut of 
verhoudingen? 

• Voorspelling mbt. reacties leerlingen: 

– absolute getallen 

– verhoudingen (‘Bram 24, maar...’, ‘Ernst heeft 
er 20 van de 50’) 

• Acties van de leerkracht: 

– discussie over verhoudingsgewijs vergelijken 



HLT  Gereedschap voor 
verhoudingen 

• Voorspelling mbt. reacties leerlingen: 

– breuken (‘Julia heeft er de helft in’) 

– verhoudingen (‘Julia 10 van de 20, dat is 25  
van de 50’) 

– procenten (‘Ernst 20 van de 50, dat is 40%’) 

• Acties van de leerkracht: 

– discussie: overeenkomsten en verschillen, wat 
is hier handig? 



Geen makkelijke les 

• Heel verschillende oplossingen 

• Snappen wat de bedoeling van de les is 

• 2011: nauwelijks aandacht voor absoluut 
vs. verhoudingsgewijs; discussie vooral 
over rekenprocedures 

• 2012: een veel duidelijker ‘teacher guide’ 

 



Van 72 naar 180, mag dat? 

 



Dat kun je nooit zeker weten, want in groep 8  

is het ook anders dan bij ons  



Mag het? 

Roos: ‘Aan de ene kant kun je het niet 
weten, maar aan de andere kant is ook wel 
een logische gok.’ 

Lia: ‘Waarom een logische gok?’ 

Roos: ‘Je gaat uit van wat de rest heeft 
geschat, en de rest is dan ongeveer ook 
zo.’ 

 



De wet van Oosterwaal/van 
Galen 

 ‘Op het moment dat je als leerkracht 
een contextprobleem aan de klas hebt 
voorgelegd, is dat probleem van de 
klas en niet meer van jou.’ 



Methoden 

Hoeveel mogen leerlingen heruitvinden? 

• Situaties vergelijken met breuken, 
verhoudingen, procenten 

• Kommagetallen als verfijning; uitbreiding 
van ons getalsysteem 

• Procentenstrook, verhoudingstabel 

• Grafieken 

 



Methoden 

• Leren toepassen van wiskundig 
gereedschap; niet problematiseren van die 
wiskunde  

• Leren toepassen: eerst eenvoudige 
problemen, later meer ingewikkeld, met 
lastiger getallen 

• Haast geen open problemen 



Ruimte voor heruitvinden? 

• 1 keer per week 

• Opgaven uit het boek meer open maken 

• Lessen op internet: Tal, Grote Rekendag, 
Wisbaak. Op rekenweb.nl 

• Binnen de les: 2 minuten nadenken, 
groepswerk, kort klassikaal, groepswerk, 
bespreken, weektaak, presenteren 



Opgaven uit de methode 

• Beginnen met  
boek dicht 

• Maak het ‘echter’ 

 



Opgaven uit de methode 

• Beginnen met boek dicht 

• Maak het ‘echter’ 

• Verken de context - wat kost een pizza? 5 
km lopen, hoe ver is dat? – voorzover 
belangrijk voor de wiskunde 

 • Kale opgaven: laat leerlingen er een 
verhaal/plaatje bij maken 

 



Actualiteit 

200 millimeter  regen 

 



Grafieken 



Grote Rekendag 
 





De schaal op de assen 

40 min 

30 min 

10 min 

7 min 

5 min 

3 min 

2 min 

30 sec 

12 sec 

10 sec 

7 sec 

0 sec 



Waar is de nul? 





Groei van een zonnebloem 

 5 weken: 36 cm 

 9 weken: 169 cm 

 14 weken: 253 cm 

 15 weken: 254 cm 

 













Discussies 

• Staafgrafiek; ontbrekende gegevens? 

• Staafgrafiek tegenover lijngrafiek 

• Wat betekent het als je de punten 
verbindt? 

• Van links naar rechts: noodzakelijk of een 
afspraak? 

 



De groei van Peter 



De groei van Peter 



De groei van Peter 



De groei van Peter 



De groei van Peter 





21th century skills 

• Communicatie 

• Samenwerken 

• ICT Geletterdheid 

• Creativiteit 

• Kritisch denken 

• Probleemoplosvaardigheden 

• Sociale en/ culturele vaardigheden (incl 
burgerschap) 





Hoeveel draagt de rekenles bij? 

• Gericht op procedures, te weinig op de 
achterliggende wiskunde 

• Gericht op het oplossen van (context-
)opgaven, niet op de wiskunde. Een 
opgave is alleen maar een middel. 

• Meedenken met de leerlingen! Niet 
uitleggen 



Onderzoekend leren in de 
rekenles 

• Doel: laten heruitvinden van belangrijke 
wiskundige ideeën 

• Wat is de wiskundige kennis die je 
kinderen wil bijbrengen? 

• Veel nadruk op laten verwoorden van 
ideeën, discussie tussen leerlingen 

• Bezinning op het ontwerpen van lessen 


