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D

e Grote Rekendag biedt materiaal om rekenen-wiskunde in een context van
onderzoekend leren aan bod te laten komen in het basisonderwijs. Wij ondervroegen vier lerarenopleiders basisonderwijs die de Grote Rekendag gebruiken
in hun opleidingscurriculum waarom zij dit doen, hoe zij dit doen en wat hun
ervaringen zijn. Uit deze vier portretten komt naar voren dat het mogelijk is
om de Grote Rekendag een plek te geven in het curriculum van de lerarenopleiding, waarbij ook duidelijk is dat iedere opleiding en iedere docent een eigen invulling geeft aan
een dergelijk curriculumonderdeel.
Inleiding
Nederlandse leraren basisonderwijs maken veelvuldig gebruik van een reken-wiskundemethode
om het reken-wiskundeonderwijs vorm te geven (Janssen, Van der Schoot & Hemker, 2005; Keijzer,
Van Doornik-Beemer & Oonk, 2017; Van den Heuvel-Panhuizen & Wijers, 2005). Ongeveer 94
procent van de basisschoolleraren geeft aan dat de gehanteerde methode de belangrijkste bron
is voor hun onderwijs (Meelissen, et al., 2012) en meer dan driekwart van de basisschoolleraren
geeft aan hun methode voor meer dan 90 procent te volgen (Hop, 2012). Deze lesmethoden zijn
vaak geïnspireerd op ideeën rondom realistisch reken-wiskundeonderwijs (Van den Heuvel-Panhuizen & Drijvers, 2014; Van Galen & Keijzer, 2016; Van Weerden & Hiddink, 2013), maar een
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methode-analyse toont aan dat in de meest gebruikte reken-wiskundemethoden in Nederland
weinig non-routine problem solving tasks voorkomen (Kolovou, Van den Heuvel-Panhuizen, &
Bakker, 2009). Met andere woorden, er is weinig aandacht voor rijke en open problemen uit de
eigen leefwereld die een uitgebreid onderzoek vergen (Keijzer & Verschure, 2011; Van Galen &
Keijzer, 2016). Deze afwezigheid zou een verklaring kunnen zijn voor de reken-wiskundescores
van Nederlandse leerlingen in zowel internationaal als nationaal onderzoek. In het grootschalige
landen-vergelijkend PISA onderzoek, scoren Nederlandse leerlingen relatief laag op het oplossen
van werkelijke problemen (HKPISA Centre, 2006; Kolovou, Van den Heuvel-Panhuizen & Bakker,
2009; PISA-NL-team, 2006). Ook het POPO project (Probleem Oplossen in Primair Onderwijs)
toont aan dat leerlingen moeite hebben met niet-routinematige probleemoplostaken die hogere
orden van wiskundig denken vereisen (Doorman et al., 2007; Kolovou, Van den Heuvel-Panhuizen & Bakker, 2009; Van den Heuvel-Panhuizen & Bodin-Baarends, 2004). Op 7 mei 2019 is het
conceptvoorstel voor de herziening van de landelijke kerndoelen en eindtermen voor het primair
onderwijs gepubliceerd. Het ontwikkelteam rekenen-wiskunde onderkent het toenemende belang
van denk- en werkwijzen, zoals probleemoplossen en logisch redeneren. Daarbij wil het ontwikkelteam een uitdagend aanbod voor alle leerlingen (Curriculum.nu, 2019). Om onderzoekende en
probleemoplossende vaardigheden van leerlingen te verbeteren, is het belangrijk om studenten op
de lerarenopleiding kennis te laten maken met het onderwijzen van onderzoekend leren, zodat zij
de benodigde inhoud kunnen aanbieden om de prestaties van leerlingen te verhogen (Haggarty &
Pepin, 2002; Kolovou, Van den Heuvel-Panhuizen & Bakker, 2009; Törnroos, 2005). Uit observaties
blijkt namelijk dat studenten moeite hebben met het begeleiden van dergelijke activiteiten (Op
den Kamp, 2018). Een mogelijke vorm hiervoor is het gebruik maken van activiteiten die specifiek
zijn gericht op het stimuleren van onderzoekend leren bij leerlingen, zoals de Grote Rekendag. Dit
artikel beschrijft hoe op verschillende lerarenopleidingen basisonderwijs de Grote Rekendag wordt
gebruikt om studenten vaardigheden aan te leren voor het onderwijzen van onderzoekend leren.
Theoretisch kader
Onderzoekend leren
Volgens de principes van realistisch reken-wiskundeonderwijs zijn leerlingen geen ontvangers
van kant-en-klare wiskunde, maar nemen in plaats daarvan actief deel aan het onderwijsproces
en vinden de wiskunde zelf uit (Freudenthal, 1973). De principes van realistisch reken-wiskundeonderwijs zijn sterk verbonden met de theorie van onderzoekend leren. Onderzoekend leren is
een leerstrategie, waarbij leerlingen kennis construeren op een manier die te vergelijken is met de
methoden en praktijken van professionele wetenschappers (Keselman, 2003). Het kan gedefinieerd worden als het proces van het ontdekken van nieuwe relaties, waarbij leerlingen hypothesen
formuleren en testen door experimenten en observaties uit te voeren (Pedaste, Mäeots, Leijen &
Sarapuu, 2012). Bij onderzoekend leren dient de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen als
uitgangspunt (Kraaij, 2015). Vaak wordt onderzoekend leren gezien als een aanpak voor het oplossen van problemen en omvat het de toepassing van probleemoplossende vaardigheden (Pedaste
& Sarapuu, 2006). Het benadrukt actieve participatie en verantwoordelijkheid van de leerling voor
het ontdekken van nieuwe kennis (De Jong & Van Joolingen, 2008). Zo ervaren leerlingen wat voor
hen belangrijk is, ontdekken en ontwikkelen zij hun talenten en leren deze benutten (Kraaij, 2015).
Onderzoekend leren wordt veelal toegepast in natuurwetenschappelijke domeinen (Hendrikse,
2008). Het vraagt om een bepaalde houding van leerlingen ten opzichte van het domein. Binnen
het reken-wiskundeonderwijs gaat het bij een onderzoekende houding om wat wel wordt aangeduid als wiskundige attitude (Jonker & Wijers, 2016; Oonk & De Goeij, 2006). Onder een dergelijke wiskundige attitude wordt bijvoorbeeld verstaan dat leerlingen op zoek (durven) gaan, dat
zij over adequaat aanpakgedrag beschikken en dat zij vertrouwen hebben in hun eigen gebruik
van wiskundige werkwijzen en vaardigheden (De Goeij, 2014). Treffers, De Moor, en Feijs (1989)
benoemen een aantal leerlingkenmerken die passen bij een wiskundige attitude: een onderzoeksgerichte instelling, adequaat aanpakgedrag, zowel individueel als met anderen, plezier hebben in
wiskunde en zelfvertrouwen hebben in het gebruik van wiskundige werkwijzen en vaardigheden.
Oonk en De Goeij (2006) definiëren een wiskundige attitude als een reflecterende, onderzoekende,
communicatieve en doelgerichte houding ten aanzien van het oplossen van problemen. Drijvers
(2018) noemt, in het kader van de aan de Grote Rekendag gerelateerde activiteiten als OnderbouwWiskundeDag en Wiskunde A-lympiade1, het bevorderen van probleemoplossen, modelleren,
representeren, redeneren, argumenteren en samenwerken, samenkomend in de term wiskundige

42

Volgens Bartjens jaargang 39 #2 2019

denkactiviteit. Tijdens de Grote Rekendag worden problemen aangeboden die niet routinematig
kunnen worden opgelost, zoals het zoeken van aanknopingspunten, het overwinnen van obstakels,
het zoeken van nieuwe wegen en het van achteren naar voren redeneren (Drijvers, 2018).
Leerkrachtgedrag bij onderzoekend leren
Het begeleiden van onderzoekend leren in het reken-wiskundeonderwijs vraagt om complexe
vaardigheden van de leerkracht. Zo moet de leerkracht niet direct op een antwoord aansturen, niet
direct op een gegeven antwoord reageren, en de juiste vragen stellen om vragen te laten ontstaan
die alleen opgelost kunnen worden via een onderzoekende houding (Jonker & Wijers, 2016). Uit
observaties blijkt dat het voor leerkrachten moeilijk is om op deze wijze in te gaan op reacties van
leerlingen (Keijzer & Verschure, 2011). Daarnaast zijn sommige leerkrachten minder betrokken bij
wetenschappelijke vakken en hebben ze meer moeite met de open structuur van de didactiek van
onderzoekend leren (Abels, Jonker, Keijzer & Wijers, 2016). Ook een beperkte gecijferdheid leidt
soms tot het missen van kansen om het denken van kinderen te prikkelen (Keijzer & Verschure,
2011). Leerkrachten kiezen in hun begeleiding voor meer pedagogische of organisatorische opmerkingen, in plaats van dat zij het leren van kinderen stimuleren. Het vakinhoudelijk begeleiden van
onderzoekend leren is voor leerkrachten geen vanzelfsprekendheid.
Grote Rekendag
De Grote Rekendag is een dagdeel vol uitdagende en opwindende rekenactiviteiten voor leerlingen
en leraren rond een bepaald thema (Keijzer & Verschure, 2011; Wijers & Jonker, 2011). Het doel van
het dagdeel is om leerlingen en leraren te laten ervaren dat rekenen-wiskunde leuk en uitdagend
kan zijn (Van Galen & Keijzer, 2016; Verschure & Keijzer, 2012). De Grote Rekendag is gericht op
onderzoekend leren, waarbij leerlingen passende oplossingen ontwerpen en onderzoeken bij problemen die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen (Op den Kamp, 2019). Hierbij ligt de
focus op redeneren en werken de kinderen in groepjes, zodat ze situaties ook naar anderen kunnen
verwoorden in open gesprekken. Voor leerkrachten vormt de Grote Rekendag een aantrekkelijke
afwijking van de reguliere lessen (Ecent/Elwier, 2018), waarbij ze ervaren hoe het is om op een
andere manier het reken-wiskundeonderwijs te organiseren (Wijers & Jonker, 2011).
Onderzoek van Habermehl-Ooms (2017) toont aan dat er tussen leerkrachten veel verschil zit in
de hoeveelheid kennis, opleiding en frequentie van het gebruik van onderzoekend leren tijdens
het reken-wiskundeonderwijs. Met het materiaal van de Grote Rekendag kunnen leerkrachten het
onderzoekend leren van leerlingen stimuleren, door bijvoorbeeld kansen te bieden om hypothesen
op te stellen en deze empirisch te testen (Keijzer & Verschure, 2011). Tijdens de open gesprekken
stelt de leerkracht gerichte vragen, geeft voorbeelden en legt fouten uit, wat aanzet kan geven tot
denkwerk op hoger niveau (Keijzer, 2018; Ter Heege, 2010). Naast de vakinhoudelijke en didactische vaardigheden zijn ook andere vaardigheden van belang bij het organiseren van de Grote Rekendag. Zo zijn er praktische zaken te organiseren, zoals het verzamelen van materiaal, het zoeken
van vrijwillige ouders en het informeren over het evenement (Wijers & Jonker, 2011).
Huidige studie en onderzoeksvraag
Voor lerarenopleiders basisonderwijs kan de Grote Rekendag een kans bieden om hun studenten
diverse vaardigheden te leren die een rol spelen bij het begeleiden van onderzoekend leren. In
deze studie wordt onderzocht hoe deze docenten in hun curriculum gebruik maken van de Grote
Rekendag. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag:

Hoe gebruiken lerarenopleiders
basisonderwijs de Grote Rekendag in hun
curriculum om hun studenten te leren
hoe ze onderzoekend leren onderwijzen?
Het doel van dit artikel is opleiders te inspireren hoe zij onderzoekend leren in hun curriculum
kunnen implementeren.
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Methode
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn vier docenten van verschillende Nederlandse lerarenopleidingen basisonderwijs geïnterviewd. Hiervoor is een semi-gestructureerde interviewleidraad opgesteld over de volgende onderwerpen: 1) Visie: de visie van de docent op het curriculum,
realistisch rekenen, onderzoekend leren en de Grote Rekendag, 2) Praktijk: de manier waarop de
opleider onderzoekend leren en de Grote Rekendag in de opleidingspraktijk aanbiedt, 3) Vaardigheden: de vaardigheden die de docent de studenten wil aanleren via onderzoekend leren en de Grote
Rekendag, 4) Aanbevelingen: aanbevelingen, verbeterpunten of veranderingen die de opleider bespreekt met betrekking tot het curriculum, de lespraktijk, onderzoekend leren of de Grote Rekendag.
Na volledige transcriptie zijn de interviews thematisch gecodeerd. Dit is een data-analysetechniek
voor kwalitatief onderzoek, waarbij gegevens worden gecategoriseerd en vervolgens naar patronen
wordt gezocht die belangrijk zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag (Boeije, 2010).
Op basis van deze thematische codering zijn de vier opleiders geportretteerd en is een overkoepelende inhoudsanalyse op de vier onderwerpen uitgevoerd.
Resultaten
Portretten van pabodocenten
Vahap Duman. Docent rekenen-wiskunde aan Hogeschool iPabo in Amsterdam2.
Visie. Het allerbelangrijkste is dat kinderen rekenen en wiskunde leren door te doen. Betekenisvol
onderwijs sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. Ik doe dit voor tijdens mijn lessen
en probeer mee te geven dat studenten dit gaan toepassen in hun lespraktijk. Ontdekkend en
onderzoekend leren is belangrijk, omdat als kinderen iets zelf uitvoeren en zelf ervaren, dit ervoor
zorgt dat ze deze inzichten nooit meer vergeten. Als studenten zich verdiepen in de achterliggende
gedachten van de opdrachten van de Grote Rekendag, ontdekken ze de theorie van ontdekkend en
onderzoekend leren. Dat zorgt voor ander onderwijs dan het volgen van een lesmethode.
Praktijk. Bij elk onderwerp dat ik in het curriculum behandel, gebruik ik de Grote Rekendag als
voorbeeld. Het materiaal is een van mijn belangrijkste bronnen. Ik stimuleer studenten om dit te
gebruiken in hun stage en zie dit terug in hun verslagen. Daarbij vraag ik studenten om het materiaal naar hun eigen hand te zetten.
Vaardigheden van studenten. Met het materiaal van de Grote Rekendag leren studenten om
kinderen op te zadelen met een probleem. Het stellen van de juiste en open vragen is het moeilijkst voor studenten. Ze zijn geneigd om direct gesloten vragen te stellen. We leren studenten,
in samenwerking met de collega’s van de sectie Nederlands, om vragen te stellen waardoor meer
nadenken wordt gevraagd en kinderen op zoek gaan naar meer informatie. Daarnaast vraagt het
uitvoeren van de Grote Rekendag om organisatorische vaardigheden, door samen te werken in
een team, met collega’s en ouders.
Aanbevelingen. Ik zou een Grote Rekendag op de lerarenopleiding willen houden voor de studenten. Studenten raken op die manier besmet en kunnen datgene wat ze geleerd en ervaren hebben,
toepassen op de scholen waar ze stage lopen of gaan werken. Er moet dan een versie komen voor
de lerarenopleiding basisonderwijs. Een probleem is vaak dat het curriculum vol is. De sectie
rekenen-wiskunde moet managers overtuigen van het belang van het organiseren van een Grote
Rekendag op de lerarenopleiding.
Ans Veltman. Docent rekenen-wiskunde aan de Hogeschool Marnix Academie in Utrecht.
Visie. De rekenen-wiskunde didactiek die wij hanteren staat beschreven in het boek: ‘Hele Getallen. Reken-wiskundedidactiek’ en is uitgewerkt in vijf onderwijs- en leerprincipes. Om goed
en passend reken-wiskundeonderwijs te geven gebruiken we de vier vakspecifieke competenties
die staan beschreven in de kennisbasis rekenen-wiskunde. In het programma besteden we ook
aandacht aan wiskundige attitude. Wij willen studenten stimuleren met een wiskundige bril naar
de wereld te kijken, zodat ze, door middel van het stellen van goede vragen, rekenen dichtbij de
belevingswereld van kinderen krijgen. Leerlingen worden op die manier gestimuleerd om te leren
door te doen, onderzoek uit te voeren en probleemoplossend te kunnen en willen denken.
Praktijk. In de lessen maken wij gebruik van de voorbeelden uit de Grote Rekendag en wijze we
op het boek. Het materiaal van de Grote Rekendag komt vervolgens geregeld terug bij inspiratiebijeenkomsten. Studenten kiezen uit wat hen inspireert. Dit bereiden ze voor, passen het toe in
de praktijk van hun stage en presenteren dit tijdens deze bijeenkomsten, waarop wij vervolgens
reflecteren.
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Vaardigheden. Voor studenten is het ingewikkeld om onderzoekend leren te onderwijzen. Het
stellen van de juiste vragen is cruciaal. Studenten zoeken in open opdrachten uit welke vragen ze
moeten stellen en hoe ze die moeten stellen. Daarbij leren ze ook om bewust een betekenisvolle
context te creëren. Studenten werken met de Grote Rekendag ook aan organisatorische en communicatieve vaardigheden: de voorbereiding, de planning, de begeleiding van de groepjes en hoe
ouders ingezet worden.
Aanbevelingen. Wij willen de studenten meer aan de slag laten gaan met de Grote Rekendag.
Dat ze het voorbereiden en verdelen tijdens de lessen, vervolgens uitvoeren tijdens de stage en
achteraf daarop reflecteren. We hebben geen moment dat we alle studenten in huis hebben om
bovenstaande opdracht te kunnen uitvoeren. Sommige activiteiten van de Grote Rekendag kunnen
betekenisvoller uitgewerkt worden. Wij vragen van studenten een kritische houding ten aanzien
van het aangeboden materiaal van de Grote Rekendag, zodat ze aanpassingen kunnen realiseren
voor hun stageklas. Het is fantastisch om met de gehele school met rekenen-wiskunde bezig te zijn
en plezier te beleven aan dit vak. Ik hoop dat kinderen en leerkrachten in Nederland rekenen en
wiskunde als een geweldig leuk vak blijven zien.
Wim Brouwer. Docent rekenen-wiskunde aan de Hogeschool van Fontys / Zuyd in Sittard.
Visie. Onze visie is gebaseerd op vier pijlers: de eigen vaardigheid van studenten, het optimaliseren
van rekenen-wiskunde ontwikkeling, het bevorderen van wiskundig denken en het realiseren van
boeiend, passend en opbrengstgericht onderwijs. Het gaat om een meer positieve houding tegenover rekenen en wiskunde, waarbij kinderen en studenten nieuwsgierig zijn en uitgedaagd worden.
Leerkrachten bereiken meer met kinderen door begrip, uitleg en strategie te laten aansluiten op
alledaagse problematiek. Ik streef ernaar dat studenten het rekenen-wiskundeonderwijs overbrengen in een betekenisvolle context. Dan zal het beter beklijven en het materiaal van de Grote Rekendag is een uitstekend instrument dat aansluit bij de leef- en belevingswereld van de kinderen.
Praktijk. In het tweede leerjaar wordt de Grote Rekendag gebruikt om inhoudelijke rekenen-wiskunde onderwerpen met studenten te behandelen. In het derde leerjaar behandelen we in januari
jaargangen van de Grote Rekendag ter voorbereiding op de stageweek. In die stageweek organiseren de studenten een themamiddag. Een aantal studenten kiest rekenen-wiskunde en voert
onderdelen van Grote Rekendagen uit. In maart/april wordt het boek van de Grote Rekendag van
die jaargang doorlopen.
Vaardigheden. Ik hoop dat studenten met het materiaal van de Grote Rekendag het wiskundig denken van kinderen gaan en kunnen bevorderen, waarbij kinderen leren dat ze zelf op zoek gaan naar
oplossingen. Het is essentieel dat studenten de juiste, open vragen stellen. Studenten moeten ook
afstand durven nemen en de regie aan de kinderen overlaten. Vooral studenten die zelf zwak zijn in
rekenen-wiskunde, vinden dat lastig.
Aanbevelingen. Ik hoop dat de Grote Rekendag vertaald kan worden naar de plek waar hij thuishoort:
de basisschool. Onze studenten zijn bij uitstek ambassadeurs voor de Grote Rekendag en mijn boodschap naar alle betrokkenen in het werkveld is: maak van de rekenen-wiskunde lessen en activiteiten
een feestje voor alle leerlingen.
Jenita Gardebroek. Docent rekenen-wiskunde aan de Christelijke Hogeschool Ede.
Visie. Wij hanteren twee lijnen: de vakkennislijn, waar het gaat om de professionele gecijferdheid
van studenten, en de vakmanschapslijn, waar het gaat om reken-wiskundedidactiek. Ik vind realistisch rekenen en onderzoekend leren belangrijk, omdat dit aansluit bij het toepassen van rekenen
in het dagelijks leven. Veel rekenonderwerpen uit het dagelijks leven hebben geen pasklare oplossingen. Het gaat om het denkproces dat kinderen doormaken. We leren studenten om los te komen
van de methode en te ontdekken wat open opdrachten doen met leerlingen. Onderzoekend leren
en het materiaal van de Grote Rekendag zorgt voor plezier in rekenen en wiskunde. Dit komt door
de openheid van de opdrachten, door los van het boek te rekenen en doordat alle kinderen kunnen
aanhaken en verschillende oplossingen kunnen inbrengen.
Praktijk. Elke klas uit het eerste jaar gaat naar een basisschool om de Grote Rekendag uit te voeren.
In de voorbereiding op deze dag krijgen de studenten les over onderzoekend leren, directe instructie en de verschillen daartussen. De studenten worden in tweetallen verdeeld over de groepen. Na
afloop worden de ervaringen van de studenten besproken. De studenten reageerden positief en
enthousiast. Het uitvoeren van de Grote Rekendag draagt bij aan het beeld dat studenten hebben
van onderzoekend leren.
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Vaardigheden. We leren de studenten om open vragen te blijven stellen en kinderen te blijven
uitdagen. Ik zie studenten die gaan uitleggen en stappen in de rol van het overdragen van kennis.
Door de Grote Rekendag leren studenten dat het niet gaat om de uitkomst, maar om het proces.
Het proces zorgt dat kinderen iets onthouden. Het is voor studenten lastig om de regie tijdens het
onderzoekend leren aan de kinderen over te laten. Tenslotte is het voor studenten organisatorisch
leerzaam door samen te werken met een team op een onbekende school.
Aanbevelingen. De Grote Rekendag is voor eerstejaars studenten misschien nog te vroeg. Veel aandacht gaat uit naar de organisatie van de dag, terwijl ik zoek naar meer verdieping in de didactiek
van onderzoekend leren. Misschien kan in het boek van de Grote Rekendag een aparte paragraaf
opgenomen worden voor leerkrachten en opleiders, met achterliggende didactische principes. Een
aanbeveling voor andere lerarenopleidingen is om ook de Grote Rekendag op deze manier toe te
passen. Het levert veel enthousiasme op en is op deze manier goed te organiseren.
Thematische analyse
In bijlage 1 zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de vier lerarenopleiders basisonderwijs
schematisch weergegeven. De lerarenopleidingen waar de vier geïnterviewde docenten werkzaam
zijn, hebben hun reken-wiskundecurriculum inhoudelijk en organisatorisch elk op een andere manier vormgegeven. Toch hechten alle geïnterviewde opleiders waarde aan het aanbieden van onderzoekend leren aan hun studenten, omdat kinderen hier veel van leren (twee docenten) en omdat het
zorgt voor een positieve houding ten opzichte van het vak rekenen-wiskunde (drie docenten). Elke
geïnterviewde opleider gebruikt het materiaal van de Grote Rekendag in het curriculum, ondanks
dat elke docent noemt dat het curriculum vol is en het rooster onder druk staat. Bij alle docenten
wordt het materiaal van de Grote Rekendag in het curriculum gekoppeld aan het thema onderzoekend leren (lesmodule of minor). De docenten gebruiken het materiaal specifiek voor het creëren
van inzicht van studenten in de achterliggende gedachten van onderzoekend leren. Daarnaast wordt
het materiaal ook op andere manieren benut, bijvoorbeeld door reken-wiskundeonderwerpen met
studenten te behandelen of door het materiaal van de Grote Rekendag als bron aan te bieden.
De docenten noemen verschillende voordelen van het materiaal van de Grote Rekendag. Het
gaat hierbij om voordelen voor de leerlingen, voor de studenten en voor de opleiders zelf. Voor de
leerlingen geldt dat het materiaal aansluit bij de belevingswereld (drie docenten) en zorgt dat ze
vaardigheden van onderzoekend leren ontwikkelen (drie docenten) Voor de studenten leidt het
materiaal tot inzicht in de theorie van onderzoekend leren (drie docenten) en is het materiaal gemakkelijk toepasbaar, bijvoorbeeld in de stageklas (drie docenten). Opleiders zien hun studenten
belangrijke vaardigheden ontwikkelen door bezig te zijn met het materiaal van de Grote Rekendag.
Volgens alle docenten is het stellen van de juiste vragen een lastig, maar cruciaal onderdeel bij het
onderwijzen van onderzoekend leren. Naast het stellen van vragen geloven de opleiders dat ook
andere didactische vaardigheden geoefend en geleerd worden, zoals het bevorderen van wiskundig denken (drie docenten) en probleemoplossende vaardigheden (drie docenten) van kinderen.
Verder zien twee docenten ook een leerpunt voor studenten in het open karakter van onderzoekend leren, waarbij studenten de regie van het oplossen van het probleem over laten aan de
leerlingen. Tenslotte zien drie docenten in dat het houden van een Grote Rekendag ook organisatorische vaardigheden van studenten kan bevorderen. Om te voorkomen dat het kennismaken met
de Grote Rekendag slechts een vluchtig tussendoortje wordt voor studenten, zou het wellicht een
idee kunnen zijn om enkele activiteiten van de betreffende Grote Rekendag door de studenten zelf
te laten uitvoeren. Dit zou vorm kunnen krijgen door een landelijke pabo-Grote Rekendag voor de
lerarenopleiding basisonderwijs te organiseren.
In de interviews kwam duidelijk naar voren dat alle docenten wensen dat studenten de Grote Rekendag werkelijk op basisscholen gaan uitvoeren. Wim Brouwer ( Hogeschool Zuyd) zegt hierover:
‘Mijn wens is dat de Grote Rekendag naar de plek gaat waar deze thuishoort, namelijk op de basisschool. Dat kan door studenten hiervoor te gebruiken. Zo kan de rekenles weer een feestje worden
voor alle kinderen.’ Ook Vahap Duman (Hogeschool iPabo) heeft hier zijn gedachten over: ‘Ik zou
een Grote Rekendag op de opleiding willen houden met studenten. Studenten raken op die manier
besmet en kunnen datgene wat ze geleerd en ervaren hebben, toepassen op de scholen waar ze
stage lopen of gaan werken.’ Ans Veltman (Marnix Academie) stelt: ‘Ik zou de studenten meer aan
de slag willen laten gaan met de Grote Rekendag. Dat ze het voorbereiden en verdelen tijdens de
lessen in de opleiding, vervolgens uitvoeren tijdens de stage en achteraf daarop reflecteren.’ Alleen
op de CHE wordt in het rooster ruimte gemaakt voor het uitvoeren van de Grote Rekendag door
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een gehele jaarlichting studenten. Jenita Gardebroek legt uit: ‘Elke gehele klas uit het eerste jaar
gaat naar een basisschool om de Grote Rekendag uit te voeren. In de voorbereiding op deze dag
krijgen de studenten les over onderzoekend leren, directe instructie en de verschillen daartussen.
De studenten worden in tweetallen verdeeld over de groepen. Na afloop worden de ervaringen
van de studenten besproken.’ Op Hogeschool iPabo en Hogeschool Zuyd wordt de Grote Rekendag
slechts door een beperkt aantal individuele studenten of door één enkele klas uitgevoerd. Jenita
Gardebroek (CHE) stelt: ‘Een droom voor andere lerarenopleidingen basisonderwijs in Nederland
is: doe alsjeblieft mee met de Grote Rekendag, want het levert zoveel enthousiasme op. En het is
goed te organiseren op deze manier.’
Dit enthousiasme sluit aan bij een ander concept dat in de interviews veelvuldig naar voren kwam,
namelijk plezier in rekenen-wiskunde. Twee docenten spreken de wens uit dat kinderen en leerkrachten het vak rekenen-wiskunde weer leuk gaan vinden. Vahap Duman (Hogeschool iPabo): ‘Het
is fantastisch om met de gehele school met rekenen-wiskunde bezig te zijn en plezier te beleven
aan dit vak. Ik hoop dat kinderen en leerkrachten in Nederland rekenen-wiskunde weer als een
geweldig leuk vak gaan zien.’ Ook vanuit dit perspectief kan het gebruik van het materiaal van de
Grote Rekendag door docenten verklaard worden. Drie docenten benoemen dat dit materiaal zorgt
voor plezier in rekenen-wiskunde bij leerlingen en twee docenten noemen dat dit materiaal ook
studenten laat ervaren dat er plezier beleefd kan worden aan het vak. Jenita Gardebroek (CHE) geeft
een verklaring: ‘Onderzoekend leren en het materiaal van de Grote Rekendag zorgt voor plezier in
rekenen-wiskunde. Dit komt door de openheid van de opdrachten, door los van het boek te rekenen
en doordat alle kinderen kunnen aanhaken en verschillende oplossingen kunnen inbrengen.’
Conclusie
Lerarenopleidingen basisonderwijs vinden het belangrijk dat studenten in aanraking komen met
de theorie en didactiek van onderzoekend leren. Het materiaal van de Grote Rekendag wordt gebruikt om studenten vaardigheden aan te leren die passen bij het onderwijzen van onderzoekend
leren, zoals het stellen van de juiste vragen, het stimuleren van probleemoplossende vaardigheden
en een wiskundige attitude en organisatorische vaardigheden. Onderzoekend leren en de Grote
Rekendag blijken bij te dragen aan het ervaren van plezier in rekenen-wiskunde, zowel door leerlingen als studenten. De geïnterviewde opleiders wensen dat de Grote Rekendag door de studenten in de praktijk van de basisschool wordt uitgevoerd.
Noten
1
wiskundeinteams.sites.uu.nl
2
Vanaf 1 mei 2019 werkt Vahap Duman als docent rekenen-wiskunde op de HvA
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Pre-service mathematics primary teacher educators aim to organize their curriculum as efficiently and effectively as possible for an optimal preparation of their students to become a competent
teacher. Many teacher educators would like to achieve that their students are introduced in inquiry-based learning in the domain of mathematics. The Big Mathematics Day provides material
to adopt mathematics in a context of inquiry-based learning in primary education. We interviewed
four teacher trainers who use the Big Mathematics Day materials in their curriculum and asked them
about their arguments, their methods and their experiences. These four portraits demonstrate that it
is possible to include the Big Mathematics Day in primary teacher education. In addition, it is also
clear that every teacher educator’s interpretation for this curriculum component is different.
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BIJLAGE 1: THEMATISCHE ANALYSE

Thematische analyse van de interviews, verdeeld in de besproken onderwerpen.
1 = Vahap Duman, Hogeschool iPabo, 2 = Ans Veltman, Marnix Academie, 3 = Wim Brouwer, Hogeschool Zuyd,
4 = Jenita Gardebroek, CHE.

Visie op het curriculum

1

2

3

4

De lerarenopleider noemt het belang van het aanbieden van onderzoekend leren aan de studenten.

X

X

X

X

Onderzoekend leren zorgt ervoor dat kinderen meer onthouden en daardoor meer leren.

X

Onderzoekend leren zorgt voor een positieve houding ten opzichte van het vak rekenen/wiskunde

X
X

Het aanbieden van de Grote Rekendag zorgt bij studenten voor inzicht in de achterliggende gedachten van
onderzoekend leren.

X

Het materiaal van de Grote Rekendag is gemakkelijk toepasbaar voor studenten.

X

Het materiaal van de Grote Rekendag sluit goed aan bij de belevingswereld van leerlingen.

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Het materiaal van de Grote Rekendag zorgt dat kinderen vaardigheden van onderzoekend leren ontwikkelen.

X

X

X

Het materiaal van de Grote Rekendag zorgt voor plezier in rekenen/wiskunde.

X

X

X

De praktijk van de lessen in het curriculum

1

2

3

4

Het materiaal van de Grote Rekendag wordt gebruikt om onderwerpen van rekenen/wiskunde met studenten te bespreken (inhoud + didactiek).

X

X

X

X

De Grote Rekendag wordt door studenten op basisscholen uitgevoerd.

X

X

X

• Door één klas of individuele studenten.

X

X

• Door alle studenten van een leerjaar.

X

De Grote Rekendag wordt gebruikt in het curriculum bij onderzoekend leren.

X

X

• Als keuzevak of minor.

X

X

• Vakgebied: onderzoekend leren.
Het materiaal van de Grote Rekendag is als bron beschikbaar op de Pabo.

De vaardigheden van studenten

X

X

X

X

X

X

X

X

1

2

3

4

Studenten leren om het wiskundig denken van kinderen te bevorderen.

X

X

X

Studenten leren om probleemoplossende vaardigheden van kinderen te bevorderen.

X

X

X

Studenten leren om de juiste vragen te stellen bij het onderzoekend leren.

X

X

X

Studenten leren dat bij onderzoekend leren de regie niet bij de leerkracht ligt, maar bij de leerlingen.

X

X

Studenten ervaren dat bij rekenen/wiskunde plezier kan worden beleefd.

X

X

Studenten leren organisatorische vaardigheden.

X
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X

X

X

Verbeterpunten en aanbevelingen

1

2

3

4

Er is weinig tijd in het curriculum en het rooster.

X

X

X

X

Op de lerarenopleiding willen we gericht lesgeven rondom de Grote Rekendag.

X

X

De Grote Rekendag zou door studenten op de basisschool uitgevoerd moeten worden.

X

X

X

X

De Grote Rekendag zou een specifieke versie voor de lerarenopleiding basisonderwijs en de studenten
moeten hebben met activiteiten en didactiek.

X

Door de Grote Rekendag kunnen kinderen en leerkrachten het vak rekenen-wiskunde weer leuker gaan
vinden.
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