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Rekenen op begrip
kiezen voor de juiste vorm van instructie
Directe instructie is bij rekenen eigenlijk alleen in de fase
van procedureontwikkeling een goede instructievorm en het
is zeker niet het enige instructiemodel dat in de rekenles
gebruikt zou moeten worden. In dit artikel willen de auteurs
laten zien wanneer en hoe Directe Instructie in de rekenles
goed ingezet kan worden maar dat een andere benadering in
de instructie vaak effectiever is.
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De laatste jaren is er veel aandacht voor diverse
modellen rondom ‘effectieve’ instructies. De inzet
van scholen is daarbij met name gericht op het
Directe Instructie Model of varianten daarop zoals
het IGDI (Interactieve Gedifferentieerde Directe
Instructie), het ADIM (Activerende Directe Instructie Model) en momenteel veelal EDI (Effectieve
Directe Instructie). Kern van deze vormen van
instructie is dat leraren volledig uitleggen welke
concepten en vaardigheden de leerlingen moeten
leren en er weinig denkwerk van de leerlingen
wordt gevraagd.
Om te bepalen welke vorm van instructie past bij
de les die je geeft is het van belang dat je duidelijk
hebt wat het doel van de les is en waar het doel
zich in de leerlijn bevindt. Is het een eerste kennismaking, moeten leerlingen een strategie beheer-

sen, gaat het om automatiseren of is het de bedoeling dat ze de stof die wordt aangeboden flexibel
gaan toepassen?
De hoofdfasen in de leerlijn kunnen hier bij helpen
om te bepalen wat je wilt bereiken in de les. Even
belangrijk is dat je goed zicht hebt op de aanwezige kennis van de verschillende leerlingen in je
groep. Ze zullen niet allemaal in een even snel
tempo voldoende begrip verwerven van een nieuw
rekenonderdeel. Uit de voorbeelden die we in dit
artikel gebruiken, zal blijken dat zicht hebben op
de hoofdfasen in de leerlijn, weten over welke kennis en vaardigheden de verschillende leerlingen in
je groep beschikken en kennis van verschillende
vormen van instructie essentieel zijn bij het maken
van keuzes in instructie.

Vier Hoofdfasen Leerlijn

TOEPASSEN &
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VORMING>>

Model hoofdfasen uit het protocol ERWD1

Een vorm van Directe Instructie is geschikt in de
fase van procedureontwikkeling als leerlingen er
aan toe zijn om een strategie op een juiste manier
te gebruiken. Hierbij komt het uitleggen, voordoen of hardop denken aan bod (Hollingsworth &
Ybarra, 2015)2.

Directe instructie wordt in het reken-wiskundeonderwijs toegepast bij het aanleren van nieuwe
strategieën zoals in bovenstaand voorbeeld, bij het
gebruik van een nieuw model zoals de lege getallenlijn of de verhoudingstabel en bij het aanleren
van de diverse cijferprocedures. In de verlengde
instructie kan ook een vorm van directe instructie
worden toegepast als leerlingen een bepaalde
vaardigheid nog niet onder de knie hebben. Belangrijk hierbij is dat er wel vragen gesteld worden
om te controleren of leerlingen de strategie ook
echt begrijpen en niet zomaar nadoen.
Het bovenstaande voorbeeld is aan bod geweest in
groep 4. Een week erna staat er weer een les in de
rekenmethode over hetzelfde doel. Deze strategie
is al aangeleerd, directe instructie is nu niet no-
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Voorbeeld
Het doel van de rekenles in groep 4 is als
volgt:
‘Je leert op het rekenrek optelsommen t/m
20 uitrekenen met de basisstrategie rekenen
via de 10.’
De leraar legt hierbij uit met behulp van de
som 8+ 5.
‘Je gaat deze som maken op het rekenrek
in 2 sprongen. Je zet het eerste getal op en
daarna mag je het rekenrek nog maar 2x
aanraken. Er moeten 5 kralen bij. Je maakt
altijd eerst de bovenste staaf vol. Hierbij
denk je aan de verliefde harten.’
Daarna doet de leraar het voor op het rekenrek:
‘Ik doe het een keer voor: Ik zet 8 op. Eerst 2
erbij, dan is de bovenste staaf vol. Ik vul die 2
alvast hier in. (Vult 2 in bij splitsdakje). Van
de 5 kralen die erbij moeten heb ik er alvast 2
bijgedaan. De 5 splitsen we in 2 en 3. (Schrijft
de 3 ook bij het splitsdakje). Dan nog die 3
erbij. Samen 13.’
Hierna oefenen de leerlingen op hun eigen
rekenrek deze strategie.
dig. Nu is er kans om te kijken of deze manier ook
beklijfd is. Met een wisbordje (om de som en de
splitsdakjes op te schrijven) en een rekenrek laten
de leerlingen zien of ze de juiste strategie kunnen
toepassen. Leerlingen die dit niet kunnen, komen
in de verlengde instructie waar de strategie nogmaals wordt voorgedaan. Dit gebeurt echter alleen
mits er geen uitval is op andere onderliggende
vaardigheden zoals bijvoorbeeld het splitsen van
getallen tot en met 10 en het aanvullen tot 10.

betekenis en reflectie
Bij rekenen gaat het om meer dan alleen het uitvoeren van procedures.

Drieslagmodel uit het protocol ERWD1

Opgave uit de methode WIG (llnboek 4b p. 8).

Het drieslagmodel (Groenestijn e.a., 2011) laat zien
dat het bij het uitrekenen van sommen gaat over
drie aspecten, namelijk: betekenisverlening, uitvoering en reflectie. Met name de betekenisverlening
en de reflectie krijgen in de meeste rekenmethoden
weinig aandacht. Als de inhoud van de rekenles
gericht is op begrip, oefening of flexibel toepassen,
legt de leerkracht minder uit en stelt voornamelijk
vragen. We laten dit zien aan de hand van een voorbeeld (zie de opgave hierboven uit WIG).
Het doel van deze les is om het optellen en aftrekken over het tiental nogmaals te oefenen. Renske,
de leerkracht, laat op het digibord alleen het
plaatje zien zonder de som eronder. Ze vraagt aan
de leerlingen om op hun wisbordje de som op te
schrijven die past bij het plaatje met de rekenvraag: hoeveel kinderen zitten er deze groep? Na
een paar seconden mogen de leerlingen op een
teken van de juf hun wisbordje omdraaien. Hierbij
observeert Renske of de leerlingen bij een plaatje
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zelfstandig een bewerking kunnen bedenken. De
meeste leerlingen hebben 38 + 7 = opgeschreven.
Hierna vraagt ze of iedereen wil laten zien hoe
je deze som uitrekent op de getallenlijn. Hierbij
observeert Renske of iedereen de juiste strategie
gebruikt (rekenen via de 10). Als de leerlingen de
som op de getallenlijn hebben uitgerekend stelt
Renske de volgende vragen waarbij de leerlingen
in tweetallen overleggen: Waar op de lijn zie ik
hoeveel kinderen er kunnen schaatsen? (lijnstuk tot
38) Waar zie ik hoeveel kinderen nog niet kunnen
schaatsen (stuk van de sprongen bij elkaar: samen
7) waar zie ik hoeveel kinderen er in deze groep
zitten? (lijnstuk van 0 tot 45). Door het stellen van
deze vragen heeft Renske zicht gekregen op het betekenis verlenen bij deze som en op de uitvoering
van de juiste strategie.

het (on)begrepen metriek stelsel
Meester Ronald heeft gemerkt in zijn groep 7
dat leerlingen geen grip hebben op opgaven met

inhoudsmaten. Hij heeft nauwgezet de methode
gevolgd, alle lessen volgens het model directe
instructie gegeven, waarbij de leerlingen is geleerd om de maten om te rekenen met behulp van
het metriek stelsel. Meerdere leerlingen hebben
verlengde instructie gehad maar toch worden de
toetsopgaven met het omrekenen van maten door
70% van de leerlingen onvoldoende gemaakt.
Ronald besluit om het anders aan te pakken. Hij
vraagt de leerlingen om verpakkingen mee te
nemen waarop inhoudsmaten te lezen zijn. In
groepjes bekijken leerlingen de verpakkingen en
bespreken en noteren ze de maten die ze zien.
Ze kijken en vergelijken en ontdekken en beredeneren allerlei verschillen en overeenkomsten
tussen de maten. Op één pakje sap staat 200 ml
en op een ander pakje (met dezelfde vorm en van
hetzelfde formaat) staat 0,2L. Zoekend en vergelijkend vinden ze bijvoorbeeld aanduidingen in
grammen maar ook in milliliters op één blikje. In
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een terugkoppeling met de hele klas komen ze met
elkaar tot de ‘stappen’ in het metriek stelsel. Op de
verpakkingen worden briefjes met diverse maten
geplakt. De verpakkingen worden uitgestald op
een kast in de klas.

De volgende les geeft Ronald de leerlingen de opdracht om opgaven voor elkaar te maken. Het lukt
alle leerlingen om kloppende opgaven te maken.
Natuurlijk zit er verschil in de moeilijkheidsgraad
die de kinderen aanbrengen en Ronald kan meteen
zien waar de kinderen zelf mee komen. Een derde
les start Ronald nog eens met het vergelijken van
een aantal maten op de meegebrachte verpakkingen. Hij noteert een aantal vergelijkingen die
leerlingen ontdekten, zoals 1000 ml = 1 liter en
200 cl = 2 dl. De les wordt afgesloten door de leerlingen allemaal een aantal vergelijkingen te laten
maken voor de klasgenoten. Leerlingen schrijven
de opgave op de voorkant van hun wisbordje en op
de achterkant de opgave met antwoord. Met deze
werkvorm oefenen ze het herleiden van maten op
een interactie manier.
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van een deel van een pizza. De handleiding geeft
de leerkracht hiervoor aanwijzingen die weinig
ruimte laat voor inbreng van leerlingen. De les geven volgens het Expliciete Directe Instructie model
is eenvoudig te realiseren, maar hoeveel kinderen
kunnen het nog volgen in de derde les?

De verpakkingen met de bijgeschreven maten blijven nog een tijdje in de klas.

Uit het bovenstaande voorbeeld blijkt dat de leerlingen uit de klas van meester Ronald eerst zelf
inzicht moesten verwerven in maten. Hiervoor was
het nodig dat ze zelf ervaringen konden opdoen
met echte verpakkingen zodat de maten betekenis hadden, ze deze konden vergelijken en ze hun
bevindingen met elkaar konden delen en beredeneren. Twee lessen met eigen ervaringen, eigen
onderzoek en eigen producties onder de expliciete
leiding van de leraar die voor de juiste opdrachten
en vragen zorgt, leveren dan meer op dan alle andere lessen gericht op het metriek stelsel.

breuken: altijd lastig
In de meeste rekenmethoden wordt vaak te snel
gestuurd naar oplossingsstrategieën. De fase van
begripsvorming komt hiermee voor een grote
groep leerlingen in het gedrang.
We nemen als voorbeeld de introductie van breuken in groep 6. In de methode ‘De Wereld in Getallen’ komt dit in deel 6b in het eerste blok aan de
orde. Als we de methode in het eerste blok volgen,
dan is de eerste les gericht op het kort ophalen van
voorkennis, waarna met behulp van de plaatjes in
het boek de uitspraak van breuken wordt geleerd
en verschillende betekenissen van breuken moeten
worden gezocht. De handleiding stuurt de leerkracht naar het handig verdelen van stokbroden en
taarten. De leerlingen verwerken deze les door in
het werkboek plaatjes van stokbroden en taarten
in gelijke stukken te verdelen. In de tweede les
moeten leerlingen breuken met teller 1 kunnen
benoemen en noteren op basis van abstracte voorstellingen (cirkels en vierkanten). In les 3 moeten
leerlingen onder andere prijzen kunnen berekenen

Het is verstandig om kritisch te kijken naar de
wijze waarop de methode de instructie voorstelt.
Past dit bij wat de leerlingen in jouw groep nodig
hebben? Biedt de handleiding van de methode
mogelijkheden om de lessen uit de methode te
versterken door de hoofdfasen uit de leerlijn nadrukkelijker tot uiting te laten komen en door de
actieve betrokkenheid van leerlingen te vergroten?
Bij de introductie van breuken kun je de fase van
begripsvorming eenvoudig uitbreiden door eerst
aan te sluiten bij wat leerlingen al weten over
breuken. Het inrichten van een breukentafel door
leerlingen op zoek te laten gaan naar voorwerpen
die een breuk laten zien kan een eerste stap zijn.
Ook het in stukken verdelen van drie eierkoeken
met vier leerlingen waarbij breuken spontaan ontstaan (en daarbij het benoemen van de delen en
toevoegen van breukentaal) is een ervaring voor
leerlingen die bijdraagt aan begripsvorming. Door
leerlingen de gevonden verdelingen te laten tekenen en de breukentaal te laten noteren heb je als
leerkracht een mooi startpunt voor een volgende
les.
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Deel uit de handleiding
van WIG 6b blok 1 week
3 les 2]
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kies je moment
Het moment waarop je ervoor kiest om een procedure aan te leren moet zorgvuldig gekozen zijn.
Je moet aansluiten bij wat leerlingen al kennen en
kunnen, het moet betekenisvol zijn voor de leerlingen en pas dan kunnen ze de nieuwe stap of informatie koppelen aan de reeds aanwezige kennis en/
of vaardigheden. Het denkwerk dat leerlingen zelf
moeten doen, het handelend bezig zijn om inzicht
te verkrijgen en het ontdekken hoe je tot antwoorden komt moet eerst voldoende aandacht krijgen
en niet worden weggenomen.
Een variant van het Directe Instructiemodel gebruiken op een moment dat de begripsvorming
rond een concept nog niet voldoende is, kan er
toe leiden dat leerlingen in een les uiteindelijk
wel tot goede antwoorden op de opgaven komen
maar dat ze niet snappen wat ze precies uitrekenen. Leerkrachten merken dat leerlingen het
geleerde vervolgens niet kunnen toepassen als
ze hetzelfde type opgaven op een later moment
weer aangeboden krijgen of als het geleerde in een
contextopgave verpakt wordt. Of een leerling kan
een opgave wel oplossen als de leerkracht erbij zit

en minimale hulp biedt, maar alleen brengt hij er
niets van terecht.
Tijdens de les zal de leerkracht dan ook veel vragen moeten stellen (zie bijvoorbeeld uit groep 4
aan het begin van dit artikel) om te controleren
of leerlingen de strategie kunnen gebruiken, of ze
deze beheersen én of ze deze begrijpen. Leerlingen
moeten voldoende gelegenheid krijgen om allemaal te verwoorden en te laten zien wat ze begrijpen en hoe ze dat kunnen toepassen. Coöperatieve
werkvormen waarbij een beroep wordt gedaan op
de onderlinge interactie tussen leerlingen zouden
een vast onderdeel moeten worden in de instructieles.

Noten
1. 	M. Groenestijn e.a. (2011) Protocol Ernstige
RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie. Assen. Van
Gorcum
2. 	John Hollingsworth & Silvia Ybarra, Expliciete Directe
Instructie, Nederlandse vertaling en bewerking 2015:
Marcel Schmeier, Uitgeverij Pica

W4Kangoeroe
WereldWijdeWiskundeWedstrijd

Zin om te rekenen en te puzzelen?
Doe dan ook mee met de grootste en leukste reken- en wiskundewedstrijd
van Nederland!

Op donderdag 16 maart 2017 organiseert W4kangoeroe weer
de jaarlijkse reken- en wiskundewedstrijd.

altijd prijs

Je wint altijd bij Kangoeroe! Iedereen krijgt een prijsje en een
certificaat, maar er zijn natuurlijk ook dit jaar weer fantastische
prijzen te winnen (met twee prachtige computers voor school
als scholenprijs) en verder krijgt iedere school een schitterend
prijzenpakket om te verdelen onder de deelnemers.

voor iedereen (in basis- en
voortgezet onderwijs)

De opgaven zijn gekozen door 120 wiskundigen uit 60 landen
en het zijn ook deze keer weer leuke, leerzame en creatieve

‘puzzeltjes’. Ze worden op dezelfde dag door ruim 6,5 miljoen
deelnemers wereldwijd gemaakt! Iedereen vanaf groep 3 tot en
met 6 vwo kan meedoen (via school). De wedstrijd is dus niet
alleen maar geschikt voor de slimmeriken.
Leerlingen kunnen individueel meedoen, maar ook in duo’s en
natuurlijk doet iedereen mee op zijn eigen niveau! Vanaf groep
7 tot en met 6 vwo maak je -als je het heel goed doet- ook kans
om door te dringen naar de volgende ronden op weg naar één
van drie finales.
Voor nog meer informatie kun je terecht op onze website:
www.w4kangoeroe.nl

aanmelden vóór 22 februari 2017.
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