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3

Woord vooraf

Het is voor leerlingen lang niet altijd eenvoudig om toepassingsopgaven rekenen op te
lossen. Door het GION (Gronings Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs) is
daarom een programma ontwikkeld waarmee leerlingen op een systematische wijze
toepassingsopgaven kunnen leren oplossen. Het gaat om een manier om het eigen
leerproces te sturen; dit wordt ook wel metacognitie genoemd. Het programma heet
De Takentrap.
Hoewel verschillende wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat het werken
met De Takentrap het oplossen van opgaven verbetert, blijft de vraag of De Takentrap
voor leerkrachten toepasbaar is in de praktijk. Op aanvraag van scholen is een plan bedacht om het programma in de praktijk te gaan gebruiken. In het onderzoek ligt de nadruk op het geven van begeleiding aan leerkrachten. Hoe verloopt die en hoe reageren
de leerkrachten?
In totaal zijn negen leerkrachten van groep 6 en hun leerlingen intensief gevolgd. In dit
rapport worden de resultaten besproken. De leerkrachten hebben de leerlingen elke
week instructie gegeven hoe te werken met De Takentrap en hebben hen vervolgens
opgaven laten maken in het computerprogramma. De leerkrachten en leerlingen hebben over het algemeen met plezier aan dit onderzoek meegewerkt.
Het onderzoek zou niet mogelijk zijn geweest zonder de grote inzet en betrokkenheid
van de directie en leerkrachten van de betreffende basisscholen en het enthousiasme
van de leerlingen.
Willem de Kock
Groningen, juli 2011
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Samenvatting

Veel kinderen hebben problemen met het oplossen van toepassingsopgaven rekenen,
vooral als de opgaven veel informatie bevatten. Deze studie is bedoeld om aan te tonen
dat leerkrachten in staat zijn om De Takentrap, een metacognitief ondersteunend rekenprogramma, in de dagelijkse praktijk te gebruiken en dat hun leerlingen daarvan
profiteren. Het programma biedt een structuur waarmee leerlingen op een systematische wijze toepassingsopgaven rekenen kunnen oplossen. Er is een experimentele
groep van negen leerkrachten die het programma gebruikt en een controlegroep van
negen leerkrachten die op de oude voet doorgaat met lesgeven.
Uit het onderzoek blijkt dat de leerkrachten in de experimentele groep van te voren in
twee subgroepjes zijn in te delen naar meer gebruik van metacognitieve ondersteuning
in de rekenles (vier leerkrachten) en minder gebruik (vijf leerkrachten). Er is nagegaan
in hoeverre leerkrachten die meer metacognitieve aspecten toepassen in hun lessen ook
een meer positieve houding hebben ten opzichte van metacognitieve instructie aan
leerlingen. Dat bleek niet het geval te zijn.
De leerkrachten in de experimentele groep kregen eerst een workshop en toen vier
keer begeleiding tijdens de twaalf lessen dat ze het programma gebruikten. Ze gaven
lessen aan hun leerlingen in het gebruik van De Takentrap en lieten hun leerlingen
wekelijks oefenen. Het bleek dat de aanvankelijke verschillen tussen de leerkrachten in
gebruik van metacognitieve aspecten verdwenen in de loop van het experiment. Alle
leerkrachten leerden het programma in voldoende mate te gebruiken en ze gaven alle
instructielessen en lieten de leerlingen veel van de oefenstof uit het computerprogramma doen.
De leerkrachten gebruiken tussen de 82% en 92% van de onderdelen van het Takentrapprogramma. Er is gekeken of er een samenhang was tussen deze variatie in implementatie van het programma en de prestaties van de klassen. Dat blijkt niet het geval te
zijn. Binnen de experimentele groep is er dus geen verschil in prestaties van klassen
tussen leerkrachten die meer of minder onderdelen van De Takentrap toepasten.
Om te beproeven of het gebruik van De Takentrap op zich wel tot verbetering in het
oplossen van toepassingsopgaven leidt, zijn de resultaten van de leerlingen uit de experimentele groep vergeleken met die van de leerlingen uit de controlegroep die de
gewone rekenlessen bleef volgen. Er bleek een duidelijk effect te zijn. Rekening houdend met kleine verschillen op de voortoets tussen de experimentele groep en contro-
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legroep scoorde 40% van de leerlingen in de experimentele groep hoger dan die in de
controlegroep. Het gebruik van De Takentrap heeft een duidelijk positief effect op de
probleemoplossende vaardigheden van leerlingen als de leerkrachten het programma
in voldoende mate gebruiken.
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1

Inleiding

1.1

Toepassingsopgaven

Het kunnen oplossen van rekenproblemen is een belangrijke doelstelling van het rekenonderwijs in de basisschool. Rekenproblemen kunnen ‘kaal’ zijn (1/3 van 60 is ….) of
in een context worden aangeboden (Onze hockeyclub gaat op reis voor een toernooi.
Er gaan 46 spelers en 14 begeleiders mee. Van die personen gaat 1/3 deel met de auto
en de rest gaat met de bus. Hoeveel personen gaan met de auto?).
Toepassingsopgaven zijn rekenopgaven in tekstvorm waarin een probleemsituatie
wordt beschreven en een vraag wordt gesteld. Vaak is er ook een ondersteunende afbeelding. Dergelijke toepassingsopgaven komen vaak in rekenmethodes voor, maar
ook in genormeerde rekentoetsen (Van der Schoot, 2008).
Toepassingsopgaven worden doorgaans door leerlingen moeilijker gevonden dan kale
opgaven als de opgave extra informatie geeft met getallen die er niet direct toe doen.
Maar ze worden ook moeilijk gevonden als er naast de tekst een afbeelding is die essentiële informatie bevat (Guldemond, 2001; Van Lieshout & Berends, 2009). Leerlingen hebben dan vaak moeite om na te gaan wat de probleemsituatie inhoudt en welke rekenkennis nodig is, terwijl ze die kennis vaak wel hebben (Goos, 2002).
Volgens Schoenfeld (1992) gebruiken
goede probleemoplossers de volgende
episoden: a) de opgave goed lezen, b)
het probleem analyseren en verkennen
welke oplossingsmogelijkheden er
zijn, c) een oplossing plannen en uitvoeren en d) de controle of het antwoord past bij de vraag. Een onderzoek waar de episoden van Schoenfeld zijn gebruikt om de probleemoplossende vaardigheden van leerlingen
te verbeteren is het onderzoek van Teong (2003). Teong heeft een metacognitieve
structuur ontwikkeld om de aspecten van het probleemoplossen te ondersteunen: zorgvuldig lezen, ophalen van mogelijke strategieën, implementatie van een strategie, monitoren en de evaluatie van de oplossing. De experimentele groep heeft deze metacog-
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nitieve structuur gebruikt om toepassingsopgaven op te lossen, terwijl de controlegroep hiervan geen gebruik van mocht maken. Uit de resultaten blijkt dat leerlingen uit
de experimentele groep beter in staat zijn geweest om problemen op te lossen op de
natoets dan leerlingen uit de controlegroep.
In navolging van Teong heeft Jacobse (2007) een programma ontwikkeld voor leerlingen uit groep 7 van de basisschool om probleemoplossende vaardigheden te stimuleren. De episoden van Schoenfeld (1992) zijn door Jacobse (2007) in een metacognitieve systematiek bijeengebracht in De Takentrap. In het programma worden een viertal episoden onderscheiden: ik lees heel goed, ik maak een plan, ik controleer mijn
antwoorden en wat leer ik ervan? Bij elke episode waren inhoudelijke aanwijzingen
om een toepassingsopgave op te lossen. De leerlingen kregen de kans om de hulp te
gebruiken, maar ze konden ook zonder hulp proberen de opgave op te lossen.
Studies met De Takentrap laten zien dat leerlingen die met De Takentrap hebben gewerkt beter scoren op de natoets probleemoplossen en metacognitie dan leerlingen die
geen extra oefening hebben gehad in het oplossen van toepassingsopgaven (Jacobse,
2007; Jacobse & Harskamp 2009).
De Kock (2010) heeft het onderzoek met De Takentrap herhaald en heeft een controlegroep toegevoegd die dezelfde opgaven aangeboden heeft gekregen maar die geen
gebruik konden maken van hulpaanwijzingen van De Takentrap. Uit de studie blijkt
een positief effect in het voordeel van de leerlingen die hebben geoefend met de metacognitieve systematiek op de leerlingen die er niet mee hebben kunnen oefenen. De
resultaten van de studie laten zien dat metacognitieve training een positief effect heeft
op de metacognitie en de probleemoplossende vaardigheden van leerlingen.
In de studies is het onderwijs rond het laten gebruiken van het computerprogramma
uitgevoerd door de onderzoekers zelf die de leerlingen in kleine groepjes achter de
computer lieten werken. Het wil dus nog niet zeggen dat het programma in de alledaagse schoolpraktijk ook zal werken. In tegendeel, in het onderzoek van Jacobse
(2009) hebben enkele leerkrachten gewerkt met De Takentrap en hierin komt naar voren dat niet alle leerkrachten direct met de metacognitieve systematiek kunnen werken.
Dignath, Buttner en Langveldt (2008) concluderen in hun meta-analyse over metacognitieve programma’s dat deze meestal minder effectief zijn als ze door de groepsleerkracht worden gegeven.
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1.2

Inservice training van leerkrachten

In deze studie willen we met behulp van consultatie in de klas en het geven van feedback achterhalen of leerkrachten in staat zijn om De Takentrap te implementeren in de
dagelijkse praktijk en of leerlingen gaan profiteren van het werken met De Takentrap.
Om het programma met De Takentrap
goed te kunnen gebruiken dienen
leerkrachten inzicht te krijgen in het
geven van metacognitieve instructie.
Uit onderzoek is bekend dat leerkrachten daar vaak weinig mee doen
in hun rekenlessen. De Inspectie van
Onderwijs (2008) geeft aan dat scholen doorgaans weinig tijd besteden
aan het onderwijzen in het gebruik
van leerstrategieën. Op leerkrachtopleidingen worden studenten ook weinig onderwezen in hoe zij metacognitieve instructie kunnen toepassen in rekenlessen (KNAW,
2009).
Joyce en Showers (2002) stelden op grond van een overzicht van onderzoek van anderen een model op voor training van leerkrachten. Dit trainingsmodel heeft tot doel om
leerkrachten nieuwe kennis en vaardigheden bij te brengen en toe te laten passen in de
lespraktijk (‘transfer’). Dit trainingsmodel bestaat uit een aantal componenten:

Componenten

Uitleg

Theorie

Er wordt in de training vaak begonnen met een verdieping in de
theorie. Door middel van discussies en lezingen kunnen de concepten achter een nieuwe manier van onderwijs geven en door leerkrachten te verwerven kennis en nieuwe vaardigheden duidelijk
worden.

Demonstratie

Na de theorie volgt er een demonstratie van de vaardigheid door de
begeleiding. Die demonstratie kan gegeven worden in een nagebootste werksituatie. Demonstratie en theorie kunnen samen gegeven worden. Tijdens het kijken naar een demonstratie wordt de theorie achter de vaardigheid meestal beter begrepen.

Oefening +
Feedback

De derde component is het oefenen van de vaardigheid in een nagebootste lessituatie. Hoe meer de situatie lijkt op de uiteindelijke lessituatie, hoe beter de leerkrachten het nieuwe lesgedrag uiteindelijk
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toe zullen passen in de praktijk. ‘Peer-teaching’ (het oefenen met
andere leerkrachten) kan effectief zijn, doordat de leerkrachten zich
ook in kunnen leven in de rol van de leerling, en doordat ze van elkaar kunnen leren. Hoeveel oefening er nodig is hangt af van de
complexiteit van de te aanleren vaardigheden ten opzichte van de
bestaande manier van lesgeven van de leerkrachten.
Coaching

De laatste component is de coaching van de leerkrachten. Volgens
de auteurs kan de trainer deze coaching geven, maar is het vaak
praktischer om gebruik te maken van ‘peer-coaching’. Over het algemeen wordt echter aangenomen dat een deskundige externe trainer effectiever is om het lesgedrag te veranderen en daadwerkelijk
hulp te bieden in de klas dan een collega leerkracht.

Groepsfeedback Tijdens de coaching in de klas krijgen de leerkrachten feedback van
de begeleider. Dit is het meest effectief als het aan de hand van een
vast lijstje met kijkpunten gaat. Het is belangrijk dat deze feedback
direct volgt na het lesgeven en dat het alleen gericht is op de gedragingen die geoefend worden. In de groepsfeedback wisselen leerkrachten met elkaar ervaringen uit over het werken met de vernieuwing in de klas en komen ze samen tot antwoorden op vragen die
tijdens de implementatie ontstaan. Het delen van ervaringen en het
samen werken aan oplossingen zijn doorgaans belangrijk voor het
onderhouden en verhogen van de motivatie van leerkrachten.
Figuur 1: Trainingsmodel van Joyce & Showers

Joyce en Showers (2002) maken in een overzicht naar de effecten van de verschillende
trainingscomponenten, onderscheid in het doel van de training die wordt ontworpen.
Wanneer het doel is om kennis van een innovatie bij de leerkrachten teweeg te brengen, dan zal er in de training kunnen worden volstaan met het aanbieden van theorie
en demonstratie. Wanneer het doel is onderwijsvaardigheden aan te leren, dan zullen
de componenten: theorie, demonstratie, oefening en feedback nodig zijn. Zie Kramarski en Michalsky (2009) en Veenman, Van Hout-Wolters en Afflerbach (2006) over
het belang van het duidelijk maken voor leerkrachten van de theoretische achtergronden van metacognitieve instructie en van demonstraties hoe de leerkrachten deze kunnen verwerken in hun instructie aan hun klas. Informatie en demonstratie geven samen
een groter effect dan wanneer deze afzonderlijk worden gebruikt. Maar wanneer men
vervolgens wil bereiken dat leerkrachten een nieuwe manier van instructie geven ook
feitelijk gaan gebruiken in hun klas dan heeft dit pas effect als coaching en groepsfeedback wordt toegevoegd. Voor de rol van coach moet er iemand worden gezocht
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die de inhoud en didactiek van het programma kent en het zelf ook in de klas kan toepassen. De coach kan bijvoorbeeld een ervaren rekenleerkracht of de ontwikkelaar van
het betreffende programma zijn die het zelf ook geïmplementeerd heeft in de school.
Er zijn nog niet veel experimenten gedaan waarin het effect van verschillende trainingsactiviteiten zijn geanalyseerd.

1.3

Het effect van coaching in de klas

Joyce en Showers (2002) hebben verschillende jaren aan onderzoek naar traningsprogramma’s bij leerkrachten samengevat. Wanneer coaching in de klas wordt toegevoegd zien deze onderzoekers niet alleen het kennisniveau, de mogelijkheid om de
vaardigeheid te demonstreren, maar ook de feitelijke toepassing in de klas enorm toenemen. Ter ondersteuning van deze bevindingen zijn er andere, meer recente onderzoeken gedaan in de Verenigde Staten van Amerika.
Campbell (1996) laat zien dat na het
coachen 40% van de leerkrachten hun
instructie veranderde zodat leerlingen
actief werden betrokken bij de les en dat
hun rekeninzicht en prestaties op rekentoetsen verbeterde. Campbell (1996) laat
zien dat deze toename in leerlingresultaat teniet werd gedaan als zij werden
vergeleken met leerlingen van controle
scholen, maar de verschillen in resultaten werden pas zichtbaar na 1 jaar coachen. De studie laat verder zien dat behaalde resultaten zichtbaar bleven in het tweede en derde jaar. Het programma voor professionele ontwikkeling was echter niet specifiek ontwikkeld om het effect van wiskunde
coaches op leerlingresultaat te onderzoeken. De directe relatie tussen beide kan met
deze studie niet worden aangetoond. Coaching heeft doorgaans een groot effect op het
gebruik in de klas. In een andere studie van Campbell (2007) probeerde deze de impact van coaching op leerlingresultaten te onderzoeken. In deze studie is te zien dat de
impact van coaches eerst is waar te nemen in het lesgeven en pas later ook in de prestaties. De effecten waren alleen niet erg groot.
Uit de studie van Race et al. (2002) blijkt dat het coachen van leerkrachten leidt tot een
frequenter gebruik van directe instructie, het onderwijzen in metacognitieve vaardigheden en een grotere variatie in instructie. De onderzoekers erkennen dat alle componenten uit het model van Joyce en Showers (2002) een positieve bijdrage hebben gele-
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verd aan de ontwikkeling van de leerkrachten, maar geven hierbij aan dat zonder het
gebruik van coaches, de leerkrachten het niet kunnen volhouden om hun eigen instructie blijvend te veranderen.
Becker (2001) geeft aan dat het coachen van leerkrachten er toe leidt dat leerkrachten
zich meer focussen op de grote lijnen van een nieuwe manier van lesgeven en dat zonder coaching leerkrachten zich te veel bezighouden met details.
McGatha (2008) heeft een effect gevonden van het coachen waarbij leerkrachten het
werk van leerlingen hebben gebruikt om hun instructie te verbeteren. Op die manier
werden leerkrachten er toe gebracht om het denken van hun leerlingen en niet de leerstof centraal te stellen in hun lesgeven.
Paek (2008) deed onderzoek in Silicon Valley (Silicon Valley Mathematics Initiate)
naar het effect van coaches op het verbeteren van wiskunde onderwijs. Uit de resultaten blijkt dat er naast een verbetering in het lesgeefgedrag ook positieve verandering te
zien is in de manier van probleemoplossen door leerlingen. De leerlingen die les hebben gekregen van leerkrachten die werden begeleid door een coach, behaalden ook betere resultaten op wiskundetoetsen dan leerlingen die les hebben gekregen van leerkrachten die geen begeleiding hebben gehad van een coach.
De bovengenoemde studies laten met verschillende resultaten zien dat het coachen van
leerkrachten een positieve impact kan hebben op de manier waarop leerkrachten lesgeven.
Daartegenover geven andere onderzoekers (Cohen en Hill, 2000; Darling-Hammond,
Wei en Johnson, 2009) aan dat workshops waarin wordt geoefend even effectief kunnen zijn als coaching in de klas. Zij vergeleken het effect van workshops waarin theorie en praktijkgerichte voorbeelden en oefeningen werden afgewisseld met coaching in
de klas. Zij geven aan dat het nieuwe programma dat ze wilden overdragen redelijk
eenvoudig te implementeren was en dus ook buiten de klas goed was uit te leggen. Zij
concluderen dat coaching niet altijd effectiever is dan informatie, demonstratie en oefening buiten de klas. Veel hangt af van de eigen motivatie van de leerkrachten en van
de praktische uitvoerbaarheid van de innovatie. Leerkrachten die vanuit zichzelf al
enigszins lesgeven volgens de nieuwe werkwijze of die gewend zijn hun lesgedrag aan
te passen zullen minder behoefte aan coaching kunnen hebben.
Deze constatering is ook praktisch belangrijk omdat coaching (van de individuele
leerkracht) een veel intensievere vorm van training is dan demonstratie en oefening
(gericht op leerkrachten in een groep).
We concluderen dat om informatie, demonstratie en oefening effectief te laten verlopen er nodig is dat:
- de innovatie heel duidelijk is en direct uitvoerbaar in de praktijk;
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-

de innovatie in delen (bij wijze van oefening) kan worden uitgeprobeerd;
de innovatie een aantoonbare meerwaarde zal hebben voor leerkrachten;
leerkrachten gemotiveerd zijn om aan de innovatie te beginnen;
leerkrachten enige ervaring moeten hebben met aanpassing van het lesgeven en
met soortgelijke innovaties.

Om coaching succesvol te laten verlopen moet deze gericht zijn op belangrijke onderdelen van een innovatie. Dit kan door gebruik te maken van: voordoen, discussie, oefenen, coaching en het geven van feedback in de klas. Daarnaast kunnen groepdiscussies tussen leerkrachten van een school de leerkrachten helpen om zich beter te focussen en om hun eigen attitude ten aanzien van het lesgeven te verbeteren (Mowbray,
Holter, Teague en Bybee, 2003). De volgende aspecten voor effectieve coaching zijn
van belang:
- de hoofonderdelen van de innovatie moeten duidelijk zijn, dit geldt vooral voor
innovaties die complex zijn in de uitvoering;
- de coach moet demonsteren hoe de innovatie wordt onderwezen, door voorbeelden te geven, demonstreren in de klas en het samen voorbereiden van lessen met
de leerkracht;
- de coach zal lessen observeren en zich richten op de leerkracht-leerlingen interacties, de focus ligt op hoe leerlingen zich gedragen en wat de leerkracht daar aan
kan doen;
- de coach geeft direct na de les feedback op de vooraf besproken hoofdpunten;
- de coach organiseert groepsbijeenkomsten met leerkrachten.

1.4

Onderzoeksvragen

Er is consensus tussen onderzoekers over welke componenten van belang zijn voor de
training van leerkrachten in het leren gebruiken van een nieuwe manier van lesgeven
(zie model van Joyce en Showers, 2002). Maar, er zijn verschillen in inzicht ten aanzien van het belang van coaching van leerkrachten. Ten eerste omdat coaching op de
individuele leerkracht is gericht en een intensieve en dus kostbare manier van trainen
is. Ten tweede omdat bij eenvoudige innovaties het gebruik van coaching waarschijnlijk geen meerwaarde heeft. Docenten kunnen door groepsgewijze informatie, demonstratie en oefening vooraf, voldoende bekwaam worden om een innovatie direct zelfstandig uit te voeren. Maar, aangezien we in dit onderzoek te maken hebben met een
vrij complexe innovatie -leerkrachten moeten leerlingen duidelijk maken hoe een metacognitieve aanpak werkt bij het oplossen van toepassingsopgaven- zal coaching in
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dit onderzoek op z’n plaats zijn. Het is interessant om na te gaan wat er gebeurt bij
coaching van leerkrachten die al wel volgens een vergelijkbare aanpak als die van De
Takentrap werken en zij die dat nog niet doen. We komen tot de volgende onderzoeksvragen:
1.

Hoe werken leerkrachten in hun dagelijkse rekenlessen met aspecten van
(meta)cognitieve instructie en wat zijn hun opvattingen over het belang van
metacognitieve instructie?

We verwachten dat binnen de groep leerkrachten die zich opgeeft voor het onderzoek (en die dus geïnteresseerd is in verbetering van denkprocessen van leerlingen) een onderscheid is te maken in leerkrachten die al wel metacognitieve aspecten toepassen in hun instructie en zij die dat nog niet of nauwelijks doen. We
verwachten verder dat het toepassen van deze aspecten samenhangt met een meer
positieve houding ten opzichte van metacognitieve instructie aan leerlingen.
2.

Zijn verschillen in lesgeven en opvatting tussen leerkrachten ten aanzien van
metacognitieve instructie verdwenen na coaching in De Takentrap of blijven
er verschillen?

We verwachten dat leerkrachten die al metacognitieve aspecten in hun instructie
toepassen beter in staat zijn om het hele metacognitieve programma te implementeren dan leerkrachten die weinig tot geen metacognitieve instructie geven en een
negatievere houding hebben.
3.

Welke effecten heeft de mate en wijze van implementatie van de metacognitieve systematiek op de leerresultaten van leerlingen?

Verwacht wordt dat een volledige implementatie een positiever effect heeft op de
leerresultaten van leerlingen dan wanneer de implementatie onvolledig is.
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2

Onderzoeksopzet

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op hoe het onderzoek is opgezet en uitgevoerd. Na de
beschrijving van dit overzicht wordt ingegaan op hoe er is geobserveerd en wat er aan
bod is gekomen tijdens de coaching. Vervolgens wordt het computerprogramma toegelicht en tenslotte zal worden beschreven welke toetsen er zijn gebruikt.

2.1

Het programma voor de leerkracht

In dit onderzoek willen we nagaan of leerkrachten de werkwijze van De Takentrap in
hun dagelijkse praktijk kunnen toepassen. De leerkracht behandelt aan het begin van
de week twee toepassingsopgaven: een gemiddelde opgave (voor alle leerlingen) en
een pittige opgave voor de betere rekenaars. De opgaven staan in een powerpoint en de
leerkracht laat de opgave aan alle leerlingen zien via het whiteboard. De klassikale
plaat met De Takentrap hangt op een zichtbare plaats voor de leerlingen in de klas (figuur2.1).
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Klassikale plaat

Opgave in dia:
Marit heeft een spaarrekening bij de bank.
Ze heeft al € 250 op haar spaarrekening staan.
Marit zet zes keer € 25 op haar spaarrekening.
Hoeveel euro heeft Marit dan? € ___

Dia met hint: Ik lees heel goed

Dia met hint: Ik kijk wat voor som het is

Dia met hint: Ik maak een plan
6 x 25 = ?
? + 250 =
Figuur 2.1: links de plaat die in de klas hangt en rechts de episoden bij een toepassingsopgave

De leerlingen lezen de opgave en proberen die zelf te maken, na 2 minuten vraagt de
leerkracht wie de opgave al heeft opgelost. Leerlingen worden verzocht hun antwoord
op te schrijven. Met de leerlingen die het antwoord nog niet hebben gevonden worden
de hulpstappen uit De Takentrap behandeld. De leerkracht klikt de dia aan met “Ik lees
heel goed”. De belangrijkste informatie van de opgave is daar afgebeeld: er is 250 euro
en daar komt 6 x 25 euro bij. De leerkracht vraagt wat de afbeelding laat zien en of het
plaatje alles weergeeft wat je over de opgave moet weten. De leerlingen geven antwoord. Vervolgens komt de tweede hulpstap ”Ik kijk wat voor som het is”. Bij deze
episode zal de leerkracht aan de leerlingen vragen wat ze met de getallen moeten doen
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en waarom. De leerlingen moeten de probleemsituatie nu in hun hoofd hebben en de
relaties tussen de getallen aangeven. Vervolgens gaat de leerkacht door naar de derde
stap “Ik maak een plan” en vraagt de leerlingen hun oplossing uit te schrijven en het
antwoord te noteren. Tot slot bespreekt de leerkracht de oplossingen en laat de leerlingen terugkijken op hoe ze de opgave hebben opgelost. Leerlingen gaan na welke
stappen al goed gingen en waar ze eventueel vast liepen.
De tweede opgave wordt op dezelfde manier behandeld. De leerkracht is vrij om de
opgaven en hints die op de powerpoint staan te wijzingen of eigen opgaven met hints
te maken. Doel van de instructie is om leerlingen het belang van de stappen op De Takentrap en de hints duidelijk te maken. Het geheel neemt ongeveer 10 minuten in beslag.
Gedurende de week hebben de leerlingen de gelegenheid om 8 opgaven te maken uit
het computerprogramma. De leerkracht maakt een beurtensysteem zodat leerlingen
weten wanneer ze aan het werk kunnen met de computer. De leerkracht krijgt wekelijks een door de onderzoeker toegestuurd overzicht van gemaakte opgaven en kijkt na
welke leerlingen uitvallen en hoe deze leerlingen de hints gebruiken. Aan het einde
van de week behandelt de leerkracht een moeilijke opgave uit het computerprogramma
en bespreekt die met de leerlingen op dezelfde manier als hierboven aangegeven.

2.2

Opzet van het onderzoek

In dit onderzoek willen we nagaan of leerkrachten de werkwijze van De Takentrap in
hun dagelijkse praktijk kunnen toepassen. Er zal worden onderzocht of het coachen
van leerkrachten leidt tot verbetering van probleemoplossingsvaardigheden bij leerlingen in groep 6. Aan de start van dit onderzoek deden totaal 19 leerkrachten van 15
christelijke en openbare basisscholen mee, maar halverwege is 1 leekracht van 1
school afgehaakt. Het onderzoek zal zich richten op deze overgebleven 18 leerkrachten. De leerkrachten geven les op basisscholen in de provincie Drenthe, Friesland en
Groningen en volgens de Inspectie van het Onderwijs is er op geen van de scholen een
risico voor de kwaliteit van het onderwijs (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 2010). Geen van de leerkrachten heeft al eerder met De Takentrap gewerkt. Voorafgaand aan de interventie zijn de scholen willekeurig verdeeld over een
controle conditie en een experimentele conditie (tabel 2.1).
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Tabel 2.1 Overzicht van leerkrachten en leerlingen in beide condities

Conditie

Leerkrachten

Leerlingen

Experimenteel

9

182

Controle

9

196

Totaal

18

378

De leerkrachten in de controleconditie deden geen Takentrapprogramma maar continueerden de rekenlessen zoals ze gewend waren. De leerkrachten in de experimentele
conditie deden het programma zoals hierboven is beschreven.
Op schoolniveau zijn leerkrachten willekeurig ingedeeld in een van de twee condities.
De leerkrachten uit de experimentele en controleconditie hebben dezelfde toetsen gedaan met hun leerlingen en zij hebben een vragenlijst ingevuld. De groep die met De
Takentrap werkte heeft een workshop gehad en is vier keer in de klas gecoacht.
Experimenteel
Twee observaties

Controle

Voortoets probleemoplossen
Vragenlijst metacognitie
Workshop
Rekenprogramma zonder workshop,
lesobservaties, coaching en De Takentrap
12 lessen met De Takentrap
5 observaties plus coaching
Natoets probleemoplossen
Vragenlijst metacognitie
Figuur2.2: Overzicht van de interventie

Observatie vooraf
Voorafgaand aan de invoering van De Takentrap zijn in de experimentele conditie
door de onderzoeker twee observaties gedaan over hoe leerkrachten hun groep leerlingen onderwijzen in het oplossen van toepassingsopgaven. Aan de leerkrachten zijn
van tevoren toepassingsopgaven verstrekt. Hen is gevraagd in 20 minuten een les af te
ronden waarin de opgaven werden uitgelegd. Tijdens deze lesobservaties is nagegaan
welke episoden van Schoenfeld (1992) door de leerkracht al worden gebruikt.
Bij de leerlingen is de werkhouding nagegaan door per 5 minuten te scoren hoeveel
leerlingen er niet opletten of aan het werk zijn. Van alle lessen is een geluidsopname
gemaakt. Vervolgens is een vragenlijst bij de leerkrachten afgenomen over hun opvat-
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ting over metacognitie in de les en hebben leerlingen schriftelijk de voortoets met toepassingsopgaven gemaakt.
De workshops
Na deze beginmeting is op elke basisschool van de experimentele groep een workshop
gegeven. Tijdens de workshop is ingegaan op de theorie van het probleemoplossen en
De Takentrap. Leerkrachten hebben zelf een moeilijke toepassingsopgave moeten oplossen om te kijken welke elementen van De Takentrap ze zelf toepassen in hun eigen
oplossingsproces. Vervolgens is voorgedaan hoe met De Takentrap instructie kan
worden gegeven en hebben de betrokkenen zelf geoefend met het geven van instructie.
De werking van De Takentrap in het computerprogramma is daarna aan bod gekomen.
Een demonstratie is gegeven hoe het computerprogramma er uitziet en hoe leerlingen
ermee kunnen werken. Daarnaast is uitleg gegeven hoe instructie over het computerprogramma wordt gegeven aan de leerlingen en in welke niveaus de leerlingen zouden
starten. Ten slotte is aandacht geschonken aan organisatorische vraagstukken zoals het
inplannen van de lessen in hun eigen lesrooster.
De interventie bestond voor leerkrachten uit het geven van een les over twee toepassingopgaven over De Takentrap van 20 minuten per week en in totaal is van leerkrachten gevraagd of ze 12 lessen wilden verzorgen. Een les bestond uit het geven van een
opgave, deze laten maken, bespreken met hulp van de hints en een terugblik op het oplossingsproces.
De implementatie van het programma door de leerkrachten
Na de wekelijkse groepsgewijze uitleg van twee toepassingsopgaven hebben leerlingen gedurende de week per toerbeurt opgaven uit het computerprogramma gemaakt.
Tijdens de verwerking heeft de leerkracht elke leerling 20 minuten gegeven om acht
toepassingsopgaven te maken op de computer.
Op grond van de voortoets probleemoplossen zijn leerlingen in het programma toegewezen aan een van de drie niveaus. Leerlingen die 25% goed hadden werden ingedeeld in de laagste niveau groep, leerlingen die tussen de 25% en 75% scoorden kwamen in de middelste niveau groep uit en in de hoogste niveau groep zijn leerlingen opgenomen die meer dan 75% goed hadden gemaakt op de voortoets probleemoplossen.
Leerlingen konden gedurende het onderzoek elke week een niveau stijgen of dalen in
de drie niveau groepen. Als leerlingen 7 of 8 opgaven goed hadden gemaakt stegen ze
1 niveau en ze daalden een niveau als leerlingen maar 1 of 2 opgaven goed hadden
gemaakt. In totaal hebben leerlingen in 12 lessen 96 toepassingsopgaven kunnen maken. In de afsluiting van de week hebben leerkrachten een moeilijke toepassingsopgave uit het computerprogramma met de klas besproken.
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Observatie en coaching
Voor dit onderzoek zijn de leerkrachten van de experimentele conditie vijf maal geobserveerd tijdens het geven van lessen met uitleg over de toepassingsopgaven. Tijdens
de observatie is geturfd welke aspecten van een metacognitieve instructie naar voren
kwamen. Gekeken is of de volgende aspecten aan de orde kwamen:
- het lezen van een opgave;
- analyseren van een opgave;
- verkennen van benodigde rekenkennis;
- het maken van een plan;
- het uitrekenen van dit plan;
- controleren van het antwoord.
Naast de uitleg door de leerkracht is ook geobserveerd of leerlingen meededen tijdens
de instructie. Elke 5 minuten is geteld welke leerlingen niet leken mee te doen aan de
les.
Tijdens de interventie zijn er vier observaties gedaan die werden gevolgd door een
coachingsgesprek. Het coachen heeft altijd plaatsgevonden na de observatie. In de
coachingsgesprekken is de uitleg door de leerkracht het uitgangspunt geweest. Er is
gekeken welke aspecten van de gegeven uitleg overeenkwamen/verschilden met de
uitleg zoals die is voorgesteld in de workshop. Zowel de positieve aspecten als de aspecten die voor verbetering vatbaar waren, zijn aan de orde gekomen.
Observatie achteraf
Bij de leerkrachten is in hun laatste les ook geobserveerd hoe ze de uitleg met De Takentrap hebben verzorgd. De observatie is op dezelfde manier gedaan als in de voorgaande observaties. Op deze manier kon er een vergelijking worden gemaakt tussen de
manier van lesgeven voorafgaande aan het experiment en na afloop.

2.3

Het computerprogramma

Om leerlingen in de experimentele conditie te kunnen laten oefenen met De Takentrap
is een computerprogramma gebruikt uit eerder onderzoek van De Kock (2010). Tijdens
elk van de 12 lessen worden in het computerprogramma een achttal toepassingsopgaven aangeboden aan de leerlingen, in totaal 96 toepassingsopgaven. Tijdens het oefenen
kan de leerling kiezen om hulp te gebruiken bij de episodes van probleemoplossen (zie
volgende blz.). De hints bestaan uit een visueel schema met geschreven instructie.
De leerlingen moeten inloggen met een eigen inlognaam en wachtwoord. Na het inloggen krijgen leerlingen het introductiescherm te zien waar ze de te maken les moeten
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selecteren. In het introductiescherm wordt de voortgang van de leerlingen bijgehouden. De gemaakte opgaven worden aangeduid als ‘gedaan’. De volgorde van de opgaven is van tevoren al vastgesteld.
Na het introductiescherm verschijnt bij alle leerlingen de eerste toepassingsopgave (figuur 2.3). Aan de linkerkant van het scherm staat de toepassingsopgave vermeld. De
toepassingsopgave is opgebouwd uit een titel, een bijhorend plaatje en de tekst van de
opgave. In de het midden van het scherm staat De Takentrap afgebeeld. De Takentrap
bestaat uit vijf episodes, namelijk uit “Ik lees heel goed”, “Ik kijk wat voor som het
is”, “Ik maak een plan”, “Ik controleer mijn antwoord” en “Wat leer ik ervan?”. In de
eerste drie episoden kunnen leerlingen hulp opvragen. Deze hints zijn niet gebonden
aan tijd, maar zijn eenmaal opvraagbaar. Zodra een leerling op een van de episoden
klikt, verschijnt de hulp in beeld.

Figuur 2.3: beginscherm met opgave en De Takentrap in het midden

De episode “Ik lees heel goed” dient ter oriëntatie op de toepassingsopgave waarbij het
belangrijkste uit de tekst of illustratie door middel van een visueel model wordt weergegeven. Tevens wordt een meerkeuzevraag gesteld over wat de vraag is van de toepassingsopgave waarbij leerlingen een antwoord kunnen aanvinken voordat zij hier
feedback over krijgen (figuur 2.4).

Figuur2.4: scherm met de hint “Ik lees heel goed”
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Bij de episode “Ik kijk wat voor som het is” wordt een visueel model gepresenteerd
over het belangrijkste van de tekst waarbij de leerling dient aan te geven welke relatie
er is tussen de getallen uit de toepassingsopgave. In figuur 2.5 is de illustratie met tekst
en de meerkeuzevraag weergegeven.

Figuur 2.5: scherm met de hint “Ik kijk wat voor som het is”

De leerling kan de relatie tussen de getallen aangeven door de meerkeuzevraag te beantwoorden. Bij “Ik maak een plan”, de derde episode, dient de leerling met de juiste
rekenkennis een plan te maken om het antwoord uit te rekenen. In figuur 2.6 is de hulp
in een visueel schema met een of twee belangrijke getallen vermeld waarmee leerlingen een plan mee kunnen maken. De leerling dient zelf de andere getallen in het
schema aan te vullen en de relatie hierin aan te brengen voordat ze gaan uitrekenen.

Figuur 2.6: scherm met de hint “Ik maak een plan”

Als de leerlingen een antwoord hebben uitgerekend dan kunnen zij het antwoord invullen in het antwoordenveld dat zichtbaar wordt zodra de episode “Ik controleer mijn
antwoord” wordt geraadpleegd. Leerlingen krijgen meteen feedback als het antwoord
is ingevoerd. Bij een incorrect antwoord dienen leerlingen nogmaals te proberen om
het juiste antwoord in te voeren. Hiervoor wordt leerlingen de gelegenheid geboden
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om de hulp bij de episoden van De Takentrap te raadplegen. Leerlingen hebben in totaal tweemaal de mogelijkheid om bij een toepassingsopgave een antwoord te geven.
Indien leerlingen tweemaal een onjuist antwoord hebben ingevoerd of als er een correct antwoord is gegeven worden leerlingen doorverwezen naar de laatste episode
“Wat leer ik ervan?”. In deze episode wordt een modelantwoord getoond waarop de
toepassingsopgave opgelost had kunnen worden (zie figuur 2.7). Vervolgens dienen
leerlingen te reflecteren op hun eigen oplossingsproces en dit gebeurt door het beantwoorden van een meerkeuzevraag.

Figuur 2.7: scherm met de hint “Wat leer ik ervan?”

In het computerprogramma worden 3 moeilijkheidniveaus onderscheiden wat inhoudt
dat er gevarieerd wordt in een toepassingsopgave met het aantal bewerkingen, de hoeveelheid tekst en extra overbodige informatie.

2.4

Onderzoeksinstrumenten

Attitude vragenlijst leerkrachten
Voorafgaand aan het onderzoek hebben leerkrachten een vragenlijst ingevuld die bedoeld was om in kaart te brengen in welke mate leerkrachten aspecten van een metacognitieve instructie waarderen en of zij deze toepassen in hun dagelijkse praktijk. De
vragenlijst is opgebouwd uit 15 vragen waarvan er 9 te maken hebben met metacognitieve instructie. In figuur 2.8 worden 4 vragen uit de vragenlijst gepresenteerd.
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Vragen

Niet mee Deels
Mee
eens
mee eens eens

Volledig
mee eens

Ik laat leerlingen bij een moeilijke
toepassingsopgave altijd een schetsje
maken van de situatie
Ik bespreek opgaven door verschillende
leerlingen meerdere oplossingen te laten
uitleggen
Ik denk graag na over hoe leerlingen
opgaven oplossen
Ik leer leerlingen hoe ze stapsgewijs
een toepassingsopgave kunnen oplossen
Figuur 2.8: Vier vragen uit vragenlijst metacognitie

Bij elk van de 15 vragen is de leerkracht de keuze gegeven te kiezen uit 1 van de 4
antwoordcategorieen: niet mee eens, deels mee eens, mee eens en volledig mee eens.
Dezelfde vragenlijst is ook door de leerkrachten na de interventie ingevuld. De totaalscore loopt van 9 – 36.
De interne betrouwbaarheid van de vragenlijst vooraf (α = .72) en achteraf (α = .73) is
voldoende. De correlatie tussen die vragenlijst vooraf en achteraf is .71 (p=.03). Kennelijk wordt steeds eenzelfde kenmerk gemeten, namelijk: ‘houding ten opzichte van
metacognitie in het lesgeven’.
Observatie van leerkrachten in de rekenles
Het observatieschema is opgebouwd uit de onderdelen die betrekking hebben op de
verschillende episoden van probleemoplossen zoals die door Schoenfeld (1992) en Jacobse en Harskamp (2009) zijn beschreven. Het observatieschema is opgebouwd uit
de onderdelen:
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Epsiodes

subonderdelen

1a. Lezen

a – Opgave is zichtbaar voor leerling op bord of op papier
b – Hele opgave hardop voorlezen door leerkracht of leerling

1b. Analyseren

a – Nagaan wat er gevraagd wordt en welke informatie
relevant is
b – Schets maken van het probleem

2. Verkennen

a – Soort som wordt benoemd
b – Relatie wordt aangebracht in de schets

3. Plannen

a – Strategie keuze wordt behandeld
b – Rekenplan wordt gemaakt op het bord

4. Implementeren

a – Voert systematisch het plan uit
b – Hierbij wordt het bord gebruikt door de leerkracht

5a. Controleren

a – Bespreekt of het antwoord goed is uitgerekend
b – Bespreekt of het antwoord een antwoord is op de vraag

5b. Reflecteren

a – Bespreking wat goed is gegaan
b – Bespreking wat andere keer beter kan

Figuur 2.9: Het observatieschema van metacognitieve onderdelen in de rekenles

Per subonderdeel wordt er gescoord: 0 (niet aanwezig of onvoldoende uitgevoerd) of 1
(voldoende uitgevoerd). Van het observatieschema is de interne betrouwbaarheid berekend en deze bleek goed te zijn (α = .80). Dit houdt in dat de 14 scores van het observatieschema eenzelfde kenmerk meten: ‘gebruik van metacogntieve onderdelen in
het lesgeven in probleemoplossen’. Op dit kenmerk kunnen leerkrachten met elkaar
worden vergeleken.
Rekentoetsen voor leerlingen
Om na te gaan of het programma een effect heeft gehad op de leerlingresultaten zijn
een voor- en natoets probleemoplossen afgenomen. Zie twee voorbeelden in figuur
2.10.

27

Opgave uit voortoets
Manon gaat met haar 3 vriendinnen naar het museum.
Een kaartje kost € 15 per persoon.
Manon betaalt voor iedereen.
Ze betaalt met een briefje van 100 euro.
Hoeveel euro krijgt Manon terug? __________ euro
Opgave uit natoets

Henk-Jan heeft al € 212 op zijn bankrekening.
Hij gaat elke week € 7,50 sparen.
Na 7 weken gaat hij de fiets kopen.
Hoeveel euro houdt Henk-Jan over als hij de fiets koopt? __________ euro
Figuur 2.10: Vragen uit de voor- en natoets probleemoplossen

De vragen in de toetsen zijn gebaseerd op opgaven van de PPON Rekenen 2004 (Janssen et al., 2005). De voor- en natoets zijn beide een papieren toets die uit 20 toepassingsopgaven is samengesteld. De antwoorden hebben leerlingen in de toets mogen
noteren. In beide toetsen is gekeken of de leerlingen bewerkingen over de 4 hoofdbewerkingen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen), breuken, meten (lengte,
oppervlakte, omtrek), komagetallen, tijd en geld konden toepassen in min of meer realistische contexten (figuur 2.10).
De moeilijkheidsgraad van de natoets is echter groter gemaakt dan die van de voortoets. De natoets bevat meer opgaven die in drie stappen moeten worden opgelost (bijvoorbeeld eerste 7,50 x 7 = 52,50… dan 212 + 52,50 = 264,50. Dit is het gespaarde
bedrag na 7 weken. Tot slot 264,50 - 250). De voortoets bestaat uit opgaven die in
twee stappen kunnen worden opgelost (bijvoorbeeld 4 x 15 = 60 en dan 100 – 60). De
natoets is moeilijker gemaakt omdat ook veel opgaven in het programma moeilijker
zijn en om na te gaan of leerlingen deze opgaven zelfstandig aankunnen.
De betrouwbaarheid van de voortoets probleemoplossen (α = .83) en van de natoets
probleemoplossen (α = .83) zijn nagegaan en deze bleek goed te zijn. De correlatie
tussen de voortoets en natoets probleemoplossen is .77 (p=.00). Beide toetsen meten
hetzelfde namelijk: “het kunnen oplossen van toepassingsopgaven rekenen”.
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3

Resultaten

In dit hoofdstuk worden de drie onderzoeksvragen beantwoord zoals die in hoofdstuk
1 zijn vermeld.

3.1

In hoeverre geven leerkrachten les in metacognitie?

De eerste onderzoeksvraag gaat over in hoeverre leerkrachten in hun rekenlessen aandacht geven aan het leerlingen bewust laten nadenken over hoe ze toepassingsopgaven
oplossen. Het gaat om het laten gebruiken van metacognitieve vaardigheden door leerlingen. Voorafgaand aan het onderzoek zijn bij de experimentele groep leerkrachten
twee lessen geobserveerd. Per lesfase: introductie, uitleg en bespreking, verwerking en
terugblik, is gescoord in hoeverre de leerkrachten in hun les aandacht aan aspecten van
metacognitie gaven. Er is nagegaan of de volgende aspecten aan bod kwamen: laten
lezen van de opgave, analyseren, verkennen, plannen, implementeren, controleren en
reflecteren. Elke van deze aspecten zijn voor de observatie en beoordeling van het lesgedrag weer onderverdeeld in indicatoren (zie vorige hoofdstuk, figuur 2.10). In totaal
zijn er 14 indicatoren waarop leerkrachten een score (0 of 1) kan behalen. Per les konden de leerkrachten 14 punten krijgen.
In tabel 3.1 wordt in de tweede kolom de gemiddelde score gegeven met de spreiding
in scores (standaarddeviatie) over de twee lessen tussen haakjes. Daarnaast is in deze
tabel de score op de attitudevragenlijst opgenomen. Leerkrachten is voorafgaande aan
het onderzoek gevraagd naar hun gebruik van metacognitie in de rekenles. Hoe hoger
de score op de attitudelijst hoe positiever de leerkrachten zijn over het opnemen van
metacognitie in hun onderwijs.
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Tabel 3.1 Gemiddelde scores van observaties en totaalscore van attitudelijst bij 9 leerkrachten

Leerkracht
A
B
C
D

Gemiddelde observatie (0-14) en de
standaarddeviatie tussen haakjes
10 (2)
8 (1)
9 (1)
8 (1)

Totaalscore attitudelijst
(9-36)
30
32
27
31

E
F
G
H
I

6 (2)
7 (2)
5 (2)
6 (1)
7 (1)
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26
24
25
29

Als we kijken eerst naar hoe leerkrachten hun lessen geven, dan kunnen we uit tabel
3.1 halen dat alle leerkrachten gemiddeld bij elkaar 7,3 van de 14 punten behalen. Uit
de observaties blijkt dat leerkrachten veel aandacht besteden aan de verschillende manieren waarop een opgave opgelost kan worden. Doorgaans wordt weinig aandacht
geschonken aan het analyseren van de toepassingsopgave, het verkennen welke rekenkennis is vereist, controleren van het antwoord en de reflectie op het oplossingsproces.
De aandacht gaat meestal vooral naar het vinden van een plan en het uitrekenen. Uit
tabel 3.1 kunnen we opmaken dat de leerkrachten A, B, C en D met gemiddeld 9 punten boven dit gemiddelde scoren en meer aspecten van een metacognitieve instructie al
toepassen in hun dagelijkse praktijk ten opzichte van de leerkrachten E tot en met I die
gezamenlijk gemiddeld 6 punten scoren.
In de derde kolom van tabel 3.1 zijn de resultaten van de attitudevragenlijst opgenomen. Uit de resultaten blijkt dat alle leerkrachten gemiddeld 29 van de 36 punten behalen. Het midden van de attitudeschaal is 24, dus gemiddeld genomen zijn de leerkrachten vrij positief over hun gebruik van metacognitie in de rekenles. De bovenste vier
leerkrachten scoren met 30 punten gemiddeld iets positiever dan de overige leerkrachten die gemiddeld 27 punten scoren. Tabel 3.1 laat echter zien dat leerkrachten E en I
ook hoog scoren op deze vragenlijst.
Om na te gaan of er een samenhang is tussen het geven van meer metacognitieve uitleg bij het oplossen van probleemoplossen en de attitude is de correlatie tussen beide
uitgerekend. De correlatie tussen de observatiescore en de attitudescore is echter laag
(r = .23; p=.55). Het geeft aan dat de beide variabelen niet met elkaar samenhangen.
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Voorlopige conclusie: leerkrachten doen wel het een en ander aan metacognitie in hun
lessen. Er is een onderscheid te maken in zij die meer en zij die daar minder mee doen
in hun rekenles. Van al de episodes van probleem oplossen (analyseren, verkennen,
plannen, implementeren, controleren en reflecteren) wordt doorgaans de meeste aandacht besteed aan plannen en implementeren. Er is geen samenhang tussen wat leerkrachten van metacognitieve ondersteuning van leerlingen vinden en hun feitelijk gebruik van metacognitie in de les. Wat leerkrachten feitelijk doen in de les en wat ze er
van vinden heeft dus weinig met elkaar te maken.

3.2

Wordt de begeleiding geaccepteerd en gebruikt door de
leerkrachten?

Er is in de experimentele groep per school een workshop gegeven om de werking van
het programma uit te leggen. In de workshop kwamen de volgende onderwerpen aan
bod
1) Het oplossen van toepassingsopgaven: eigen ervaringen van leerkrachten en uitleg
van de episode-theorie van Schoenfeld. Wat is metacognitie en wat heeft dat te
maken met het gebruik van de episodes?;
2) Instructie met De Takentrap: uitleg over De Takentrap en voorbeelden hoe leerlingen er mee kunnen werken en wat de resultaten dan zijn;
3) Observaties: welke aspecten van metacognitie worden geobserveerd en waarom;
4) Werking computerprogramma: leerkrachten zelf achter de computer en ervaring
op laten doen met een paar pittige opgaven;
5) Resultaten leerlingen: hoe zijn resultaten van leerlingen zichtbaar te maken in het
programma en welke informatie geven de onderzoekers daar wekelijks over?;
6) Materialen: uitleg van verschillende materialen: wekelijkse powerpoints met toepassingsopgaven met hints, beurtensysteem voor de leerlingen, inloggen in web
based computerprogramma;
7) Planning: wanneer voor- en nametingen, starten met gebruik en afspraken voor
eerste observatie.
De leerkrachten hebben 12 weken een rekenles met De Takentrap gegeven. De leerkrachten zijn elk vijf keer bezocht in hun les en er zijn observaties gedaan van hun
manier van uitleggen van de toepassingsopgaven. Bij vier van de vijf observaties werd
coaching gegeven.
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Er zijn steeds veertien punten geobserveerd (zie hoofdstuk 2), maar per coaching ronde zijn bepaalde accenten gelegd in het nagesprek. In figuur 3.1 staat aangegeven welke punten er zijn besproken.
Observatie 1 1) wordt de uitleg gegeven zoals deze is gedemonstreerd in de
workshop?
2) wordt het digitale bord gebruikt om uit te leggen en om kinderen te
laten reageren?
3) hoe zeer zijn de leerlingen bij de les betrokken?
Observatie 2 1) wat is er gedaan met de punten uit het vorig coachingsgesprek?
2) is de uitleg van de leerkracht interactief (vraag en antwoord) en
worden de leerlingen bij de uitleg betrokken (eigen oplossingen of
aanpak laten verwoorden)?
3) worden nu ook de eerste episodes van metacognitie gebruikt (lezen
van de opagve en verkennen/ analyseren van de probleemsituatie)?
4) worden de opgaven uit het computerprogramma steeds gemaakt?
Observatie 3 1) wat is er gedaan met de punten uit het vorig coachingsgesprek?
2) worden alle episodes van metacognitie gebruikt in de uitleg?
Hoe zit het met het gebruik van de episodes over controle en reflectie?
3) werken de leerlingen voldoende met de hints op de computer en
begrijpen ze het gebruik van hints?
4) hoe interpreteren leerkrachten de wekelijkse resultaten en halen ze
er momenten uit voor extra instructie voor bepaalde leerlingen?
Observatie 4 1) wat is er gedaan met de punten uit het vorig coachingsgesprek?
2) werken de leerlingen voldoende met de hints en weten ze nu waarvoor de episodes in probleemoplossen kunnen worden gebruikt?
3) hoe gaan de leerkrachten om met het wekelijkse overzicht van de
resultaten van de leerlingen en besteden ze aan sommige leerlingen
extra aandacht?
Figuur 3.1: Overzicht van de onderwerpen in het coachingsgesprek

Er is nagegaan hoe leerkrachten reageren op de feedback die ze hebben gekregen in de
nagesprekken. De coach heeft aangetekend hoe leerkrachten reageerden tijdens de gesprekken en in hoeverre de leerkrachten de adviezen ter harte namen. Naar het oordeel
van de coach hebben alle negen leerkrachten de adviezen opgevolgd. Vooral de leerkrachten E tot I, de groep die nog vrij weinig onderdelen van metacognitie gebruikte,
hebben veel van de adviezen overgenomen. Voor de leerkrachten A tot D die al vele
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onderdelen uitvoerden waren de adviezen vooral van belang om hun invulling van metacognitie aan te passen aan het werken met De Takentrap. Na afloop van het experiment waren alle leerkrachten positief over de coaching en wilden ze er volgend jaar
mee doorgaan.
Tijdens de bezoeken zijn de volgende aspecten voor effectieve coaching in acht genomen:
- de houding van de coach was die van ondersteuner en raadgever. De feitelijke
vormgeving van de lessen werd aan de leerkracht over gelaten. Er werden geen
lessen voorgedaan of overgenomen;
- de hoofonderdelen van het programma zijn steeds weer verduidelijkt. Het ging er
vooral om hoe de leerkracht met de leerlingen op een interactieve manier de verschillende episodes/ stappen van De Takentrap kan doorlopen;
- de coach gaf direct na de les feedback op de vooraf besproken hoofdpunten (episodes van probleemoplossen en interactie daarover met leerlingen) en hield de
leerkracht een spiegel voor over haar/ zijn lesgedrag;
- er werden zo nu en dan voorbeelden gegeven over hoe het lesgeven anders kan en
samen met de leerkracht werd soms een les voor de volgende keer voorbereid;
- de coach richtte zich elke keer op de vraag in hoeverre de leerkracht interacties
met leerlingen aanging; het doel was de leerlingen bij het oplossen te betrekken en
niet om directe instructie te geven in hoe je een probleem oplost;
- de focus van de coach ligt steeds op hoe leerlingen reageren op vragen en uitleg en
wat de leerkracht daar mee kan doen;
- de coach heeft twee groepsbijeenkomsten met leerkrachten georganiseerd, zodat
ze met elkaar hun ervaringen konden bespreken.

3.3

Implementeren de leerkrachten De Takentrap zoals bedoeld?

De tweede onderzoeksvraag heeft betrekking op wat de verschillen zijn in lesgeven en
opvatting tussen leerkrachten die de metacognitieve systematiek leren hanteren. De
verwachting is dat leerkrachten die al meer metacognitieve aspecten in hun instructie
toepasten voorafgaande aan het onderzoek, beter in staat zijn om het hele metacognitieve programma te implementeren dan leerkrachten die weinig tot geen metacognitieve uitleg gebruikten.
De leerkrachten hebben allen 12 weken lang een les gegeven met hulp van De Takentrap. Vijf keer is een les van de leerkrachten geobserveerd en vier keer daarvan is er na
de observatie een persoonlijk coachingsgesprek geweest.
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Tabel 3.2 Gemiddelde scores van observaties bij 9 leerkrachten: vergelijking van de voormeting met de situatie tijdens het experiment

Leerkracht

Gemiddelde observatie (score 0-14) op de
voormeting (met
stand. deviaties)

Vooruitgang ten
Gemiddelde van vier
observaties (score 0-14) opzichte van
tijdens het experiment voormeting
(met stand. deviaties)

A

10 (2)

8 (2)

-

B

8 (1)

8 (1)

+/-

C

9 (1)

11 (2)

++

D

8 (1)

8 (1)

+/-

E

6 (2)

7 (1)

+

F

7 (2)

8 (1)

+

G

5 (2)

7 (2)

++

H

6 (1)

7 (2)

+

I

7 (1)

9 (2)

++

De leerkrachten konden bij de uitleg van een toepassingsopgave weer 14 punten scoren. Hoe meer punten een leerkracht heeft behaald hoe meer episoden van metacognitie zijn behandeld. Gemiddeld scoren alle leerkrachten gezamenlijk een 8,1 van de 14
punten. Voor de start van het onderzoek bleek dat de leerkrachten A tot en met D al
meer aspecten van metacognitie lieten zien in hun instructie dan de overige leerkrachten. Uit de observaties tijdens het onderzoek blijkt dat deze leerkrachten gemiddeld
weer 9 punten scoren en dat de overige leerkrachten nu gemiddeld 8 punten behalen.
Deze laatste groep gaat dus meer aspecten van metacognitie gebruiken tijdens de les.
Over het algemeen wordt er nu door de negen leerkrachten naast de episodes planning
en uitvoering ook aandacht besteed aan: a) het analyseren van de toepassingsopgave
en b) het verkennen welke rekenkennis is vereist. Het controleren van het antwoord en
de reflectie van het oplossingsproces zijn nog steeds op hetzelfde niveau als voor het
onderzoek.
Naast het geven van een les met De Takentrap is aan de leerkrachten gevraagd of ze
eenmaal in de week alle leerlingen met het computerprogramma wilden laten werken.
Alle negen leerkrachten hebben de leerlingen in hun groep zoals afgesproken twaalf
maal laten oefenen met het computerprogramma. Het gemiddeld aantal gemaakte opgaven dat door leerlingen vervolgens op de computer is gemaakt varieert van 90 tot en
met 92 van de 96 beschikbare opgaven.
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Nu rest nog de vraag of de leerkrachten er voor gezorgd hebben dat de leerlingen de
hints in het programma ook goed gebruiken. In tabel 3.3 zijn de resultaten opgenomen
van leerlingen nadat hulp is gebruikt en de resultaten die zijn geboekt zonder dat leerlingen de hulp hebben geraadpleegd.
Tabel 3.3 Gemiddelde aantal (in)correct gemaakt opgaven met en zonder hulp

Leerkracht

Totaal
gemaakt
(0-96)

Goed na
gebruik
hints

Fout na
gebruik
hints

Goed zonder Fout zonder
gebruik hints gebruik hint

A

90

22%

19%

41%

18%

B

92

41%

32%

18%

9%

C

92

60%

38%

1%

1%

D

90

26%

19%

40%

16%

E

92

26%

18%

37%

18%

F

91

14%

21%

45%

20%

G

90

28%

18%

33%

21%

H

90

19%

16%

47%

19%

I

90

17%

14%

49%

20%

Tabel 3.3 laat ons zien wat de resultaten van de leerlingen zijn als ze (geen) hulp hebben gebruikt om de toepassingsopgaven op te lossen. Bij de leerkrachten A tot en met
D zien we dat leerlingen procentueel meer toepassingsopgaven goed dan fout maken
wanneer ze de hints hebben geraadpleegd. Bij leerkracht B en C ligt het percentage
hoger dan bij A en D en dit wordt veroorzaakt door een verschil in het aantal geraadpleegde hints. De leerlingen van leerkracht A en D slagen in ongeveer 25% van de
toepassingsopgaven waarin hulp is geraadpleegd om tot een goed antwoord te komen.
Bij leerkracht C en D is dit gemiddeld gezien 41% en 60%.
Als we kijken naar de groep leerkrachten E tot en met I dan blijkt dat de leerlingen er
bij de leerkrachten E, G, H en I in slagen om meer goed dan fout te maken als hulp
wordt gebruikt bij hun oplossingsproces. Voor de leerlingen van leerkracht F is dit net
andersom. Bij deze 5 leerkrachten heeft ongeveer 20% van de leerlingen een toepassingsopgave goed na hulp.
Na het onderzoek is bij elke leerkracht de attitudelijst afgenomen om na te gaan of er
verschillen in attitude zijn bij deze leerkrachten die het programma volledig of onvol-
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ledig hebben geïmplementeerd in de praktijk. De resultaten van de attitudelijst zijn opgenomen in tabel 3.4.
Tabel 3.4: gemiddelde scores van de attitude van negen leerkrachten

Leerkracht

Totaalscore attitudelijst voormeting
(9-36)

Totaalscore attitude- Vooruitgang ten
lijst nameting
opzichte van de
(9-36)
voormeting

A

30

28

-

B

32

25

--

C

27

23

--

D

31

32

+

E

33

31

-

F

26

28

+

G

24

22

-

H

25

23

-

I

29

28

-

Uit tabel 3.4 blijkt dat bijna alle leerkrachten op de nameting minder positief zijn dan
op de voormeting. Kennelijk zijn leerkrachten door het experiment wat realistischer
geworden in de inschatting van hun mogelijkheden om metacognitie te stimuleren in
hun rekenlessen. Het gemiddelde van leerkrachten A tot en met D is 27, en van leerkrachten E tot en met I is 26. De verschillen zijn verwaarloosbaar klein.
Voorlopige conclusie: Uit de gegevens kan worden opgemaakt dat bij de negen leerkrachten de implementatie redelijk tot goed is gelukt. De episodes van probleemoplossen worden in hoofdlijnen gebruikt, de leraren hebben alle lessen gedaan en de leerlingen hebben vrijwel alle opgaven gemaakt. Er is over het algemeen door de leerlingen goed gebruik gemaakt van de hints in het programma. Leerkrachten staan redelijk positief ten opzichte van metacognitie maar hun attitude verandert niet in positieve
zin.
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3.4

Gaan de resultaten van de leerlingen bij grotere implementatie
meer vooruit?

Het gaat om de laatste vraag van het onderzoek. Onze verwachting is dat een vollediger implementatie een positiever effect heeft op de leerresultaten van leerlingen.
In tabel 3.5 wordt de mate van implementatie weergegeven en de twee scores op de
toetsen die leerlingen hebben gemaakt. De score van de mate van implementatie is
verkregen door de gemiddelde score van de instructie met een maximum van 14 punten die is behaald tijdens het onderzoek op te tellen bij het aantal intructies en het aantal gegeven computerlessen, beiden met een maximum van 12, dat ze hebben gegeven.
Totaal konden leerkrachten 38 punten halen en in tabel 3.5 worden ze gepresenteerd in
percentages.
Tabel 3.5 Mate van implementatie en toetsresultaten van de leerlingen

Leerkracht

Mate van
implementatie

Voortoets
probleemoplossen
(0-20)

Natoets
probleemoplossen
(0-20)

A

84%

10

8

B

84%

9

8

C

92%

9

8

D

84%

13

10

E

82%

8

9

F

84%

8

8

G

82%

10

8

H

82%

10

7

I

87%

9

8

In tabel 3.5 scoren alle leerkrachten tussen de 82% en 92% als het gaat om de invoering van het hele programma in hun dagelijkse praktijk. De groep leerkrachten A tot en
met D hebben gemiddeld 86% het programma geïmplementeerd tegenover gemiddeld
83% van het programma door de leerkrachten E tot en met I. Er is tussen beide groepen qua implementatie nauwelijks verschil. Dat hebben we ook al in de voorgaande
paragraaf kunnen zien.
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Er is op de voortoets geen duidelijk verschil in probleemoplossende vaardigheden als
de leerlingen van leerkrachten A tot en met D (gemiddeld 10 goed) worden vergeleken
met de overige vijf leerkrachten (gemiddeld 9 goed).
Als we kijken naar de resultaten op de natoets dan lijkt het of alle groepen achteruit
zijn gegaan. Dit is echter niet het geval aangezien de natoets probleemoplossen uit
moeilijker opgaven bestaat dan de voortoets. Op de natoets zien we dat de leerlingen
van de groep A tot en met D gemiddeld 8,5 antwoorden goed hebben en de leerlingen
van groep E tot en met I hebben gemiddeld 8 goed. Er is nauwelijks verschil tussen
beide groepen.
Binnen de experimentele groep is er dus geen verschil in leerlingenprestaties tussen
leerkrachten die op de voormeting veel of juist weinig onderdelen van metacognitie
toepasten.
Tot slot is nagegaan of het gebruik van De Takentrap op zich wel uitmaakt voor de
leerprestaties. Er is een vergelijking gemaakt tussen de leerlingen van de experimentele groep met die van de controlegroep die geen gebruik hebben gemaakt van De Takentrap. De resultaten zijn opgenomen in tabel 3.6.
Tabel 3.6 Gecorrigeerde gemiddelden van de voor- en natoets probleemoplossen

Conditie

Voortoets probleemoplossen
(0-20)

Natoets probleemoplossen
(0-20)

Experimenteel
(n = 182 )

9,7 (4,4)

8,6 (3,1)

Controle
(n = 196)

10,6 (4,4)

6,6 (3,2)

Uit de tabel blijkt dat de leerlingen uit de controlegroep gemiddeld iets hoger scoorden
op de voortoets probleemoplossen maar dat er geen duidelijk significant verschil is
met de experimentele groep. Op de natoets probleemoplossen hebben leerlingen van
de experimentele conditie gemiddeld een hoger score dan de leerlingen uit de controlegroep en uit analyses blijkt dat dit verschil significant is. De grootte van het verschil
is redelijk. De effectgrootte is Cohen’s d = .65, hetgeen betekent dat 40% procent van
de leerlingen uit de experimentele groep hoger scoorde dan de leerlingen uit de controlegroep
Hieruit kan dus worden opgemaakt dat de implementatie van De Takentrap door leerkrachten niet alleen is gelukt (zie tabel 3.5), maar dat dit ook heeft geleid tot verbetering van de leerprestaties van de leerlingen.
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4

Conclusies en aanbevelingen voor de
praktijk

4.1

Conclusies

Deze studie is bedoeld om aan te tonen dat met behulp van consultatie in de klas leerkrachten in staat zijn om De Takentrap, een metacognitief ondersteunend rekenprogramma voor leerlingen, te implementeren in de dagelijkse praktijk en dat hun leerlingen daarvan profiteren. Het programma biedt een structuur waarmee leerlingen op
een systematische wijze toepassingsopgaven rekenen kunnen oplossen. Veel kinderen
hebben daar meer problemen mee dan met kale opgaven. Om het programma met De
Takentrap goed te kunnen gebruiken dienen leerkrachten dan ook inzicht te krijgen in
het geven van metacognitieve instructie.
Uit onderzoek is bekend dat leerkrachten vaak weinig doen aan het bevorderen van het
denken over oplossingswijzen in hun rekenlessen (Inspectie van Onderwijs, 2008) en
leerkrachten worden daar vanuit hun opleidingen ook niet in geschoold. Bovendien
geven rekenboeken vaak weinig aanwijzingen voor het systematisch leren oplossen
van toepassingsopgaven. Er is daarin wel aandacht voor verschillende rekenoplossingen van opgaven. Maar dat gaat niet om het ontrafelen van contexten, maar om het bespreken van verschillende rekenoplossingen.
Er is vrij veel consensus tussen onderzoekers over welke componenten van belang zijn
voor de training van leerkrachten in het leren gebruiken van een nieuwe manier van
lesgeven (zie model van Joyce en Showers, 2002). Maar coaching wordt vaak van belang gezien in situaties waarin de in te voeren innovatie complex is. Docenten kunnen
waarschijnlijk door groepsgewijze informatie, demonstratie en oefening vooraf bekwaam worden om een eenvoudige innovatie zelf uit te voeren. Voor de invoering van
een vrij complexe innovatie, als het gebruik van metacognitieve instructie, zal coaching van leerkrachten in hun praktijk nodig zijn. In dit onderzoek is nagegaan wat er
gebeurt bij coaching van leerkrachten en of het uitmaakt of leerkrachten van te voren
al iets van metacognitieve instructie gebruiken bij hun onderwijs in toepassingsopgaven rekenen.

39

De volgende onderzoeksvragen zijn gesteld en zullen we hier beantwoorden:
1) Hoe werken leerkrachten in hun dagelijkse rekenlessen met aspecten van (meta)cognitieve instructie en wat zijn hun opvattingen over het belang van metacognitieve instructie?
We konden, zoals verwacht, binnen de groep leerkrachten die zich opgeeft voor het
onderzoek (en die dus geïnteresseerd is in verbetering van denkprocessen van leerlingen) een onderscheid maken in leerkrachten die al vrij veel metacognitieve aspecten
toepassen in hun rekenlessen en zij die dat minder doen. Uit de observaties blijkt er
een groepje van vier leerkrachten is die gemiddeld negen van de 14 aspecten al gebruikt in de les en een groep van vijf leerkrachten die gezamenlijk gemiddeld 6 aspecten gebruikt. Alle leerkrachten besteden wel aandacht aan het maken van een plan en
het laten uitrekenen van toepassingsopgaven, maar vooral in de tweede groep wordt
weinig aandacht geschonken aan het analyseren van de toepassingsopgave, het verkennen welke rekenkennis is vereist, controleren van het antwoord en de reflectie op
het oplossingsproces. Dat de aandacht uitgaat naar het vinden van een plan en het uitrekenen is niet zo verwonderlijk want daarop ligt ook de nadruk in de rekenmethodes
en niet op het analyseren van wat er in een opgave staat.
De leerkrachten staan zonder uitzondering positief tegenover het toepassen van metacognitie bij het oplossen van toepassingsopgaven, zo blijkt uit hun antwoorden op een
attitudevragenlijst. Maar er is geen samenhang tussen de attitude van leerkrachten en
hun feitelijk gebruik van metacognitie in de les. Wat leerkrachten feitelijk aan ondersteuning van de metacognitie van hun leerlingen doen in de les en wat ze daarvan vinden, heeft dus weinig met elkaar te maken.
De verwachting dat het toepassen van metacognitieve aspecten samenhangt met een
meer positievere houding ten opzichte van metacognitieve instructie aan leerlingen kan
niet worden ondersteund. Wellicht weten leerkrachten zelf niet goed hoe ze lesgeven
in probleemoplossen en welke onderdelen van metacognitie ze daarbij gebruiken. Ze
hebben waarschijnlijk een ander beeld van hun praktijk dan die in realiteit is (zie
Raymond, 1997; Thompson, 1992).
2) Zijn verschillen in lesgeven en opvatting tussen leerkrachten ten aanzien van metacognitieve instructie verdwenen na coaching in De Takentrap of blijven er verschillen?
Uit vergelijking van de lesobservaties voorafgaande en tijdens het experiment bleek
dat de verschillen in lesgeven tussen de twee groepen leerkrachten verdwenen. Uit de
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observaties tijdens het onderzoek blijkt dat de groep die aanvankelijk veel aan metacognitieve ondersteuning deed, nauwelijks vooruit ging en gemiddeld 9 aspecten gebruikte en dat de overige leerkrachten die eerst 6 aspecten gebruikten toen gemiddeld
8 aspecten gebruikten. Deze laatste groep ging dus meer aspecten van metacognitie
gebruiken tijdens de les. Over het algemeen wordt er door de negen leerkrachten naast
de episodes planning en uitvoering ook aandacht besteed aan: a) het analyseren van de
toepassingsopgave en b) het verkennen welke rekenkennis is vereist. Het controleren
van het antwoord en de reflectie van het oplossingsproces zijn nog steeds op hetzelfde
niveau als voor het onderzoek.
Verder bleek dat alle leerkrachten eenmaal in de week 12 weken lang met de leerlingen in een les twee toepassingsopgaven hebben besproken en vrijwel al hun leerlingen met het computerprogramma hebben laten werken. Het gemiddeld aantal opgaven dat door leerlingen vervolgens op de computer is gemaakt varieert van 90 tot en
met 92 van de 96 beschikbare opgaven. Ook de attitude ten opzichte van metacognitie
in rekenlessen verschilde aan het einde van het experiment niet veel meer tussen de
groep die van te voren redelijk veel aan metacognitie deed en de groep die daar minder
aan deed.
Onze verwachting dat leerkrachten die al metacognitieve aspecten in hun instructie
toepassen beter in staat zijn om het hele metacognitieve programma te implementeren
dan leerkrachten die van te voren weinig tot geen metacognitieve uitleg geven kan dus
niet worden ondersteund door de gevonden resultaten in dit onderzoek. Noch de feitelijke implementatie van het programma, noch de attitude ten opzichte van metacognitie verschilde veel tussen de twee groepen leerkrachten.
3) Welke effecten heeft de mate en wijze van implementatie van de metacognitieve
systematiek op de leerresultaten van leerlingen?
De groep leerkrachten met vrij veel voorafgaand gebruik van metacognitie heeft gemiddeld 86% van het programma geïmplementeerd tegenover gemiddeld 83% van het
programma door de andere leerkrachten. Er is tussen beide groepen qua implementatie
nauwelijks verschil. Er is gekeken of er toch een verschil is tussen de twee groepen
leerkrachten op de natoets die hun leerlingen hebben gemaakt. De natoets bestaat uit
pittige toepassingsopgaven die vaak drie stappen vereisen om op te lossen. (De voortoets, die meer overeenkomt met CITO rekentoetsen, vraagt meestal om twee stappen).
Op de natoets zien we dat de leerlingen van de eerste groep leerkrachten gemiddeld 8
van de 20 antwoorden goed hebben en van de tweede groep is dat ook het geval. Er is
geen verschil tussen beide groepen.

41

Alle leerkrachten implementeren tussen de 82% en 92% van het programma. Er is gekeken of er een samenhang was tussen deze kleine variatie in implementatie van het
programma en de prestaties van de klassen. Er blijkt geen samenhang te zijn tussen de
variatie in implementatie en de gemiddelde rekentoets-scores van de klassen. Binnen
de experimentele groep is er dus geen verschil in prestaties van klassen tussen leerkrachten die meer of minder onderdelen van De Takentrap toepasten.
Om te beproeven of het gebruik van De Takentrap op zich er wel doet is de experimentele groep vergeleken met de controlegroep die geen Takentrap programma heeft
gedaan, maar de gewone rekenlessen bleef volgen. Er bleek een duidelijk verschil te
zijn. Rekening houdend met kleine verschillen op de voortoets tussen de experimentele en controlegroep is de grootte van het verschil .65 standaard deviatie. Het betekent
dat 40% van de leerlingen in de experimentele groep hoger scoorde dan die in de controlegroep. Het gebruik van De Takentrap heeft een duidelijk positief effect op de probleemoplossende vaardigheden van leerlingen als de leerkrachten het programma in
voldoende mate gebruiken.

4.2

Praktische aanbevelingen

De aanvankelijke verschillen op de voormeting tussen leerkrachten in gebruik van metacognitieve aspecten in de rekenles zijn waarschijnlijk, mede door de begeleiding,
klein geworden. Begeleiding in de klas kan op de leerkrachten een positieve impact
hebben gehad en hun manier van lesgeven hebben beïnvloed. We weten dat niet zeker
omdat er niet een groep leerkrachten is geweest die geen begeleiding kreeg maar wel
het programma deed. Andere onderzoekers zoals Cohen en Hill (2000) en DarlingHammond, Wei en Johnson (2009) menen dat praktijkgerichte workshops even effectief zijn (een veel goedkoper om uit te voeren) dan coaching in de klas. We kunnen
deze conclusie niet weerspreken, maar merken wel op dat coaching in onze ervaring
door leerkrachten zeer wordt gewaardeerd en wellicht hen ook een extra steun in de
rug geeft bij de implementatie van een andere manier van lesgeven. In vervolgonderzoek is het interessant om na te gaan of verschillende begeleidingsaanpakken (workshop versus begeleiding in de klas versus geen begeleiding) van invloed zijn op de implementatie van het programma. Als minder intensieve begeleiding even effectief is
als intensieve begeleiding, dan is dit van groot praktisch belang, ook voor de invoering
van andere innovaties in het rekenonderwijs.
Het Takentrapprogramma is nog steeds in ontwikkeling en niet vrij beschikbaar. Maar
de aanpak van de lessen is wel te gebruiken. In bijlage 1 staan twee voorbeelden van
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powerpoints met opgaven en hints zoals die in dit onderzoek door de leerkrachten zijn
toegepast.
We geven hier een korte uitleg van wat een leerkracht zelf kan doen:
a. Per week uitleg over twee opgaven geven met De Takentrap-methode (10 minuten);
b. De leerlingen bij moeilijke opgaven met De Takentrapkaart laten werken;
c. Aan het einde van de week samen een moeilijke opgave doen met De Takentrapmethode (5 minuten).
Stel we hebben de volgende opgave voor groep 8
(best pittig):
Het is winter en in het weekend gaat bij ons
‘s morgens om 7 uur de verwarming aan.
’s Avonds om 11 uur gaat hij weer uit.
Per uur verbruikt de verwarming gemiddeld
3 m³ gas.
Hoeveel moet je dan in een dag betalen als
1 m³ gas € 0,30 kost?

We kunnen die opgave oplossen met De Takentrap.
Per stap op de trap maken we een powerpoint dia met
een hint. De eerste dia is de opgave die we even laten
lezen. Dan komen de stappen van de trap.
We laten leerlingen eerst even zelf proberen op papier en dan pas komt er een dia.
Ik lees heel goed en maak een schets

Ik kijk wat voor som het is

43

Ik maak een plan
Lees de schets maar af:
a) het is samen 16 uur
b) 16 uur keer 3 m³ gas per uur.
c) Dan nog het aantal m³ keer 0,30

Ik reken uit en controleer
a) het is samen 16 uur
b) 16 uur keer het aantal 3 m³ gas is
48 m³.
c) Dan 48 m³ keer 0,30 is € 14,40
Ik kan even schatten: 16 x 3 x 0,3
euro is ongeveer 16 euro.
Het moeilijkst was ……………….

Met een dergelijke aanpak kan de Takentrapkaart worden gebruikt voor moeilijke opgaven waarbij de leerling niet zo maar ziet wat hij moet uitrekenen.
Als leerlingen de basiskennis hebben die nodig is om de sommen in de toepassingsopgaven te maken en zij eenvoudige teksten kunnen lezen dan is deze aanpak geschikt.
Ook zwakke rekenaars zullen geholpen zijn bij de toepassing van De Takentrap. In het
onderzoek dat hier is gepresenteerd net als dat van De Kock (2010) blijkt dat zowel
goede en zwakke rekenaars van De Takentrap profiteren.
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Bijlage 1
Voorbeeld voor leerkrachten van het gebruik
van De Takentrap
Opgave 1
Op de Oosterschool zitten aan het begin van het schooljaar 264 kinderen.
In het schooljaar gaan er 71 van school af.
En er komen 51 kinderen bij in het schooljaar.
Hoeveel kinderen zitten er op school aan het einde van het schooljaar?

Ik lees heel goed en maak een schets

? kinderen aan het eind van het
schooljaar

Ik maak een plan
Lees de schets maar af:
a) Er zijn 264 kinderen
b) Er komen 51 bij (264 + 51 = ?)
c) Dan gaan er nog 71 weg
(? – 71=)

Ik kijk wat voor som het is

? kinderen aan het eind van het
schooljaar

Ik reken uit en controleer
a) 264 + 51 = 315
b) 315 – 71 = 244

Het moeilijkst was ……………….
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Opgave 2
Jason spaart dinosaurussen.
Zijn langste dinosaurus is 14 dm.
Zijn kleinste dinosaurus is 10 mm.
Wat is het verschil in centimeters? ___ cm
Ik lees heel goed en maak een schets

Ik kijk wat voor som het is

Ik maak een plan
Lees de schets maar af:
a) 14 dm = ? cm
b) 10 mm ? cm
c) ? cm - ? cm =

Ik reken uit en controleer
a) 14 dm = 140 cm
b) 10 mm = 1 cm
c) 140 cm – 1 cm = 139 cm

Het moeilijkst was ……………….
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Invoering van metacognitieve hulp in het
rekenonderwijs
Dit boek doet verslag van een onderzoek waarin leerkrachten van het
basisonderwijs zijn gecoacht in het gebruik van een programma voor
het oplossen van toepassingsopgaven rekenen, ook wel verhaaltjessommen genoemd. De leerkrachten hebben geleerd om leerlingen
gericht te laten werken met een computerprogramma waarin hulpaanwijzingen worden gegeven.
Het programma heet De Takentrap. Het geeft aanwijzingen aan leerlingen over vijf episodes voor het oplossen van de opgaven: goed lezen,
nagaan wat de som is, een plan maken, uitvoeren en controleren.
Er is onderzocht of leerkrachten het hele programma van De Takentrap hebben ingevoerd in hun eigen lesrooster. De leerkrachten zijn
geobserveerd in hun lessen, er is nagegaan welke opgaven de leerlingen
hebben gemaakt en of ze goed gebruik maakten van de aanwijzingen
in het programma. Alle leerkrachten hebben per week een instructie
gegeven waarin zij een tweetal toepassingsopgaven volgens De Takentrap hebben uitgelegd. Daarnaast hebben zij leerlingen per week 20
minuten laten oefenen in het computerprogramma voor een periode
van 12 weken. De leerlingen gebruikten de hulpaanwijzingen vooral bij
opgaven die ze moeilijk vonden en vaak leidde die hulp tot een juist
antwoord. Het programma blijkt dus goed uitvoerbaar te zijn.
Tot slot laat het onderzoek zien dat de probleemoplossende vaardigheden van leerlingen zijn verbeterd. De resultaten van de leerlingen
die met De Takentrap werkten zijn vergeleken met die van leerlingen
die niet met het programma werkten. De uitkomsten laten zien dat de
leerlingen baat hebben gehad bij het oefenen met De Takentrap. In dit
rapport wordt het programma, de onderzoeksresultaten, de conclusie
en praktische aanbevelingen besproken.

