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3x ‘Samen op Expeditie’
De kloof verkleinen tussen onderwijs en onderzoek, dat is wat 
we willen. Maar hoe? En waar leidt dat dan toe? Tijdens het 
NRO-congres gingen 500 deelnemers in 53 werksessies ‘Samen 
op expeditie’. Op zoek naar kansen en nieuwe mogelijkheden. 
Drie sessies uitgelicht.
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En nu aan de slag!

12 x Inspiratie

Sanneke Bolhuis

3x 'Samen op Expeditie'

Op naar meer kennisbenutting

Ga eens bij elkaar kijken

En nu ter zake!
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Breukenles een crime? 
Vakdidactische kennis helpt!

Breuken zijn binnen het rekenonderwijs vaak een struikelblok voor 
leerlingen. Veel leraren geven aan dat ze het een moeilijk onderwerp 
vinden om les over te geven. De sleutel? Onderzoek zegt: 
vakdidactische kennis.

Maaike Koopman en Marieke Thurlings, beide assistant professor aan de Eindhoven School of 
Education, en projectleider Perry den Brok (hoogleraar Eindhoven School of Education) hebben 
onderzoek gedaan naar de rol van de docent bij het verbeteren van het onderwijs in breuken. Hun 
aandacht ging speciaal uit naar docentcognities, docentgedrag en leerling-opbrengsten.

Veel verschillende manieren
Het drietal onderzocht hoe leraren les geven in breuken. Maaike Koopman ontdekte dat er veel 
uiteenlopende manieren zijn waarop leraren dat aanpakken. “De ene leraar is heel erg gericht op het 
begrip van de leerling, laat veel vanuit de leerling komen en is vooral bezig met de relaties tussen de 
verschillende onderdeeltjes van de leerstof. De andere leraar volgt de lesmethode uit het schoolboek 
heel strak. En nog weer een andere leraar komt bijna niet toe aan de vakdidactische kant van 
breukenlesgeven omdat hij worstelt met orde houden.”

Adaptief lesgeven
Heeft het onderzoek uiteindelijk geleid tot de geboorte van een succesmethode? “Daar hoopten wij 
natuurlijk wel op, maar het ligt nogal genuanceerd”, aldus Koopman. “Als je een les bijvoorbeeld heel 
rijk maakt en veel relaties legt, dan maak je de stof voor zwakkere leerlingen ingewikkelder. Ofwel: je 
moet het adaptief doen.”

Meer vakdidactische kennis
Wat we dan wel weten? Dat de kennis van leraren grote invloed heeft op de leerprestaties van 
leerlingen, zo concluderen de onderzoekers. Koopman: “De meeste leraren kunnen prima zelf 
breukensommen maken, dat is het probleem niet. Het zit vooral in de vakdidactische kennis. Weten ze 
wat leerlingen vaak moeilijk vinden en hoe ze iets op verschillende manieren kunnen uitleggen? Dat 
soort kennis maakt het verschil.”

Actieve rol
Het staat voor de onderzoekers als een paal boven water dat leraren al tijdens hun opleiding meer 
vakdidactische kennis moeten opdoen. “Je moet per situatie precies weten wat een goed voorbeeld is, 
of hoe je met antwoorden van kinderen om moet gaan. Daarnaast: Geef leerlingen een actieve rol 
tijdens de les en laat ze hun antwoorden verantwoorden. Als een leraar dat doet, dan zie je dat de 
leerprestaties in de klas flink groeien gedurende het schooljaar”.

Meer weten?
Meer weten over het Onderzoek ‘De rol van de docent bij het verbeteren van het onderwijs in breuken, 
docentcognities, docentgedrag en leerling-opbrengsten’? Klik dan hier.
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GA TERUG NAAR BOVEN
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