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Lerarenopleiders staan voor de taak om voor aanstaande leraren theorie en 

praktijk met elkaar in verband te brengen. Deze  problematiek wordt wel 

ervaren als een ‘kloof tussen theorie en praktijk’.  In het hier beschreven 

onderzoek wordt nagegaan in hoeverre leraren met enkele jaren ervaring, in 

reflecties op hun eigen lesgeven de verbinding kunnen leggen met 

theoretische begrippen vanuit de (vak)didactiek. Om dit te onderzoeken, is 

aan enkele leraren basisonderwijs gevraagd een rekenles te geven en daar 

op te reflecteren. Bij de analyse van deze reflecties is gebruik gemaakt van 

het Reflectie-Analyse Instrument (RAI). Uit deze analyse is gebleken dat deze 

leraren in staat zijn in hun reflecties gebruik te maken van verschillende 

soorten theoretische begrippen. Maar ook zijn er duidelijke, onderlinge 

verschillen. Het lijkt er verder op dat zij theorie op een hoger niveau inzetten 

dan aanstaande leraren in hun opleiding. 

 

 

Inleiding 
 

Allerwege ziet men het belang in van theoretische kennis in de opleiding van 

(aanstaande) leraren. Voor de leraren zelf is dat belang niet altijd evident. Vaak rijst 

voor hen de vraag ‘wat zij er aan hebben in hun praktijk’. 

Verloop (2003, p. 221) ziet die problematiek weerspiegeld in de curricula van 

opleidingen: ‘In bijna alle beschouwingen over het opleidingsprogramma voor 

aanstaande leraren staat de problematiek van de scheiding tussen theorie en praktijk 

centraal, grofweg samenvattend met datgene wat op het opleidingsinstituut gebeurt 

en datgene wat op de stageschool gebeurt.’  

Deze scheiding, vaak aangeduid met de term ‘de kloof tussen theorie en praktijk’, is 

al decennialang een onderwerp van onderzoek. Goffree (1979) vermeldt dat de 

opleiding over het rekenonderwijs in de jaren ’50 van de vorige eeuw op de opleiding 

van leraren basisonderwijs vaak  bestond uit het aanleren van allerlei rekenkundige 

vaardigheden, aangevuld met aanwijzingen voor het werken hiermee in de klas. Veel 

van deze aanwijzingen waren van algemeen didactische aard. Van integratie tussen 

theorie en praktijk was nauwelijks sprake. Tegenwoordig lijkt er, ondanks allerlei 

recente vernieuwingen en ontwikkelingen op de opleidingen, toch nog onmiskenbaar 

een zeker verschil te zijn in oriëntatie tussen de opleiders en de mentoren op de 

stagescholen (Verloop, 2003). Verloop geeft aan dat sommigen deze tegengestelde 

oriëntatie als onvermijdelijk zien. Hij haalt ook Shulman aan die stelt dat dit 

probleem fundamenteel niet oplosbaar is, maar zelfs een dominant kenmerk is van 

alle professies. Freudenthal (1987) daarentegen geeft aan dat theorie en praktijk 

elkaar dienen te versterken en geeft dan met een zekere voorzichtigheid aan dat ‘de 

kloof er niet hoeft te zijn’..  

Sinds de jaren negentig is onderzoek gedaan naar de relatie tussen theorie en 

praktijk in het opleidingsonderwijs (Korthagen, 2001; Verloop, 2003; Eraut, 1994; 

Freudenthal, 1987; Jaworski, 2006;  Oonk, 2009). Het laatstgenoemde onderzoek 

betreft een onderzoek naar het vermogen van pabostudenten om theorie van de 

rekendidactiek en de praktijk van het lesgeven te verbinden.  

 

Er zijn geen wetenschappelijke gegevens over hoe ervaren leerkrachten theoretische 

kennis van het vakgebied rekenen-wiskunde & didactiek inzetten tijdens hun 

lesgeven en in hun reflectie daarop. Wat aanstaande leraren betreft stelt de 

‘Kerngroep Opleiders’ van Pabo’s in Nederland dat studenten nogal eens terugvallen 

op hun eigen, schoolse voorkennis en opvattingen of zich conformeren aan 

verouderde kennis en opvattingen van de mentor: ‘De leeropbrengst van de pabo is 

blijkbaar kwetsbaar. (…) Als de kennis die vergaard is niet voldoende 
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geïnternaliseerd is, vervallen studenten in oude patronen.’ (Van Zanten en Van Gool, 

2007, p. 30). In het verlengde hiervan rijst de vraag hoe dit zich ontwikkelt bij 

leerkrachten na hun opleiding. Verloop (2003) beweert in navolging van Schön 

(1983) dat ‘professionals maar in zeer beperkte mate als toepassers van theoretische 

kennis zijn te beschouwen.’ Oonk (2009) geeft aan dat voor (aanstaande) leraren 

een gedegen theoretische kennis van belang is, onder andere om de leerprocessen 

van kinderen goed te kunnen begrijpen en erop in te kunnen spelen, het eigen 

onderwijs op een hoger niveau te kunnen brengen, als ook om over het onderwijs 

gesprekken te kunnen voeren met collega’s, ouders, begeleiders en anderen. Zijn 

onderzoek richtte zich op studenten in hun pabo opleiding. Daartoe formuleerde hij 

de begrippen ‘aard’ (feitelijk weergeven, interpreteren, verklaren of inspelen op 

gebeurtenissen) en ‘niveau’ (gebruik van theoretische begrippen, al dan niet in 

samenhang) van het theoriegebruik. Om dit goed te kunnen meten, heeft hij een 

reflectie-analyse instrument ontwikkeld, waarvan ook in het hier beschreven 

onderzoek gebruik zal worden gemaakt. Er zal worden onderzocht of zijn 

onderzoeksaanpak ook bruikbaar is voor ervaren leraren basisonderwijs en in 

hoeverre de uitkomsten van het onderhavige onderzoek vergelijkbaar zijn met de 

uitkomsten van zijn onderzoek. 

Daartoe zal worden nagegaan in hoeverre leerkrachten met enige jaren ervaring in 

het onderwijs theoretische kennis over het rekenonderwijs betekenisvol gebruiken in 

hun dagelijkse praktijk, in het bijzonder in hun reflecties op hun eigen onderwijs. 

Vragen die hierbij van belang zijn: In hoeverre laten zij zien welke theoretische 

kennis en inzichten zij hebben en hoe zij deze betekenisvol gebruiken in hun 

reflecties op het eigen onderwijs. Mijn indruk, gebaseerd op jarenlange omgang met 

mentoren die studenten begeleiden in de stage, is dat leerkrachten in hun reflecties 

op onderwijsactiviteiten weinig theorie gebruiken. Het zijn vaak reflecties met een 

overwegend algemeen pedagogisch-didactisch of organisatorisch karakter. 

Theoretische begrippen die ontleend zijn aan de vakdidactiek van het reken-

wiskundeonderwijs worden  weinig gebruikt (zie Bijlage I). Dit is een soortgelijke 

constatering als van  Verloop (2003) die aangeeft dat ‘de feedback die de 

aanstaande leraren tijdens de stage over hun eigen lessen krijgen, meestal van een 

beperkte kwaliteit en oppervlakkig van aard is.’ (p. 222) 

 

Het bovenstaande heeft geleid tot een kleinschalig kwalitatief onderzoek gericht op 

drie leerkrachten die drie tot vijf jaar ervaring hebben met het geven van onderwijs 

op een basisschool. 

 

De volgende onderzoeksvraag staat daarin centraal: 

 

Wat is de aard en het niveau van het theoriegebruik van deze 

leerkrachten als zij reflecteren op een door henzelf uitgevoerde les? 

 

 

Doel en nut van het onderzoek 

Het hiervoor genoemde onderzoek naar het vermogen om theorie en praktijk met 

elkaar te verbinden was gericht op pabostudenten (Oonk, 2009). Een dergelijk 

onderzoek zou volgens de onderzoeker ook nuttig zijn bij ervaren leerkrachten. Hij 

schrijft daarover: "There is a need for long-term study to determine how both 

beginning and experienced teachers – consciously or subconciously – use theory in 

daily practice and how the development of ‘theory-enriched practical knowledge’ 

takes place in the longer time”  (p. 183).  
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Het hier beschreven onderzoek gaat in op die suggestie. Het zal een bijdrage kunnen 

leveren aan de theorievorming rond het integreren van theorie en praktijk door 

ervaren leraren. Tevens zal dit onderzoek van maatschappelijk nut zijn, aangezien er 

meer inzicht kan ontstaan in de (veronderstelde) kloof tussen theorie en praktijk in 

het functioneren van ervaren leraren. Het onderzoek kan daarmee leiden tot 

kwaliteitsverbetering van de opleiding tot leraar voor de basisschool en voor de 

nascholing van leraren. Ook voor het onderhavige onderzoek geldt: ‘The present 

research might be a contribution to avoiding the gap between theory and practice.’ 

(Oonk, 2009, p. 11) 

 

 
1. Theoretisch kader 

 

Om tot een goede beantwoording van de gestelde onderzoeksvraag te kunnen 

komen, zullen eerst enkele relevante kernbegrippen uit de literatuur worden 

uitgewerkt. Vervolgens zal de uitvoering van het onderzoek worden beschreven. 

 

Theorie en praktijk 

De dagelijkse werkelijkheid om ons heen kent tal van verschijnselen. Mensen 

kunnen, dankzij hun denkvermogen, verbanden tussen verschillende verschijnselen 

doorzien, die kunnen leiden tot bepaalde algemene begrippen en tot concepten met 

een meer abstracte betekenis. Als deze verzameling van beschrijvende concepten 

een samenhang vertoont en die samenhang ook kan worden onderbouwd door 

reflectie op de praktijk, kan gesproken worden van 'theorie' (Oonk, 2007, p. 29). 

Zeker in de toegepaste wetenschappen bestaat er een wisselwerking tussen de 

theorie en de praktijk.  

Het begrip ‘praktijk’ kan in dit kader omschreven worden als ‘de professionele 

situatie’. Het is een omgeving – met materialen, middelen en deelnemers – waarin 

een beroep wordt uitgeoefend. De professionele werker is geoefend om in deze 

omgeving professioneel te handelen, dat wil zeggen adequaat te handelen op grond 

van praktijkkennis (Oonk, 2009). Praktijkkennis is volgens Verloop (2003) de kennis 

die de leraar feitelijk ter beschikking staat en die al dan niet bewust wordt ingezet. 

In hier beschreven onderzoek wordt onderzocht of en hoe leerkrachten een relatie 

kunnen leggen tussen theorie van het onderwijs en hun praktijk van het lesgeven. 

Kernbegrip in het onderzoek is het concept ‘met theorie verrijkte praktijkkennis' 

(Oonk, 2009, p. 49). Studenten construeren hun eigen praktijkkennis; die heeft 

doorgaans een narratief karakter, dat wil zeggen dat de theoretische begrippen en 

concepten verbonden worden met praktijksituaties, met ‘verhalen uit de praktijk’. De 

gedachte is dat zij theorie en praktijk kunnen integreren door reflectie op 

‘theoriegeladen’ praktijksituaties en op die manier ‘met theorie verrijkte 

praktijkkennis' verwerven. Uit het hier beschreven onderzoek zal moeten blijken of 

ervaren leraren dergelijke kennis door hun ervaring op hoger niveau bezitten dan 

leraren in opleiding. 

Het reflectie-analyse instrument (RAI) dat Oonk heeft ontwikkeld, wordt ook voor dit 

onderzoek ingezet. Dit instrument is bedoeld om de praktijk-theorie relatie te 

operationaliseren.   

 

Aard en niveau van het theoriegebruik 

Om het theoriegebruik in praktijksituaties te kunnen peilen en analyseren, wordt 

onderscheid gemaakt tussen de ‘aard’ en het ‘niveau’ van het theoriegebruik in 

praktijksituaties: “The nature of theory use relates to four ways of using theory: 

factual description, interpretation, explanation and ‘responding to’. The level relates 
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to the degree to which the concepts are expressed meaningfully and in relation to 

each other statement and notes.” (Oonk, 2009, p. 179).  

In de tabel op de volgende bladzijde is het verband tussen de aard en het niveau van 

het theoriegebruik samengevoegd tot een overzichtelijk geheel met een korte 

karakteristiek van de zo ontstane twaalf categorieën (zie tabel 1), die de kern 

vormen van het reflectie-analyse instrument. Hierbij geldt dat de categorieën C3 en 

D3 de hoogste niveaus van reflectie karakteriseren. 
 

Tabel 1 
Beknopte karakterisering van de twaalf categorieën over de aard en het niveau van het 

theoriegebruik  (Oonk, 2009, p. 209), 

 

 

2. Uitvoering van het onderzoek 
 

Context en participanten 

 

Leraren 

Het hier beschreven kleinschalige onderzoek richtte zich op drie leraren (zie tabel 2). 

 
  

 

 

A 

 FEITELIJK 

WEERGEVEN 

feiten: wie, wat,  

waar, hoe 

 

 

B  

INTERPRETEREN 

o.a. opinie of 

conclusie zonder 

onderbouwing 

C  

VERKLAREN 

o.a. ‘uitleg van het 

waarom’ 

D  

INSPELEN 

o.a. anticiperen, 

vervolg of alternatief 

ontwerpen, 

metacognitieve 

reacties 

NIVEAU 1 

Geen 

gebruik van 

theoretische 

begrippen 

A1 

Feitelijke beschrijving 

van gebeurtenissen 

zonder gebruik van 

theoretische begrippen. 

B1 

Interpretatie van 

gebeurtenissen zonder 

gebruik van 

theoretische begrippen 

C1 

Verklaring van 

gebeurtenissen zonder 

gebruik van 

theoretische begrippen. 

D1 

Beschrijving 

alternatieve 

gebeurtenis, vervolg of 

metacognitie zonder 

gebruik van 

theoretische begrippen. 

NIVEAU 2 

Gebruik van 

één of meer 

theoretische 

begrippen 

zonder 

onderlinge 

samenhang 

A2 

Feitelijke beschrijving 

van gebeurtenissen met 

gebruik van één of 

meer theoretische 

begrippen, zonder 

onderlinge samenhang. 

B2 

Interpretatie van 

gebeurtenissen met 

gebruik van één of 

meer theoretische 

begrippen, zonder 

onderlinge samenhang. 

C2 

Verklaring van 

gebeurtenissen met 

gebruik van één of 

meer theoretische 

begrippen, zonder 

onderlinge samenhang. 

D2 

Beschrijving 

alternatieve 

gebeurtenis, vervolg of 

metacognitie met 

gebruik van één of 

meer theoretische 

begrippen zonder 

onderlinge samenhang. 

NIVEAU 3 

Gebruik van 

twee of meer 

theoretische 

begrippen in 

betekenis-

volle 

samenhang 

A3 

Feitelijke beschrijving 

van gebeurtenissen met 

gebruik van twee of 

meer theoretische 

begrippen in 

betekenisvolle 

samenhang 

B3 

Interpretatie van 

gebeurtenissen met 

gebruik van twee of 

meer theoretische 

begrippen in 

betekenisvolle 

samenhang 

C3 

Verklaring van 

gebeurtenissen met 

gebruik van twee of 

meer theoretische 

begrippen in 

betekenisvolle 

samenhang 

D3 

Beschrijving 

alternatieve 

gebeurtenis, vervolg of 

metacognitie met 

gebruik van twee of 

meer theoretische 

begrippen in 

betekenisvolle 

samenhang 
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Tabel 2 

Enkele gegevens over de leraren die participeerden in het onderzoek 

 V / M 
Voor- 

opleiding 
Pabo Ervaring 

Aantal 

lln.  
Diverse 

Leraar 1 Vrouw 
VMBO / 

OA  
Verkort 3e jaar 24 lln. Duo baan 

Leraar 2 Man Havo Regulier 4e jaar 22 lln. 
Parallel 

klas 

Leraar 3 Man 

Mavo / 

toelatings 

toets 

Deeltijd  5e jaar 35 lln. 
1e jaar in 

groep 7 

 

Zoals in de tabel aangegeven, hebben deze leraren al enkele jaren ervaring in het 

lesgeven op een basisschool. Leraren die weinig ervaring hebben, verkeren in het 

algemeen in een stressvolle beginsituatie waarin 'overleven' en eventuele 

'ordeproblemen' veel aandacht van de leraar vragen (Verloop, 2003). Leraren met 

drie à vier jaar ervaring zijn dat stadium meestal voorbij en vragen zich dan meer af 

of ze wel voldoen aan de gestelde eisen van het leraarschap en of ze wel over 

voldoende vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden beschikken. 

Deze leraren realiseren zich dat kennis en vaardigheden nog op tal van punten 

tekortschieten. Juist zulke leraren zijn voor het onderhavige onderzoek geschikt, 

omdat dit onderzoek zich juist bezig houdt met het gebruik van theoretische kennis 

bij het reflecteren op de eigen praktijk. 

 

Reken-wiskunde methode 

Ten behoeve van de vergelijkbaarheid van de resultaten  zijn voor dit onderzoek 

leraren gekozen die lesgeven uit een zelfde rekenmethode. De leraren maken alle 

drie gebruik van de methode ‘De wereld in getallen’ (Huitema, z.j.).   

Dit is een methode die gestoeld is op de principes van het realistisch reken-

wiskunde-onderwijs. In deze theorie gaat men er van uit dat de mens (en dus ook 

het kind) het beste leert als de eigen kennis wordt geconstrueerd. Uitgangspunt 

hierbij zijn concrete situaties uit de belevingswereld van het kind. De didactische 

uitwerking van deze theorie in de praktijk van het lesgeven geeft men aan dan ook 

aan met de term ‘Reconstructiedidactiek’ (zie o.a. Treffers e.a., 1989). 

Citaat uit de handleiding: ”De methode is opgebouwd volgens de beproefde 

dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren.”  Omdat 

het een realistische methode is, past deze goed binnen de kaders van dit onderzoek. 

De theoretische begrippen die in deze methode gehanteerd worden, vormen een 

belangrijk uitgangspunt voor het onderzoek naar de aard en het niveau van het 

theoriegebruik bij de reflecties van de leraren. 

 

De les 

Aan bovengenoemde leraren is gevraagd een les te geven waarin procenten centraal 

staan. Het onderzoek zou zich in principe op elk domein van het rekenonderwijs 

kunnen richten, maar in het bijzonder bij het onderwijs in procenten zal veel 

geobserveerd en gereflecteerd kunnen worden over de aspecten die kenmerkend zijn 

voor de realistische aanpak. Immers: procenten komen veel in het dagelijks leven 

voor; bij procenten komen verschillende rekendomeinen samen, zoals verhoudingen, 

breuken, kommagetallen, enz.; en bij het rekenen in procenten worden vaak grote 

verschillen in aanpak tussen leerlingen zichtbaar.  

De te geven les is door de onderzoeker ontworpen. Hierbij is uitgegaan van een 

rekenles die in die tijd in de klas gegeven zou moeten worden. Juist door op deze 

manier te werk te gaan, wordt een zo zuiver mogelijk beeld van een ‘normale’ 
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praktijksituatie verkregen, zodat ook de data die hieruit verkregen zijn, zo 

authentiek mogelijk zijn. 

De les (zie Bijlage III) is een bewerking van ‘Blok 1, Week 4, Les 2’ uit de methode  

De wereld in getallen deel 7b (Huitema, z.j.). In tabel 3 zijn de overeenkomsten en 

de verschillen tussen de les uit de methode en de nu ontworpen les aangegeven. 

 
Tabel 3 

Korte beschrijving van de door de onderzoeker ontworpen les 

Opgave 1 Deze is vervangen door een open opgave over procenten. 

In een winkel een korting van € 20,00 en in de andere winkel 

een korting van 20%. Waar ben je voordeliger uit? 

Opgave 2 Ongewijzigd:  

Opgave a gaat over het uitrekenen van de nieuwe prijs 

Opgave b gaat over het uitrekenen van de korting 

Opgave 3 Ongewijzigd: 

Opgave a gaat over het uitrekenen van de nieuwe prijs 

Opgave b gaat over het uitrekenen van de korting 

Opgave 4 Deze opgave is toegevoegd als eventuele differentiatie. 

Je krijgt 35% korting op een doos bonbons van € 2,70. Heb je 

genoeg aan de twee euro in je portemonnee? 

 

De reden om deze wijzigingen aan te brengen is, om op deze manier zoveel mogelijk 

reflecties uit te lokken met begrippen die ontleend zijn aan de vakdidactiek van het 

onderwijs over procenten en zodoende het aantal te analyseren data te 

optimaliseren.  

 

Instrumenten 

 

Begrippenlijst 

Uit verschillende bronnen1 is door twee experts een begrippenlijst van 69 begrippen 

samengesteld (zie Bijlage II). De bronnen zijn representatief voor het betreffende 

reken-wiskunde-onderwijs en het bijbehorende opleidingsonderwijs. Bij het 

samenstellen hiervan is gelet op vakdidactische begrippen rondom het onderwijs in 

procenten (27 begrippen, dat is 39% van het totaal) en op algemeen didactische 

begrippen rondom het rekenonderwijs (42 begrippen, dat is 61% van het totaal). 

Deze begrippenlijst wordt beschouwd als de representatie van de theoretische lading 

van het rekenonderwijs in procenten en representeert daarmee de kennis voor 

leraren over het rekenonderwijs in procenten. Onderzoek toont aan dat een 

begrippenlijst van 50 tot 70 woorden voldoet: ‘Het vermoeden is dat een te klein of 

een te groot aantal begrippen problemen oplevert voor de validiteit van het Analyse 

Instrument’, aldus Oonk (2011, p.5). 

De begrippenlijst is gebruikt om zicht te krijgen op de theoretische kennis van de 

leraren over het onderwijs over procenten en dient als hulpmiddel bij het Reflectie 

Analyse Instrument (RAI), waarmee de aard en het niveau van het theoriegebruik 

van de leraren wordt gemeten. 

 

Reflecties 

Het is moeilijk om te achterhalen wat de motivatie is van een leraar bij bepaalde 

acties tijdens zijn lesgeven (Verloop, 2003). Het gaat hierbij immers om processen 

die zich in het hoofd van de leerkracht afspelen. Bovendien gaat het hierbij om de 

het denken van de leraar tijdens de activiteit zelf. Het is echter tijdens het normale 

                                                
1 Deze bronnen staan vermeld bij de begrippenlijst 
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lesverloop onmogelijk om direct te vragen naar de motieven van redelijk snelle 

beslissingen en uitgevoerde acties. Dit alles kan alleen maar op een indirecte manier  

achterhaald worden, waarbij echter allerlei vertekeningen kunnen ontstaan.  

In het hier beschreven onderzoek is gebruik gemaakt van twee instrumenten om het 

gebruik van theoretische begrippen toch zoveel als mogelijk te kunnen achterhalen. 

o Schriftelijke reflectie direct na de les 

Direct na hun les hebben de leraren een schriftelijke reflectie over hun les gegeven. 

Hierbij zijn hen de volgende vragen voorgelegd: 

Zou je een reflectie op willen schrijven over de les die je zojuist gegeven hebt? 

Denk hierbij o.a. aan 

 Een reflectie van ongeveer 600 woorden (ongeveer één A4-tje getypt, twee 

kantjes geschreven) 

 Probeer steeds te onderbouwen  

  waarom je iets deed, waarom je dat zo deed en /of naliet,  

  wat de kinderen deden en waarom ze iets volgens jou zo deden en /of 

  juist niet deden 

 Zou je – achteraf gezien – iets op een andere wijze hebben willen doen? Waarom? 

 Hoe zou je verder willen gaan? 

 … 

Uit de schriftelijke weerslag van deze reflecties zijn data  verkregen voor het 

vaststellen van de aard en het niveau van theoriegebruik.  

o Mondelinge reflectie via Video stimulated recall 

Evenals in het onderzoek van Oonk (2009), is in het hier beschreven onderzoek 

gebruik gemaakt van ‘Video stimulated recall’. De werkwijze hierbij is als volgt: 

De les is op video opgenomen en ingekort tot ongeveer 30 minuten. 

Een week na de les bekijkt de leraar zijn les, waarbij de vragen gesteld worden: 

- Zet de video stil als je iets op wilt merken 

- We zijn vooral benieuwd naar je denken tijdens de les. Probeer daarom te 

onderbouwen: 

 waarom je iets deed of juist niet deed 

 wat de kinderen deden en waarom ze dat volgens jou deden 

 wat je – achteraf gezien – misschien beter anders had kunnen doen 

 … 

Al de uitgesproken opmerkingen zijn middels een voice recorder opgenomen en 

getranscribeerd 

Uit deze getranscribeerde reflecties zijn data verkregen voor het vaststellen van de 

aard en het niveau van theoriegebruik.  

 

Reflectie–Analyse Instrument (RAI) 

Er zijn verschillende manieren om kennis, vaardigheden en attituden van 

leerkrachten te peilen. Dit kan variëren van (schriftelijke) toetsen tot en met het 

bijhouden van een portfolio. Oonk (2011, p.1): “In de meeste gevallen gaat het 

echter niet om instrumenten die vakspecifieke kennis, vakdidactische kennis en 

algemeen didactische en pedagogische kennis van studenten in samenhang peilen.”  

Het door Oonk (2009) ontwikkelde Reflectie-Analyse  Instrument (RAI) is een 

instrument waarmee de aard en het niveau van het theoriegebruik in de praktijk 

gepeild kan worden. Oonk (2011): “Het instrument is redelijk eenvoudig te 

gebruiken en is op betrouwbaarheid getoetst.”   

Het analyseproces, zowel bij analyse van de schriftelijke reflectie direct na de les als 

bij de analyse van de getranscribeerde reflecties via de video stimulated recall,  ziet 

er als volgt uit: 

Allereerst wordt de reflectie gesplitst in betekenisvolle eenheden. Vaak zijn dit 

één of twee alinea’s die een afgerond ‘verhaaltje’ vormen of betrekking 

hebben op één situatie. Een witregel in de reflectie duidt er vaak op dat de 

leraar zelf als het ware een scheiding aangeeft tussen de eenheden. 
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Daarna wordt bij elke eenheid onderzocht welke begrippen uit de 

begrippenlijst daarin voorkomen. Vaak gebeurt het dat een zeker begrip niet 

expliciet vermeld wordt, maar dat een vervoeging, een synoniem of een 

omschrijving van dat begrip wel wordt beschreven. In die situatie wordt het 

wel als zodanig meegeteld. Als een begrip in een bepaalde eenheid meerdere 

keren voorkomt, wordt het echter als één keer meegeteld. 

Vervolgens wordt de aard van elke eenheid bepaald met één van de vier 

categorieën (feitelijk weergeven, interpreteren, verklaren en inspelen).  

Tenslotte wordt het niveau van het theoriegebruik in elke eenheid bepaald, 

waarbij gelet wordt op het aantal gebruikte begrippen, al of niet in 

betekenisvolle samenhang beschreven.  

Bij het gebruik van het RAI is de kans op te grote subjectiviteit reëel 

aanwezig. Om de mate van intersubjectieve overeenstemming te bepalen, zijn 

de reflecties zowel door de onderzoeker als door een andere expert, 

onafhankelijk van elkaar geanalyseerd (zie ook Baarda, 2005, p. 331). 

Bijlage IV geeft een voorbeeld van de analyse van een betekenisvolle eenheid. 

 

Procedure en datacollectie 

 

Uit het bovenstaande is grotendeels na te gaan hoe de procedure van het onderzoek 

is verlopen. Hier worden expliciet de stappen vermeld die met elke leraar gevolgd 

zijn: 

 In november 2011 is een brief geschreven naar de participerende leraren. In 

deze brief stond een korte toelichting over het onderzoek. Hieruit het volgende 

citaat:  
Voor zover bij mij bekend is er geen onderzoek gedaan naar de verdere ontwikkeling 

van beginnende en ervaren leerkrachten op dit gebied (kloof tussen theorie en 
praktijk). Als het goed is staat de ontwikkeling van leerkrachten niet stil, maar zullen 
ze zich, zowel voor zichzelf als voor anderen, steeds beter kunnen verantwoorden 
waarom ze in hun lesgeven iets doen of juist niet doen. 
Om deze redenen wil ik een onderzoek instellen naar de aard en het niveau van het 
theoriegebruik in de dagelijkse lespraktijk van leerkrachten die al enige jaren ervaring 

hebben.   

 In december 2011 is een oriënterend gesprek gevoerd over het onderzoek. In dit 

gesprek is de begrippenlijst voorgelegd, Hierbij is hen gevraagd welke begrippen 

ze kenden en bij welke begrippen ze een bijbehorende praktijksituatie kenden. 

Hiermee werd de (praktijk-)kennis van de leraren over het procentenonderwijs 

gepeild.  

 Vervolgens is de ontworpen les toegestuurd en wel een week voordat de les 

gegeven zou worden.  

 In januari 2012 heeft elke leraar de les gegeven. Zoals eerder vermeld, is van 

deze les een video-opname gemaakt. 

 Direct na de les heeft elke leraar de schriftelijke reflectie geschreven. Deze 

reflecties zijn met het RAI geanalyseerd, waarmee de aard en het niveau van de 

schriftelijke reflecties werden gemeten. 

 De video-opname is ingekort tot een video van ongeveer 30 minuten. 

 Een week na de gegeven les zijn in het video stimulated recall gesprek de 

mondelinge reflecties gegeven. Deze reflecties zijn met het RAI geanalyseerd, 

waarmee de aard en het niveau van de mondelinge reflecties werden gemeten. 

 

Data analyse en resultaten 

 

Hieronder worden de resultaten beschreven die verkregen zijn uit de 

bovengenoemde instrumenten. 
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Begrippenlijst 

In het eerste oriënterend gesprek is de begrippenlijst aan de leraren voorgelegd, 

waarbij hen gevraagd werd of ze het desbetreffende begrip kennen en of ze er een 

bijbehorende praktijksituatie bij wisten. In onderstaand overzicht staat in 

percentages vermeld het aantal begrippen dat ze aangaven te kennen. Zo geeft 

leraar 3 aan al de begrippen te kennen. 

 
Tabel 4 

Overzicht over de kennis van theoretische begrippen  

 

Hieruit blijkt dat men iets meer algemeen didactische kennis heeft dan 

vakdidactische kennis. Dit wordt nog bevestigd als nagegaan wordt hoeveel 

begrippen al deze leraren zeggen te kennen: 42% van de vakdidactische begrippen; 

60% van de algemeen didactische kennis en 53% van het totaal aantal begrippen. 

Nadere analyse van de ingevulde begrippenlijsten laat zien dat de leraren bij de 

meeste begrippen die ze kennen ook wel een praktijksituatie kennen. In totaal is 

slechts zeven keer aangegeven dat wel een begrip bekend was, maar dat men er 

geen praktijksituatie bij wist. 

 

Reflecties 

o Schriftelijke reflectie direct na de les 

 

Hieronder staan eerst enkele algemene resultaten van de schriftelijke reflecties direct 

na de les. 

 
Tabel 5 

Verschillende gegevens uit de geschreven reflecties van de leraren 

 

De grootste verschillen tussen de drie leraren manifesteren zich bij de soort 

begrippen: vakdidactisch of algemeen didactisch. De gemiddelden hiervan (37% 

resp. 63%)  blijken zich te verhouden als de percentages van het aantal begrippen 

uit de lijst zelf (39% resp. 71%).  

 

Met behulp van het Reflectie-Analyse instrument (RAI) zijn deze reflecties 

geanalyseerd op de hierboven beschreven manier. Onderstaande tabel geeft dan een 

totaaloverzicht in percentages over de aard en het niveau van het theoriegebruik in 

de gegeven reflecties. 

 
  

Omschrijving Leraar 1 Leraar 2 Leraar 3 Gemiddeld 

Aantal begrippen vakdidactisch 58 46 100 68 

Aantal begrippen algemeen didactisch 60 67 100 75 

Totaal Aantal begrippen 59 59 100 73 

Omschrijving Leraar 1 Leraar 2 Leraar 3 Totaal 

Aantal woorden 355 591 378 1324 

Aantal eenheden 8 10 8 26 

Gemiddeld aantal woorden per eenheid 44 59 47 51 

Aantal begrippen 17 32 14 63 

Aantal begrippen vakdidactisch 5 = 29% 17 = 53% 1 =   7% 23 = 37% 

Aantal begrippen algemeen didactisch 12 = 71% 15 = 47% 13 = 93% 40 = 63% 
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Tabel 6 
Overzichten over de aard en het niveau van het theoriegebruik van de leraren bij de 
schriftelijke reflectie2 

 A B C D Totaal  

1 -- 4 8 -- 12 

2 8 8 15 8 38 

3 -- 4 31 15 50 

Totaal 8 15 54 23 100 

 

Ruim de helft van de eenheden heeft een verklarend karakter (categorie C). Ook 

bestaat vijftig procent van de eenheden uit reflecties op niveau 3, dus eenheden 

waarin meerdere theoretische begrippen in betekenisvolle samenhang worden 

gebruikt. 

 

Om de mate van intersubjectieve overeenstemming te bepalen, zijn de reflecties 

zowel door de onderzoeker als door een andere expert onafhankelijk van elkaar 

geanalyseerd (zie ook Baarda, 2005, p. 331). Na een onderlinge afstemming over 

het gebruik van het instrument en onafhankelijk van elkaar scoren, kwamen de twee 

onderzoekers tot een intersubjectieve overeenstemming van ruim 80% met een 

Cohens Kappa van 0,755, wat duidt op een substantiële overeenstemming. Over de 

resterende 20% werd na discussie consensus bereikt. 

 

o Mondelinge reflectie via Video stimulated recall 

In januari 2012 hebben de drie leraren de ontworpen les in hun groep gegeven. Deze 

lessen heeft de onderzoeker op video opgenomen en er een korte beschrijving van  

gemaakt. De video-opname is enigszins ingekort tot een video van maximaal 30 

minuten, zodanig dat in ieder geval die gedeelten overbleven die betrekking hadden 

op de ontworpen les. Op deze wijze konden de drie lessen onderling vergeleken 

worden.  Een week na de gegeven les reflecteerden de leraren op de getoonde video. 

 

Hieronder staan eerst weer enkele algemene resultaten: 
 

Tabel 7 

Verschillende gegevens uit de mondelinge reflecties van de leraren 

 

De verdeling van het aantal begrippen over vakdidactische en algemeen didactische 

begrippen is hier verhoudingsgewijs gelijk. De grootste verschillen manifesteren zich 

hier bij het gemiddeld aantal woorden per eenheid. Dat er meer woorden per eenheid 

vermeld staan dan bij de schriftelijke reflectie zal komen doordat men in het 

algemeen bij mondeling taalgebruik meer woorden gebruikt dan bij schriftelijk 

taalgebruik. 

Ook deze mondelinge reflecties zijn geanalyseerd behulp van het Reflectie-Analyse 

instrument. Onderstaande tabel geeft dan een totaaloverzicht in percentages over de 

aard en het niveau van het theoriegebruik in de gegeven reflecties. 

 
  

                                                
2 In Bijlage V zijn de afzonderlijke tabellen van de leraren opgenomen 

Omschrijving Leraar 1 Leraar 2 Leraar 3 Totaal 

Aantal woorden 2782 3943 3893 10618 

Aantal eenheden 42 49 46 137 

Gemiddeld aantal woorden per eenheid 66 80 85 78 

Aantal begrippen 48 62 46 152 

Aantal begrippen vakdidactisch 18 = 38% 24 = 39% 20 = 43% 62 = 41% 

Aantal begrippen algemeen didactisch 30 = 62% 38 = 61% 26 = 57% 94 = 59% 
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Tabel 8 
Overzichten over de aard en het niveau van het theoriegebruik van de leraren bij de 
mondelinge reflectie3 

 A B C D Totaal  

1 7 10 22 6 45 

2 3 6 17 5 31 

3 -- 1 21 4 25 

Totaal 9 17 59 15 100 

 

De eenheden bij deze reflecties hebben – net als bij de schriftelijke reflectie – een  

overwegend verklarend karakter (categorie C). Veel eenheden zijn echter reflecties 

zonder gebruik te maken van begrippen uit de begrippenlijst (niveau 1). Deze 

reflecties zijn dan vaak van algemeen pedagogische of organisatorische aard. 

 

Om de mate van intersubjectieve overeenstemming te bepalen, zijn de reflecties 

door beide onderzoekers geanalyseerd. Na een onderlinge afstemming kwamen de 

twee onderzoekers weer tot een intersubjectieve overeenstemming van ruim 80% 

met een Cohens Kappa van 0,773, wat duidt op een substantiële overeenstemming. 

Over de resterende 20% werd na discussie consensus bereikt. 

Bijlage VI beschrijft een discussie over de analyse van een betekenisvolle eenheid.  

 

3. Conclusies 
 

De gestelde onderzoeksvraag luidde: 

Wat is de aard en het niveau van het theoriegebruik van deze leerkrachten als 

zij reflecteren op een door henzelf uitgevoerde les?  

 

Samengevat kunnen we stellen dat de aard van de reflecties meestal 

verklarend zijn, terwijl de niveaus van de reflecties erg verschillen bij de 

verschillende manieren van reflecteren: bij mondelinge reflecties gebruiken 

deze leraren minder theoretische begrippen dan bij schriftelijke reflecties. 

 

Enkele nadere conclusies met betrekking tot het theoriegebruik van leraren in hun 

reflecties op de eigen praktijk: 

 Er blijkt tussen de drie leerkrachten een groot verschil te zijn in de aard en het 

niveau van het theoriegebruik als zij reflecteren op een door henzelf gegeven les 

(zie ook Bijlage IV) 

 Uit tabel 6 en 8 blijkt dat zowel bij de schriftelijke als bij de mondelinge reflectie 

procentueel bijna even vaak vakdidactische begrippen worden gehanteerd als 

algemeen didactische begrippen.  

 Deze verdeling komt bovendien overeen met de percentages zoals deze in de 

begrippenlijst zelf voorkomt. 

 De categorie C3 (verklaren, niveau 3) komt bij de schriftelijke reflecties het 

meest voor; bij de mondelinge reflecties is dat categorie C1 (verklaren, niveau1).  

 Het karakter van de schriftelijke reflecties van de leraren is in het algemeen van 

een hogere aard en niveau dan van de mondelinge reflecties. Dit komt mogelijk 

doordat men bij schriftelijke reflecties meer weloverwogen formuleert en 

daardoor meer theoretische begrippen gebruikt. 

 

  

                                                
3 In Bijlage IV zijn de afzonderlijke tabellen van de leraren opgenomen 
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4. Discussie en aanbevelingen 
 

Discussie 

Bij het trekken van bovenstaande conclusies moet wel de nodige voorzichtigheid in 

acht worden genomen. Het hier beschreven onderzoek heeft namelijk enkele 

duidelijke beperkingen.  

 

   Een belangrijke beperking is, dat het onderzoek heeft plaatsgevonden bij slechts 

drie leerkrachten. Om deze reden is het uiteraard niet mogelijk om de conclusies te 

generaliseren naar dé leraren basisonderwijs. Daarvoor zal grootschaliger onderzoek 

nodig zijn.  

 

   Verder is in het onderzoek geen rekening gehouden met de plaatselijke situatie. Zo 

is bijvoorbeeld één van de leerkrachten werkzaam op een school die gekwalificeerd is 

als een ‘zwakke’ school. Het is denkbaar dat dit leidt tot een andersoortige reflectie 

dan de reflectie van een leerkracht op een ‘goede’ school.  

 

   Een discussiepunt van heel andere orde betreft het feit dat er verschillen zijn 

tussen het onderzoek van Oonk (2009) en het hier beschreven onderzoek.  

Deze verschillen betreffen het volgende: 

 De studenten reflecteerden op een hen voorgehouden videofragment, terwijl de 

leerkrachten reflecteerden op een door henzelf voorbereide en gegeven les.  

 De studenten hebben een theoretische voorbereiding ontvangen in een gegeven 

module op hun opleiding en reflecteerden aan het einde daarvan over 

onderwijssituaties met betrekking tot het rekendomein dat in die module centraal 

stond. De leerkrachten hebben geen theoretische voorbereiding ontvangen, maar 

konden daarentegen bogen op hun ervaring. 

Om genoemde redenen is het niet mogelijk een sluitende vergelijking te maken van 

de beide onderzoeken. Toch is het zinvol om enige zaken met elkaar te vergelijken. 

Hieronder worden de resultaten van de onderzoeken naast elkaar gezet: 
 

Tabel 9 
Vergelijking van de resultaten uit verschillende reflecties 

 
Uit onderzoek van W. Oonk (2009, p.196 / 210): 

 A B C D Totaal  

1 12 5 12 7 36 

2 8 4 12 5 29 

3 5 3 18 9 35 

Totaal 25 12 42 21 100 

 
Het hier beschreven onderzoek:  
- De reflecties direct na de les: 

 A B C D Totaal  

1 -- 4 8 -- 12 

2 8 8 15 8 38 

3 -- 4 31 15 50 

Totaal 8 15 54 23 100 

 
- De mondelinge reflecties tijdens de recall gesprekken  

 A B C D Totaal  

1 7 10 22 6 45 

2 3 6 17 5 31 

3 -- 1 21 4 25 

Totaal 9 17 59 15 100 
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Bij een onderlinge vergelijking kan gelet worden op de volgende aspecten: 

Volgorde van meest voorkomende aard van theoriegebruik: 

Reflecties bij studenten C  -  A  -  D  -  B 

Reflecties bij leraren  C  -  D  -  B  -  A 

Recall bij leraren  C  -  B  -  D  -  A 

Volgorde bij hoogte van niveaus van theoriegebruik: 

Reflecties bij studenten 1  -  3  -  2 

Reflecties bij leraren  3  -  2  -  1 

Recall bij leraren  1  -  2  -  3 

 

De resultaten uit deze vergelijkingen kunnen als volgt worden samengevat  

◦ De niveaus zijn bij de studenten tamelijk gelijkmatig verdeeld; de schriftelijke 

reflecties van de leraren zijn meestal op niveau 3 (meerdere begrippen in 

samenhang), terwijl bij de mondelinge reflecties de eenheden meestal juist van 

niveau 1 zijn (geen gebruik van begrippen). 

◦ Uit de drie tabellen blijkt dat de meeste reflecties verklarend van aard zijn (C). 

Bij de leraren echter aanzienlijk meer dan bij de studenten. 

◦ Veel eenheden bij de reflecties van de studenten hebben een karakter van 

feitelijk weergeven (25%), terwijl zulke eenheden bij de leraren veel minder 

voorkomen. 

◦ Ervaring lijkt te leiden tot een beter vermogen van leerkrachten om theorie en 

praktijk te verbinden  

 
Tabel 10 

Enkele categorieën samen genomen 

 A B C D  

1 
29 / 20 / 26 

   

2 
44 / 69 / 47 

 

3    

      

 

◦ In bovenstaande tabel zijn enkele categorieën samengenomen: 

- aard A en B, samen met niveau 1 en 2: dit kan omschreven worden als 

 ‘weinig gebruik van begrippen zonder verklaring’ 

 Studenten 29% ; Leraren schriftelijk 20% ; Leraren mondeling 26% 

- aard C en D, samen met niveau 2 en 3: dit kan omschreven worden als 

 ‘gebruik maken van meerdere begrippen om verklaringen te geven’ 

 Studenten 44% ; Leraren schriftelijk 69% ; Leraren mondeling 47% 

Er is hierbij een grote overeenstemming tussen de studenten en de mondelinge 

reflecties van de leraren. Wat betreft de schriftelijke reflectie is er in de tabel 

duidelijk een ‘verschuiving’ van linksboven naar rechtsonder. Dit betekent dat 

leraren in hun schriftelijke reflecties op een hoger niveau reflecteren dan in hun 

mondelinge reflecties. Tevens lijken deze schriftelijke reflecties een hoger niveau 

te tonen dan die van de studenten. 

 

In paragraaf 1. is de vraag geopperd of ‘uit het hier beschreven onderzoek zal 

moeten blijken of (deze) ervaren leraren dergelijke kennis door hun ervaring op 

hoger niveau hanteren dan leraren in opleiding.’ Het hier beschreven onderzoek leidt 

tot een positieve duiding van deze vraag. 

 

   Een vierde punt betreft het feit dat de aard en het niveau van theoriegebruik niet 

vanzelfsprekend de visie van de leraar op zijn reken-wiskundeonderwijs beschrijven. 
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Bijlage VII laat wat dat betreft enkele contrasten zien tussen de opvattingen van de 

leraren als ze vertellen over het al of niet gebruiken van de relatie tussen breuken en 

procenten. De contrasten kunnen duiden op een verschil in visie tussen de leraren, 

een verschil in de klassensituaties, of een verschil in schoolcultuur. Deze zaken zijn 

in dit onderzoek echter buiten beschouwing gelaten. 
 

   Een laatste discussiepunt betreft de opzet, de organisatie en de omstandigheden 

van het onderzoek zelf.  

- Bij het eerste oriënterende gesprek is de begrippenlijst voorgelegd aan de 

leraren. O.a. door een tijdsdruk is hen niet gevraagd of ze hardop wilden 

aangeven of ze de betekenis van de woorden inderdaad kenden. Dit komt 

de validiteit van (dit onderdeel van) het onderzoek uiteraard niet ten 

goede. 

- De ontworpen les was blijkbaar té uitgebreid geworden in vergelijking met 

de les uit de methode. Nu kon de les eigenlijk niet binnen de normale 

lestijd worden gegeven. Het is niet duidelijk wat dit voor invloed heeft 

gehad op de gegeven lessen. 

- Het door Oonk (2009) ontwikkelde analyse instrument RAI blijkt ook goed 

en eenvoudig toepasbaar te zijn bij het analyseren van het theoriegebruik 

bij ervaren leerkrachten.  

 

Aanbevelingen 

Naar aanleiding van het hierboven beschreven onderzoek kunnen enkele 

aanbevelingen geformuleerd worden: 

   Het zal zeker de moeite waard zijn om dit kleinschalige onderzoek veel 

grootschaliger op te pakken. Ik herhaal hierbij de suggestie van Oonk (2009, p.183): 

"There is a need for long-term study to determine how both beginning and 

experienced teachers – consciously or subconciously – use theory in daily practice 

and how the development of ‘theory-enriched practical knowledge’ takes place in the 

longer time”  (p. 183).  

   Bij het hier bedoelde grootschalig onderzoek zullen – bijvoorbeeld in het kader van 

een nascholing -  ook de volgende aspecten in het onderzoek betrokken kunnen 

worden: 

In hoeverre is er een verband tussen de aard en het niveau van het 

theoriegebruik en de vooropleiding van de leraren; 

Idem met de eigen rekenvaardigheid van de leraren; 

Idem met de gebruikte rekenmethode; 

Idem met de visie van de leraren. 

   Het door Oonk (2009) ontwikkelde reflectie analyse instrument kan, zo blijkt uit 

het hier beschreven onderzoek, goed ingezet worden bij het analyseren van de aard 

en het niveau van het theoriegebruik van meer ervaren leraren. Het is daarom aan te 

bevelen om dit ook te gebruiken bij teambesprekingen op basisscholen, bij 

besprekingen tussen collega’s van parallelklassen, gesprekken tussen duo-collega’s 

en eventueel bij coachingsgesprekken en bij functioneringsgesprekken. 

   Het belang van een gedegen theoretische kennis van het vakgebied is evident. Om 

de relatie tussen theorie en praktijk in de lerarenopleiding basisonderwijs te 

versterken is het van belang die relatie betekenis te geven voor studenten, maar ook 

de aard en het niveau van hun ontwikkeling hierin te peilen en beoordelen. 
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BIJLAGEN 
 

Naar de volgende bijlagen wordt op verschillende plaatsen in de tekst verwezen: 

 

I. Een reflectie van een leraar over een rekenles van een student 

 

II. De begrippenlijst bij het onderwijs in procenten 

 

III. De door de onderzoeker ontworpen les 

 

IV. Een voorbeeld van het analyseren van een gedeelte van een reflectie 

 

V. Tabellen over de aard en het niveau van de reflecties van de leraren 

 

VI. Een voorbeeld van een gevoerde discussie bij het analyseren van een 

gedeelte van een reflectie 

 

VII. Een voorbeeld van elkaar tegensprekende reflecties 
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Bijlage I 
Een reflectie van een leraar over een door een student gegeven les 
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Bijlage II 
De begrippenlijst bij het onderwijs in procenten 

 

 VAKDIDACTISCH  ALGEMEEN DIDACTISCH 

afname / toename abstractie oefenen 

ankerpunt attitude realistisch 

bewerkingen beginsituatie rekenhulpmiddel 

breuken begrijpen reproduceren 

cirkelmodel cognitief netwerk schatten 

decimale breuken concretiseren schematiseren 

deel van een geheel conflictsituatie strategie / oplossingsmanier 

deel van een hoeveelheid construeren structureren 

dubbele getallenlijn context toepassingen 

gestandaardiseerde verhouding differentiëren tussenstappen 

getal relaties (breuken, 
kommagetallen, verhoudingen, 
procenten 

domeinen uitleggen 

grondgetal eigen producties verstrengelen 

het geheel op 100 stellen flexibel verwoorden 

korting fundamenteel niveau / streefniveau visualiseren 

procentenasymmetrie getallenlijn vragen stellen 

procentteken getal structuur zakrekenmachine 

relatief / absoluut informeel / semiformeel / formeel 

rente instapprobleem 

schrijfwijze / notatie van procenten interactie 

schuifstrook inzicht 

strookmodel leergang 

verhoudingen leerlijn 

verhoudingstabel mathematiseren 

vermenigvuldigfactor model (didactisch) 

verschijningsvormen niveauverhoging 

1 % regel observeren 

  

Bij het samenstellen van deze begrippenlijst zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

  

◦  
Oonk, W, e.a. (2011). Rekenen-wiskunde in de praktijk: Kerninzichten. Groningen/Houten, 

Noordhoff Uitgevers 

◦  
Tal-team (2005). Breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen. Groningen, 

Wolters-Noordhoff bv  

◦  
Treffers, A. e.a. (1994). Proeve van een nationaal programma voor het reken-

wiskundeonderwijs op de basisschool, Deel 3A Breuken. Tilburg, Uitgeverij Zwijsen b.v. 

◦  
Zanten, M. van (red.) (2008). Verhoudingen en procenten, Reken-wiskundedidactiek. 

Utrecht/Zutphen, ThiemeMeulenhoff 

◦  Zanten, M. van e.a. (2009). Kennisbasis Rekenen-Wiskunde. ELWIeR/PANAMA 

◦  
Reken-wiskunde methode: 
Huitema, S. (red) (z.j.). De wereld in getallen 7b ’s-Hertogenbosch: Malmberg 
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Bijlage III  

De door de onderzoeker ontworpen les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je wilt een trui en een jas kopen. Natuurlijk wil je zo 

goedkoop mogelijk uit zijn.  

Waar ga je dan naar toe? 

UITVERKOOP 
11a1 
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1b1  

In deze uitverkoopmaand zie je in de winkels allerlei aanbiedingen . 

Jij moet juist een nieuwe trui en een nieuwe jas kopen. 

Je ziet een mooie trui en een mooie jas bij C&D. Ze geven daar een 

korting van 20%. 

Je besluit om ook even bij V&A te gaan kijken. Daar hebben ze 

dezelfde trui en dezelfde jas! Ze geven daar een korting van € 20,00.  

Natuurlijk wil je zo goedkoop mogelijk uit zijn. Wat kun je het beste 

doen? 

 

 

   

 

€ 90,00 

 

 

€ 120,00 
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141  

Voor de liefhebbers: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat komt goed uit! Je wilde juist trakteren op bonbons.  

Eigenlijk kost deze doos heerlijke bonbons  € 2,70.  Jij hebt  maar € 

2,00 in je portemonnee. 

Heb je daar genoeg aan? Of moet je ze toch laten liggen? 

Hoe kom jij daar achter? Schrijf op hoe je rekent. 

 

 
  

35 %  
KORTING 
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Bijlage IV 
Een voorbeeld van het analyseren van een gedeelte van een reflectie 

 

Een citaat uit de schriftelijke reflectie van één van de leraren: 

Conclusie: Er was veel te zien en te leren 

  Er was voor alle niveaus mogelijkheid om mee te 

  doen en uitdaging te hebben 

  Er was sprake van denken / delen en uitwisselen 

Deze les geeft mij veel informatie hoe ik een volgende les 

ga geven. 

De fiets is een voorbeeld uit/van de kinderen. 

Huib van wie de fiets is, is normaal niet zo betrokken  nu juist wel. 

De handleiding gebruik ik als handvat om les te geven. 

De les stem ik af op de klas, tijdens de les, zoals deze 

verandert dat als dat nodig is 

Ik denk dat ik wel eerder het moeten wijzen op het gebruik van 

de strook en het bordvoorbeeld had ik beter kunnen uitwerken / visualiseren. 

 

De verdeling in eenheden gaf discussie tussen de beide onderzoekers. Er zijn argumenten aan 

te geven om dit citaat te beschouwen als één eenheid (totaaloverzicht over de gegeven les) 

als twee eenheden (conclusie en vooruitblik) of zelfs als drie eenheden (conclusie, mededeling 

en vooruitblik). Na discussie is besloten om dit te beschouwen als twee eenheden: 

Eenheid 1: een terugblik op de gegeven les 

Conclusie: Er was veel te zien en te leren 

  Er was voor alle niveaus mogelijkheid om mee te 

  doen en uitdaging te hebben 

  Er was sprake van denken / delen en uitwisselen 

Eenheid 2: een vooruitblik op een volgende les 

Deze les geeft mij veel informatie hoe ik een volgende les 

ga geven. 

De fiets is een voorbeeld uit/van de kinderen. 

Huib van wie de fiets is, is normaal niet zo betrokken  nu juist wel. 

De handleiding gebruik ik als handvat om les te geven. 

De les stem ik af op de klas, tijdens de les, zoals deze 

verandert dat als dat nodig is 

Ik denk dat ik wel eerder het moeten wijzen op het gebruik van 

de strook en het bordvoorbeeld had ik beter kunnen uitwerken / visualiseren. 

 

De onderzoekers hadden geen verschil van mening over het karakter van de eenheden: 

Eenheid 1: 

Niveau 1: geen gebruik van begrippen uit de begrippenlijst 

Aard A: feitelijke weergave van wat waar te nemen was 

Eenheid 2: 

Niveau 3 : twee begrippen in samenhang beschreven 

Aard D: Op grond van huidige les anticiperen op vervolgactiviteiten 
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Bijlage V 
Tabellen over de aard en het niveau van de reflecties van de leraren, uitgedrukt 

in percentages 

 

Leraar 1 
Reflectie A B C D Totaal 

1 -- -- 12 ½ -- 12 ½ 

2 12 ½ 12 ½ -- 12 ½ 37 ½ 

3 -- -- 50 -- 50 

Totaal 12 ½ 12 ½ 62 ½ 12 ½ 100 

 

Recall A B C D Totaal 

1 2 17 24 -- 43 

2 5 7 24 -- 36 

3 -- 2 14 5 21 

Totaal 7 26 62 5 100 

 

Leraar 2 
Reflectie A B C D Totaal 

1 -- 10 -- -- 10 

2 -- -- 10 10 20 

3 -- -- 40 30 70 

Totaal -- 10 50 40 100 

 

Recall A B C D Totaal 

1 8 10 10 10 39 

2 -- 10 10 12 33 

3 -- -- 22 6 29 

Totaal 8 20 43 29 100 

 

Leraar 3 
Reflectie A B C D Totaal 

1 12 ½ -- 25 -- 37 ½ 

2 -- -- 12 ½ -- 12 ½ 

3 -- 37 ½ -- 12 ½ 50 

Totaal 12 ½ 37 ½ 37 ½ 12 ½ 100 

 

Recall A B C D Totaal 

1 9 4 33 7 52 

2 4 -- 17 2 24 

3 -- -- 24 -- 24 

Totaal 13 4 74 9 100 
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Bijlage VI 
Een voorbeeld van een gevoerde discussie bij het analyseren van een gedeelte van 

een reflectie 

 

 
De leraar liet in het begin van de les automatiseringsopgaven maken. Hierover werd als volgt 
gereflecteerd: 

Deze tempo- en automatiseringssommen zitten ook in het model wat we hebben afgesproken met 
elkaar. Elke leerkracht noemt het doel en daarna gaan we verder met vijf minuten automatiseren. 
Dat gebeurt elke les vijf minuten. We doen ook altijd de TTR, de Tempo Toets van Rekenen. Dat 
staat helemaal apart. We kijken naar het automatiseren van de kinderen en dat werkt eigenlijk heel 
goed. Dat doen we vanaf groep 3 tot en met groep 8. En je ziet dat ze daar heel goed op scoren. Ja, 
dat is leuk. Ik doe dat elke keer iets anders: nu doe ik het met internet, een andere keer doe ik het 
met een dobbelsteen die we op het digibord hebben zitten en een andere keer kopieer ik van WIG 
een tempotoets. Dat wisselen we eigenlijk een beetje af. 

 Beide onderzoekers gaven aan dat dit een betekenisvolle eenheid is: een reflectie over 
één lessituatie. 

 De discussie ging over de aard van de reflectie: 
A:  het is alleen een beschrijving van de lessituatie 

C:  het geeft een verklaring over de werkwijze van de leraar 

o Na discussie tussen de onderzoekers werd gekozen voor C 
 De discussie ging ook over het niveau van de reflectie 

1:  er staan geen woorden in uit de opgestelde begrippenlijst 
 bovendien worden verschillende onderwijsbegrippen – zoals ‘automatiseren’ – hier 
niet  in een didactische context geplaatst, maar veel meer als aanduiding van het 
type  opgave 
3: er staan veel didactische woorden in een zinvol verband benoemd 

o Na discussie kozen de onderzoekers voor niveau 1 
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Bijlage VII 
Een voorbeeld van contrasterende reflecties 

 

 

 Lessituatie: 

Nabespreking van de opgave 20% korting 

op iets van € 80,00. 

Kind legt uit: 80% is 1/5 deel, dus 80 : 5 

uitrekenen 

 Mondelinge reflectie: 

Dat is (…), dat is de beste rekenaar van de klas. Die heeft dat door. Die 20% in verhouding tot de 

100%. Maar ik vind het zelf voor zwakke rekenaars een ontzettend lastige methode om breuken 

erbij te betrekken. Nu al. Dat vind ik eigenlijk een stapje te vroeg. De handleiding geeft dat wel 

aan dat 20% is 1/5 van 100, dus 80 : 5 . Ik zou ze dan eigenlijk gewoon leren: € 80 en daarvan 

10% en dan 20%. Later deed een zwakkere leerlingen dat wel en dat vind ik voor die leerlingen 

eigenlijk een betere methode dan ook de verhouding met breuken er nu al bij te doen. 

 

 Lessituatie: 

Introductie van de les: relatie tussen 

breuken en procenten; kinderen schrijven 

de breuken op bord 

 Mondelinge reflectie: 

Ik vind het belangrijk dat breuken worden gekoppeld aan procenten. We hebben de voorgaande 

lessen heel veel met breuken gewerkt. En daaraan gekoppeld: ½ = 50%, ¼ = 25%. Dan kan je 

mooi zichtbaar maken met een strook. Omdat ze dat al weten, dacht ik: “Ik ga niet de strook 

tekenen, maar wel gelijk het abstracte 50 % = ½ . Dat weten ze dus al. Even teruggrijpen is 

sowieso goed. Vandaar dat ik het zo gedaan heb.  

 

 Lessituatie: 

Introductie van de les: relatie tussen 

breuken en procenten; leraar schrijft de 

reacties van de kinderen op bord. 

Opmerking van een kind: “Je kunt aan 

breuken denken.” 

 Mondelinge reflectie: 

De relatie met breuken verwoordden de kinderen zo goed, dat ik versterkt werd in mijn gevoel om 

daar eigenlijk … ja. 

 

 


