Frans MQerlands, Dirk van der
.Str~at~n en Hein van der'Straaten

•

a

IX

Breng uw leerlingen en uw onderwijs in beeld
Een matrix bestaande uit cellen gevuld met rekencompe
tenties blijkt een mooi hulpmiddel te zijn om heel precies
de rekenkennis en -vaardigheden van uw leerlingen in
beeld te brengen, Zo wordt duidelijk waar u in uw reken
wiskundeonderwijs nog aan moet werken,
In Tilburg en omstreken is enige tijd geleden het PARWO
project van start gegaan. PARWO staat voor Passend Reken
Wiskunde-Onderwijs en is een gezamenlijk initiatief van
het ontwerpbureau Edumat (www.edumat.nl) en Stichting
Speciaal Onderwijs Tilburg (www.ssot.nu).
Passend Reken-Wiskundeonderwijs is onderwijs:
dat past bij de aard en het vermogen van zowel 'gewone' als
'speciale' leerlingen;
- dat doelen durft te steUen die passen bij de eisen van deze
tijd;
- dat wiskundige redzaamheid voorop stelt en dit uitgangs
punt serieus doorvertaalt naar 'gecijferdheidsclidactiek';
- dat gebaseerd is op een visie over leren met gevoel voor
kinderen en oog voor de gevoelige fases in het leerproces;
- waarin de ontwikkeling van de leerlingen centraal wordt
gesteld en niet het vakgebied;
dat goed geoutilleerd is, waar vaklui met verstand van
zaken en voorzien van goed gereedschap aan het werk zijn,

e ijsbergmetafoor
Uitgangspunt voor het project is het volgen van de
ontwikkeling van kinderen. daar worden aUe PARWO
onderwijsontwerpen op afgestemd.
Aan de basis van het ontwikkelbouwwerk staat de ijsberg
metafoor. In steeds bredere kring wordt de ijsbergdidactiek
gezien als een belangrijk vernieuwend onderwijsconcept. dat
een verdere uitbouwen verdieping van de realistische reken
wiskundedidactiek mogelijk maakt.
In de ijsberg is voor een bepaald leerstofdomein aangege
ven welke begrippen en concepten ten grondslag liggen aan
kennisverwerving op een hoger abstractieniveau. Voordat
leerlingen uiteindelijk het topje van kennis op abstract niveau
kunnen bereiken, moet eerst goed geïnvesteerd worden in
drijfvermogen waarbij begrip. inzicht. informele aanpak
ken en schematiseringen een rol spelen. De ijsbergmetafoor
maakt duidelijk dat het loont om goed en gedegen te inves
teren in de vorming van basale begrippen en inzichten. als
basis van abstraheren en formaliseren. Het is geen strikt
voorschrijvend hiërarchisch model. maar geeft wel een dui
delijke denkrichting.
Zo zijn er ijsbergen uitgewerkt voor het domein rekenen tot
10, tot 20 en tot 100. en voor grote getallen en kommagetal
len. De samenhang tussen de verschillende ijsbergen wordt
weergegeven in matrices. Zie afbeelding 1. Een matrix geeft

groei in twee richtingen weer. In horizontale richting vinden
we de uitbouw in domein en complexiteit: tellen tot 10 zet
zich voort naar tellen tot 20, tot 100 en. als het principe van
de opbouw eenmaal is doorzien. tot oneindig. Een matrix is
als het ware een aaneenschakeling van ijsbergen.
De verticale richting geeft het idee van niveauverhoging weer.
waarin op steeds algemenere en abstractere wijze greep op
het terrein van wiskundige elementen wordt verkregen.
Uiteraard ondersteunen beide richtingen elkaar: uitbreicling
noopt tot zoeken naar meer algemeenheden en abstrac
ties en het ontdekken daarvan geeft een versnelling in de
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In deze matrix is zichtbaar hoe het tellen zich ontwikkelt van 10
naar .20, 100 en oneindig, en een steeds hoger abstractieniveau
bereikt.

breedte. In de toekomst zullen er matrices volgen voor de
domeinen vermenigvuldigen, delen, breuken. procenten en
verhoudingen. Ook zijn er matrices voor meetkunde en voor
tijd. De onderste laag in de ijsberg en de onderste laag van
de matrix verwijzen naar activiteiten van kinderen gericht
op het verkennen van het uiterlijk en de functionaliteit van
het te leren concept of begrip. In matrix I waar het gaat om
het hoofdgebied van getalverkenning past onder andere de
ijsberg van het optellen en aftrekken tot 10. (Zie afbeelding
2). In de onderste laag van deze ijsberg zoeken kinderen naar
antwoorden op vragen als: Hoe ziet het getal 6 eruit? Waar
kom je 6 tegen? Welke informatie geeft me dat?
In de volgende laag van de ijsberg staat de verkenning van
de inhoud en de structuur centraal. Wat 'houdt' een getal in?
Terwijl het in de eerste laag nog om concrete voorwerpen
ging. worden deze echte groepen voorwerpen nu terugge
bracht tot hun hoeveelheidswaarde. Echte vogeltjes worden
vingers op een hand of kralen op een rekenrek. De structuur
wordt ontdekt als middel om efficiënt greep te krijgen op
onoverzichtelijke hoeveelheden. Daarbij ligt het voor de hand
om structuren te gebruiken die overeenkomsten hebben met
de decimale getalstructuur. In deze laag zie je daarom model-
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materialen met een 5- en lO-structuur (handen, eierdozen,
kralensnoeren, rekenrekjes). Door middel van deze model
materialen krijgen hoeveelheden een structuurbeeld: 7 wordt
'5 en 2' of 'op 3 na 10'. Het zijn eigenschappen die wezenlijk
zijn voor het latere rekenen.
Op het moment, dat de structuren worden weergegeven in
cijfers en symbolen komen we in de volgende laag, waarin
het gaat om het werken met getalrelaties. Daar worden getal
len een soort bouwstenen. Eigenlijk is het vergelijkbaar met
de manier waarop we met geld omgaan: een voorwerp van 7
euro betalen we met 5 en 2 of we geven 10 en verwachten 3
terug. De eenheden en de structuur zijn niet meer te zien; ze
zijn als het ware al in de getallen opgenomen.
Als de cruciale vaardigheden op deze niveaus in het drijfver
mogen goed zijn verkend en geoefend kunnen bewerkingen
in formele sommentaal worden beschreven en wordt de fase
bereikt van automatiseren en memoriseren.
De matrix laat zien waar bij een kind de zone van naaste
ontwikkeling ligt en brengt in beeld hoe ontwikkelings- of
competentieprofielen van kinderen kunnen verschillen.

Afbeelding 2

top van de ijsberg

drijfvermogen

maar kinderen krijgen de gelegenheid om zich veel breder te
oriënteren. Daarbij wordt de rekenkundige ontwikkeling van
kinderen voortdurend gevolgd op cruciale kwaliteiten. Dat
wil zeggen dat er steeds aandacht wordt besteed aan ontwik
keling van drijfvermogen.
In het onderwijs bestaat de neiging om voort te borduren
op formele kennis die kinderen in een eerder domein heb
ben opgedaan: als je weet dat 7 + 2 =9, dan is 17 + 2 niet zo
moeilijk en volgt ook 70 + 20 als een 'logische' stap. Het grote
risico hiervan is dat bij deze formele uitbouw van rekenken
nis de inzichtelijke onderbouwing met zelf verworven beel
den en structuren ontbreekt. Hierdoor wordt formele kennis
een broos bouwwerk.
Investeren in basale vaardigheden en inzichten, voor elk
domein weer op de onderste laag van de ijsberg beginnen,
blijkt met name ook in het speciaal onderwijs een hoog ren
dement op te leveren.
Marie-José van Heugten (2008a, 2008b) laat zien, dat kinde
ren in staat zijn tot ver boven hun verwachte niveau te pres
teren. Voorwaarde daarvoor is, dat je een rijke en uitdagende
leeromgeving voor kinderen weet te creëren en kinderen wis
kundig actief bezig laat zijn met concrete onderzoeksactivi
teiten. Marie- José laat kinderen uitrekenen hoeveel hagelslag
er nodig is voor 25 broodjes hagelslag, of ze laat haar groep
de onkosten van een schoolreisje uitrekenen.
In zulke activiteiten blijft de complexiteit van de werkelijk
heid in tact en wordt deze niet versimpeld tot hapklare brok
jes. Hoe kinderen dat vertalen naar hun persoonlijke leer
ervaring blijft daardoor onvoorspelbaar. Je kunt het zien als
een inktspat op de matrix. Er wordt niet cel-voor-cel geleerd,
maar in verschillende cellen van de matrix tegelijkertijd. Het
probleemgerichte onderwijsaanbod van Marie-José is in de
matrix voor te stellen als een verzameling elkaar overlappen
de en rakende inktspatten waar kinderen hun eigen leerweg
in vinden (zie afbeelding 3).
Afbeelding 3

De ij:;berg voor optellen
en aftrekken tot 10.

In een artikel in Volgens Bartjens beschrijft Willem
Uittenbogaard hoe hij kleuters van ongeveer 5 jaar meer
dan 100 knikkers laat tellen. Deze kleuters hebben zeer
waarschijnlijk de optel- en aftreksommen tot 10 nog niet
geautomatiseerd. Toch zijn ze al in het getallengebied tot
voorbij 100 ontdekkingen aan het doen. Dit maakt duidelijk,
dat het ene domein niet noodzakelijk afgerond hoeft te zijn
om alvast in het volgende domein een ontwikkeling door
te maken. Het is zelfs mogelijk dat kinderen in het speciaal
onderwijs voor veel domeinen helemaal niet toekomen aan
het meest formele niveau.
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De ontwikkeling van rekencompetenties van leerlingen kun
je met de matrices in beeld brengen. De volgende stap is om
passend onderwijs aan te bieden, onderwijs dat aansluit bij
de actuele competenties van kinderen door de juiste leerom
geving met de juiste materialen aan te bieden.
Het onderwijs sluit dus aan bij de ontwikkeling van kinderen
en niet bij de structuur van het vakgebied. Met andere woor
den, we kiezen er niet voor om het ene domein helemaal
af te werken voordat een volgend domein aan de beurt is,
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In een rijke, uitdagende leeromgeving vormen de Jeeropbrengs
ten al:; het ware inkt:;parten op de matrix.

In die zin is de matrix een kader voor het beschrijven van
kennis en vaardigheden waarover kinderen beschikken en
niet de handleiding waarmee de volgorde van het onderwijs
aanbod wordt geprogrammeerd.
Per cel zijn competenties beschreven waaraan kinderen kun
nen laten zien, dat zij een bepaalde stap in hun ontwikkeling
hebben gezet. Voor een leerkracht is het ondoenlijk om voor
ieder kind al die stapjes op elk moment te observeren en te
registreren. Je zou daarmee ook verzanden in de hoeveel
heid en de complexiteit van de informatie. Toch bestaat er

Afbeelding 6

behoefte aan houvast bij het beoordelen van de voortgang in
de ontwikkeling van kinderen.

De ontwikkeling van kinderen in kaart
ngen
Per cel zijn daarom quickscans in ontwikkeling. Dat zijn klei
ne schriftelijke toetsjes waarmee je snel en efficiënt in beeld
kW1t brengen of kinderen de vereiste kennis en vaardigheden
beheersen. De kinderen vullen voor de toetsjes een standaard
antwoordenblad in. Voor de onderste laag in de matrix wordt
een andere manier van toetsen ontwikkeld. Quickscans in
deze vorm voldoen hier niet.

Hoeveel kost het samen?

Als voorbeeld van een quickscan kijken we naar cel 20.2 in
matrix 1 (afbeelding 1). Het gaat hier om het verkennen van
de inhoud en structuur van getallen tot 20. Kinderen moeten
onder andere getallen op de getallenlijn kunnen plaatsen. In
afbeelding 4 is een voorbeeld van een vraag te zien. Kinderen
krijgen 3 seconden deze getallenslang te zien en moeten dan
in 5 seconden het juiste getal noteren.

In het topje van de ijsberg maken kinderen optel- en aftreksom
men tot 20.

Een voorbeeld van een vraag uit een quickscan. Welk getal
hoort op de plaats van het vraagteken?

In de volgende laag van de matrix (cel 20.3) wordt nagegaan
of de kinderen de getallen tot 20 ook kunnen gebruiken als
'bouwstenen'. Kunnen ze bijvoorbeeld aanvullen tot 20?
In afbeelding 5 kunt u een voorbeeld van een vraag zien.
Afbeelding 5

Een vraag waannee kinderen laten zien dat Ze kunnen aanvul
len tot 20.

In afbeelding 6 zijn voorbeelden te vinden van optellen en
aftrekken tot 20. Hiermee zijn we in het topje van de ijsberg
beland.
In deze afbeeldingen hebben de plaatjes slechts de functie van
betekenis geven, maar de bewerkingen met de getallen spelen
zich af op een formeel abstract niveau.
De afname van de quickscans is vrij eenvoudig klassikaal
te doen met behulp van een smartboard. Het is daarmee
mogelijk de projectietijd van de plaatjes en de tijd vooraf te
programmeren.

Als minstens 9 van de 10 opgaven goed zijn beantwoord,
gaan we er van uit dat de leerling de betreffende vaardigheid
beheerst. In geval van twijfel, bij 7 of 8 van de 10 antwoorden
goed, is het mogelijk per competentie nader onderzoek te
doen. Als blijkt dat een kind onvoldoende presteert (min
der dan 7 goed) op de quickscan in een cel, dan zijn er drie
keuzemogelijkheden:
• deelcompetenties in dezelfde cel nader onderzoeken;
• een cel lager in dezelfde kolom onderzoeken;
• de cel links ervan in een lager getalgebied onderzoeken.
Als bijvoorbeeld onvoldoende wordt gescoord op cel 20.3,
kunnen deekompetenties uit die cel onderzocht worden, of
er kan besloten worden 20.2 of 10.3 te toetsen. Naar aanlei
ding van deze scans ontstaat een beeld van de competenties
van de kinderen en kan nagedacht worden over nieuwe
impulsen voor ondelwijs om competenties verder te ontwik
kelen. Hoe dat ondetwijs het beste kan worden vormgegeven,
valt buiten het bestek van dit artikel, maar mogelijke sug
gesties zijn al te zien op http://v,ww.ssot.eu/tw/ino/o20deo/o20
spotlight/.
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