Aonsluiten op de onderwiisbehoeften von ie leerlingen
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Wot moet ie doen om in te spelen op de onderwiisbehaeiien vcn leerlingen? Hoe droog ie
ols leerkrscht door ie [<euzes bii ocn het leerprace: en de opbrengsten von ie leerlingen?
Welke gevolgen heeft dat voor de differenticïie ir: i* lessenË Door het b*a*twoorden von
zulke vrssen wordt duideliik hoe essentiee! d* v**rLereiding op ie reken-wiskundelessen
is" Een aantol hondvatten voor een eífectieve voorbereiding"
Dolf Jqnson

ondersteunt

scholen en schoolbesturen in
het bosisonderwiis bii hun
professionolisering en
schoolontwikkeling. Ziin
bureou JonsonAdvies

is

erkend ols Dolton-opleiding

lJeb 1e wel eens bi1 ie leerlingen nogevroogd
I lwot voor henzelf de echte opbrengst von
een rekenles moel ziln? No regelmotig deze
vraog te hebben voorgelegd, bliikt dot veel leerlingen denken dot 'de took of hebben' of 'zotgen dot olle oniwoorden goed ziln' de doelen
von een rekenles ziin. ls dot in ie eigen lessen
onders? En hoe erg is doi?
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'Wot is nodig om miin
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rekenlessen te loten ocn-

sluiten bi1 de onderwiisbehoefien von miin leerlingen?'Die vroog rookt notuurlilk de kern von

lesgeven. Hoe vonzelfsprekend ook, toch kon ie
hierop niet even snel een ontwoord geven. Die
eerste drie woorden 'wot is nodig' roepen bii
leerkrochten heel verschillende beelden op.
Wellicht denk i" zelf direct oon de instructie,
mocr een collego ziel voorol ondere opdrochten en weer een onder is in gedochien ol de
klos oon het reorgoniseren. Het blilkt belongriik
orn met collego's stil te stoon bii ieders vonzelfsprekend heden . Woo r zoek ie de oplossingen
ols ie merkt dot de opbrengsten von de lessen
niet bi1 olle leerlingen merkbo ar ziln?
Wot ie doorbil niet over het hoofd mog zien, is
het beeld dot ie leerlingen zelf hebben von hun
onderwiisbehoeften. Wot verstoon ie eigen leerlingen onder 'leren rekenen'? Woorcon lezen
zi1 af of er sprake is von vooruitgong? Welke rol
spelen de ontwoorden en het nokilken doorvon
bi1 dot beeld? Kunnen ol ie leerlingen trots ziln
op het effect von hun insponningen in de rekenlessen? En woo rog ziln ze don trots?
De functie von rekenlessen is dot olle leerlingen

in elke les iets toevoegen oon hun kennis, hun
voordigheid en/of hun inzicht op het gebled
von leren rekenen. Wot leerlingen meemoken
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en zelf doen in zo'n les, moeten zii kunnen ervoren cls helpend doorbil. Niel ols iets voogs ols
'dot is goed voor loter', mocr heel ccncreet in
het hier en nu.
Als ie dit uitgongspunt onderschri[ft, heeft dot
gevolgen voor de vorm woorin ie de lessen giet
en voor ie eigen rol en die von ie leerlingen. Als
ie het zou filmen zie 1e de comero von de lesies
in de methode en von ie octies bii het digibord
ineens zwenken noor de leerlingen die doo r zilten om te leren. Notuurlilk weet ie wel dol zii er
ziyn, moor ols ie begint le denken vonuil hun
perspectief, kom ie tot heel ondere keuzes, don
wcnneer ie stort bii wot ie methode voor de
komende week in petto heeft.
Je gooit die methode notuurliik niei meteen overboord. Je gool hem wel ncct ie hond zetien, of
liever gezegd: ie goot hem gebruiken voor wot
de verschillende leerlingen uit ie groep nu nodig
hebben . Zoals uit het eerste onderstoonde voorbeeld bliikt, kon [e don tot de conclusie komen
dot ie methode op bepoolde punten niet biedt
wot ie eigen leerlingen nu nodig hebben.

Voorbeeld I
Stel ie voor dot ie de bewerking 'vermenigvuldigen' hebt ge'introduceerd en de leerlingen hebt loten ontdekken wot het verschil is
tussen optellen en vermenigvuldigen.
Vervolgens heb ie hen vonuit verschlllende
verrnenigvuldigsituoties loten ontdekken en
verwoorden wot er vermenigvuldigd wordt
en hoe ie dot in een model kunt weergeven.
Dot heb ie niet uit ie methode, moCIr wos ie
eigen keus. Doorno heb ie hen ol een oontol
tofels loten 'construeren'. Hierbii hebben ze
voorol gezocht noor monieren om bekende
keersommen te gebruiken om nog onbekende
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men niet ols 'hulpsom' kunnen gebruiken,
zil nog moeite hebben met vlot
oftrekken en optellen. Cm snel 9xó te vinden
vio l0xó, moet ie wel vlot óGó kunnen uitrekenen. Grote kons dot dergellike opgoven
niet op deze plek in ie methode te vinden
ziln Doorom kies ie ervoor leerlingen in
tweetollen optel- en ofrreksommen, die nodig
ziin bii heï gebruiken von hulpsommen , zelf Ie
loten verzomelen. Dot kost meer tiid don een
kont-en-kloor riitie te loten moken, moor het
leereffect is vele nnolen groter.
doordo I

Voorbeeld 2
Minder ingriipend is het ols ie bepoolde
oefeningen mondeling in tweetollen loot uitvoeren in ploois von olleen en schriftelilk. Dot
geldt bipoorbeeld ols leerlingen moeten oefenen met de getollenrii. De getollen noemen
heeft don meer zin don ze te loten opschriiven, zeker ols ie weet dot leerlingen de neiging hebben eerst olle honderdtollen olvost
op te schriiven, don de tientollen t enzovoort.

Cok het leren gebruiken von een lege

getol-

lenliin lukt somen mondeling beter don olleen
schrifteliik. Dot komt doordot leerlingen doorbii steeds keuzes moeten moken . zet ik het
eerste getol links of rechts, begin ik bii deze
getollen met de tientollen of met de eenheden? Enzovoort. Door dot uit te spreken, te
beredeneren en doorop feedbock te kriigen,
worden deze denkstoppen beter ingeslepen.
Wie olleen werkt, loopt het risico het'redeneren over te sloon en olle oondocht te geven
oon het kunnen noteren von een ontwoord.
Uit de twee bovenstoonde voorbeelden blilkt dot
een verlengde instructie niet het ontwoord is om
lesinhoud oon te loten sluiten bi1 de onderwiisbehoeften von de leerling. Het occent moei liggen op het loten uitvoeren vcn de iuiste hondelingen door de leerlingen. Wot 'iuist' is vloeit
voort uit de voorkennis von de leerlingen en de
oord von het leerproces dot ie wilt uitlokken.
Steeds is het don nodig dot de leerling zelf
octief wordt en snopt wot er te oefenen is. Ze
moeten de kons kriigen ervcring op te doen,
zelf dingen uit te proberen en zich zo een (mentole) voorstelling te moken von wot er con de
hond is en wot er doordoor te leren volt
(Weyrouch & Fouser, 2OO9l.
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Veel groepsplonnen honteren een driedeling von
du groep . )eze is don meestol voorol geboseerd

op de relotieve positie von behoolde Cito-scores.
De gemiddelde scores ziln doordoor uitgongspunt bii het indelen von d" groep, wcordoor ie
oltild twee groepen kriigt die ofwiiken von dot
gemiddelde Dit leidt er ol snel toe de groepen
boven en onder het gemiddelde inderdood te
zien ols 'ofwiikend'. Als ie een nieuw blok rekenstof gool voorbereiden kon dit ie verhinderen om
de feitelilke (verschillendel) leerdoelen von de
leerlingen o ls u itgo ngspu nt te nemen
Hondelingsgericht werken goot uit von een
werkcyclus, woorin de evoluotie von het hondelen von de leerkrocht en het effect op de leerlingen centrool stoon. Dit werkt olleen ols die
cyclus oonsluit bii d" werkeliikheid in de proktiik. Bii rekenen is die proktiik dot de werkcyclus
bestoot uit perioden von vier tot zes weken
(of ho n keliik vo n de gebru ikte methode) . De
cyclus von het groepsplon sluit doorop in veel
gevollen niet ocn, woordoor leerkrochten hun
groepsplon niet ervcren CIls werkdocument.
.
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Differentiotie - woormee ie herkende verschillen
in onderwiisbehoeften in ie groep honoreert heeft olles te moken met voorkennis en met leerbehoeften vo n de leerlingen . Leerlingen d ie op
een toets een gelllk oontol foute ontwoorden
geven, hebben niet ols gevolg doorvon
dezelfde onderwiisbehoefte bi1 de stort vcn het

volgende blok.
roep in d rie 'n iveo us' - of
i" die nu ocnduidt met termen ols 'bosis' en
'intensief ' of o ls 'instructiegevoelig' en 'instructieDe indeling vo n een

Meer instructie
aan leerlingen die

nog voorkennis
missen, leidt niet

vanzelf tot betere
resultaten

g

n keliik' - is in de pro ktilk vo n veel scholen
niel zo {lexibel ols hondelingsgericht werken
bedoelt te ziin. Dit komt doordot de werkcyclus
von het gebruikie groepsplon long is, de gegevens wooroon de indeling ten grondslog ligt
niet ziln geboseerd op de benodigde voorkennis voor de ocluele lesstof en de voortgong
door de methode dikwi[ls meer leidend is don
de voorigong von het leerproces vcn de leerlingen. Bovendien komt er in een blok rekenstof
een grote vorieteit oon onderwerpen en doelen
voor. Het is niel ocnnemeliik dol een leerling op
ol die gebieden dezelfde behoeften oon instructie, feedbock en oefening heeft Meer instructie
co n leerlingen d ie nog voorken n is m issen, leidt
niet vonzelf tot de betere resultoten. Voor hen
gelden don (eerst) ondere doelen. Doorom
schetsen we in dit ortikel hoe het onders kon.
Het rÍsico bestoot dot de toedeling oon een von
de drie subgroepen een leerlingkenmerk wordt
Leerlingen worden don ol snel 'een E't|e' of een
'd riesterren leerling' . Ook o ls
ie dot n iet ho rdop
zegl, ervcren de leerlingen die voste groepen
wel ols een etiket. Dit bevordert bil leerlingen
een meer possieve houding, die eerder zal leiden tot een fixed mrndser don tot een op groei
gerichte lgrowth) mindset (Dweck , 2OOó). Een
fixed mindset bliikt een belemmering te ziln voor
een gezonde ontwikkeling. Activiteiten die leiden tot zelfvertrouwen bii leerlingen en de
dogeliikse ervoring dot de eigen insponning
leidt tot beter begrip, meer kennis en een'grotere vccrdigheid, bevorderen een op groei

of ho

Hum*n ïauch Phcic

gerichte mindset. De longitudinole onderzoeken

von Corol Dweck moken duideliik dot dit mensen ook op longere ïermiin oo nzienlilk gelukkiger mookt. Hottie (2Ol 2) wiist er bovendien op
dot het toeken nen vo n 'lo bels' oo n leerlingen
ertoe leidt dot leerkrochten eerder de belemmeringen zien don de mogeliikheden vcn die
leerlingen.
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Aonsluiten bi1 de onderwi[sbehoeften von ie
leerlingen betekent: oo nslu iten bii h u n ervo ringen, hun voorkennis en hun inzichten. Als leerkrocht vraag ie ie don lwee dingen of
I . Wot weten en kunnen miin leerlingen ol en
.

in hoeverre ziln ze zÍch dal zo bewust dot ze
het kunnen verwoorden en/ oÍ demonstreren?

Execulieve functies
Executieve functies ziin voordigheden die nodig ziin bl1 denken en bil doen. Kinderen moeten die ontwikkelen. Ook volwqssenen
hebben deze voordigheden nodig. Als bepoolde executieve functies (nog) onvoldoende ontwikkeld ziin, kon dot het cognitief en,/

oÍ gedrogsmotig functioneren belemmeren.

Executieve functies gericht op denken

. werkgeheugen
o

plo n n ing en prioritering
o orgo n isotie

.

time-monogement

o metocognitie
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Executieve funcfies gericht op doen
o impulscontrol" ('respons-inhibitie')

. emoiieregulotie
. volgehouden oondocht (focus)
o too kin itiotie
o doelgericht gedrog

.

flexibiliteit

2. Wot ziin Ce essenties In de leerstof von dit
leerioor in het olgemeen en von de komende
period.e in heï bilzonder?

Notuurlilk kun ie voor vroog I een overzicht met
de groei von CitovoordigheiCsscores benutten.
Doormee signoleer ie leerlingen die te weinig
profiit hebben gehod von het onderwiis in het
ofgelopen holfioor. Dot is nuttig, moor wel een
beetie loot. Om in de les te kunnen oonsluiien
bii wot zii nodig hebben, heb ie ol eerder concreie informatie nodig. Aon het begin von het
schoolioor kon ie rustig een week uitirekken om
ie leerlingen zichiboor ie laten moken wot zi1 al
weten en kunnen. Acn de hond von die posters
of mindmops kcn ie nret hen in gesprek over
hoe ze docimee omgoon.Je zult ook loter in
het ioor regeirnciig ruirnte moken om hen even
te observeren en ie bevrogen over hun voortgong, hun monïer von oefenen en de ervoren
effecten " Ock in groepsgerichte nobesprekingen
over oonpokken en hun effecten, kon ie zulke
inÍormotie verzomelen.

Anlwoord geven cp vroog 2 vroogt dot ie niet
noor de opgoven uit ie methode kl1kt, moor
ncor de doelen en de cruciole leermomenten
die doormee soí-nenhongen. Wot moeten miin
leerlingen meemoken, onderzoeken en
beheersen?

Hierbll kon het Hoofdlilnenmodel (Von
Groenesteiin, Borghouts &lonssen , 2012)
behulpzoCIm ziin. Een leerliin bii rekenen /wiskunde omvot in doi model vier ospecten: I )
b"gripsvorming, 2) procedureontwikkeling, 3)
vlot rekenen en 4l flexibel toepossen. Deze
fosen zullen elkoor in de proktiik woi overloppen . Zo kunnen de fosen 2,3 en 4 elk blidrogen oon de verdieping von het inzichl von een
concept en het gebruik vcn de biipossende termen" Voorbeelden per fose ziin te vinden vio
\ri.,,i,,.'
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Met deze fosen heb ie oonknopingspunien om
de onderwiisbehoeften von ie leerlingen in
ieder gevol inhoudelilk te bepolen. Doornoost
ziin er nog wel ondere foctoren vcn invloed,
zoals de mote woorin zii beschikken over executieve functies (Dowson & Guore, 2OO9l. Ook
die kunnen een reden ziin om leerlingen op
popier te groeperen en mei enige regelmoot
met hen oon zo'n voordigheid oondocht te
besteden. Meer infornnotie doorover vind ie in
het koder op pogíno B.
Verschillen tussen leerlingen ziln door inzicht in
executieve functies niet meer een lostige versto-

ring vCIn de geplonde les. Zo ervoor ie wot het
betekent ols Hottie [201 2) op bosis von heel
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. Cp welke dog("À) kon ik welk gró.p1à hàt bàità plonn"Àà
. Welke leerlingen hebben noost de rekeninhoud ook instructie- of begeleiding
.

Wel[e leerlingàn ziin, gezien

hun doel,
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goede ngbespreking en welke Jeerlingen ziin (ook) geboot bii een vorm vcn

veel onderzoeken concludeert dot een leerkrocht het verschil mookt. Dot sluit oon bii wot
hondelingsgericht werken is: zo lesgeven dot
de leerlingen doelgericht kunnen hondelen, en
dus kunnen werken in hun zone von nooste
ontwikkeling. Doorbil goot het niet olleen om
wat ie de leerlingen loot doen, moor ook hoe.
fu%wmËwmrk

De methode hoeft niet te worden ofgeschoft,
moor ie moet beseffen dot deze nooit mootwerk kon leveren voor ie groep. De onderwerpen en doelen von de methode kon ie ols leidrood gebruiken voor de volgorde en de
globole plonning. Voor de plonning vCIn ie rol
in de weken die volgen no de oftrop z.al het
gaon om de precieze ofstemming von de
inhouden en oefenvormen op de concrete leerlingen vcn nu.
Wle bi1 een bepoold rekenonderwerp moet
oefenen met de procedure vcn uitrekenen, zal
meer ziln geboot bi1 mondeling benoemen (en
misschien tekenen), don bii schrifteliik ontwoorden invullen. Dit betekent ook: scmenwerken
met een mootie in ploots von olleen. Als ie
snopt welk leerproces leerlingen moeien doormoken, don vervolt de vonzelfsprekendheid
von doodse stilte in een rekenles.
Doorom is het nodig om ie tiidens ie voorbereiding voorol te concentreren op de keuzes die
ie moet moken om de leerlingen de goede dingen op de iuiste monier te loten doen, opdot

zii door iou kunnen

leren.

Belongrilk is dot de leerlingen zelf weten op
welk moment en op welke monier zii sieun von
ie kunnen verwochten en ook b"griipen

wccrom (Vonhoof et ol, 2012]. Dit vroogt
onder meer dal zii ook weten oon welk doel
zii werken. Zo is het voor hen mogeliik om
octief le ziin en zich veroniwoordelilk te voelen
voor het resultooi.ffi

Kiiktips

o Corol Dweck over de fixed en
growth mindset, zie www.youtube.com/
wotch?v=TTXrVO_3 UiY

o Filmpie von Center on the

Deve-

loping Child von Horvord University over executieve functies,

zie www.youfube.com/
wotch?v=efCq_-vHUMqs

ffi De literotuurlilst is beschikboor
www. [sw-on i ne. n l/is
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