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Samenvatting

In dit onderzoek is de interactie van leraren en leerlingen tijdens de nabespreking van de 

oplossingen van een opdracht in een les realistisch rekenen-wiskunde geanalyseerd. Onderzocht is 

of de vormen van interactie in de loop van de lessen van een leraar verandert. Uit de literatuur blijkt 

dat het op de juiste manier onderwijzen van realistisch rekenen-wiskunde een complexe 

aangelegenheid is waarbij veel van de vaardigheden van leraren wordt gevraagd. Er zijn elf lessen 

van drie leraren uit het primair- en voortgezetonderwijs gebruikt die op video waren opgenomen 

door het Freudenthal Instituut. Van elke leraar zijn er minimaal drie lessen geanalyseerd met behulp 

van een codeerschema, waarna de frequenties van de verschillende codes zijn bepaald. De analyse 

van de interactie laat zien dat de leraren in de loop van een jaar veranderen in de soorten vragen die 

ze stellen en de tijd die ze besteden aan de nabespreking. Opvallend is dat alle drie de leraren de 

reflectiefase van de nabespreking weinig hebben ontwikkeld. Terwijl dit de belangrijkste fase is in 

het realistisch rekenen-wiskunde omdat daar mathematiseren en niveauverhoging zou moeten 

plaatsvinden.
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Inleiding

Op dit moment is in Nederland een maatschappelijke discussie gaande over de oorzaak van de 

veronderstelde achteruitgang van het rekenniveau van Nederlandse basisschoolleerlingen. Deze 

achteruitgang wordt ondersteund door de conclusies uit het rapport van de Inspectie van het Onderwijs 

(2008) naar het niveau van de rekenprestaties van basisschoolleerlingen. Zij stelde vast dat er aan het eind 

van de basisschool op 9 % van de basisscholen een onvoldoende leeropbrengst is behaald op het gebied van 

rekenen-wiskunde. Sinds 1980 wordt in het Nederlands onderwijs meer en meer reken-wiskundeles gegeven 

volgens de inzichten en uitgangspunten van het realistisch rekenen-wiskunde, soms wordt gesproken van 

interactief probleemgeoriënteerd reken-wiskundeonderwijs. Het Freudenthal Instituut (FI) is de organisatie 

die in Nederland het realistisch rekenen-wiskunde sinds begin jaren zeventig heeft ontwikkeld en 

onderzocht. Vrijwel alle lesmethodes zijn in meer of mindere mate geschreven volgens de basisprincipes van 

deze onderwijstheorie. In de periode 1980-1990 is het gebruik van lesmethoden gebaseerd op het realistisch 

rekenen-wiskunde toegenomen van 5% tot 75% (Treffers, 1991). In de jaren erna is die groei doorgegaan. 

Op deze manier is de toepassing van realistisch rekenen-wiskunde in het onderwijs over Nederland uitgerold. 

Treffers (1991) noemt dit een stille revolutie omdat het geleidelijk is verlopen, er heeft ook geen 

grootscheepse implementatie plaatsgevonden. Door scholen is externe hulp ingeroepen op het moment dat zij 

dat zelf wenselijk achtte. De kerndoelen voor rekenen in het basisonderwijs en wiskunde in het voortgezet 

onderwijs zijn gebaseerd op realistisch rekenen-wiskunde. 

Een goede les volgens de uitgangspunten van realistisch rekenen-wiskunde steunt op drie peilers 

(Gravemeijer, 1994; 2004):

een geschikt probleem;

goede regie van de leraar;

bereidheid van de leerlingen om na te denken en te luisteren naar anderen.

De leraar is het middelpunt van de les. Hij1 legt het probleem voor aan de klas en stuurt het 

onderwijsleerproces door de juiste vragen te stellen en de discussie in goede banen te leiden (Van Eerde, 

Hajer & Prenger, 2008). Interactie in klassikale besprekingen is een belangrijk onderdeel van realistisch 

1 Overal waar hij staat met betrekking tot de leraren of leerlingen wordt ook zij bedoeld.
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rekenen-wiskunde om de uitwisseling van ideeën en strategieën van de leerlingen te realiseren (Gravemeijer, 

1994). Het is van belang dat de leraar steeds het lesdoel en het lange termijndoel in gedachten houdt.

Volgens critici van het realistisch rekenen-wiskunde is dit de oorzaak van de achteruitgang van het 

rekenniveau van de leerlingen (Ros, 2009). Als kritiekpunten worden ondermeer genoemd dat realistisch 

rekenen-wiskunde voor zwakke rekenaars nadelig is evenals voor taalzwakke leerlingen, ze raken de kluts 

kwijt. Het belangrijkst nadeel is volgens de critici dat er voor het oefenen van rekenprocedures, zoals 

bijvoorbeeld de tafels, geen tijd meer is.

Naar het idee van het Freudenthal Instituut is de lespraktijk door leraren niet altijd aangepast aan de 

uitgangspunten van het realistisch reken-wiskundeonderwijs, zodat het niet overal goed tot zijn recht komt. 

Dit idee van het FI wordt ondersteund door de resultaten van de TIMMS Video studie uit 1999 (Hiebert et 

al., 2003) en het rapport van de Inspectie van het Onderwijs (2008) naar het niveau van het rekenonderwijs 

in het basisonderwijs. Ook ervaringen in het buitenland tonen aan dat verandering van de lespraktijk moeilijk 

is (Smith, Hardman, Wall &Mroz, 2004).

Hiebert en collega’s (2003) constateren dat in Nederland een kwart van de rekenproblemen die in een les 

worden besproken gericht zijn op concepten en verbindingen tussen wiskunde-ideeën, dat wil zeggen dat de 

nadruk ligt op het ontwikkelen van inzicht. De onderzoekers ontdekten dat het werkelijke verschil gemaakt 

wordt door de manier waarop leraren de problemen gericht op verbindingen in de les implementeerden. In 

Nederland worden die problemen in 37% van de keren op de bedoelde manier gebracht, in 19% van de 

gevallen worden deze problemen veranderd in problemen gericht op procedures, dat wil zeggen het aanleren 

van een vaste manier om een bepaalde berekening uit te voeren. In 40% van de keren wordt de procedure 

ontdekt tijdens het oplosproces, er worden echter geen verbanden gelegd. In de overige 4% van de gevallen 

wordt alleen het antwoord gegeven. Uiteindelijk blijkt een klein percentage van de besproken problemen in 

de reken-wiskundeles ook daadwerkelijk een probleem te zijn dat de nadruk legt op concepten en 

verbindingen.

De Inspectie van het Onderwijs (2008) heeft in haar onderzoek specifiek gekeken naar denk- en 

leerstrategieën vanwege het belang dat aan interactie in de reken-wiskundeles wordt gehecht. Zij kwam tot 

de conclusie dat er in de rekenlessen wel interactie plaatsvindt, maar dat deze interactie niet altijd tot doel 
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heeft om verschillende oplossingen te bespreken. Bovendien wordt er weinig aandacht besteed aan het 

reflecteren op de oplossingen.

Het onderzoek naar de ervaringen die in Engeland zijn opgedaan met de implementatie van het nieuwe 

curriculum voor rekenen, waarin activerend onderwijs expliciet als één van de doelstellingen is opgenomen, 

laat zien dat de dagelijkse lespraktijk nauwelijks is veranderd (Smith et al., 2004). Onder de leraren bestond 

onduidelijkheid over wat het concept inhield, ook hadden verschillende leraren verschillende ideeën over 

hetzelfde begrip. 

Probleemstelling

Het FI is aan de slag gegaan met de veronderstelling dat de lespraktijk in het onderwijs te weinig is 

aangepast aan de uitgangspunten van het realistisch rekenen-wiskunde. Het project TienVeertien is door het 

FI opgezet met als doel om te onderzoeken wat leraren nodig hebben om hen les te laten geven volgens de 

ideeën van het realistisch reken-wiskundeonderwijs. Door te werken met leraren uit het primair- en 

voortgezetonderwijs kon onderzocht worden of er een verschil is tussen de behoeften van beide groepen. Het 

project richt zich daarbij op onderzoekslessen. Met deze term worden lessen bedoeld waarbij de leraar een 

probleem voorlegt aan de leerlingen dat zij vervolgens zoveel mogelijk op eigen kracht proberen op te 

lossen. De les wordt afgesloten met een klassikale bespreking van de oplossingen van het probleem. 

Bijkomend doel van het FI was om voorbeelden van goede onderzoekslessen te verzamelen. Het FI heeft een 

aantal leraren in het basis- en voortgezetonderwijs bereid gevonden om mee te doen aan het project 

TienVeertien. Door de deelnemende leraren zijn verschillende onderzoekslessen verzorgd, deze lessen zijn 

opgenomen op video. Het FI heeft op basis van het verzamelende materiaal een verslag van hun bevindingen 

geschreven: ‘Project TienVeertien, Groep 7, schooljaar 2007/2008’ (Van Galen & Oosterwaal, 2009). Dit 

verslag is verhalend opgesteld en er worden globale conclusies getrokken. Vanwege het gebrek aan tijd is het 

niet mogelijk voor de betrokkenen aan het project om een grondiger analyse uit te voeren.

Het doel van dit onderzoek is om op basis van de op video opgenomen lessen uit het project TienVeertien uit 

te zoeken hoeveel tijd wordt besteed aan het presenteren en bespreken van de oplossingen en de interactie 

tijdens de bespreking meer precies in kaart te brengen. De interactie wordt geanalyseerd naar de soorten 

vragen die er worden gesteld door de leraren, welke interactie zij gebruiken om het leerproces bij de 
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leerlingen te stimuleren en wat de inbreng van de leerlingen is. De focus ligt op de bespreking van de 

gevonden oplossingen omdat uit onderzoeken blijkt dat in deze lesepisode mathematiseren plaatsvindt door 

middel van reflectie (Wood, 1997; Dekker & Elshout-Mohr, 1998) en dat is de kern van de reken-

wiskundeles. Daarnaast wordt gekeken naar de gemiste kansen van een leraar, welke andere 

interactiemogelijkheid had hij op een bepaald moment tijdens de bespreking kunnen gebruiken om het 

leerproces bij de leerlingen te laten en tot niveauverhoging te komen. Daarbij is het van belang om te 

onderzoeken of er in de loop van het schooljaar ontwikkeling optreedt bij de deelnemende leraren op deze 

punten.

De volgende deelvragen worden onderscheiden:

1. Hoeveel tijd van de opgenomen lestijd wordt besteed aan de bespreking van de gevonden 

oplossingen en verandert deze hoeveelheid tijd in de loop van het jaar?

2. Welke vormen van interactie gebruikt de leraar om het leerproces van de leerlingen te stimuleren en 

verandert dit in de loop van een jaar?

3. Welke soorten vragen worden er door de leraar gesteld en verandert dit in de loop van een jaar?

4. Welke interactiemogelijkheden worden er door de leerlingen ingezet en verandert dit in de loop van 

een jaar?

5. Verandert het aantal en soort gemiste kansen van de leraar om de bespreking te leiden in de loop van 

het schooljaar? 

6. Is er verschil in het aandeel bespreking van de oplossingen in de lessen en de soorten vragen die 

worden gesteld tussen het PO en VO?

Theoretische achtergrond

De basis van de uitgangspunten van het realistisch rekenen-wiskunde werd gelegd door Freudenthal en zijn 

collega’s in het begin van de jaren 70 bij de start van het Wiskobas project (Wiskunde op de basisschool). 

In dezelfde periode vond een verschuiving plaats van het leertheoretische paradigma van een cognitivistische 

kijk op leren naar een constructivistische kijk op leren. Deze leertheoretische verschuiving heeft invloed 

gehad op de ontwikkeling van de onderwijstheorie met betrekking tot het reken-wiskundeonderwijs.
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In het constructivisme zijn verschillende stromingen te onderscheiden, wel is sprake van een gelijk 

basisuitgangspunt, namelijk dat lerenden hun kennis zelf construeren (Valcke, 2007). De gedachte dat een 

lerende kennis verwerft doordat een leraar de kennis overdraagt aan een leerling wordt door constructivisten 

verworpen (Von Glaserfeld, 1991). Leerlingen kunnen niet behandeld worden als triviale machines die altijd 

dezelfde uitkomst geven wanneer de invoer gelijk is (Steinbring, 2005). Realistisch rekenen-wiskunde  gaat 

uit van de constructivistische denkwijze dat kennis het resultaat is van activiteiten van de leerling 

(Freudenthal, 1973; Von Glaserfeld, 1991). 

Freudenthal (1968) ziet twee manieren om wiskunde te onderwijzen, met en zonder relatie hoe wiskunde is 

te gebruiken in een context. Dit zijn twee uitersten met beide verschillende gevaren. Wiskunde onderwijzen 

zonder relatie hoe dit gebruikt kan worden, draagt het risico met zich mee dat leerlingen het niet toepassen 

buiten het klaslokaal omdat ze niet is geleerd daar wiskunde in te zien. Wiskunde onderwijzen met een 

relatie naar de manier waarop dit kan worden toegepast, draagt het risico met zich mee dat leerlingen het 

alleen kunnen toepassen in de aangeleerde context. En het kenmerk van wiskunde is nu precies dat het kan 

worden toegepast op een formeel niveau zonder contextuele noodzaak. Freudenthal zoekt hierin een uitweg 

door beide extremen te combineren, hij heeft de basis gelegd voor een onderwijstheorie voor reken-

wiskundeonderwijs dat start met wiskunde vanuit een context om daar vandaan de stap naar het formaliseren 

van rekenen-wiskunde te maken. Wiskunde als menselijke activiteit (Freudenthal, 1973).

Realistisch rekenen-wiskunde

Het doel van rekenen-wiskunde is dat leerlingen in staat zijn om rekenen-wiskunde toe te passen bij het 

oplossen van problemen (Freudenthal, 1968). De problemen die leerlingen in de les voorgelegd krijgen 

moeten daarom voor de leerlingen realistisch zijn. Het kan daarbij gaan om alledaagse problemen, maar ook 

problemen uit een fantasiewereld zijn mogelijk (Van den Heuvel-Panhuizen, 2000). Door te werken aan een 

realistisch probleem ontwikkelen leerlingen wiskundige gereedschappen en begrip (Gravemeijer, 1994). 

Leerlingen ontwikkelen hun kennis van rekenen-wiskunde in een aantal stappen. Eerst leren ze oplossingen 

te vinden op een concreet niveau, waarbij het gebruik van modellen belangrijk is (Van den Heuvel-

Panhuizen, 2000). Vervolgens maken de leerlingen de overstap naar een meer formeel niveau, dit wordt door 

Treffers (1987) horizontaal mathematiseren genoemd. Verticaal mathematiseren vindt volgens Treffers 
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(1987) plaats binnen het formele niveau, door de leerlingen worden steeds meer verbanden gelegd tussen de 

verschillende wiskundige aspecten en op een meer symbolische manier gesproken en geschreven over 

wiskunde. Leerlingen maken de overstap van ene niveau naar het volgende niveau door te reflecteren op 

ondernomen activiteiten van zichzelf en van anderen (Wood, 1997; Dekker & Elshout-Mohr, 1998). De groei 

van het wiskundig begrip van de leerlingen is een langtermijn perspectief. Het is daarom belangrijk dat er 

samenhang zit in het curriculum en dat leraren de lange termijn doelen in de gaten houden (Van den Heuvel-

Panhuizen, 2000).

Wiskunde is niet op te delen in losse onderwerpen om die vervolgens apart van elkaar aan te leren (Van den 

Heuvel-Panhuizen, 2000). Vele aspecten komen in het dagelijkse leven in samenhang voor en zullen in de 

lessen ook in samenhang aangeboden moeten worden. Het gaat hierbij niet alleen om samenhang in 

wiskundige aspecten als bijvoorbeeld verhoudingen, breuken en kommagetallen, maar ook om samenhang 

tussen vakken. Bijvoorbeeld wiskunde en natuurkunde, maar ook wiskunde en koken. 

Eén van de basisuitgangspunten van realistisch rekenen-wiskunde is het principe dat leerlingen de ruimte 

moeten krijgen om wiskunde onder begeleiding opnieuw uit te vinden (guided reinvention), leerlingen leren 

rekenen-wiskunde het beste door te doen (Freudenthal, 1973). Leraren vervullen hierbij een cruciale rol. Zij 

sturen het proces door de leerlingen de gelegenheid te geven om met open problemen aan het werk te gaan 

waarbij het constructieproces op gang komt (Van den Heuvel-Panhuizen, 2000). Door leerlingen te 

confronteren met problemen waarbij het belangrijk is dat zij hun eigen oplossingen zoeken, worden ze 

gestimuleerd om zelf kennis te construeren. Leerlingen moeten de kans krijgen om hun gevonden 

oplossingen en strategieën met elkaar te delen. Door naar elkaar te luisteren, aanvullende vragen te stellen en 

te discussiëren over elkaars oplossingen kunnen leerlingen hun eigen oplossingen heroverwegen en/of 

bijstellen (Wood, 1997). Interactie is hierbij nodig om de waarde van andermans standpunt te begrijpen 

(Anderson, 2003). Door interactie wordt kritisch denken en reflectie uitgelokt waardoor de leerlingen een 

hoger niveau van begrijpen bereiken (Dekker & Elshout-Mohr, 1998). Elke leerling bewandelt hierbij zijn 

eigen pad, er kan dus verschil in niveau van begrijpen zijn tussen de leerlingen. 
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Interactie

Tussen de drie factoren die horen bij het didactisch contract van een les, de leraar, de leerling en de 

vakinhoud, vindt uitwisseling van informatie plaats (Steinbring, 2005). De leraar brengt de inhoud van het 

vak over aan de leerling (zender-ontvanger model). De leerling kan vragen stellen aan de leraar over de 

vakinhoud, ook kan de leerling zelfstandig aan het werk zijn met de vakinhoud. In Figuur 1 wordt het 

didactisch contract schematisch weergegeven. 

Figuur 1 Didactisch contract (Steinbring, 2005)

Ook Anderson (2003) geeft aan dat onderwijs interactie is tussen inhoud, leraar en leerlingen.

Traditioneel zijn lessen opgebouwd rond de leraar, deze draagt zijn kennis over aan de leerlingen en die 

absorberen deze kennis en oefenen dit in door opgaven te maken. Een vaak voorkomend interactiepatroon in 

deze lessen is: Initiatief, Reactie en Evaluatie (IRE). De leraar stelt een vraag, een leerling geeft antwoord en 

de leraar geeft een evaluatie van het antwoord (Sinclair & Coulthard, 1975). 

Door Anderson (2003) wordt het didactisch contract (zie Figuur 1) uitgebreid. Behalve interactie tussen 

vakinhoud, leraar, student onderscheidt hij ook interactie tussen leraren onderling en tussen studenten 

onderling. Bovendien betoogt hij dat een interactievorm te vervangen is door een andere interactievorm. Zo 

kan bijvoorbeeld de interactie tussen de inhoud en de leraar, die vervolgens de inhoud doorgeeft aan de 

leerling, vervangen worden door interactie tussen de inhoud en de leerling. Alle vormen van interactie zijn 

nodig, het gaat erom de optimale mix te vinden. Deze mix is afhankelijk van het lesdoel en de wensen van de 

lerenden. 

Nelissen (2002a) maakt onderscheid in de intensiteit van de interactie en het verschil in expertise. Met mate 

van intensiteit bedoelt hij een schaal die loopt van een terloopse opmerking tot een stevige discussie. Met 

verschil in expertise bedoelt hij het verschil dat tussen de deelnemers aan de interactie kan bestaan in kennis 

van en ervaring met het besproken onderwerp. Ook hier kan de schaal lopen van helemaal geen verschil in 
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expertise tot een totaal verschil in expertise. Zie Figuur 2 voor een schematische weergave van de 

verschillende combinaties van expertise en intensiteit die kunnen ontstaan op basis van deze schalen.

Intensiteit van interactie

Verschil in

expertise

Figuur 2 Verschil in intensiteit en expertise van interactie (Nelissen, 2002a)

Uitgaande van het gegeven dat er sprake is van interactie, de rechter kolom van Figuur 2, kan in het 

onderwijs een tweetal situatie onderscheiden worden waarin interactie voorkomt. In de ene situatie is er geen 

verschil in expertise, interactie vindt plaats tussen gelijken. Meestal is dit interactie tussen leerlingen, 

Nelissen (2002a) en Mercer (1999) noemen dit horizontale interactie. Wanneer er sprake is van interactie 

tussen een leraar en een leerling of meer leerlingen, waarbij er verschil is in expertise, dan spreken Nelissen 

(2002a) en Mercer (1999) van verticale interactie. Traditioneel komt deze vorm van interactie veel in het 

onderwijs voor. In Tabel 1 zijn de verschillende vormen en soorten van horizontale en verticale interactie 

weergegeven samen met de bedreigingen die bij beide vormen zijn te onderscheiden en de niveaus die 

benoemd kunnen worden.

Geen interactie

Wel verschil in expertise

Wel interactie

Wel verschil in expertise
Geen interactie

Geen verschil in expertise

Wel interactie

Geen verschil in expertise
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Tabel 1 Vormen, soorten, bedreigingen en niveaus van verticale en horizontale interactie (Nelissen, 2002a)

Verticale interactie Horizontale interactie
Vormen Leraar met één leerling.

Leraar met groepje leerlingen.
Leraar met de hele klas.

Tussen twee leerlingen.
In een klein groepje leerlingen.
Tussen één leerling en de klas.

Soorten Scaffolding, de leraar geeft zoveel hints en 
voorbeelden als nodig is voor een leerling 
of leerlingen om weer zelfstandig verder te 
kunnen.
Revoicing, waarbij de leraar het antwoord 
van een leerling in andere woorden herhaalt.
Wederkerig leren, leraar en leerling leiden 
gezamenlijk het gesprek in goede banen.
Meester-gezel model, komt vooral in het 
beroepsonderwijs voor.

Tutor leren, waarbij meestal een oudere 
leerling een jongere ondersteunt.
Coöperatief leren waarbij een groepje 
leerlingen zelfstandig aan de slag gaat met 
weinig inmenging van de leraar.
Leren in tweetallen.

Bedreigingen Leraar is zich te weinig bewust van eigen 
denkpatronen.
Pseudo-interactie, waarbij leerlingen 
wenselijke antwoorden geven.
Legitimerend antwoorden door de 
leerlingen omdat ze denken dat ze 
gecontroleerd worden.
Namaak-interactie, leraar is niet werkelijk 
geïnteresseerd in het antwoord van de 
leerling.

Sociaal wenselijk gedrag en antwoorden.
Meeliften, geen inzet hebben.
Dominant gedrag van één of enkele 
leerlingen.
Blijft het bij herhalen van bekende kennis of 
wordt er een nieuwe stap gezet in het 
leerproces.
Onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is 
voor inhoudelijke inbreng.

Niveaus Niveau 1: Leraar volgt eigen bedoelingen.
Niveau 2: Leraar gaat mee met gedachten 
en ideeën van de leerlingen, maar verliest 
het doel daarbij uit het oog.
Niveau 3: Leraar geeft sturing aan het 
gesprek waarbij hij het doel in het oog 
houdt, maar ook meegaat met de 
redeneringen van de leerlingen.

Niveau 1: Twistgesprek, er is weinig 
leeropbrengst.
Niveau 2: Voortbordurend gesprek waarbij 
leerlingen inbreng van anderen kritiekloos 
accepteren.
Niveau 3: Exploratief gesprek, leerlingen 
luisteren naar elkaars argumenten, gaan 
serieus op elkaars argumenten in en doen 
suggesties.

De interactie tussen leerlingen en de leraar wordt voor een groot deel geleid door de soorten vragen die 

worden gesteld (Nelissen, 2002b). Er zijn drie soorten vragen te onderscheiden die elk een verschillende 

functie vervullen in de manier waarop de interactie zich verder zal ontwikkelen. In Tabel 2 staan de soorten 

vragen, hun functie en voorbeelden daarvan bij elkaar.

Tabel 2 Soorten vragen en voorbeelden (Nelissen, 2002b)

Soort vraag Functie Voorbeeld
Controlerende vraag -Reproductie Welk getal komt voor 30?

-Evaluerend Kan ik verder gaan?

-Diagnostisch Reken eens hardop. 

Stimulerende vraag -Kritische denken 
oproepen

Leg me dat eens uit.
Zou je het kunnen tekenen?

-Reflectie oproepen Weet je dat wel zeker.
Wat vinden jullie daarvan?

Retorische vraag Ik hoef toch niet te vragen hoe …..
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Nelissen en Van Oers (2002) geven een verdere toelichting op de bedoeling van verschillende vragen die 

worden genoemd in Tabel 2. Met reproductie vragen controleert de leraar de parate kennis van de leerlingen. 

Met een evaluerende vraag wil de leraar controleren of hij verder kan met de les en of de leerlingen de stof 

hebben begrepen. Een diagnostische vraag kan gebruikt worden als controlerende vraag, dan onderzoekt de 

leraar hoe de leerling heeft gedacht. Met een diagnostische vraag kan een leerling ook gestimuleerd worden 

om zijn oplossing te verbaliseren, dan wordt de vraag ingezet als stimulerende vraag. Kritisch denken 

oproepende vragen hebben als doel de leerlingen aan te zetten tot nadenken over het probleem dat moet 

worden opgelost, het gaat dus om een situatie in de buitenwereld. Reflectie oproepende vragen hebben de 

bedoeling om bij de leerlingen het niveau van denken en probleem oplossen te verhogen door te reflecteren 

op het eigen handelen en het denkproces. 

Interactie in de reken-wiskunde lessen

De omslag van een traditionele vorm van lesgeven, waar een IRE interactiepatroon gebruikelijk is, naar een 

manier van lesgeven die past bij de theorie van realistisch rekenen-wiskunde is voor de leraar een grote stap 

(Wood, 1997; Nelissen, 2002a; Smith et al., 2004). Leraren ervaren vaak belemmeringen om deze omslag te 

maken doordat ze neigen naar het kopiëren van een doceerstijl zoals ze die zelf als leerling hebben ervaren 

(Nathan & Knuth, 2003). Gravemeijer (2004) noemt dit de overgang van een traditioneel didactisch contract 

naar een onderzoekend didactisch contract. 

Een onderzoekend contract wordt door hem omschreven als een lesmodel waarbij de leerlingen zelf 

ontdekkend leren en het leerproces van de leerlingen centraal staat. De leerlingen moeten hun oplossing 

uitleggen, toelichten en verdedigen. De andere leerlingen proberen de uitleg van de presenterende leerling te 

begrijpen. De leraar geeft geen antwoorden, hij stelt wel nieuwe vragen om het leerproces te ondersteunen. 

De leraar houdt daarbij het lesdoel en de grote lijn in de gaten. Hij leidt het leerproces, legt verbindingen en 

helpt zo het niveau te verhogen. Een belangrijk onderdeel van deze manier van lesgeven is het vermogen van 

de leraar om zich te verplaatsen in de leerlingen en vanuit dat perspectief te kijken naar de opdracht, te 

bedenken welke oplossingen zouden kunnen worden gevonden en welke moeilijkheden naar voren zouden 

kunnen komen (Gravemeijer, 2004). Wanneer een leraar dit doet is hij in staat om te anticiperen op het 
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ontdekproces van de leerlingen. Door Simon (1995) wordt dit beschreven als het formuleren van een 

‘hypothetical learning trajectory’.

Om een reken-wiskunde les op een goede manier te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat de leraar over 

voldoende vakkennis beschikt en een goede lesstructuur kan aanbrengen (Aubrey, 1995; Nathan & Knuth, 

2003; Van Eerde et al., 2008).  Onder vakkennis wordt verstaan kennis van de rekenkundige-wiskundige 

concepten, verbanden en algoritmes. Onder lesstructuur valt: interactie, coördinatie, overzicht van lesdoel en 

lange termijn doel. Wanneer een leraar beschikt over een goede vakkennis is hij beter in staat om vanuit het 

perspectief van de leerling te bedenken welke oplossingen aan bod kunnen komen en waar moeilijkheden 

kunnen ontstaan. Op deze manier kan de leraar anticiperen op het leerproces en op het juiste moment hulp 

bieden (Aubrey, 1995). Een goede lesstructuur zorgt voor een open lesklimaat waarin leerlingen vrij zijn om 

hun oplossingen te presenteren, vragen te stellen, fouten te maken, te luisteren naar elkaar (Aubrey, 1995; 

Wood, 1997; Van Eerde et al., 2008).  Een open lesklimaat is een voorwaarde om de vakinhoudelijke doelen 

van realistisch rekenen-wiskunde te bewerkstelligen. Vaak is het noodzakelijk om nieuwe regels voor de 

leerlingen en de leraar af te spreken om dit open lesklimaat te creëren (Gravemeijer, 1994). Dit vraagt ook 

andere en vaak nieuwe vaardigheden van de leraar.

In de lessen realistisch rekenen-wiskunde is interactie volgens Van Eerde, Hajer en Prenger (2008) 

georganiseerd rond drie punten:

1. problematiseren van de opdracht;

2. constructie van een oplossing;

3. reflectie over de gevonden oplossingen.

Punt één wordt door de leraar geactiveerd, punt twee en drie wordt door de leraar begeleid.

Volgens Dekker en Elshout-Mohr (1998), Nelissen (2002b) en Gravemeijer (2004) wordt het niveau van de 

te leren wiskunde in de les verhoogd op het moment dat reflectie plaatsvindt. Op het moment dat reflectie 

plaatsvindt over het eigen handelen en het handelen van anderen wordt er geleerd (Wood, 1997). Van Eerde 

en collega’s (2008) geven aan dat in de dialoog de onderhandeling plaatsvindt over de rekenkundige-

wiskundige betekenis van de opdracht.

Volgens verschillende onderzoekers (Wood, 1997; Dekker & Elshout-Mohr, 1998; Steinbring, 2005) kunnen 

verschillende fasen worden onderscheiden in het proces van leerlingen om rekenen-wiskunde te construeren. 
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Leerlingen hebben eerst zelfstandig of in groepjes aan een open opdracht gewerkt. Vervolgens vinden de 

volgende activiteiten plaats: presentatie van de oplossing; verder verbaliseren en expliciteren door de 

presenterende leerling, de andere leerlingen stellen eventueel vragen; de presenterende leerling rechtvaardigt 

zijn oplossing; reflectie op de gepresenteerde oplossingen door alle leerlingen. Het is noodzakelijk om al 

deze fasen te doorlopen om te komen tot niveauverhoging en daarmee tot verticale mathematisering (Dekker 

& Elshout-Mohr, 1998). Deze fasen komen overeen met de situatie van het door Gravemeijer (2004) 

omschreven onderzoekend didactisch contract. Alleen wanneer een leerling verwarring ervaart ten opzichte 

van de eigen oplossing, is de leerling bereid zijn oplossing te herzien, dan wordt er geleerd (Von Glaserfeld, 

1991).

De rol van de leraar kenmerkt zich door begeleiding van het leerproces van de leerlingen (Gravemeijer, 

2004). Dit heeft tot gevolg dat er regelmatig verticale interactie zal plaatsvinden in de les. Door de leraar zal 

gebruik worden gemaakt van scaffolding door zoveel hints en voorbeelden te geven dat de leerlingen hun 

eigen leerproces weer vorm kunnen geven, ook revoicing zal onderdeel uitmaken van de mogelijkheden van 

de leraar. De verticale interactie van de leraar zal niveau 3 moeten bereiken (zie Tabel 1), hij zal sturing 

moeten geven aan het gesprek maar ook mee moeten gaan met de redenering van de leerlingen en proberen 

die te snappen (Nelissen, 2002a). Een andere methode die door de leraar zal worden gebruikt om het lesdoel 

te bereiken is het stellen van vragen (Nelissen, 2002b). Om het gewenste proces op gang te brengen zullen 

dit voornamelijk vragen zijn die stimuleren tot kritisch nadenken, expliciteren van de oplossing en reflectie. 

Reproductie vragen passen minder goed bij een onderzoekend didactisch contract.

Methode

Onderzoeksopzet

In dit onderzoek is sprake van een longitudinale case study. Om tot beantwoording van de onderzoeksvragen 

te komen zijn de opgenomen lessen van drie leraren kwalitatief geanalyseerd. De lessen zijn opgenomen 

gedurende het schooljaar 2007/2008. 
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Onderzoeksgroep

De deelnemende leraren zijn door het FI geworven door gebruik te maken van al lopende contacten met 

basisscholen (PO) en middelbare scholen (VO). Wanneer een school zich geïnteresseerd toonde, volgde een 

kennismakingsgesprek. Op basis van dit gesprek hebben sommige scholen zich teruggetrokken als kandidaat. 

Er bleven in het eerste projectjaar twee scholen over, een basisschool en een middelbare school. Van de 

basisschool heeft één leraar meegedaan in het eerste projectjaar, een tweede leraar doet mee in het tweede 

projectjaar. Van de middelbare school hebben in het eerste projectjaar twee leraren meegedaan, in het tweede 

projectjaar is een nieuwe leraar op een andere school benaderd. In dit onderzoek doen de leraren uit het 

eerste projectjaar mee. Alle leraren deden aan het project mee op basis van vrijwilligheid, iedereen had zijn 

eigen motivatie waarom ze het aantrekkelijk vonden om deel te nemen aan het project. Voor hun 

inspanningen ontvingen ze een vergoeding. Voorafgaand aan de eerste onderzoeksles hadden de leraren het 

projectplan en hoofdstuk 7 uit het boek Breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen (TAL-team, 

2006) ontvangen. In het interview met de leraren, dat voor de eerste onderzoeksles is afgenomen, is er een 

vraag gesteld over de ervaring van de leraren met het voeren van een klassendiscussie, er is op dat moment 

kernachtig toegelicht wat hieronder wordt verstaan, zie bijlage 1 voor het interviewprotocol.

Leraar A

Dit is een man die ten tijde van het project werkte op een basisschool in groep 7. Hij is een leraar met 36 jaar 

ervaring in het onderwijs waarvan 31 jaar in de bovenbouw van het basisonderwijs. Leraar A geeft aan dat 

hij naast het gewone boek ook ander materiaal gebruikt dat de uitgever beschikbaar stelt of dat hij zelf 

ontworpen heeft. Hij vindt het voor het realiseren van realistisch rekenen belangrijk dat de leerlingen inzicht 

ontwikkelen, leren samenwerken, individueel werken, leren vragenstellen aan de leraar en aan andere 

leerlingen. Hij hoopt door middel van het project zijn leerlingen enthousiaster te maken voor rekenen en 

nieuwe mogelijkheden voor zichzelf te ontdekken. Hij heeft weinig ervaring met een klassikale discussie 

naar aanleiding van een probleem, maar is hier wel nieuwsgierig naar. Hij denkt dat er met de andere 

didactiek tijdwinst is te halen omdat het inzicht van de leerlingen wordt vergroot door rekenen op deze 

manier aan te bieden. Een typerende les van leraar A kent een opbouw van instructie, zelfstandig werken van 

de leerlingen alleen of in groepjes en een korte afsluiting. Tijdens het instructiemoment maakt de leraar 

gebruik van het IRE interactiepatroon.
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Leraar B

Dit is een vrouw die ten tijde van het project werkzaam was op een school voor voorgezet onderwijs waar zij 

wiskundelessen gaf in verschillende klassen. De deelnemende klas betrof een brugklas VMBO TL. Zij is een 

lerares met 21 jaar ervaring, waarvan een gedeelte in Duitsland. Ze heeft 12 jaar ervaring binnen het VMBO 

en is in het projectjaar voor het tweede jaar werkzaam op de deelnemende school. Zij vindt het voor het 

realiseren van realistisch rekenen-wiskunde belangrijk dat leerlingen procedures oefenen, inzicht 

ontwikkelen, verschillende strategieën leren en vragen leren stellen aan de leraar. Ze hoopt door het project 

nieuwe werkvormen te leren waardoor haar lessen gevarieerder kunnen worden. Op school wordt het concept 

denken, delen, uitwisselen gebruikt. Leraar B geeft aan dat zij dat niet zoveel toepast in haar lessen, ze zou 

dat wel meer willen doen. Af en toe gebruikt zij weleens een klassikale discussie als werkvorm, zij zou dat 

wel meer willen. Bovendien wil ze zich graag verder ontwikkelen op het onderdeel reflectie op de 

oplossingen. Een typerende les van leraar B kent de fasen instructie, waarvan huiswerk bespreken een 

onderdeel kan uitmaken, zelfstandig werken van de leerlingen en een afsluiting waarbij meestal huiswerk 

wordt opgegeven. Tijdens de instructiefase is het IRE interactiepatroon herkenbaar.

Leraar C

Dit is een man die ten tijde van het project werkzaam was op een school voor voorgezet onderwijs waar hij 

wiskundelessen gaf in verschillende klassen. De deelnemende klas betrof een brugklas VMBO TL. Hij is een 

leraar met 27 jaar ervaring in het onderwijs waarvan 18 jaar in Suriname. Hij heeft 4 jaar ervaring binnen het 

VMBO en werkt voor het negende jaar op de deelnemende school. Leraar C is vrij kort voor aanvang van het 

project benaderd om deel te nemen als vervanging van de oorspronkelijk deelnemende leraar. Hij heeft 

daarom nog geen helder beeld van wat hij precies kan verwachten. Hij vindt het voor het realiseren van 

realistisch rekenen-wiskunde belangrijk dat leerlingen leren individueel te werken, inzicht ontwikkelen, 

procedures oefenen en vragen leren stellen aan de leraar. Hij heeft geen ervaring met een klassikale discussie 

over een probleem. Een goede discussie realiseren lijkt hem best lastig omdat leerlingen hier niet aan gewend 

zijn. Leraar C houdt ervan zijn leerlingen procedures aan te leren en die te oefenen. Deze werkwijze kan 

volgens zijn inschatting botsen met de manier van werken tijdens de onderzoekslessen. Een typerende les 

van leraar C bestaat uit een instructiemoment met huiswerkbespreking, zelfstandig werken van de leerlingen 

en een korte afsluiting van de les.
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Onderzoeksprocedure

De gebruikte data in dit onderzoek is verzameld door de projectgroep TienVeertien van het FI in de periode 

september 2007 tot en met juli 2008. Voor aanvang van de onderzoekslessen is er door het FI een opname 

gemaakt van een les van alle deelnemende leraren die typerend is voor de betreffende leraar (les 0), deze les 

maakte geen deel uit van het project. Aansluitend aan deze les is door de begeleidster van het FI een 

interview gehouden met de deelnemende leraar op basis van een van te voren vastgestelde lijst met vragen 

(zie bijlage 1). De leraren hebben ook een vragenlijst ingevuld (zie bijlage 2).  Zowel les 0, het interview als 

de vragenlijst hadden als doel om voor de start van het project een beeld te krijgen van de dagelijkse 

lespraktijk van de leraren, hun kennis over realistisch rekenen-wiskunde en hun verwachtingen. De 

onderzoekslessen werden opgenomen op video, les 1 is de eerste onderzoeksles die deel uitmaakt van het 

project. De problemen die in deze onderzoekslessen werden voorgelegd aan de leerlingen werden soms 

aangeleverd door het FI, soms werden ze door de leraren zelf ontworpen.

Aan het eind van het schooljaar is er een bijeenkomst geweest met alle deelnemende leraren, de begeleiders 

en de projectleiders. In de bijeenkomst is besproken wat de ervaring van de leraren was geweest en wat zij 

hebben geleerd. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt. 

Bij het project waren twee begeleidsters betrokken die de lessen opnamen op video en nabespraken met de 

leraren. De ene begeleidster verzorgde de begeleiding van leraar A, de andere begeleidde leraar B en C.

Beide begeleidsters stuurde tijdens de les soms bij door de leraar te wijzen op een oplossingstrategie van een 

bepaalde leerling of door iets te vragen. Dit soort interventies vond soms plaats en altijd naar goeddunken en 

op initiatief van de begeleidster. Voor de mondelinge en schriftelijke nabespreking werd geen vaste structuur 

gebruikt door de begeleidsters. Zij bespraken wat hen was opgevallen en de leraar bracht in wat hem/haar 

was opgevallen. De leraar reflecteerde niet op elke les volgens een vaste vragenlijst of iets dergelijks. 

Behalve de mondelinge nabespreking vond er door hem/haar geen gestructureerde reflectie plaats. De leraar 

zag zijn eigen les niet terug op video. Nadat de begeleidster de les had terug gezien op video schreef ze de 

les uit en gaf een schriftelijke reactie aan de leraar, over het algemeen via e-mail, met haar overdenkingen. 

Deze overdenkingen konden zowel betrekking hebben op het inhoudelijke deel van de les als op het gebied 

van de klassencultuur.

18



Interactie in de reken-wiskundeles; een video analyse.
Suzanne de Lange

De begeleidster van leraar A besprak vrijwel elke les mondeling en schriftelijk na met de leraar. De 

aanwijzingen van de begeleidster gingen vaak over de klassennormen, het doel van de les in samenhang met 

het onderzochte probleem en ruimte voor de eigen inbreng van leerlingen. De begeleidster van leraar B en C 

had vanwege roostertechnische problemen bijna geen kans om de lessen mondeling na te bespreken met de 

leraren. Ook een schriftelijk reactie lukte niet altijd.

In het huidige onderzoek wordt gebruik gemaakt van het interview van de leraren, de door hen ingevulde 

vragenlijst en de opgenomen les 0 om een beeld te krijgen van de uitgangspositie van de deelnemende 

leraren. Les 0 is door de onderzoeker bekeken om een indruk te krijgen van een typerende les van de leraren 

voor de start van het project. Van iedere leraar is vervolgens een kwart van de opgenomen onderzoekslessen 

precies geanalyseerd. Het aantal opgenomen onderzoekslessen varieert per deelnemende leraar. Van leraar A 

zijn er 18 onderzoekslessen opgenomen, de eerste 3 lessen vonden plaats in niveaugroepen, daarna is 

besloten de lessen te geven in de totale groep. Van leraar B zijn er 12 onderzoekslessen opgenomen en van 

leraar C 10. De onderzoekslessen die zijn geanalyseerd, zijn gelijkmatig verspreid over het aantal 

opgenomen lessen gekozen. Dit betekent dat van leraar A vijf onderzoekslessen worden onderzocht: les 1, 5, 

9, 13 en 18. Van de leraren B en C worden drie onderzoekslessen geanalyseerd. Voor leraar B zijn dat les 1, 

8 en 12. Voor leraar C zijn dat les 1, 5 en 9. Bij de keuze van de lessen heeft meegespeeld dat niet van alle 

onderzoekslessen de bespreking helemaal was opgenomen of dat de opdracht van de les niet of nauwelijks 

tot een nabespreking leidde. In die gevallen is een andere les gekozen. De lessen van leraar A zijn helemaal 

opgenomen, de lessen van de leraren B en C zijn vaak niet helemaal opgenomen.

Observatiemethode en data-analyse

Voor de analyse van de video’s is gebruik gemaakt van het programma ATLAS.ti 5.2. Met dit programma 

kunnen de video’s van de opgenomen lessen in stukjes worden geknipt en worden voorzien van een code en 

aantekeningen. Vervolgens kunnen van de geknipte fragmenten de codes worden geteld en de aantekeningen 

geanalyseerd.
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De opgenomen lessen zijn eerst ingedeeld in lesepisodes. Van deze lesepisodes is de omvang in tijd 

vastgesteld. Er zijn vier soorten lesepisodes onderscheiden:

1. Start

De informatie die de leraar geeft om aan de slag te kunnen in de les, waaronder ook de formulering van de 

vraag/opdracht van de les. Ook als er na even werken aan de opdracht een nadere toelichting door de leraar 

wordt gegeven vanwege onduidelijkheden bij leerlingen, maar het niet over oplossingen gaat, valt dit onder 

start. Wanneer in de les een nieuwe opdracht wordt gegeven is dit opnieuw een startmoment.

2. Leerlingenwerk

Lesepisode waar de leerlingen aan het werk zijn, alleen, in tweetallen of in groepjes, met het geïntroduceerde 

probleem. Soms schrijven leerlingen de antwoorden van hun groepje vast op het bord in deze lesepisode, 

maar geven hier nog geen mondelinge toelichting bij. Ondertussen gaat het werken in de groepjes door.

3. Bespreking

De klassikale bespreek momenten, waarbij de leerlingen hun oplossingen presenteren en toelichten met of 

zonder gebruik van het bord en er vervolgens over gesproken wordt. Dit kan een tussenstap in het 

oplosproces zijn, zoals het bepalen van aanvullende vragen. Na een tussenbespreking gaan de leerlingen 

weer verder met de opdracht.

4. Overig

Onderbrekingen van de les door binnenkomst van iemand (leerling of leraar). Mededelingen van de leraar 

die geen betrekking hebben op de reken-wiskunde les en andere activiteiten die niet horen bij het onderwerp 

van de les. Of gedrag van leerlingen dat niets te maken heeft met de les.

Van de lesepisoden bespreking is vervolgens de interactie gedetailleerd geanalyseerd. Er is gekozen om de 

lesepisode bespreking preciezer te analyseren omdat de kern van realistisch rekenen-wiskunde zich bevindt 

in het bespreken van de oplossingen en het reflecteren op de oplossingen (Gravemeijer, 1994), dat vindt 

vooral plaats tijdens de bespreking. Door de interactie van de leraar en de leerlingen gedetailleerd in kaart te 

brengen, wordt geprobeerd inzichtelijk te maken op welke punten de leraar zich ontwikkeld. De lesepisode 

start leent zich hier minder voor omdat het daar gaat om de introductie van het probleem en de leraar het 

meest zelf aan het woord zal zijn. Interactie staat hier minder centraal en ook mathematiseren speelt hier 

20



Interactie in de reken-wiskundeles; een video analyse.
Suzanne de Lange

minder een rol. In het project stond de ontwikkeling van de leraar centraal, vandaar dat de lesepisoden van 

het leerlingenwerk niet verder geanalyseerd worden. Bovendien is de kwaliteit van de opnames van de 

momenten van leerlingenwerk hiervoor onvoldoende.

Voor de analyse van de lesepisoden bespreking is een codeschema opgesteld aan de hand van de indeling die 

Nelissen (2002a; 2002b) heeft gemaakt met betrekking tot verticale interactie en de soorten vragen die 

kunnen worden onderscheiden. Uit de omschrijving van het onderzoekend didactisch contract zoals 

beschreven door Gravemeijer (2004) zijn ook codes gehaald. Van de leerlingen werd bekeken of  het 

leerproces van de leerlingen centraal stond in de les, waarbij er ruimte was voor zelfontdekkend leren, zoals 

de bedoeling is in een onderzoekend didactisch contract. Naast het coderen met behulp van het 

codeerschema is er bij elk gecodeerd fragment aangegeven wat er gebeurde door middel van interpretatieve 

aantekeningen.

In Tabel 3 staan de codes die voor de analyse van de lesepisode bespreking zijn onderscheiden, het 

uitgebreide codeerschema staat in bijlage 3.

Tabel 3 Codes voor interactie mogelijkheden van de leraar en de leerling
Interactie mogelijkheden leraar Soorten vragen leraar Interactie mogelijkheden leerling
Leraar legt uit wat de oplossing 
volgens hem/haar moet zijn.

Leraar stelt een reproductievraag. Leerling geeft antwoord op een vraag 
van de leraar.

Leraar geeft hint om een stapje 
dichter bij een oplossing te komen.

Leraar stelt een diagnostische vraag. Leerling presenteert een oplossing.

Leraar geeft een voorbeeld. Leraar stelt een evaluatievraag. Leerling legt zijn/haar antwoord 
verder uit naar aanleiding van een 
vraag van de leraar of een andere 
leerling.

Leraar herhaalt antwoord leerling in 
eigen woorden, revoicing.

Leraar stelt een kritisch denken 
oproepende vraag.

Leerling geeft zijn/haar mening naar 
aanleiding van een vraag van de 
leraar of een andere leerling.

Leraar maakt opmerking over de 
klassencultuur.

Leraar stelt een reflectievraag. Leerling vult het antwoord van de 
leraar of een andere leerling aan.

Leraar speelt een vraag die aan hem/
haar is gesteld door naar een 
leerling.

Leerling geeft een voorbeeld.

Leraar geeft positieve waardering 
aan een leerling.

Leerling herhaalt het antwoord van de 
leraar of een andere leerling in eigen 
woorden, revoicing.

Leraar geeft negatieve waardering 
aan een leerling.

Leerling stelt een vraag om 
toelichting aan de leraar of een 
andere leerling.

Leraar geeft neutrale waardering aan 
een leerling.

Leerling stelt een reflectievraag aan 
de leraar of een andere leerling.

Ook is door de onderzoeker aangegeven wanneer er volgens haar sprake was van een gemiste kans van de 

leraar om een andere interactiemogelijkheid toe te passen en de uitgangspunten van het realistisch rekenen-
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wiskunde toe te passen. Het gaat dan om het zelf beantwoorden van vragen of uitleggen van stof door de 

leraar in plaats van dit door te spelen naar de leerlingen of het niet verder doorvragen bij een leerling om de 

oplossingsstrategie te expliciteren. Bij de fragmenten waar sprake was van een gemiste kans is dit door 

middel van een code aangegeven waarna er is bijgeschreven wat er naar de mening van de onderzoeker 

anders had gekund. 

Alle codes zijn per leraar per onderzoeksles verzameld en geteld. Vervolgens is er gekeken bij welke codes 

er toe- en/of afname was te constateren en welke verklaring hier mogelijk aan kon worden gehecht op basis 

van de literatuur en de begeleiding van de leraren. Bij deze analyse is ook gebruik gemaakt van de 

aantekeningen die de onderzoeker bij de fragmenten had genoteerd.

De coderingen van de gemiste kansen zijn apart onderzocht. Dit is gedaan door de interpretatieve 

aantekeningen die bij de fragmenten zijn gemaakt te lezen en te kijken of er sprake was van een gemiste kans 

op doorvragen van de leraar bij een leerling of dat de leraar de vraag had kunnen doorspelen naar de klas in 

plaats van zelf antwoord of uitleg te geven. Hierbij is ook gekeken of er in de loop van de lessen een 

verandering optrad in het aantal en soort gemiste kansen.

Zowel van het coderen van de lesepisodes als van het coderen van de bespreking is de inter- en 

intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid vastgesteld door Cohen’s Kappa te bepalen. Om de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te bepalen heeft één van de projectleiders van TienVeertien een les 

ingedeeld in lesepisodes en van een andere les de lesepisode bespreking gecodeerd aan de hand van het 

codeschema. Cohen’s Kappa van de lesepisodes kwam uit op 0,92 en van de lesepisode bespreking op 0,50. 

De onderzoeker heeft na vier weken een les opnieuw ingedeeld in lesepisodes en van een andere les de 

episode bespreking opnieuw gecodeerd, vervolgens is de intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid vastgesteld. 

Voor de lesepisodes kwam Cohen’s Kappa uit op 0,88 en voor de lesepisode bespreking op 0,86. De vrij lage 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor de lesepisode bespreking heeft geen invloed gehad op de resultaten 

omdat de onderzoeker de analyse van de lessen alleen heeft uitgevoerd. Vanwege deze reden is er geen 

poging gedaan om de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te vergroten. Hiertoe waren wel mogelijkheden 

geweest omdat voorafgaand aan de codering door de projectleider weinig toelichting is gegeven bij de 

coderingen en bij de analyse duidelijk werd dat het grootste verschil werd gemaakt door twee specifieke 

coderingen. Door een verdere uitleg en overleg over deze twee coderingen zou de 

22



Interactie in de reken-wiskundeles; een video analyse.
Suzanne de Lange

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid waarschijnlijk vergroot kunnen worden. Gezien de uitkomsten van de 

intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid en het gegeven dat het coderen door de onderzoeker alleen is uitgevoerd, 

kan gesproken worden van een hoge betrouwbaarheid van de uitkomsten.

Verwachtingen

De verwachtingen over de uitkomsten van het onderzoek zijn:

 In de loop van de lessen zal de tijd die een leraar besteedt aan de lesepisode bespreking toenemen.

 In de loop van de lessen zullen de leraren meer gebruik gaan maken van de interactiemogelijkheden 

die passen bij scaffolding en een onderzoekend didactisch contract.

 De leraren zullen meer stimulerende vragen gaan stellen en minder controlerende vragen. Hierdoor 

zal het leerproces meer in handen van de leerlingen komen en blijven. De leraar treedt meer op als 

regisseur om het denkproces van de leerlingen in goede banen te leiden. 

 De leerlingen krijgen meer ruimte in de les om te werken aan eigen oplossingen. De leerlingen gaan 

deze oplossingen presenteren, verdedigen en heroverwegen zoals past bij een onderzoekend 

didactisch contract.

 Het aantal gemiste kansen om een bepaalde sturing te geven of vraag te stellen neemt af in de loop 

van de lessen.

Resultaten

De resultaten van de onderzoeksvragen 1, 2, 3, 4 en 5 worden per vraag besproken voor alle drie de leraren. 

Vervolgens wordt bij alle vijf de vragen het antwoord op vraag 6 besproken, de verschillen en 

overeenkomsten tussen de leraren en het PO en VO.

Aandeel bespreking in de les

In Figuur 3, 4 en 5 wordt weergegeven hoeveel tijd er per les aan de lesepisode bespreking is besteed door de 

verschillende leraren. 
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Figuur 3 Tijd besteed aan bespreking, leraar A
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Figuur 5 Tijd besteed aan bespreking, leraar C

24



Interactie in de reken-wiskundeles; een video analyse.
Suzanne de Lange

Bij leraar A neemt het aandeel bespreking in de loop van de lessen toe van 9 minuten in les 1 tot 19 minuten 

in les 5, de gemiddelde duur van de bespreking is 0:15:51. Bij leraar B is sprake van een lichte toename, de 

gemiddelde duur van de bespreking is 0:10:24. Bij leraar C neemt de duur van de bespreking tussen les 1 en 

les 2 flink toe, de gemiddelde duur van de bespreking is 0:11:50. Bij alle drie de leraren is sprake van een 

toename van de duur van de lesepisode bespreking, dit zegt echter nog niets over de kwaliteit van de 

bespreking.

Tussen de leraar van het PO en de leraren van het VO is verschil in de duur van de lesepisode bespreking te 

constateren. Leraar A besteedt gemiddeld meer tijd aan de bespreking dan de leraren B en C. Het verschil 

tussen leraar B en C is klein.

Interactie in de lesepisode bespreking

De interactie in de lesepisode bespreking wordt onderverdeeld in interactie mogelijkheden gebaseerd op de 

overgang van een traditioneel didactisch contract naar een onderzoekend didactisch contract (Gravemeijer, 

2004) en scaffoldingmethoden (Nelissen, 2002a), de soorten vragen die door de leraren zijn gesteld volgens 

de indeling van Nelissen (2002b) en de interactiemogelijkheden van de leerlingen.

Scaffolding en onderzoekend didactisch contract

In Tabel 4 staan de frequenties van de codes die horen bij de overgang van het didactisch contract en 

scaffolding vermeld van alle drie de leraren per les.

Tabel 4 Frequentie van codes voor scaffolding en didactisch contract per leraar, per les
Leraar Leraar A Leraar B Leraar C
Code Leraar\Les 1 2 3 4 5 tot 1 2 3 tot 1 2 3 tot
Legt uit 3 10 1 4 11 29 1 5 4 10 9 5 14
Geeft hint 1 3 1 5 2 2 1 1
Geeft voorbeeld
Revoicing 4 10 8 8 12 42 2 1 2 5 6 10 9 25
Maakt opmerking klassencultuur 7 9 6 7 2 31 5 5 5 15 4 3 6 13
Speelt vraag door
Geeft positieve waardering 2 4 3 2 11 5 5 4 3 7
Geeft negatieve waardering 1 3 3 2 9 3 5 8
Geeft neutrale waardering 1 1 2 1 1 1 3
Totaal 19 39 18 22 31 129 8 13 16 37 19 31 21 71

Leraar A herhaalt vaak de antwoorden die de leerlingen geven, de frequentie hiervan blijft hoog. Zijn 

opmerkingen over de klassencultuur nemen in de loop van de lessen af. De frequenties voor de code legt uit 

wisselen sterk per les. Wanneer naar alle lessen wordt gekeken valt op dat leraar A aan het eind van de les 
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terugvalt op uitleggen. Wanneer leraar A uitlegt, maakt hij gebruik van het patroon: vraag, antwoord leerling, 

herhalen antwoord leerling en waardering geven. In Figuur 6 is hiervan als illustratie een stukje transcriptie 

uit les 5 van leraar A te lezen.

A: Shannon wat is dit? (tekent iets op bord)
L1: Lengte.
A: Ik zou zeggen streep maar dat jij aan lengte denkt vind ik prima.
A: Hoeveel is ie? Schat eens. Hoelang, lengte, hoelang is tie. Davey.
L2: 25 centimeter
H: 25 centimeter. Wat is dit?
L3: Een vierkant.
A: Een vlak, een vierkant. Schat eens hoeveel.
L4: 1 vierkante decimeter.
A: Jij schat 1 vierkante decimeter. Nu heb ik met 1 maat te maken, hier heb ik er met 2 te maken. Hier  

heb ik een bak. Dan heb ik al met 1, 2, 3 maten te maken. En zo gauw ik met drie maten te maken heb,  
kubieke, heb ik te maken met inhoud. [......] Wat is heel belangrijk bij het omrekenen?

L4: Zeker weten dat het hetzelfde is.
A: Ja dat is heel belangrijk, je moet zeker weten dat dit en dit hetzelfde is. Er was nog een gegeven. Welk  

probleem heb je hier?
L5:  Dat het centimeter is en geen decimeter.
A: Dat het centimeter is en geen decimeter. 

Figuur 6 Transcriptie deel les 3, leraar A

De analyse van leraar B laat zien dat zij elke les expliciet maakt hoe ze wil dat er gewerkt wordt door de 

leerlingen, de frequentie van de code over klassencultuur verandert niet. 

Leraar C laat een zelfde soort patroon zien als leraar A. Ook leraar C grijpt aan het eind van de les vaak naar 

uitleg geven en ook hij maakt dan gebruik van het patroon: vraag, antwoord leerling, herhalen antwoord 

leerling en waardering geven. In de laatste les van leraar C zijn de frequenties van waardering geven lager 

dan in de eerste twee lessen. Hij doet dit bewust zoals blijkt uit het stukje transcriptie van les 2 in Figuur 7. 

C: Dus jij zou dat verhaal niet op deze manier vertellen. Maar het gaat mij niet om het verhaal, het gaat  
mij om de grafiek. Zou je dat hetzelfde doen? Hoe zou je het dan tekenen?

L: Op de verticale as zou ik in stapjes van 25 en op de horizontale zou ik een zaagtand tekenen.
C: Daar hebben we het al over gehad. Maar deze kromme? Zou je al de punten met elkaar verbonden 

hebben?
L2: Andere punten heb je niet.
C: Geen keus?
L2: Nee, ja hoe moet je het anders doen?
C: ..... Ik zeg nog niets daarover.

Figuur 7 Transcriptie deel les 2, leraar C

Verder valt op dat alle leraren weinig gebruik maken van mogelijkheden om een hint of voorbeeld te geven, 

ook spelen ze geen vragen die aan hen worden gesteld door naar de andere leerlingen.
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Soorten vragen

Figuur 8, 9 en10 geven de verdeling weer van het soort vragen dat door de drie leraren in de verschillende 

lessen is gesteld. Het soort vraag wordt uitgedrukt in het percentage van het totaal aantal vragen dat in een 

les is gesteld door de leraar.
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Figuur 8 Percentage per soort vraag ten opzichte van totaal aantal vragen per les, leraar A

Uit Figuur 8 valt af te leiden dat leraar A in de loop van de lessen meer variatie aanbrengt in de soorten 

vragen die hij stelt, het aandeel stimulerende vragen neemt toe. Het aandeel diagnostische vragen neemt na 

les 2 toe, leraar A gebruikt deze vragen om de denkwijze van de leerlingen helder te krijgen. Het aantal 

reproductievragen neemt in de loop van de lessen af, om dan in les 5 weer wat te stijgen. 
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Figuur 9 Percentage per soort vraag ten opzichte van totaal aantal vragen per les, leraar B

27



Interactie in de reken-wiskundeles; een video analyse.
Suzanne de Lange

0%

10%

20%
30%

40%

50%

60%

70%
80%

90%

100%

1 2 3

Les

Pe
rc

en
ta

ge

Reflectievraag
Kritisch denken oproepende vraag
Evaluatievraag
Diagnostische vraag
Reproductievraag

Figuur 10 Percentage per soort vraag ten opzichte van totaal aantal vragen per les, leraar C

De leraren uit het VO, leraar B en C, laten in de loop van de lessen meer variatie zien in het soort vragen dat 

zij hun leerlingen stellen. Bij leraar B valt op dat ze de laatste les voor het eerst ook kritisch denken 

oproepende vragen stelt. Leraar C laat in de loop van de lessen een gelijkmatiger verdeling van de 

verschillende soorten vragen in de les zien.

Bij alle drie de docenten neemt de variatie toe. Wel blijft bij leraar A het aandeel reproductievragen hoog, 

gemiddeld 11 per les tegen 3 voor leraar B en 4 voor leraar C. Het aandeel stimulerende vragen ten opzichte 

van de controlerende vragen is bij alle leraren lager. 

Interactiemogelijkheden van leerlingen

Tabel 5 Frequenties van codes voor interactiemogelijkheden van de leerlingen per leraar, per les
Leraar Leraar A Leraar B Leraar C
Code Leerling\Les 1 2 3 4 5 tot 1 2 3 tot 1 2 3 tot
Geeft antwoord op vraag 12 23 15 4 15 69 1 2 4 7 2 8 10 20
Presenteert oplossing 6 1 6 7 5 25 4 3 5 12 4 2 5 11
Legt uit/licht toe 1 1 5 1 7 15 3 2 5 17 3 3 23
Geeft mening 2 1 5 7 1 16 1 8 3 12 3 21 5 29
Vult aan 1 1 2 2 2 2 1 4 7
Geeft voorbeeld
Revoicing 1 1 2
Stelt vraag om toelichting 1 3 1 2 2 9 1 1 3 5 3 5 1 9
Stelt reflectie vraag
Totaal 22 30 33 21 32 138 10 16 17 43 31 40 28 99

Uit Tabel 5 is af te leiden dat de rol van de leerlingen bij leraar A anders wordt. De leerlingen krijgen meer 

ruimte om hun eigen oplossing te presenteren. In de laatste lessen betrekt de leraar de andere leerlingen in de 

klas er meer bij door na een presentatie eerst te vragen of de leerlingen nog vragen hebben, dan zelf vragen te 
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stellen en zich te onthouden van een waardering. Het aantal keer dat een leerling antwoord geeft op een 

vraag, meestal een reproductievraag, blijft vrij hoog, met uitzondering van les 4. Bij leraar B is niet veel 

verandering in de interactie van de leerlingen te constateren. Bij leraar C valt de wisselvalligheid in een 

aantal frequenties op. In les 1 is de frequentie bij legt uit hoog, in die les heeft de leraar veel diagnostische 

vragen gesteld waarna de leerlingen hun denkwijze verder toelichten. In les 2 is de frequentie mening hoog, 

de lesopzet van deze les was zo dat de leerlingen vaak hun mening gaven. In les 3 is de frequentie antwoord 

geven hoog. In deze les stelde de leraar veel reproductievragen.

Voor de leraren uit het VO is geen opvallend verschil te zien in het aandeel van de leerlingen in de les. Bij 

leraar A, uit het PO, krijgen de leerlingen meer ruimte voor hun eigen leerproces in de loop van de lessen.

Gemiste kansen

Tabel 6 Frequentie gemiste kansen per leraar, per les
Leraar Leraar A Leraar B Leraar C
Code\Les 1 2 3 4 5 tot 1 2 3 tot 1 2 3 tot
Doorvragen bij leerling 5 4 3 12 2 2 1 1 2
Doorspelen naar andere leerling 2 7 4 8 6 27 1 3 4 2 2
Ander soort vraag stellen 2 1 2 2 7 1 1 2 4 2 2 1 5
Te snel uitleggen 1 3 4 1 4 6 11 1 1 1 3
Totaal 7 13 8 11 11 50 2 6 13 21 6 4 2 12

Uit Tabel 6 is af te leiden dat op het gebied van de gemiste kansen een verschuiving optreedt bij leraar A. In 

de eerste lessen laat hij de kansen om door te vragen bij een leerling nog regelmatig liggen, in latere lessen 

komt dat niet meer voor. Bij leraar B loopt het aantal gemiste kansen in de loop van de lessen op, het lijkt 

alsof het haar in de loop van het jaar meer moeite kost om de lessen vorm te geven volgens het concept van 

realistisch rekenen-wiskunde. Bij leraar C zit er niet veel verandering in de gemiste kansen, er is geen 

opvallende verschuiving in de manier van lesgeven tussen les 1 en les 3 zichtbaar.

Uit de gemiste kansen van alle drie de leraren wordt duidelijk dat de regie van het leerproces in eigen hand 

wordt gehouden en het leerproces van de leerlingen niet voldoende centraal staat. Dit blijkt uit de gemiste 

kansen om een vraag door te spelen naar een andere leerling, of een andere leerling een presenterende 

leerling te laten helpen. De leraren grijpen soms in tijdens de presentatie van een leerling en gaan dan 

uitleggen, dit is mogelijk te snel. De leraar kan door een vraag anders te formuleren het leerproces een 

andere wending laten nemen. Nu stelt hij soms een gesloten vraag terwijl hij er door het anders te formuleren 

een open vraag van had kunnen maken en dan waren de leerlingen meer tot nadenken en reflectie aangezet. 
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Vooral aan het einde van de lessen zouden de leraren door een andere vraag te stellen, en niet uit te gaan 

leggen, reflectie op gang hebben kunnen brengen. Als illustratie hiervan staat in Figuur 11 een stukje 

transcriptie uit les 1 van leraar B.

B: Ik heb nu aan alle overige groepen en ook degene die al hun mededeling hebben gedaan nog een  
vraag. Is er iemand die dat nog heel anders heeft gedaan? Zonder procenten, zonder ... of niet? Want  
ik denk dat jullie het eens zijn dat Tess de winnaar is, dat heb ik inmiddels al gehoord. En met de 
procenten dat was denk ik ook vrij duidelijk en dan heb ik nog die andere redenering gehoord. Meer 
gescoord dan gemist, dus meer dan de helft goed en dat was ook goed.

L: Met delen doen.
B: Met delen. Wat bedoel je met delen?

Uitleg van manier met breuken door docent en leerling. Dan gaat de docent verder.

B: Voor wie is dat helemaal nieuw?
Voor jou is dat nieuw?

L2: Nee, dat had ik ook gedaan.
B: Dat had je gedaan? Dat had je moeten zeggen, het stond niet bij jullie oplossing. Maar het is  

inderdaad een goede manier. En dan kan je dus ook heel snel zien wie de betere of wie de slechtere  
is. Ik vind dat jullie dat hartstikke goed hebben aangepakt.

Einde van de les.

Figuur 11 Transcriptie deel les 1, leraar B

Discussie

Uit de les die voorafgaand aan het project is opgenomen (les 0), en nog geen deel uitmaakte van de 

onderzoekslessen vanuit het project TienVeertien, valt op te maken dat de deelnemende leraren gebruik 

maken van een traditioneel didactisch contract, zoals benoemd door Gravemeijer (2004). In de 

onderzoekslessen zou in de loop van het schooljaar de overgang naar een onderzoekend didactisch contract 

zichtbaar moeten worden, met de bij behorende interacties.

Voor leraar A is een verschuiving zichtbaar. Het aandeel bespreking neemt in de loop van de lessen toe, hij 

gaat gevarieerder vragen stellen en de leerlingen krijgen meer ruimte voor hun leerproces. Het aantal gemiste 

kansen op doorvragen bij een leerling neemt af.

Voor leraar B is er geen opvallende verschuiving zichtbaar. In de eerste les zijn verschillende aspecten van 

een onderzoekend didactisch contract al zichtbaar. Op het terrein van vragen stellen is deze leraar wel 

veranderd, daarin heeft zij meer variatie aangebracht. Een verdere ontwikkeling van een onderzoekend 

didactisch contract is echter niet te constateren.
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Voor leraar C is bijna geen verschuiving zichtbaar geworden. Deze docent laat heel verschillende lessen zien 

zoals blijkt uit de interactiemogelijkheden van de leerlingen, de lessen hebben elk een verschillende opzet en 

opdracht. 

Het is moeilijk vast te stellen welke invloed de begeleiding heeft gehad op de verschuiving die bij de leraren 

in meer of mindere mate optreedt. De interventiehandelingen van de begeleidsters zijn niet systematisch 

vastgelegd. Uit de overdenkingen die de begeleidster van leraar A naar hem stuurde valt op te maken dat 

haar opmerkingen eerst vooral gingen over de keuze van het probleem en het laten presenteren van de 

leerlingen, later gaat het ook meer over de leerlingen op elkaar laten reageren. Op deze punten is een 

verschuiving zichtbaar bij leraar A. Door de begeleidster van leraar B en C is zowel mondeling als 

schriftelijk veel minder gestuurd, hier was door allerlei praktische redenen geen mogelijkheid toe. Zij heeft 

de leraren wel voorzien van een uitgebreide beschrijving van het soort vragen die in bepaalde situaties 

gesteld zouden kunnen worden. De verschuiving in de soorten vragen die de leraren B en C stellen en de 

toename van de variatie van de vragen die bij leraar B en C zichtbaar is, zou hiervan het gevolg kunnen zijn. 

Behalve de begeleiding spelen ook andere factoren een rol in een eventuele verandering van de leraren. 

Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de ontwikkeling in de klas en de schoolomgeving. 

Leraar A geeft zelf in een slotbijeenkomst van alle deelnemende leraren aan het eind van het schooljaar aan 

dat hij vooral heeft geleerd om vertrouwen te hebben in de leerlingen en hun vermogen om zelf oplossingen 

te construeren. Ook geeft hij aan dat hij heeft geleerd om de opdrachten niet te complex te maken. De leraren 

B en C herkennen zich hierin. Leraar B zegt dat haar leerlingen gemotiveerder waren om met de 

onderzoekslessen aan de slag te gaan. Leraar C geeft aan dat hij heeft geleerd om wiskunde op een andere 

manier aan de leerlingen aan te bieden. Leraar B en C geven aan dat zij soms problemen ervaren met de tijd. 

Deze manier van lesgeven kost meer tijd en dat houdt in dat het ergens anders vanaf moet. Dit zou een 

verklaring kunnen zijn voor het gegeven dat de leraar PO meer tijd besteedt aan de lesepisode bespreking 

dan de leraren VO.

Uit de analyse van de lesepisode bespreking kwam ook naar voren dat alle leraren bijna geen hints of 

voorbeelden geven. Het zou kunnen dat de leraren tijdens de besprekingsfase geen gebruik maken van deze 

scaffoldingtechnieken (Nelissen, 2002a). De lesepisode van het leerlingenwerk is niet gedetailleerd 
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onderzocht, wellicht dat de leraren deze interactiemogelijkheden in die fase wel gebruikt hebben bij de 

begeleiding van individuele of groepjes leerlingen.

De eerste fasen in het wiskundige constructieproces van de leerlingen zoals genoemd door ondermeer Wood 

(1997) en Dekker en Elshout-Mohr (1998) worden zichtbaar in de onderzoekslessen van deze drie leraren. 

De leerlingen presenteren hun oplossing, er is ruimte voor aanvullende vragen van andere leerlingen en de 

leraar en de leerling vult zijn antwoord verder aan. 

De laatste fase, het reflecteren, is bij alle leraren tijdens het project weinig ontwikkeld. Door de leraren wordt 

soms een eerste begin in de richting van reflecteren gemaakt, maar uiteindelijk gaan ze toch weer over naar 

het zelf vertellen van de oplossing of de procedure. Een voorbeeld hiervan komt uit les 4 van leraar A, zie 

Figuur 12. De leraar heeft alle groepjes leerlingen laten presenteren en gaat over naar de laatste fase, het 

vergelijken van de oplossingen, reflecteren en mathematiseren.

A: Welke conclusie kan je trekken, en ik wijs het even aan, ik omcirkel het eventjes, let op.
Leraar omcirkelt bepaalde antwoorden in de oplossingen op het bord.

A: Wie maakt de zin af: Het gewicht is elke keer…..?
L: Even zwaar.
A: Hetzelfde, even zwaar. En als het gewicht hetzelfde is, wat kun je dan vergelijken?
L: Hoeveel gram suiker het is.
A: Hoeveel suiker erin zit, want dat zit bij de één meer als bij de ander

Figuur 12 Transcriptie deel les 4 leraar A

De leraar begint met een reflectievraag, namelijk welke conclusie er te trekken valt. Hij trekt vervolgens het 

leerproces naar zich toe en vervangt de reflectievraag door een reproductievraag waarop één antwoord 

mogelijk is. Het punt van reflecteren is door beide begeleidsters niet expliciet met de leraren besproken. Op 

dit punt valt nog veel winst te boeken. Deze constatering wordt ondersteund door de conclusie van de 

Inspectie van het Onderwijs (2008) dat er te weinig aandacht aan reflecteren op de oplossingen wordt 

besteed in de rekenles. De reflectiefase is essentieel in het proces van mathematiseren (Dekker & Elshout-

Mohr, 1998).

Uit de analyse van de gemiste kansen kwam naar voren dat de leraren het leerproces te veel in eigen hand 

houden, terwijl één van de basisuitgangspunten van realistisch rekenen-wiskunde juist is dat de leerlingen de 

ruimte moeten krijgen om de wiskunde opnieuw uit te vinden (Freudenthal, 1973). Een verklaring hier voor 

zou kunnen zijn dat de leraren te weinig het probleem dat die les besproken wordt, bekijken vanuit het 

standpunt van de leerling. Het door Simon (1995) beschreven ‘hypothetical learning trajectory’. Wanneer zij 
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dit meer zouden doen, kunnen zij beter anticiperen op het ontdek- en leerproces van de leerlingen. Hierbij 

speelt het hebben van voldoende vakkennis ook een rol, dit in combinatie met de vaardigheden om een goede 

lesstructuur te bieden (Aubrey, 1995; Nathan & Knuth, 2003; Van Eerde et al., 2008). Door vragen meer 

door te spelen naar de klas en meer stimulerende vragen te stellen geven de leraren de leerlingen meer 

controle over hun leerproces. Uit de resultaten bij de soorten vragen die de leraren stelden kwam naar voren 

dat het aandeel controlerende vragen in alle lessen groter is dan het aandeel stimulerende vragen, het lijkt 

erop dat op dit punt groei mogelijk is. 

De leraren zijn erin geslaagd om een open lesklimaat te creëren dat nodig is om deze lessen op een goede 

manier vorm te geven (Aubrey, 1995; Wood, 1997). Opvallend is wel dat de leraar A regels over de deze 

manier van werken niet expliciet benoemd terwijl dit volgens Gravemeijer (1994) wel gewenst is. Leraar B 

benoemt de regels iedere les expliciet, leraar C doet dit de eerste les expliciet en komt er daarna meer 

terloops op terug. In Figuur 13 staat als illustratie een stukje van de transcriptie uit les 1 van leraar B waarin 

zij de regels voor de presentatie van de oplossing aan de leerlingen expliciteert.

B: We gaan nu als het goed is nog een paar groepen hun resultaat laten zien. Dat betekent even voor alle  
duidelijkheid. De groep presenteert hun resultaat dat betekent ook dat één iemand uit de groep die 
zegt daar iets bij. Niet dat is het, dat is niet genoeg je moet het ook nog toelichten, net alsof je docent  
bent. Iets heel belangrijks, namelijk dat ze niet worden onderbroken. Door geen enkele mededeling,  
niet dat heb ik ook of dat heb ik niet of daar staat een schrijffout of wat dan ook. Dat is uit den boze.  
Als de groep aan het woord is, zegt niemand anders iets, gaat niemand met een pen zitten klikken.  
Heb je daarna een vraag, dan steek je je vinger op, maar pas daarna niet tijdens de toelichting van 
de groep.

Figuur 13 Transcriptie deel les 1, leraar B

Eén van de doelstelling van het project TienVeertien was om in een kaart te brengen wat leraren nodig 

hebben om een goede onderzoeksles te geven. Naar aanleiding van de opbrengst van dit project zou er een 

kader gemaakt kunnen worden waarin een aantal thema’s wordt uitgeschreven die belangrijk zijn voor 

leraren in onderzoekslessen. Hier zouden de vaardigheden die leraren nodig hebben kunnen worden 

benoemd. Op basis van dit kader kunnen leraren dan worden begeleid. Thema’s zouden kunnen zijn: 

klassencultuur, opdrachten, presenteren van de leerlingen, vragenstellen en reflecteren. De leraren hebben nu 

hun eigen lessen niet terug gezien op video. Door gebruik te maken van bijvoorbeeld video interactie 

begeleiding kan aan een leraar duidelijker worden gemaakt op welke punten zijn vaardigheden verder 
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ontwikkeld moeten worden en wat goed gaat in de les. De begeleiding van de leraren kan op deze manier 

effectiever vormgegeven worden. 

Aan dit onderzoek hebben leraren uit het PO en VO meegedaan. Op basis van de resultaten zijn kleine 

verschillen aan te geven tussen leraren uit deze twee onderwijssoorten. Het lijkt zinvol om verder onderzoek 

te doen naar het verschil in behoefte aan ondersteuning bij de implementatie van realistisch rekenen-

wiskunde dat de leraren in deze twee schooltypen kunnen hebben.

Uit het onderzoek blijkt dat leraren het moeilijk vinden om op een andere manier les te geven tijdens de 

reken-wiskundeles, de bereikte verschuivingen zijn klein. De moeilijkheden die leraren hebben met 

veranderingen in hun lespraktijk was geen onderwerp van dit onderzoek. In een vervolgonderzoek zou 

specifiek gekeken kunnen worden naar de problemen die leraren ondervinden bij het implementeren van de 

didactiek die hoort bij realistisch rekenen-wiskunde en hoe deze het beste opgelost kunnen worden.

Het scoren van de gemiste kansen is in dit onderzoek uitgevoerd door de gebeurtenissen in de onderzoeksles 

te observeren waarna de onderzoeker haar interpretatie aan het moment gaf. Deze wijze van analyseren zou 

verder ontwikkeld kunnen worden door de gemiste kansen verder te operationaliseren. Een mogelijkheid 

hiertoe zou kunnen liggen in het kijken naar de volgorde van interacties. Wanneer daar patronen in 

herkenbaar zouden zijn, is het mogelijk om een afwijking van het patroon vast te stellen en dat te benoemen 

als gemiste kans. 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van materiaal dat in het project TienVeertien is verzameld. Voor de 

onderzoeker is niet altijd duidelijk geweest of het materiaal systematisch en methodisch is verzameld. Zeker 

voor wat betreft de rol van de begeleidsters is dit het geval geweest. Dit zou de betrouwbaarheid van het 

onderzoek kunnen bedreigen.

In het onderzoek zijn elf lessen onderzocht van drie leraren. Deze leraren deden op basis van vrijwilligheid 

mee aan het project TienVeertien. Aangezien dit geen betrouwbare steekproef is uit de populatie van leraren 

uit het PO in groep 7 of de leraren uit de 1e klas van het VMBO TL in Nederland, kunnen de uitkomsten van 

dit onderzoek niet gegeneraliseerd worden.
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Conclusie

Terugkijkend naar de onderzoeksvragen en verwachtingen kan er geconcludeerd worden dat de leraren 

ontwikkeling hebben doorgemaakt op de punten:

- bestede tijd aan de lesepisode bespreking;

- meer stimulerende vragen stellen;

- vermindering van de gemiste kansen.

 Tussen de leraren zit er verschil in ontwikkeling op de verschillende punten.

Opvallend is de constatering dat geen van de drie leraren alle fasen van de bespreking van de oplossing zoals 

beschreven door Wood (1997) en Dekker en Elshout-Mohr (1998) doorloopt. De laatste fase wordt door alle 

drie de leraren niet uitgevoerd en juist in de fase van de reflectie en heroverweging van de eigen oplossing 

door de leerling, vindt mathematiseren en niveauverhoging plaats (Treffers, 1987; Dekker & Elshout-Mohr, 

1998).
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Bijlage 1
TienVeertien 1e interview protocol

Zet de taperecorder of camera aan en zeg het volgende

Dit is (voor en achternaam noemen). Ik interview (naam docent noemen) die verbonden is als docent aan de 
(naam school noemen)
Het is vandaag (dag, maand, jaar).

Vertel de docent:
Het doel van het interview is om je ideeën over reken- en wiskunde onderwijs vast te leggen en te gebruiken 
tijdens de voortgang en afronding van het project TienVeertien.
Je naam en de opname van dit interview zullen niet zonder jouw toestemming worden gebruikt. In de 
verslagen en artikelen worden pseudoniemen gebruikt. 

1. Hoeveel jaar ben je al leraar?
doorvragen: Hoeveel jaar wiskunde?
doorvragen: Hoeveel jaar aan deze school verbonden?

2. De les die ik heb gezien, is die typerend voor je lessen?

3. Hoe ziet een wiskundeles van jou er uit? Beschrijf eens een doorsnee les.

4. Wat vind je goede momenten hierin? 
doorvragen: Waarom .......?

5. Wat zou je willen veranderen?

6. Wat zie je als doel van jouw lessen?
doorvragen: wat vind je belangrijk dat jouw leerlingen geleerd hebben als ze de klas verlaten, of na 
een jaar?

7. Over de schriftelijke vragenlijst:
In de schriftelijke vragenlijst had je vraagtekens bij vraag 6. In vraag 5 had je de vier belangrijkste 
activiteiten uitgekozen.
(zie verder video)

Eén van de doelen van het project TienVeertien is dat er een didactiek gerealiseerd wordt waarbij de 
leerlingen zelf de wiskunde ontdekken (guided reinvention). Wij denken dat een manier waarop je dit kunt 
bereiken is het houden van klassengesprekken die bepalend zijn voor de ontwikkeling die kinderen 
doormaken. Met een klassengesprek bedoelen we hier een echte discussie, met veel inbreng van de 
leerlingen, gericht op het ontwikkelen van inzicht. (toelichting: het is niet de bedoeling dat die 45 minuten 
duurt. Een afwisseling is heel goed mogelijk, bijvoorbeeld: klassikaal, ingroepjes of tweetallen een discussie, 
weer klassikaal, in groepjes of tweetallen met het probleem aan de slag, klassikaal, enz.)

8. a. Hoe sta je hier tegenover?
b. Gebeurt dit wel eens in je les?

9. Denk je dit te kunnen realiseren in je les? 
doorvragen: Wat voor ondersteuning denk je hiervoor nodig te hebben? Van ons? Materialen?

10. Is er nog iets over het TienVeertien project waar je vragen over hebt, of dat je ter sprake wilt 
brengen?
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Bijlage 2
TienVeertien start-vragenlijst, september 2007

Algemeen
Naam      

School      

Vak(ken)      

Aantal jaren ervaring
Eventueel bouw vermelden        jaar        jaar

Eerdere beroep(en)      
________________________________________________________________________________
1. Welke methode gebruik je schooljaar 2007-2008  
     

2. Gebruik je naast het boek nog ander materiaal?
 ja nee

3. Zo ja, kruis aan wat van toepassing is (meerdere antwoorden zijn mogelijk):
 zelf ontworpen
 van een collega
 van een uitgever
 internet: www.     
 ergens anders vandaan

4. 
Wat gebruik zelf in je lessen Wat gebruiken de leerlingen in je lessen
bord

 regelmatig  soms nooit

overhead projector
 regelmatig  soms nooit

concrete materialen
 regelmatig  soms nooit

computer
 regelmatig  soms nooit

video
 regelmatig  soms nooit

smart board
 regelmatig  soms nooit

bord
 regelmatig  soms nooit

overhead projector
 regelmatig  soms nooit

concrete materialen
 regelmatig  soms nooit

computer
 regelmatig  soms nooit

video
 regelmatig  soms nooit

smart board
 regelmatig  soms nooit

rekenmachine
 regelmatig  soms nooit

kladpapier
 regelmatig  soms nooit

5. Wat vind jij belangrijk voor het realiseren van realistisch reken- en wiskunde onderwijs?
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Kruis er vier aan: (Bij j. mag je zelf iets invullen als je vindt dat er iets ontbreekt)

 a. Oefenen van procedures
  b. Ontwikkelen van inzicht
  c. Verschillende strategieën
  d. Samenwerken
  e. Individueel werken
  f.  Vragen stellen (docent –> leerling)
  g. Vragen stellen (leerling –>docent)
  h. Klassengesprek
  i.      

6. Schrijf de vier letters in de tabel hieronder in volgorde van belangrijk naar minder belangrijk.
Vul daarna het rechter deel van de tabel in.

Realiseerbaar (in je klas)
Makkelijk Niet 

makkelijk/moeilijk
Moeilijk

     
     
     
     

Verwachtingen

7. Wat zijn je verwachtingen bij deelname aan het TienVeertien project,

a. Betreffende je leerlingen
     
b. Betreffende jezelf
     
c. Betreffende de samenwerking met je collega’s
     

6. Welke ‘drempels’ verwacht je ten aanzien van

a. je leerlingen
     
b. jezelf
     
c. de samenwerking met je collega’s
     

Bedankt voor het invullen.

42



Interactie in de reken-wiskundeles; een video analyse.
Suzanne de Lange

Bijlage 3

Codes voor lesepisode bespreking.

Acties docent
Code: Docent legt uit
De docent legt uit hoe de oplossing in elkaar steekt en welke stof daarbij hoort.

Code: docent geeft hint
De docent geeft een hint aan de klas, leerling om het antwoord te kunnen vinden, in elk geval een stapje 
dichter bij te komen.

Code: Docent geeft voorbeeld
De docent geeft een voorbeeld om zijn/haar verhaal te verduidelijken.

Code: Docent revoicing
Docent herhaalt het antwoord van een leerling in eigen woorden.

Code: Docent maakt opmerking klassencultuur
De docent maakt een opmerking over de manier waarop er in de les gewerkt wordt aan de opdrachten. 'Je 
mag samenwerken' 'Als je vragen hebt schrijf je ze op en bespreek ze eerst in je groepje'. Het gaat om 
werkwijzen die te maken hebben met op deze manier lesgeven.

Code: Docent speelt vraag door
Docent speelt een vraag die aan hem/haar is gesteld door naar een andere leerling.

Code: Docent geeft positieve waardering
Docent geeft een reactie op een antwoord van een leerling/de klas met een positieve lading

Code: Docent geeft negatieve waardering
Docent geeft een reactie op een antwoord van een leerling/de klas met een negatieve lading.

Code: Docent geeft neutrale waardering
Docent geeft een reactie op een antwoord van een leerling/de klas met een neutrale lading.

Code: Docent stelt reproductievraag
Docent stelt een vraag aan een leerling of de klas die controleert of de leerling/klas het antwoord weet. Op 
zo’n vraag is meestal één antwoord mogelijk. Het zijn gesloten vragen. ‘Wat is de uitkomst van 2+2’

Code: Docent stelt diagnostische vraag
Docent stelt een vraag aan een leerling of de klas die controleert hoe de leerling heeft gedacht. ‘Reken eens 
hardop’ Deze vraag wordt ook gebruikt om de leerling te helpen om zijn oplossing te verwoorden.

Code: Docent stelt evaluerende vraag
Docent stelt een vraag aan een leerling of de klas die controleert of de les verder kan. ‘Iedereen snapt dit?’

Code: Docent stelt kritisch denken oproepende vraag
Docent stelt een vraag aan een leerling of de klas die de leerling/klas aanzetten tot kritisch denken over het 
probleem dat moet worden opgelost. ‘Kun je me dat eens uitleggen’ ‘Wat zouden we kunnen doen om dit op 
te lossen’.

Code: Docent stelt reflectie vraag
Docent stelt een vraag aan een leerling of de klas die stimuleert om oplossingen met elkaar te vergelijken of 
een eigen oplossing te heroverwegen. Het doel van deze vraag is om de leerlingen op een hoger denkniveau 
te brengen. Het gaat om het reflecteren op het eigen denkproces en handelen.
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Acties leerling
Code: Leerling geeft antwoord op vraag
Leerling geeft antwoord op een vraag van de docent. Meestal reproductie vragen.

Code: Leerling presenteert oplossing
Leerling presenteert zijn/haar oplossing of de oplossingen van zijn/haar groepje. Kan mondeling vanaf 
zijn/haar stoel of bij het bord/poster.

Code: Leerling legt uit/licht toe
Leerling legt uit wat hij/zij bedoelt met de oplossing of geeft nadere toelichting bij een antwoord. Meestal 
naar aanleiding van verdere diagnostische vragen.

Code: Leerling geeft mening
Leerling geeft mening naar aanleiding van vraag van docent of andere leerling. Meestal reactie op nadenken 
vraag of reflectievraag.

Code: Leerling vult aan
Leerling vult het antwoord van een andere leerling aan. Kan zijn van zijn/haar eigen groepje kan ook een 
willekeurige leerling zijn.

Code: Leerling geeft voorbeeld
Leerling geeft een voorbeeld om zijn verhaal te ondersteunen of als antwoord op een vraag daarom.

Code: Leerling revoicing
Leerling herhaalt het antwoord van een andere leerling of de docent in eigen woorden. Meestal na een vraag 
van docent hierom.

Code: Leerling stelt vraag om toelichting
Leerling vraagt om toelichting bij een antwoord of opdracht.

Code: Leerling stelt reflectie vraag
Een leerling stelt een reflectie vraag aan de docent/klas/leerling.

Gemiste kansen 
Code: Gemiste kans docent
De docent gaat zelf antwoord geven of uitleg geven terwijl de vraag ook doorgespeeld had kunnen worden 
naar een andere leerling. Of de docent had kunnen doorvragen bij een leerling om zijn/haar redenering en 
denkwijze verder te expliciteren. Of een vraag anders kunnen formuleren.
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