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Samenvatting 
De Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen uit 2010 en de uitwerking van deze 
wet in concreet onderwijsbeleid voor scholen bevestigt opnieuw de centrale positie van de 
vakken taal en rekenen voor de basisschool. Voor het voortgezet onderwijs (zowel vmbo, 
havo/vwo als mbo) is het signaal van deze nieuwe wetgeving nog onderwerp van discussie. 
Hoe moet de school zich hier op inrichten? Wat moet de betrokken docent weten en 
kunnen?  
 
Zonneklaar is dat er meer aandacht zal komen voor een doorlopende leerlijn rekenen (en 
taal) door alle onderwijssectoren heen. Daarin zal  zowel aandacht zijn voor aanleren van 
vaardigheden, onderhoud van eerder verworven vaardigheden als voor het leren gebruiken 
van die vaardigheden in allerlei situaties (in andere schoolvakken, in een beroepscontext, 
voor burgerschap). 
Deze 'herbevestiging' van de centrale positie van taal en rekenen binnen het Nederlands 
onderwijsbestel zal geen kopie zijn van vorige onderwijsvernieuwingen op dit gebied. Dit om 
de simpele reden dat de wereld anno 2012 anders in dan een aantal jaar geleden.  De 
voortschrijdende mogelijkheden van ICT (informatie- en communicatietechnologie) springen 
daarbij in het oog en hebben implicaties voor het onderwijs. In deze handreiking staan we 
stil bij de impuls die de inzet van ICT kan geven aan leerkrachten basisonderwijs (en speciaal 
onderwijs) om hun onderwijs effectiever en interessanter te maken. 
Daarmee hopen we ondersteuning te bieden aan alle betrokken professionals die hun 
leerlingen moeten begeleiden bij de nieuwe eisen die op het gebied van rekenen worden 
gesteld. 
Naast deze handreiking voor het basisonderwijs zijn er ook handreikingen voor het  
voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. 
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Rekenen en ICT, wat verstaan we er onder? 
In deze handreiking laten we zien welke ict-producten gebruikt kunnen worden voor het 
realiseren van doorlopende leerlijnen rekenen in po, vo en mbo, gedacht vanuit het po. Het 
denken in doorlopende leerlijnen heeft een sterke impuls gekregen door de invoering van 
het referentiekader taal en rekenen dat voor rekenen referentieniveaus beschrijft op een 
aantal momenten (drempels) in de schoolloopbaan. De vereiste niveaus zijn vastgelegd in de 
wet op de referentieniveaus, waarin ook de toetsing is geregeld. De hoop is dat dit 
gezamenlijke begrippenkader een stimulans zal geven aan methodeschrijvers, 
examenmakers en anderen om in het aan te bieden lesmateriaal een vloeiender overgang 
tussen de onderwijssectoren op het gebied van rekenen te realiseren. 
 

Rekenen en de referentieniveau's 
Om zicht te krijgen op de gewenste niveaus van rekenen gedurende de onderwijsloopbaan 
zijn opeenvolgende referentieniveaus gedefinieerd, met elk een fundamenteel niveau en 
een streefniveau. 
  

 
 

1F Fundamentele kwaliteit niveau 1 
1S Streefkwaliteit niveau 1 
2F Fundamentele kwaliteit niveau 2, tevens 
algemeen maatschappelijk gewenst niveau 
2S Streefkwaliteit niveau 2 
3F Fundamentele kwaliteit niveau 3 
3S Streefkwaliteit niveau 3 
4F Fundamentele kwaliteit niveau 4 
4S Streefkwaliteit niveau 4 
 

 
Een eenduidig begrippenkader heeft als voordeel dat zicht kan worden geboden op de 
ontwikkeling van het rekenniveau in po, vo en mbo, zowel aan de lerende zelf (en de ouders 
van de lerende) als aan de leerkrachten en docenten. 
Als het in deze handreiking over rekenen gaat, gaat het over het rekenen zoals in de 
referentieniveaus beschreven. Er is dus niet gekeken naar 'wiskunde en ict', hoewel dit 
natuurlijk vaak een 'continuum' is: wat geschikt is voor rekenen, is in sommige gevallen ook 
geschikt voor wiskunde en andersom). 
 
Bij het schrijven van de referentieniveaus voor rekenen heeft de expertgroep de volgende 
domeindeling gehanteerd: 

 Getallen 

 Verhoudingen 

 Meten en Meetkunde 

 Verbanden 
De vier domeinen spelen, in meer of mindere mate, continu een rol gedurende de gehele 
schoolloopbaan van een leerling. In het basisonderwijs gaat het hoofdzakelijk om het leren 
rekenen. In de laagste groepen zijn de meeste vaardigheden onder te brengen bij het 
domein getallen. Vervolgens komt het domein meten en meetkunde daarbij en tegen het 
eind van de basisschool zijn alle domeinen aan bod gekomen. Dit wordt gecontinueerd in vo 
en mbo, waar de nadruk in de F-niveaus ligt op het functioneel gebruik van rekenen in 
allerlei situaties. 
De domeinen zijn in het referentiekader nader uitgewerkt in een meer specifieke 
beschrijving van de kennis en vaardigheden die tot de verschillende niveaus behoren en die 

http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/1F
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/1S
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/2F
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/2S
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/3F
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/3S
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relevant zijn voor de doorlopende leerlijn rekenen. Dit is vervolgens geconcretiseerd in 
diverse andere beschrijvingen1. 
 
Een van die concretiseringen is ontwikkeld in het project Rekenlijn2. De onderwerpen die aan 
bod komen in deze vier domeinen zijn uitgewerkt in leerlijnen die geplubliceerd zijn in de 
vorm van een website (www.rekenlijn.nl). De leerlijnen zijn uitgewerkt voor groep 3 
basisonderwijs tot en met klas 2 voortgezet onderwijs. Op de website kan op de 
onderwerpen in de leerlijnen doorgeklikt worden, waarmee achtergrondinformatie in beeld 
komt over gebruik in de klas, kernopgaven en leerlingenwerk, didactiek, etc. 
 

 
Afbeelding: leerlijnen in het domein getallen op www.rekenlijn.nl 
 
Naast de diverse concretiseringen voor het onderwijs zijn er rekentoetswijzers en syllabi in 
ontwikkeling.  Hierin worden de referentieniveaus uitgewerkt tot een kader voor de 
toekomstige3 afsluitende rekentoetsen (vo) en Centraal Ontwikkelde Examens rekenen 
(mbo). De syllabi en rekentoetswijzers hebben als doel docenten en overige betrokkenen 
hierover te informeren zodat zij hun leerlingen/studenten daarop kunnen voorbereiden. 
  

                                                           
1 Zie voor een overzicht onder andere de website taalenrekenen.nl en de websites van de 
verschillende steunpunten taal en rekenen. 
2 Project van Freudenthal Instituut, SLO en KPC-groep. 
3 Overzichten van de invoeringstrajecten van de afsluitende toetsing op het gebied van 
rekenen zijn te vinden op de websites van het betreffende steunpunten. 

http://www.rekenlijn.nl/
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Informatie- en communicatietechnologie 
In deze handreiking kiezen we voor de volgende definitie van informatie- en 
communicatietechnologie: het gaat om hard- en softwareproducten en diensten gericht op 
het beheer en uitwisselen van informatie, inclusief de daarmee gepaard gaande 
communicatie. Dus het volgende lijstje hardware valt allemaal onder deze definitie van 
informatie- en communicatietechnologie (ICT): 

 computers met internetverbinding (zowel 'gewone' computers als tablets); 

 telefoons en smartphones; 

 rekenmachines en grafische rekenmachines; 

 digitale schoolborden; 

 en een grote diversiteit aan 'randapparatuur'.  

 
En enkele voorbeelden van software zijn: 

 Kantoorsoftware zoals Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, etc.) 

 Educatieve software en websites (inclusief de specifieke educatieve software die 
zich richt op rekenen/wiskunde) 

 Games (op allerlei hardware-platforms en op internet) 

 Sociale software zoals Facebook, Twitter, etc. 
 
Onderliggende vraagstelling bij deze handreiking is of er voorbeelden te zijn van ICT waarvan 
blijkt dat rekenen effectief ondersteund wordt voor zowel de lerende als de professional 
(leerkracht/docent en andere functies zoals rekencoördinator). 
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Overzicht van thema's  
We hebben deze handreiking geschreven als een 'quick scan' met een focus op een aantal 
thema's uit het gebied van rekenen en ict.  
 
 

 

Thema A - ICT en klassikale momenten 
 
 
Trefwoorden: 
Digitaal schoolbord, interactie 
 

 

Thema B - ICT en oefenen 
 
 
Trefwoorden: 
Oefenen in verschillende settings: 
individueel, tweetallen, groep 
 

 

Thema C - ICT en probleemoplossen 
 
 
Trefwoorden: 
Onderzoekend en ontwerpend leren; 
Modelleren/simuleren; Construeren; 
Hogere orde vaardigheden 

 

Thema D - ICT en buitenschools leren 
 
 
Trefwoorden: 
Games, Gamification, Edutainment, 
Mobile learning, Ubiquitous learning 
 

 

Thema E - ICT en toetsen 
 
 
Trefwoorden: 
Rekenmachine, Portfolio, Rekentoets vo, 
Examen rekenen mbo 

 
Per thema geven we een inleiding, voorbeelden en gerelateerd onderzoek. 
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Thema A - ICT en klassikale momenten 
 

 

Onder een klassikaal moment verstaan we 
de situatie waarin de leerkracht voor een 
groep leerlingen (een klas of een deel 
daarvan) het onderwijsleerproces 
controleert. Dit betreft niet alleen klassikale 
instructie, maar ook andere momenten met 
(sociale) interactie tussen de leerkracht en 
een hele groep leerlingen, onder leiding van 
de leerkracht. 

 

Inleiding 

In het rapport 'Rekenonderwijs op de basisschool' (Lenstra, 2009) wordt de cruciale rol van 

de leerkracht nogmaals vastgesteld. Juist tijdens klassikale momenten is de vaardigheid van 

de leerkracht een belangrijke kwaliteitsfactor, Hier gaat het niet alleen om vaardigheid op het 

gebied van vakdidactiek maar ook om het kunnen inzetten en hanteren van passende ict-

middelen zoals het digibord, of een computer met beamer. 

We onderscheiden twee kernbegrippen 

Interactie 

Uit onderzoek is bekend dat leerlingen door interactie met de docent en met elkaar 

leren reflecteren op het eigen oplossingsgedrag en zo vaardiger worden in de 

keuze van de juiste oplossingsstrategie (Nelissen 1988; Reed, 2009). Het is daarbij 

van belang dat de leerkracht ook goed is in het (laten) uitleggen van efficiente en 

effectieve oplossingsstrategieën. Als de leerkracht zelf niet heel vaardig is wordt het 

aansturen van de interactie ook minder effectief.  

 

Instructie 

Het geven van instructie is een belangrijke vakinhoudelijke vaardigheid, vooral in 

een jaarklassensysteem, wat op de meeste schooltypen gangbaar is en waarbij 

meestal leerlingen van verschillende vaardigheidsniveaus (op het gebied van 

rekenen) bij elkaar in de klas zitten. Veel literatuur wijst op het belang van een 

docent die zowel vakdidactisch sterk is (beheerst het rekenen en kan het uitleggen, 

Borghouts, 2007) als instrumenteel sterk (beheerst de situatie en is flexibel, 

Drijvers, 2010; Harskamp, 2011) 

Het digitaal schoolbord en de daarbij behorende hulpmiddelen zoals het stemkastje helpen de 

docent (en de leerling) bij de interactie en de instructie. Vooral de combinatie van tekst, 

bewegend beeld en geluid zorgt voor het beter begrijpen van uitleg. Voor rekenen zijn met 

name dynamische visualisaties van belang. Onderzoek toont aan dat inzet van het digitale 

schoolbord tot effectievere/rijkere rekenlessen kan leiden (Coetsier, 2009; Reed e.a., 2009a; 

Reed e.a., 2009b; Van Galen, 2011). Daarbij zijn ook de wijze waarop het digibord wordt 

ingezet en de lesmaterialen die gebruikt worden belangrijke factoren. 

Voorbeelden 

Het basisonderwijs is 'van nature' gecentreerd rond de leerkracht; dit is ook nog eens een 

leerkracht voor vrijwel alle vakken. De 'uitvinding' en introductie van het digitaal schoolbord 

maken dat de basisschoolleerkracht zich nog makkelijker dan met het traditionele krijtjesbord 

en het whiteboard, bij uiteleg en instructie kan laten ondersteunen door allerlei tools, zoals 

http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/Digitaal_schoolbord
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/Stemkastje
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interactieve dynamische rekenmodellen, animaties, en simulaties, presentatietools zoals 

powerpoint en prezi en natuurlijk door videos en andere informatie het internet..  

 

 

Tafels flitsen van Gynzy 
 
Een digibordtool die ingezet kan worden 
voor het klassikaal oefenen van 
basiskennis, in dit geval de tafels. 
 

 
 
 

Voor rekenen is een grote verzameling digibordtools
4
 beschikbaar zowel in de specifieke bij 

het digibord geleverde software, als als onderdeel van de software bij de rekenmethode en 

online via internet. De didactische modellen die bij rekenen gangbaar zijn zoals de 

getallenlijn, de breuken- en procentenstrook, de verhoudingstabel, het rechthoekmodel etc., 

zijn tegenwoordig allemaal in diverse dynamische digitale uitvoeringen beschikbaar voor het 

digibord. Ze komen bij uitstek tot hun recht in de interactieve klassikale momenten. Behalve 

bij klassikale uitleg en instructie kan het digibord ook prima worden ingezet voor klassikale 

oefenmomenten die in het basisonderwijs vaak aan het begin van de les voorkomen. Bij goed 

gebruik kan het digibord een katalysator vormen voor de begripsvorming bij rekenen (Reed 

e.a., 2009b). 

 

  

                                                           
4 Zie ook: http://po.digiborden.kennisnet.nl/lesmateriaal/vakgebieden/rekenen  

http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/Gynzy
http://po.digiborden.kennisnet.nl/lesmateriaal/vakgebieden/rekenen
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Onderzoek 
naam toelichting 1F 1S 2F 2S 3F 3S 

De wereld in 

getallen 

Basisschoolmethode 

Sneep, 2010: Het is van belang dat de 

aangeboden software goed aansluit bij de 

(papieren) methode 

 

1F 1S     

Gynzy Digibord software 

Reed, 2009a: Onderzoek wijst uit dat het 

digibord effectief kan worden ingezet bij 

rekenlessen (extra uitleg, ondersteuning 

bij een klasse-discussie) 

Van Galen, 2011a: Uitleg van oppervlakte 

met behulp van de computer 

 

1F 1S     

Maatwerk 

Rekenen 

Remediërende software 

 

1F      

Muiswerk 

Educatief 

Verschillende oefenprogramma's 

Smeets, 2005: Docenten kiezen hun ict-

tools die hij hun manier van lesgeven past 

 

1F 1S 2F 2S   

Nieuwsrekenen.nl Rekenen met het nieuws van de dag 

 

1F  2F    

Pluspunt Basisschoolmethode 

Sneep, 2010: Het is van belang dat de 

aangeboden software goed aansluit bij de 

(papieren) methode 

 

1F 1S     

Rekenrijk Basisschoolmethode 

Sneep, 2010: Het is van belang dat de 

aangeboden software goed aansluit bij de 

(papieren) methode 

 

1F 1S     

RekenWeb Collectie online spellen 

Jonker, 2009: Door motivatie (online 

games worden als leuk ervaren) komen 

kinderen terug en daardoor besteden ze 

meer tijd aan spelen (=oefenen) 

Tobias, 2008: The findings discussed 

above suggest that both near and far 

transfer may be expected if the cognitive 

processes engaged by the game and the 

external task overlap 

 

1F 1S 2F 2S 3F  

zOEFi Powerpoint applicaties voor het digibord 

Kool, 2010: Elke dag 10 minuten oefenen 

is een goede ondersteuning voor het 

onderhouden (en soms aanbrengen) van 

rekenvaardigheden 

 

1F 1S     

 

 
 

http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=De_wereld_in_getallen
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=De_wereld_in_getallen
http://www.refworks.com/refshare/?site=038151148281200000/RWWS3A453900/043751248253479000&rn=4343
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=Gynzy
http://www.refworks.com/refshare/?site=038151148281200000/RWWS3A453900/043751248253479000&rn=3496
http://www.refworks.com/refshare/?site=038151148281200000/RWWS3A453900/043751248253479000&rn=3778
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=Maatwerk_Rekenen
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=Maatwerk_Rekenen
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=Muiswerk_Educatief
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=Muiswerk_Educatief
http://www.refworks.com/refshare/?site=038151148281200000/RWWS3A453900/043751248253479000&rn=4372
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=Nieuwsrekenen
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=Pluspunt
http://www.refworks.com/refshare/?site=038151148281200000/RWWS3A453900/043751248253479000&rn=4343
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=Rekenrijk
http://www.refworks.com/refshare/?site=038151148281200000/RWWS3A453900/043751248253479000&rn=4343
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=RekenWeb_(Algemeen)
http://www.refworks.com/refshare/?site=038151148281200000/RWWS3A453900/043751248253479000&rn=3373
http://www.refworks.com/refshare/?site=038151148281200000/RWWS3A453900/043751248253479000&rn=3201
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=ZOEFi
http://www.refworks.com/refshare/?site=038151148281200000/RWWS3A453900/043751248253479000&rn=4359
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Thema B - ICT en oefenen 
 

 

Onder oefenen wordt verstaan het 
zelfstandig uitvoeren van rekenkundige 
handelingen, gebruikmakend van de 
daarvoor benodigde eerder opgedane 
kennis. Het gaat vaak om herhalen en 
toepassen. Gestructureerd oefenen is 
een vast onderdeel van het 
rekenonderwijs op de basisschool en 
speelt ook een rol in het voortgezet 
onderwijs en het mbo. Door de 
invoering van de Referentieniveaus 
rekenen is de rol voor het oefenen in het 
vo en mbo vergroot, vanwege de 
hernieuwde aandacht voor het 
onderhouden van vaardigheden. 
 

 

Inleiding 
Rekenen is een prioritair vak op de basisschool en de leerling en leerkracht besteden dus 
vele uren aan het rekenen (Andeweg, 2008). Een behoorlijk deel daarvan wordt besteed aan 
oefenen. In het voortgezet onderwijs wordt deze lijn voortgezet, al is er minder tijd 
beschikbaar dan in het basisonderwijs: gemiddeld 1 uur per week in het vo tegen 5 uur per 
week in het po. Voor reken-onderwijs is een goede balans nodig tussen het oefenen van de 
vaardigheden en het toepassen in situaties (Nelissen, 2008). Door de invoering van de 
referentieniveaus is er in principe meer zicht op de doorgaande lijn (Jonker, 2011), waarin 
het oefenen en onderhouden van een aantal basale vaardigheden een belangrijke plaats 
heeft. Een deel van het oefenen kan uitstekend worden uitbesteed aan ICT. Er is een grote 
diversiteit aan digitale oefematerialen beschikbaar.Dit levert allerlei mogelijkheden voor 
individuele leerroutes en een aanbod op maat. Uit onderzoek blijkt dat gebruik van goede 
digitale oefenprogramma’s leidt tot een verhoogde motivatie, taakgerichtheid en groter 
zelfvertrouwen5.   
Essentieel is dat de opgaven die via de computer worden aangeboden van goede kwaliteit 
zijn en de gewenste rekenvaardigheden op de juiste manier versterken. Daarbij speelt 
gerichte feedback een belangrijke rol. Verder is van belang dat de leerling beseft dat dit 
rekenen ook buiten de computer-setting van belang is (transfer). 
 

Voorbeelden 
In het basisonderwijs wordt vanaf groep 3 (en bij de kleuters ook al op speelse wijze) 
gewerkt aan het getalbegrip (tellen, herkennen van aantallen, e.d.). Vanaf dat moment doet 
ook het oefenen zijn intrede. Dit wordt langzaam uitgebreid en daarbij doet ook het oefenen 
op de computer vanaf ongeveer groep 5 zijn intrede6. Er is een groot aanbod aan digitaal 
oefenmateriaal.  

In het PO wordt het oefenen doorgaans nog sterk gestuurd door de papieren rekenmethode. 

De leerkracht heeft hierover de leiding en het oefenen is voor een belangrijk deel schriftelijk. 

                                                           
5 zie: http://ictbekwaamheid.kennisnet.nl/themas/ict-bekwaamheid/het-kader/pedagogisch-didactisch-handelen/ 

6 Natuurlijk zijn er ook spellen/oefeningen voor jongere kinderen beschikbaar, maar die zijn er vooral in de speelse sfeer (zie ICT en buitenschools 

leren) 

http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/Referentieniveaus_rekenen
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/Referentieniveaus_rekenen
http://ictbekwaamheid.kennisnet.nl/themas/ict-bekwaamheid/het-kader/pedagogisch-didactisch-handelen/
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/ICT_en_buitenschools_leren
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/ICT_en_buitenschools_leren
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De rekenmethodes voor het basisonderwijs bieden overigens in toenemende mate 

oefenmogelijkheden met behulp van de computer aan. 

Daarnaast is er een aantal aanbieders dat los van de rekenmethode gestructureerd 

oefenmateriaal aanbiedt, zoals: Muiswerk Interactief, Ambrasoft, Rekenweb, Rekentuin e.d. 

 

 

 

Ambrasoft is oefensoftware met een rijke 
verzameling oefeningen. Leerkrachten 
zetten dit in: 

 ‘voor begeleiding/extra stof voor 
zwakke leerlingen’ 

 ‘voor extra stof voor sterke 
leerlingen’ 

 

 

  

http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/Ambrasoft
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Onderzoek 
naam toelichting 1F 1S 2F 2S 3F 3S 

Ambrasoft Diverse oefenpakketten 

Harskamp, 2011: Belangrijk is dat de 

leerkracht effectief omgaat met de 

verschillen tussen de leerlingen (niet te 

veel tijd kwijtraken met te veel 

verschillende oplossingsstrategieen) 

 

1F 1S     

De wereld in 

getallen 

Basisschoolmethode 

Sneep, 2010: Het is van belang dat de 

aangeboden software goed aansluit bij de 

(papieren) methode 

 

1F 1S     

Dreambox 

Learning K-2 Math 

Amerikaans online systeem voor rekenen 

 

1F 1S     

Leestrainer In essentie oefensoftware voor lezen, 

maar ook met een categorie rekenen 

 

1F 1S     

Maatwerk Rekenen Remedi‘rende software 

 

1F      

MIND Research 

Institute spellen 

Ontwikkelde spelletjes in het kader van 

neuroscience onderzoek 

Harskamp, 2011: Effectieve inzet van 

software wordt verbeterd als de 

leerkracht goed zicht heeft wat de 

leerlingen aankunnen 

 

1F 1S 2F    

Monkey Tales Computergame voor rekenen/wiskunde 

Tobias, 2008: Het is van belang dat de 

taak binnen het computerspel direct 

aansluit op een te verwerven vaardigheid 

bij de leerling 

 

1F 1S 2F    

Muiswerk 

Educatief 

Verschillende oefenprogramma's 

Smeets, 2005: Docenten kiezen hun ict-

tools die hij hun manier van lesgeven 

past 

 

1F 1S 2F 2S   

Neurocampus Zelfstandig online oefenen (met inlog) 

 

1F      

Nieuwsrekenen.nl Rekenen met het nieuws van de dag 

 

1F  2F    

Pluspunt Basisschoolmethode 

Sneep, 2010: Het is van belang dat de 

aangeboden software goed aansluit bij de 

(papieren) methode 

 

1F 1S     

Rekenen-oefenen Website voor het basisonderwiis 

Van de Craats,2007: Begin met oefenen.  

 

1F 1S     

Rekenrijk Basisschoolmethode 

Sneep, 2010: Het is van belang dat de 

1F 1S     

http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=Ambrasoft
http://www.refworks.com/refshare/?site=038151148281200000/RWWS3A453900/043751248253479000&rn=4344
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=De_wereld_in_getallen
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=De_wereld_in_getallen
http://www.refworks.com/refshare/?site=038151148281200000/RWWS3A453900/043751248253479000&rn=4343
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=DreamBox_Learning_K-2_Math
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=DreamBox_Learning_K-2_Math
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=leestrainer
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=Maatwerk_Rekenen
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=MIND_Research_Institute
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=MIND_Research_Institute
http://www.refworks.com/refshare/?site=038151148281200000/RWWS3A453900/043751248253479000&rn=4344
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=Monkey_Tales
http://www.refworks.com/refshare/?site=038151148281200000/RWWS3A453900/043751248253479000&rn=3201
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=Muiswerk_Educatief
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=Muiswerk_Educatief
http://www.refworks.com/refshare/?site=038151148281200000/RWWS3A453900/043751248253479000&rn=4372
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=Neurocampus
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=Nieuwsrekenen
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=Pluspunt
http://www.refworks.com/refshare/?site=038151148281200000/RWWS3A453900/043751248253479000&rn=4343
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=rekenen-oefenen
http://www.refworks.com/refshare/?site=038151148281200000/RWWS3A453900/043751248253479000&rn=3815
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=Rekenrijk
http://www.refworks.com/refshare/?site=038151148281200000/RWWS3A453900/043751248253479000&rn=4343
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aangeboden software goed aansluit bij de 

(papieren) methode 

 

RekenTest Programma om het hoofdrekenen te 

oefenen 

 

1F      

Rekentuin Sommen oefenen via een aparte website 

Straatemeijer, 2009: Het gebruik van 

Rekentuin wordt gebruikt om Rekentuin 

te verbeteren (adaptief systeem) 

 

1F 1S     

RekenWeb Collectie online spellen 

Jonker, 2009: Door motivatie (online 

games worden als leuk ervaren) komen 

kinderen terug en daardoor besteden ze 

meer tijd aan spelen (=oefenen) 

Tobias, 2008: The findings discussed 

above suggest that both near and far 

transfer may be expected if the cognitive 

processes engaged by the game and the 

external task overlap 

 

1F 1S 2F 2S 3F  

zOEFi Powerpoint applicaties voor het digibord 

Kool, 2010: Elke dag 10 minuten 

oefenen is een goede ondersteuning voor 

het onderhouden (en soms aanbrengen) 

van rekenvaardigheden 

 

1F 1S     

 

  

http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=RekenTest
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=Rekentuin
http://www.refworks.com/refshare/?site=038151148281200000/RWWS3A453900/043751248253479000&rn=3429
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=RekenWeb_(Algemeen)
http://www.refworks.com/refshare/?site=038151148281200000/RWWS3A453900/043751248253479000&rn=3373
http://www.refworks.com/refshare/?site=038151148281200000/RWWS3A453900/043751248253479000&rn=3201
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=ZOEFi
http://www.refworks.com/refshare/?site=038151148281200000/RWWS3A453900/043751248253479000&rn=4359
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Thema C - ICT en probleemoplossen 
 

 

Probleemoplossen is in zekere zin 
complementair aan oefenen. De leerling 
wordt bij probleemoplossen in de situatie 
gebracht waarin het niet meer gaat om 
'sommen' waarin onderhoud en herhaling 
centraal staan. Bij probleemoplossen gaat 
het om het inzetten van rekenen om een 
probleem op te lossen in situaties die 
complexer zijn. De leerling moet diverse 
vaardigheden combineren ook hogere orde 
vaardigheden als: plannen, onderzoeken, 
relaties leggen, ordenen en organisren, 
modelleren, etc. 

Inleiding 

Het gaat bij probleemoplossen over een breed gebied, zeker als we po, vo en mbo 

beschouwen. Termen die in dit gebied thuishoren zijn: 

 Construeren; 

 Inquiry Learning 

 Onderzoekend en ontwerpend leren 

 Modelleren/simuleren 

 Hogere orde vaardigheden 

 
Omdat de invulling van probleemoplossen in het kader van rekenen en ICT verschilt, 
beschrijven we de mogelijkheden zijn voor de inzet van ICT bij probleemoplossen en daarvan 
de implicaties daarvanper sector. 
 

Voorbeelden 
Probleemoplossen heeft in het rekenonderwijs in het PO een beperkte plaats (Elia, 2009). 
We vullen probleemoplossen hier op twee manieren in: probleemoplossen in de vorm van 
uitdagende (niet-standaard) rekenopdrachten en probleemoplossen bij onderzoekend en 

ontwerpend leren aan de hand van grotere betekenisvolle opdrachten. Het eerste type 
opdrachten kan met ICT worden ondersteund. Het gaat dan om interactieve toepassing die 
open zijn en waarin leerlingen de situatie verkennen en kunnen experimenteren. 
Voorbeelden hiervan zijn onder meer te vinden op Rekenweb7. 
Bij dit tweede type taken krijgt het ontwerpproces meer aandacht. Het resultaat bestaat 
meestal niet alleen uit een antwoord, maar kan ook een presentatie, een tekening, een 
poster, een plan of een concreet object zijn. Omdat de leerlingen zelf construeren komen er 
ook meerdere oplossingen aan bod. Daarbij is het heel goed mogelijk om ICT in te zetten, 
bijvoorbeeld in de vorm van constructie- of modelleersoftware of dynamsiche simulaties. In 
sommige onderwijsconcepten, bijvoorbeeld op tradiotionele vernieuwingsscholen zoals het 
dalton onderijs, wordt aan deze vorm van probleemoplossen meer aandacht besteed. Dit is 
zeker ook afhankelijk van de persoonlijke insteek/interesse van de leerkracht.  

                                                           
7 Problem solving spelletjes op RekenWeb 

http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/Probleemoplossen
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/Constructivisme
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/Inquiry_Learning
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/Onderzoekend_en_ontwerpend_leren
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/Modelleren
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/Onderzoekend_en_ontwerpend_leren
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/Onderzoekend_en_ontwerpend_leren
http://www.fisme.science.uu.nl/rekenweb/rekenmaar/leerlingen/index.php?sort=calc_ster&sortDirection=desc&typering=002&verschijning=00&schoolvak=&groep=00&viewkw=0&viewfm=0&finished=&project=&viewpr=&viewfi=&zoekstring=
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Vertaald naar de rekenpraktijk met ICT als ondersteuning zijn er voorbeelden: 

 Google Earth en het werken met de allerlei rekenkundige gegevens 

 Grafiekenmaker: het doen van allerlei onderzoekjes,  

 

 

Grafiekenmaker 

 
Een tool waarbij de gegevens (uit eigen 

onderzoek van de leerlingen) worden 
verwerkt tot grafieken voor verdere 
interpretatie. 

 

 
  

http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/Google_Earth
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/Grafiekenmaker
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/Grafiekenmaker
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Onderzoek 
naam toelichting 1F 1S 2F 2S 3F 3S 

Bouwen met 

blokken 

Spel voor ruimtelijk inzicht 

Van den Brink, 2002: Ruimtelijk inzicht 

wordt gestimuleerd door oefenen met dit 

spel 

1F 1S 2F    

Combinatie-

mensjes 

Een spel waarbij poppetjes voorzien 

worden van een broek en een blouse (voor 

alle combinaties) 

Peltenburg, 2012: Leerlingen met 

leerachterstanden (o.a. speciaal onderwijs) 

zijn geholpen met duidelijk 

gestructureerde (digitale) leeromgevingen. 

Kolovou, 2008: ICT is slechts ŽŽn van de 

mogelijkheden voor problem solving (niet 

altijd is de meerwaarde van ICT direct 

goed meetbaar) 

1F 1S     

Excel Spreadsheet software 

Caulfield, 2005: Als het probleem open 

van karakter is, helpt het als de tool ook 

open is (verhoogt de 

exploratiemogelijkheden) 

Hoyles, 2003: Tools (zoals Excel) hebben 

- door hun rijkheid - invloed op het 

onderzoeksgedrag van leerlingen 

 1S  2S  3S 

Grafiekenmaker Software voor ontdekkend leren  

Van Galen, 2010: De computer als hulp bij 

onderzoek in het gebied van rekenen en 

natuur-techniek 

Van Galen, 2000: Kinderen van 11-12 jaar 

zijn in staat om de computer te gebruiken 

als hulpmiddel bij onderzoekjes op het 

gebied van natuur en techniek 

 1S     

MIND Research 

Institute spellen 

Ontwikkelde spelletjes in het kader van 

neuroscience onderzoek 

Harskamp, 2011: Effectieve inzet van 

software wordt verbeterd als de leerkracht 

goed zicht heeft wat de leerlingen 

aankunnen 

1F 1S 2F    

Rekentuin Sommen oefenen via een aparte website 

Straatemeijer, 2009: Het gebruik van 

Rekentuin wordt gebruikt om Rekentuin te 

verbeteren (adaptief systeem) 

1F 1S     

RekenWeb Collectie online spellen 

Jonker, 2009: Door motivatie (online 

games worden als leuk ervaren) komen 

kinderen terug en daardoor besteden ze 

meer tijd aan spelen (=oefenen) 

Tobias, 2008: The findings discussed 

above suggest that both near and far 

transfer may be expected if the cognitive 

processes engaged by the game and the 

external task overlap 

 

1F 1S 2F 2S 3F  

http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=Bouwen_met_blokken
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=Bouwen_met_blokken
http://www.refworks.com/refshare/?site=038151148281200000/RWWS3A453900/043751248253479000&rn=2390
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=Combinatie-mensjes
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=Combinatie-mensjes
http://www.refworks.com/refshare/?site=038151148281200000/RWWS3A453900/043751248253479000&rn=4283
http://www.refworks.com/refshare/?site=038151148281200000/RWWS3A453900/043751248253479000&rn=3318
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=Excel
http://www.refworks.com/refshare/?site=038151148281200000/RWWS3A453900/043751248253479000&rn=3080
http://www.refworks.com/refshare/?site=038151148281200000/RWWS3A453900/043751248253479000&rn=2466
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=Grafiekenmaker
http://www.refworks.com/refshare/?site=038151148281200000/RWWS3A453900/043751248253479000&rn=3523
http://www.refworks.com/refshare/?site=038151148281200000/RWWS3A453900/043751248253479000&rn=2400
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=MIND_Research_Institute
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=MIND_Research_Institute
http://www.refworks.com/refshare/?site=038151148281200000/RWWS3A453900/043751248253479000&rn=4344
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=Rekentuin
http://www.refworks.com/refshare/?site=038151148281200000/RWWS3A453900/043751248253479000&rn=3429
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=RekenWeb_(Algemeen)
http://www.refworks.com/refshare/?site=038151148281200000/RWWS3A453900/043751248253479000&rn=3373
http://www.refworks.com/refshare/?site=038151148281200000/RWWS3A453900/043751248253479000&rn=3201
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Thema D - ICT en buitenschools leren 
 

 

Hier bedoelen we het gebruik van ICT 
waarbij er geen vooropgezet plan is vanuit 
een onderwijscurriculum, het 'informele' 

leren. 
 

Inleiding 
Uit onderzoek is bekend dat de tijd die kinderen steken in 'spelen' (zelf ontdekkingstochten 
maken, zelf ergens goed in worden) ook deels ten goede kan komen aan bijvoorbeeld 
rekenvaardigheden (Schoenfeld, 2002; Von Glaserfeld, 1991; Cobb, 1988). 
Vertaald richting ICT komen we hier terecht in de digitale varianten van 
constructiespeelgoed (bijv. Scratch) en games (zie een overzicht). 
Opgemerkt moet worden dat het hier in vrijwel alle gevallen gaat om de combinatie 
van rekenen en wiskunde 

Voorbeelden 
Vanuit RekenWeb is bekend dat motivatie bij de leerling ertoe kan leiden dat er 'bijna 
gedachteloos' in de thuissituatie doorgespeeld (doorgeoefend) kan worden met 
software voor rekenen (statistieken van het webgebruik van RekenWeb wijzen dit 
uit). Soms spelen ouders hierbij ook een rol door hun kinderen te stimuleren de 
spelletjes als aanvullend huiswerk te spelen. 
 

 

Monkey Tales 

 
In feite is dit spel (naast mooi 
vormgegeven en spannend) een prima 
'oefeningengenerator'. Wie daarbij 
overigens goed scoort krijgt moeilijkere 
oefeningen aangeboden. 

 

 
 
 

  

http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/Informeel_leren
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/Informeel_leren
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/Scratch
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/Categorie:Games
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/RekenWeb
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/Monkey_Tales
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Onderzoek 
naam toelichting 1F 1S 2F 2S 3F 3S 

Dimension 

M 

Een videogame met reken-wiskunde elementen 

Kebritchi, 2008: The DimensionM math video 

games had a significant positive effect on student 

mathematics achievement in a public high school 

setting 

 

1F 1S     

Monkey 

Tales 

Computergame voor rekenen/wiskunde 

Tobias, 2008: Het is van belang dat de taak 

binnen het computerspel direct aansluit op een te 

verwerven vaardigheid bij de leerling 

 

1F 1S 2F    

RekenWeb Collectie online spellen 

Jonker, 2009: Door motivatie (online games 

worden als leuk ervaren) komen kinderen terug 

en daardoor besteden ze meer tijd aan spelen 

(=oefenen) 

Tobias, 2008: The findings discussed above 

suggest that both near and far transfer may be 

expected if the cognitive processes engaged by 

the game and the external task overlap 

 

1F 1S 2F 2S 3F  

Scratch Ontwerpsoftware van het MIT 

Yardi, 2007: Tools die een open karakter hebben 

zetten aan tot uitzoek-gedrag bij de leerlingen 

(waarbij samenwerking belangrijk is) 

 

 1S  2S   

 

 
  

http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=Dimension_M
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=Dimension_M
http://www.refworks.com/refshare/?site=038151148281200000/RWWS3A453900/043751248253479000&rn=3490
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=Monkey_Tales
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=Monkey_Tales
http://www.refworks.com/refshare/?site=038151148281200000/RWWS3A453900/043751248253479000&rn=3201
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=RekenWeb_(Algemeen)
http://www.refworks.com/refshare/?site=038151148281200000/RWWS3A453900/043751248253479000&rn=3373
http://www.refworks.com/refshare/?site=038151148281200000/RWWS3A453900/043751248253479000&rn=3201
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php?title=Scratch
http://www.refworks.com/refshare/?site=038151148281200000/RWWS3A453900/043751248253479000&rn=2849
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Thema E - ICT en toetsing 
 

 

Het gaat bij toetsing zowel tussentijdse 
toetsing als formele eindtoetsing (eindtoets 
basisonderwijs, rekentoets vo, examen 
rekenen mbo). 
 

Inleiding 

Voor het basisonderwijs is de rol van ICT bij toetsing vooralsnog beperkt tot gebruik van het 

Leerlingvolgsysteem (LVS). De formele rekentoetsen, zoals de cito-eindtoets, worden nog 

voornamelijk op papier afgenomen. De scoring is wel geautomatiseerd. Verder speelt de 

rekenmachine in principe bij toetsing geen rol. 

Voorbeelden 

De verwachting is dat de komende jaren ICT ingezet zal gaan worden voor de toetsing van 

rekenvaardigheden. De rekenmethodes hebben steeds meer digitaal materiaal, o.a. voor 

toetsing en de digitale versie van het LOVS (leerlingvolgsysteem van het Cito) krijgt steeds 

meer gebruikers. Het lijkt een kleine stap om vanuit dergelijke systemen de uiteindelijke 

eindtoetsing (en ook Entree-toetsen en andere toetsen) op de computer af te nemen. 

Een waarschuwing is op zijn plaats. De huidige generatie toetssoftware die door het Cito 

gebruikt wordt (maar ook pakketten als WinToets en Questionmark Perception) heeft een 

beperkte set van invoer- en verwerkingsmogelijkheden. Dit betekent een verschraling ten 

opzichte van de mogelijkheden van papier. Natuurlijk is er wel het voordeel van het 

automatisch nakijken. In beide gevallen (met en zonder computer) is het aan de leerkracht 

om adequaat te reageren op eventuele achterstand bij de leerling. 

Onderzoek 
Voor het basisonderwijs hebben we voor dit thema geen onderzoek opgenomen. 

  

http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/LOVS
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/WinToets
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/Questionmark_Perception
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Bijlage - Verantwoording 
Om gegevens te verzamelen voor deze handreiking po zijn de volgende stappen gezet: 

1. Formeer een auteursteam met de benodigde expertise; 
2. Stel de focus vast voor de handreiking inclusief wetenschappelijke verantwoording; 
3. Stel de methode voor dataverzameling vast; 
4. Voer het onderzoek uit; 
5. Stem af met de handreiking taal; 

Ad 1. Auteursteam 
De volgende deskundigen hebben een bijdrage geleverd aan deze handreiking: Mieke Abels 
Frans van Galen, Vincent Jonker (eindredactie) en Monica Wijers, allen werkzaam bij het 
Freudenthal Instituut. 

 Mieke Abels: http://www.uu.nl/medewerkers/mjabels ; 

 Frans van Galen: http://www.uu.nl/medewerkers/fhjvangalen ; 

 Vincent Jonker: http://www.uu.nl/medewerkers/vhjonker ; 

 Monica Wijers: http://www.uu.nl/medewerkers/mmwijers . 
In dit team is ruime ervaring aanwezig met betrekking tot het onderwerp 
rekenen(/wiskunde) en ict. Het gaat dan om (vakdidactische) expertise wat betreft de drie 
sectoren po, vo en mbo in relatie tot het onderwerp rekenen(/wiskunde). 

Ad 2. Focus en wetenschappelijke verantwoording 
Door te kiezen voor vijf thema’s is aansluiting gezocht met de actuele vragen bij docenten 
PO, VO en MBO. 

1. Klassikaal bespreken; 
2. Oefenen; 
3. Probleemoplossen; 
4. Buitenschools gebruik; 
5. Toetsing. 

De verwachting is overigens dat de thema’s 1, 2 en 5 de meeste herkenning zullen 
opleveren. Deze zijn ook het meest gedetailleerd uitgewerkt. We meenden echter dat het 
goed was ook de thema’s 3 en 4 uit te werken, dit om de breedte te laten zien van het 
mogelijke ict-gebruik, ook in relatie tot het Referentiekader Rekenen (dat niet beperkt is tot 
een zuivere oefen-lijn, maar eerder ruimte vraagt voor een functionele aanpak van het 
rekenen: leer je rekenvaardigheden te gebruiken in alledaagse – en schoolse – situaties). 
 
Wat betreft de wetenschappelijke verantwoording zijn de volgende stappen gezet: 

1. Ten eerste is de opdracht van Kennisnet letterlijk bekeken: Publiceer in deze 
handreiking alleen over producten waar ‘hard bewijs’ van aanwezig is. Wij hebben 
‘hard bewijs’ vertaald als: ‘resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in een 
ICO8-tijdschrift’ en doen uitspraken over 1 product in detail. Dit bleek geen praktisch 
resultaat op te leveren. Als er op dergelijke wijze gepubliceerd is, gaat het in alle 
gevallen om producten die niet eenvoudig verkrijgbaar zijn op de markt (het gaat 
vaak om prototypes die geen verdere commerciele distributie kennen). De 
verwachting is overigens dat deze categorie (ICO-gepubliceerd) de komende jaren 
wel gevuld zal raken. In die zin moet deze handreiking ook gezien worden als een 
moment-opname. 

2. Vanuit de constatering bij 1. is de taakopvatting (in overleg met Kennisnet) verbreed 
en is een aantal producten dat in meer algemene termen aan wetenschappelijk 
onderzoek onderhevig is geweest (onderzoek gaat over vergelijkbaar materiaal; 

                                                           
8 Interuniversitair Centrum voor Onderwijsonderzoek 
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onderzoek is niet gepubliceerd in een ICO-tijdschrift, maar wel gepubliceerd onder 
vergelijkbare kwaliteitsnormen; etc.) toegevoegd. Dit komt de praktische waarde 
van deze handreiking ten goede, omdat de herkenbaarheid van de genoemde 
producten verhoogd wordt.  

3. In de literatuurlijst zijn de artikelen die ‘harder bewijs voeren dan andere artikelen’ 
aangemerkt met een sterretje. Harder bewijs is, zoals al aangegeven bij 1., 
vastgelegd door gebruik te maken van de gewoontes van een wetenschappelijk 
tijdschrift (in dit geval tijdschriften die een ICO-nominatie hebben9) 

Ad 3. Methode voor dataverzameling 
Een online enquete10 is opengezet (en onder de aandacht gebracht via o.a. de steunpunten 
voor taal en rekenen) waarmee gedurende september 2012 docenten de gelegenheid 
hadden om hun huidige gebruik van ict bij rekenen toe te lichten. Deze data zijn gebruikt 
om: 

 Te verifiëren dat de gekozen set producten (PO, VO, MBO) matcht met het feitelijk 
gebruik door docenten. De handreiking is een weerslag van dit feitelijk gebruik; 

 Het type gebruik vast te stellen (hoe worden de producten ingezet, welke 
functionaliteit wordt gebruikt en verwacht door docenten). 

Ad 4. Uitvoering onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode juli-oktober 2012. Bij de productenlijst is 
onderzoek geselecteerd dat een uitspraak doet over het gebruik van deze ICT-producten. 
Soms is dit letterlijk te herleiden (een onderzoek doet een uitspraak over – de effectiviteit 
van – het genoemde product), soms is de verwijzing globaler (het aangehaalde onderzoek 
doet een uitspraak over het type product en het type gebruik). 
 
NB 
In algemene termen kunnen wij stellen dat de categorie onderzoek die een effectiviteits-
uitspraak doet over 1 product klein is. Het lijkt er daarbij op dat onderzoek met betrekking 
tot rekenen-en-ict achterloopt (in tijd) op onderzoek met betrekking tot taal-en-ict.  

Ad 5. Afstemming met handreiking taal 
Deze handreiking rekenen-en-ict is geschreven parallel aan een handreiking taal-en-ict. 
Kennisnet en de beide auteursteams hebben gedurende het onderzoek overleg gehad over 
de inrichting van en de afstemming tussen beide handreikingen. Er is daarbij voor gekozen 
om de producten in tabellen te zetten, en daarbij expliciet te zijn over: 

 De relatie met onderzoek (in principe in termen van effectiviteit van het product, 
maar ook breder); 

 Het gebruik in de sectoren PO, VO en MBO 

 De niveaus waarop het materiaal gebruikt kan worden (in termen van de 
referentieniveaus rekenen). 

 Ingedeeld conform de gekozen thema’s. 
NB 
Er is niet gekozen voor een een primair ordeningsprincipe wat betreft de domeinen van de 
referentieniveaus (Getallen, Verhoudingen, Meten/Meetkunde, Verbanden). Dit is namelijk 
geen sterke determinator voor een indeling in producten. In feite komt het er bij rekenen op 
neer dat vrijwel alle producten (uitzonderingen daargelaten) op alle vier domeinen 
geprofileerd zijn. Het kan zijn dat de komende jaren meer gedetailleerd onderzoek 
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10 http://www.fisme.science.uu.nl/nl/ict/index.php 
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verschillen laat zien hoe producten op de vier domeinen ingezet kunnen worden (en 
effectief kunnen zijn). 
 

Onderhoud 
De handreiking is een momentopname. Updates bij de verschillende thema's geven 
we in de 'wiki reken-wiskunde onderwijs'11. 
 
 
 

                                                           
11 http://www.fisme.science.uu.nl/wiki 


