
14 Volgens Bartjens jaargang 33 2013/2014 nr. 2

echTe 
vrageN

Als Pippi langkous op school komt, vraagt 
haar juf hoeveel zeven en vijf is. Pippi ant-
woordt: ‘Ja hoor eens, als je dat zelf niet weet, 
dan moet je niet denken dat ik van plan ben 
het je te vertellen!’ Als de juf zelf het juiste 
antwoord geeft, zegt Pipi: ‘Zie je nou wel, je 
wist het zelf wel, waarom vraag je het dan?’1

We kunnen lachen om de reactie van Pipi, 
maar ergens heeft ze wel gelijk! 

Open vragen
een vraag als ‘Geef eens twee getallen waar-
tussen het verschil 15 is’ zet meer aan om 
na te denken. er zijn immers heel veel ver-
schillende oplossingen mogelijk en daar-
door krijgen kinderen meer uitdaging. Ook 
de meerbegaafde kinderen, zij kunnen zelfs 
met negatieve getallen aan de slag gaan. Op 
de vraag hoe je een hoeveelheid snoepjes in 
een pot kan tellen, verzinnen kinderen zeker 
verschillende manieren om dat te doen: er is 
geen standaardoplossing. Kinderen krijgen 
hier een kans om eigen ideeën en oplossin-
gen te bedenken. Als er meer ruimte is voor 
verschillende oplossingen en/of strategieën, 
zijn ze meer gemotiveerd om mee te denken. 
en de aanpak is hier veel belangrijker dan 
een oplossing.
Sommige kinderen hebben behoefte aan 
een tip voordat ze verder kunnen. Bij vragen 
als ‘hoe kan je 57 aftrekken van 103’ vraag je 
naar verschillende procedures. Dan kan be-

sproken worden welke manier de makkelijkste is en welke de snelste. 
Ook de vraag ‘Als er 35 euro in een spaarpot zit, welke geldstukken en 
briefjes kunnen dat dan zijn?’ kent geen standaardoplossing. Kinderen 
de voorgestelde oplossingen met elkaar laten bespreken is een leer-
zame tijdinvestering. een goede tip voor (aankomende) leerkrachten 
is om voor jezelf eens na te gaan welk soort vragen jij meestal stelt 
tijdens de rekenles en welk effect je daarmee bereikt bij de kinderen. 

Gesloten vragen (ook wel convergente vragen genoemd)
Slechts één goed antwoord is mogelijk, bijvoorbeeld: ‘Hoeveel 
is 3 en 6?’ of ‘Wat is meer 3

1  of 35%’. 

Open vragen (divergente vragen)
Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Vragen van dit type vra-
gen meer inspanning van kinderen en nodigen kinderen uit om 
verder te denken dan het bekende. Ze geven leerkrachten beter 
inzicht in hoe kinderen denken en wat ze wel en niet snappen.

Ongeduld of haast?
‘jongens, vandaag leren we wat de oppervlakte van iets is. Wie weet 
wat ik daarmee bedoel?’, vraagt meester René. Twee seconden later 
zegt hij : ‘Hannah, ik zie dat jij het weet. Vertel het ons eens.’ René 
wil het tijdens de rekenles erg goed doen. Direct benoemt hij het doel 
van de les en gaat na wat de kinderen van het onderwerp al weten. Hij 
checkt of ze snappen aan welk doel ze gaan werken. Het voorbeeld 
maakt echter ook duidelijk dat hij (te) snel een antwoord wil. Uit on-
derzoek2 blijkt dat de meeste leerkrachten twee seconden na de vraag 
al iemand aanwijzen om een antwoord te geven. Om een vraag goed 
te verwerken en een antwoord te bedenken, hebben kinderen min-
stens 5 tot 10 seconden nodig. Doordat René direct de snelle leerling 

Tijdens de rekenles worden veel vragen gesteld die geen echte vragen zijn. 

Het gaat dan om het reproduceren van één antwoord dat de leerkracht 

al in zijn hoofd heeft of om het herhalen van reeds aanwezige kennis of 

feiten. Heel vaak zijn het ook gesloten vragen. Dit artikel gaat dieper in 

op hoe je zo vragen kunt stellen dat kinderen leren nadenken voorbij het 

bekende, waardoor ze meer betrokken worden bij de rekenles.
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Hannah een beurt geeft, ontneemt hij - onbedoeld - anderen de kans 
om verder na te denken. 
Dat kan ook anders. Denk bijvoorbeeld aan de volgende opties:
•  Hij kan kinderen in tweetallen of in groepjes over zijn vraag laten 

nadenken en nadien één kind per paar of groep het antwoord 
laten verwoorden. Dan moeten ze het wel allemaal begrijpen!

•  Door kinderen drie mogelijke antwoorden te geven en in duo’s of 
groep een beargumenteerde keuze te laten maken, zet hij ieder-
een aan het denken. 

•  een derde optie is alle kinderen een antwoord te laten noteren en 
er enkele bespreken. 

Het zijn drie voorbeelden om alle kinderen actief bij de les te betrek-
ken3.

Tip 1:   Wacht nadat je een vraag hebt gesteld minstens  
7 seconden op een antwoord.

Tip 2:  laat alle kinderen actief nadenken over een vraag

Denkt iedereen na?
Juf Lindsey in groep 1/2 heeft de schoenen van alle kinderen op een grote 
hoop gelegd. In tweetallen bedenken de leerlingen op welke manieren 
ze die kunnen ordenen om een schoenenwinkel te maken. De schoenen 
moeten makkelijk terug te vinden zijn. De juf ziet Marit en Omar alleen 
een beetje lachen. Door hen even aan te kijken en non-verbaal aan te 
moedigen, worden ook zij aangezet om te overleggen. Lindsey gaat bij 
Sharon en Joeri zitten. Sharon wil de schoenen op ‘dik’ bij elkaar zetten. 
Lindsey zegt op neutrale toon tegen haar: ‘Hmm, op ‘dik’. Hoe ziet dat 
er dan uit? Wat bedoel je precies?’ Sharon corrigeert zichzelf: ‘Nou, mijn 
schoenen zijn sandalen, die zijn open en voor de zomer maar deze hier 
zijn dicht en voor de winter. Dat zijn de dikke schoenen.’ Bij Jamie en 
Johan vraagt Lindsey wat ze al bedacht hebben, maar dat blijkt nog niet 
gelukt te zijn. Ze geeft hen de suggestie ‘Je kan het misschien ook eens 
proberen door naar de kleuren van de schoenen te kijken. Welke kleur 
van schoenen herken je allemaal?’ Jamie krijgt er zin in en zegt: ‘Ja, nu 
weet ik het! Rode, witte en . . .’. Johan heeft al blauwe en groene gezien. 
Nadat alle kinderen een tijdje overlegd hebben, laten ze in de kring aan 
elkaar zien welke ordening zij zouden aanbrengen. 
Het is niet eenvoudig om ieder kind mee te laten nadenken. lindsey 
heeft een aantal strategieën gebruikt die haar helpen om kinderen 
aan te moedigen deel te nemen. 
•  Non-verbaal heeft ze Marit en Omar uitgenodigd om mee na te 

denken 
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•  In plaats van Sharon te corrigeren met 
een intonatie van ‘hoe kan dat nu?’ of 
‘dikke schoenen, dat bestaat niet’ of ‘dat 
snap ik niet’ herhaalt ze het antwoord op 
een neutrale toon waardoor Sharon dui-
delijk kan maken wat ze bedoelt. De neu-
trale toon van de juf maakt dat een kind 
zich veilig voelt om door te gaan.

•  Ze moedigt Sharon bovendien aan er ver-
der over na te denken: ‘Hoe ziet dat er dan 
uit?’. 

•  jamie en johan komen blijkbaar niet op 
gang. Hier brengt lindsey de jongens op 
een idee waarvan ze denkt dat zij het aan 
kunnen

Strategieën om kinderen aan te moedi-
gen over je vragen na te denken:

Tip 1:   non-verbale manieren om ze 
uit te nodigen: maak oogcon-
tact, knik, . . .

Tip 2:   Herhaal op een neutrale toon : 
Geef het antwoord terug in de 
vorm van: ‘Dus jij denkt dat . . .’

Tip 3:   Vraag door: Moedig hen aan 
om het antwoord nog verder 
door te denken b.v. door: ‘Vertel 
nog eens iets meer over . . .’

Tip 4:   Doe een voorstel: ‘Het is mis-
schien ook mogelijk om . . . of 
het kan ook door . . .

In gesprek met stille kinderen
De meest effectieve feedback geef je wan-
neer kinderen aan het werk zijn. Maar welke 
vragen doen er dan toe? 
Meester Tijn heeft de kinderen die dat nodig 
hadden instructie gegeven over klok kijken. 
De anderen zijn aan het werk. Op hun ta-
fel ligt een blokje met vraagteken, rode en 
groene kant. Tijdens zijn rondje gaat hij in 
gesprek met Diana die ijverig en stil aan het 
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werk is. Haar blokje ligt ‘op rood’. Ze werkt 
aan een opdracht om de juiste tijd te benoe-
men. Tijn ziet dat ze niet alle tijden met de 
halve uren juist benoemt. Soms heeft ze bij 
half 11 half 10 opgeschreven. Ze maakt niet 
consequent fouten. Het vormt een goede 
aanleiding tot het volgende gesprek: 
T: ‘Vertel eens, Diana, wat je al gedaan hebt’.
D: ‘Ik heb eerst de klokken met de hele uren 
gedaan. Die zijn makkelijk. en toen de halve 
uren.’ Bij de oefening die half één op de klok 
laat zien, schrijft Diana half twaalf op. 
T: ‘Hoe heb je deze gedaan? Hoe weet je nu 
dat het half twaalf is?’ 
D: ‘Gewoon.’
T: ‘Gewoon?’
Diana denkt diep na en zegt: ‘Ik kijk eerst 
naar de grote wijzer en die staat op half. Dat 
weet ik. en dan kijk ik naar de kleine wijzer 
voor het uur en dan schrijf ik het op. Half 
twaalf. Oh nee, ik zie het al, het is half één.’ 
T: ‘Hoe wist je nu dat het niet half twaalf, 
maar half één was?’ 
D: ‘ja, het is voorbij twaalf en nog niet hele-
maal één. Half één is tussen de 12 en de 1.’ 
T: ‘Is dat ook zo bij de andere halve uren? 
Door deze manier van vragen stellen nodigt 
Tijn Diana uit tot nadenken of haar redene-
ring altijd klopt. 
Als kinderen vastzitten, is het goed hen hun 

probleem te laten benoemen: ‘leg het me eens uit. Wat is er aan de 
hand.’ je kunt hen ook laten vertellen wat ze tot dusver gedaan heb-
ben. Op die manier overzien ze de genomen stappen en ontdekken 
ze misschien al wat er anders kan. Ook de tip om hun werk te verge-
lijken met dat van anderen kan stimulerend werken als je vooral niet 
de nadruk legt op de uitkomst, maar wel op de vraag hoe het komt 
dat antwoorden verschillen. 

Ten slotte
Het is een uitdaging om zó vragen te stellen dat kinderen op zoek 
willen gaan naar het antwoord. Nu is het vaak zo, dat zij heel goed 
weten dat er maar één goed antwoord is op de vraag die de leraar 
stelt. Als zij zelf onzeker zijn over het antwoord op die vraag zullen 
ze minder betrokken zijn bij de antwoorden die andere leerlingen 
geven. Ze zullen er zelf ook niet langer over nadenken. 
een leraar die vragen stelt waar alle kinderen over na kunnen denken 
en een eigen antwoord op kunnen formuleren, nodigt alle leerlingen 
uit om mee te blijven doen. Als leerlingen weten dat hun antwoord 
er ook toe doet, houd je ze langer betrokken en zal er meer leerren-
dement zijn. 

De auteur is adviseur bij M&O Groep
Email: kverbeeck@meno-groep.nl
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Op 7 maart 2014 organiseert het landelijk Platform Nascholing Primair Onder-
wijs (i.s.m. NVORWO, iPabo, Marnix Acadmie, freudenthal Instituut, elWIeR 
en Centrum voor Onderwijs en leren) de Nationale Rekencoördina-
tor Dag. De dag is bedoeld voor leerkrachten basisonderwijs die de 
opleiding rekencoördinator hebben gevolgd. Na een plenaire start 
door Koeno Gravemeijer (emeritus hoogleraar science- en tech-
niekeducatie) staat het practicum rondom de Grote Rekendag 
2014 centraal, gevolgd door een markt die geheel gericht is op 
21st Century Skills. In de middag geven rekencoördinatoren 
voorbeelden van rekenbeleid dat door hen in gang gezet is en 
vormen deze ‘good practices’ uitgangspunt voor discussie en 
uitwisseling.
Dit is een landelijk initiatief en de organisatoren hopen rond de 150 coör-
dinatoren te treffen. Daarnaast willen de initiatiefnemers graag bevorderen 
dat dit ook voor regionale initiatieven een steun in de rug is, want de verwach-
ting is dat de komende jaren regionale netwerken van rekencoördinatoren verste-
vigd zullen worden.

Website: http://www.fisme.science.uu.nl/rekenweb/nrcd/

DE NATIONALE REKENCOöRDINATOR DAG 


