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Wie ik ben
• Dr Christian Bokhove
• Van 1998-2012 wiskunde docent, Zaandam, Nederland
• Nationale projecten wiskunde en technologie, Universiteit Utrecht
• Universitair hoofddocent aan de University of 

Southampton, United Kingdom
• Wiskunde-onderwijs
• Technologie
• Large-scale assessment (PISA/TIMSS)
• Onderzoeksmethoden

• In Engeland basisschool tot 11 jaar, 
gemeenschappelijke thema’s, website gericht
op basisscholen.



Het valt niet mee om wijs te worden uit onderzoek dat
relevant is voor het reken- en wiskundeonderwijs.

Gaat het goed of niet? “Onderzoek wijst uit….” – alles lijkt wel te bewijzen.
“Het rekenonderwijs is kapot 
gemaakt door….”

Vaak ligt het helemaal niet zo simpel.



Deze lezing
In deze lezing kijk ik naar verschillende bronnen 
die worden aangehaald bij discussies over het 
reken-wiskundeonderwijs.

• Wat internationale en nationale peilingen over de 
stand van ons reken-wiskundeonderwijs zeggen.

• Het complementaire karakter van vaardigheden en 
inzicht.

• Onderzoeksthema’s die veelvuldig langskomen in 
discussies, bijvoorbeeld met de inspectie en de 
recente NPO menukaart. Van enkele van deze 
thema’s, geef ik concrete voorbeelden hoe onderzoek 
soms ge- en mis-bruikt wordt.



INTERNATIONALE EN 
NATIONALE PEILINGEN



Wat kunnen de peilingen zoals PISA en 
TIMSS zeggen?
• Veel beperkingen!
• Data verzameld zonder onderzoeksvraag
• Secundaire data analyse
• Maar: enige manier grootschalige, internationale

vergelijkingen.
• Beperkingen

• Kan niet zomaar analyseren: complex sampling design: gewichten, 
plausible values, resampling

• Correlatie/causatie



Bron: http://www.bbc.co.uk/news/education-25187997 (3 December 2013) 

Bron: https://www.bbc.co.uk/news/education-50590581
(2 December 2019) Bron: https://www.groene.nl/artikel/futuristische-retoriek-of-evidence-based

(8 Mei 2019) 

Bron: https://www.ad.nl/politiek/rekenen-in-nederland-in-de-lift-bijna-terug-op-oude-
niveau~a6b1c077/ (8 December 2020)

Bron: http://hechingerreport.org/memorizers-are-the-lowest-achievers-and-other-common-core-math-surprises/
(7 Mei 2015) 

http://www.bbc.co.uk/news/education-25187997
https://www.bbc.co.uk/news/education-50590581
https://www.groene.nl/artikel/futuristische-retoriek-of-evidence-based
https://www.ad.nl/politiek/rekenen-in-nederland-in-de-lift-bijna-terug-op-oude-niveau~a6b1c077/
http://hechingerreport.org/memorizers-are-the-lowest-achievers-and-other-common-core-math-surprises/


Bron: https://www.oecd.org/pisa/Combined_Executive_Summaries_PISA_2018.pdf

Score Lange
termijn

Tov 2015 Low

Netherlands 519 -4 +7 10.8%

https://www.oecd.org/pisa/Combined_Executive_Summaries_PISA_2018.pdf


Maar nu ook tegengas
• Veel uitspraken over waar het door komt, zijn nogal kort

door de bocht.
• Helaas, alleen PISA 2012 had wiskunde-focus dus we 

hebben geen extra informatie over zaken zoals
memorisering.

• Al valt over die vragen toch ook veel te zeggen.

• Mijn advies: elke bron is startpunt niet eindpunt.



≡ Did not satisfy guidelines for sample participation rates

Bron: https://timss2019.org/reports/achievement/#math-4

https://timss2019.org/reports/achievement/




• Heel laag ‘advanced’ (stijgend) maar hoog ‘low 
benchmark’ (daalde, maar 98%)

• Content domains: ‘Data’ hoger tov 2015 maar lager 2011, 
‘Number’ hetzelfde tov 205, lager dan daarvoor, 
‘Measurement and Geometry’ verbeterd (maar was 
voorheen lager).

• Cognitive domains: ‘Knowing’ flink gestegen tov 2015, 
‘Applying’ iets beter, bijna niveau, ‘Reasoning’ iets hoger.

• Maar let wel: versterken elkaar.



Maar wat wordt eigenlijk gemeten?
• PISA meer mathematical literacy
• Allebei zeer bepaald door IQ, maar PISA meer dan 

TIMSS (Rindermann, 2007). 
• TIMSS meer curriculum georienteerd. (Rindermann & 

Baumeister, 2015)
• TIMSS-PIRLS relationship report: slechtere lezers deden

het slechter dan betere lezers maar extra benadeeld op 
vragen met meer leeswerk (Mullis et al., 2013).



En dan ook…

PPON 2004



Terug naar die koppen….

Kortom, de claims zijn
het STARTPUNT, niet
het EINDPUNT



COMPLEMENTAIRE 
KARAKTER VAN 
VAARDIGHEDEN EN INZICHT



Schoenfeld, A. H. (2004). The math wars. Educational Policy, 18(1), 253–286.



(Kilpatrick et al., 2001)





Siegler: wat voorspelt wiskundeprestatie?

“Analyses of large, nationally representative, longitudinal 
data sets from the United States and the United Kingdom 
revealed that elementary school students’ knowledge of 
fractions and of division uniquely predicts those students’ 
knowledge of algebra and overall mathematics 
achievement in high school, 5 or 6 years later, even after 
statistically controlling for other types of mathematical 
knowledge, general intellectual ability, working memory, 
and family income and education.” Siegler et al. (2012)



Onderzoek getallen en operaties
• Grootte van getallen

• Grotere getallen=moeilijker
• ‘Mooie getallen’ en compensatiestrategie

• Rol van ‘gelijk’ teken (bv McNeil & Alibali, 2005, McNeil et 
al., 2019)
• Operationeel
• Relationeel
• Substitutie
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Kortom, de claims zijn
het STARTPUNT, niet
het EINDPUNT



ENKELE RELEVANTE 
THEMA’S



THEMA: TAAL

“…the present findings 
provide a more detailed and 
deeper insight into the 
learning process of children’s 
number concept, emphasizing 
the influence of phonological 
and particularly grammatical 
skills.”

Taal heeft behoorlijke invloed.



Other examples
Arcavi (1994): “The findings in Clement [1982] show that more 
than 30% of the 150 freshman engineering students who answered 
the test failed to solved this problem correctly. The typical wrong 
answer reported was 6S = P.”

Hij merkte op dat er een afleider was:

“language distractor, i e. the order of the key words (six times as 
many students) which may bias our sense towards a "word-by-
word translation" as 6S = P”



TIMSS-PIRLS relatie report
• In 2011 dezelfde

basisschool-leerlingen
TIMSS en PIRLS (lees-
equivalent TIMSS).

• Bestuderen relatie lezen en
wiskunde.
• Landprofielen
• Het effect van leesvaardigheid
• Effectieve scholen
• Invloed thuiscontext

https://timssandpirls.bc.edu/timsspirls2011/international-database.html

https://timssandpirls.bc.edu/timsspirls2011/international-database.html


Het effect van leesvaardigheid
‘Reading demand’ – de leesvraag - indicatoren
• Aantal woorden.
• Symbolische taal. Hiertoe rekenen we ook getallen (e.g., 3, 

5, 40) en andere symbolen en afkortingen (bijv., +, =, cm).”
• Vocabulaire. Het gebruik van bepaalde reken- of wiskunde-

eigen woorden dragen bij.
• Visualisaties. Hierbij horen: 1) Grafisch representaties van  

bestaande objecten, 2) meetkundige vormen en figuren, 3) 
modellen en diagrammen, 4) tabellen, en 5) grafieken.



Bevindingen
• Gemiddeld gesproken, was het verschil in 

wiskundeprestatie tussen minder goede en goede lezers
hoger op de vragen met een hoge ‘leesvraag’ dan die met 
een lagere ‘leesvraag’.

• Hoewel de minst goede lezers minder goed presteerden
in wiskunde dan de beste lezers, werden ze extra 
benadeeld op de wiskundevragen die meer leeswerk
hadden. 

• In de meeste landen, hadden de betere lezers voordeel
over minder goede lezers, bij vragen met een hoge
leesvraag.



https://www.futurelearn.com/courses/asian-maths-teaching-methods

THEMA: “IN ANDERE LANDEN…”

https://www.futurelearn.com/courses/asian-maths-teaching-methods


Raden waarom landen het goed doen
• We hebben soms een stereotype beeld van hoe andere

landen zijn.
• ‘Paradox of the Asian learner’ (Biggs 1994, 1998).
• Die doen alleen aan klassikaal en veel oefenen.

• Volgens Leung (2001) zijn er wel culturele
tegenstellingen: “product versus process; rote learning 
versus meaningful learning; studying hard versus 
pleasurable learning; extrinsic versus intrinsic motivations; 
whole class teaching versus individualised learning; and 
competence of teachers: subject matter versus pedagogy”



Memorisation and understanding
• Dahlin en Watkins (2000): memorisatie en begrip kunnen

worden verbonden door betekenisvolle herhaling.

• Variation Theory bijv ‘procedural variation’, 1 probleem, 
maar verschillende methodes.



THEMA: MENUKAART - INSTRUCTIE



Directe instructie
• Menukaart heft het over het DI-model.
• Maar geeft ook alle verschillende verschijningsvormen

aan:
• Directe Instructie (distar)
• directe instructie
• Activerende Directe Instructie
• Expliciete Directe Instructie
• Interactieve, Gedifferentieerde, Directe Instructie

• Net als in de menukaart ‘metacognitie’ en ‘feedback’ zijn
dit containertermen die lang niet altijd zo eenduidig zijn.



Wat is het dan?
• “Five overlapping meanings of direct instruction.

1. Instructional procedures used in the Distar (Direct Instruction 
Systems in Arithmetic and Reading) programs.

2. Academic instruction that is led by a teacher regardless of the 
quality of instruction.

3. The instructional procedures that were used by effective 
teachers in the teacher effects research.

4. Instructional procedures used by teachers when they taught 
cognitive strategies to students.

5. Instruction where direct instruction is portrayed in negative 
terms such as settings where the teacher lectures and the 
students sit passively.”

http://www.centerii.org/search/Resources/FiveDirectInstruct.pdf

http://www.centerii.org/search/Resources/FiveDirectInstruct.pdf


Wat moeten we hier nou van meenemen?
Rosenshine: “Guided practice, active student participation, 
and fading of teacher-directed activities appear in all three 
meanings. Scaffolds, modelling by the teacher, and 
coaching of students also appear in all three.”

Maar “rather than a ‘whole system’ it should best be seen 
as a set of principles derived from various sources, 
within which decisions ultimately have to be left to a 
teacher’s professional judgement.“ (Bokhove & 
Campbell, 2020)



Tegenwoordig komt het regelmatig voor dat ‘motivatie’ als minder 
belangrijk wordt neergezet.
De stelling is dat motivatie voorkomt uit prestatie

• Garon-Carrier, G., Boivin, M., Guay, F., Kovas, Y., Dionne, G., Lemelin, J. P., ... 
& Tremblay, R. E. (2016). Intrinsic motivation and achievement in mathematics 
in elementary school: A longitudinal investigation of their association. Child 
development, 87(1), 165-175.

• Ma, X., & Xu, J. (2004). The causal ordering of mathematics anxiety and 
mathematics achievement: a longitudinal panel analysis. Journal of 
adolescence, 27(2), 165-179.

En inderdaad, die geven de andere richting, maar dat doet niet andere
bronnen ongedaan! De vraag ‘wat klopt er niet aan die bronnen’ is 
onterecht. Het zijn goede studies. Maar is het een ‘hoofdzonde’ om te
zeggen dat motivatie leidt tot betere prestaties? Nee!

Daarvoor moet je echt breder lezen.

THEMA: MOTIVATIE



• Terminologie verschilt
• Motivatie
• Self-concept
• Emotions
• Enjoyment
• Boredom

• “positive emotions 
(enjoyment, pride) 
positively predicted 
subsequent achievement 
(math end-of-the-year 
grades and test scores)” 
en vice versa.

Pekrun, R., Lichtenfeld, S., Marsh, H. W., Murayama, K., & Goetz, T. (2017). Achievement 
emotions and academic performance: Longitudinal models of reciprocal effects. Child 
development, 88(5), 1653-1670.



• Enjoyment en boredom
• “Mathematics 

achievement positively 
predicted enjoyment and 
negatively predicted 
boredom.”

• “Enjoyment positively, 
and boredom negatively, 
predicted subsequent 
mathematics 
achievement.”

Putwain, D. W., Becker, S., Symes, W., & Pekrun, R. (2018). Reciprocal 
relations between students’ academic enjoyment, boredom, and achievement 
over time. Learning and Instruction, 54, 73-81.



• Mathematics anxiety
• Dat is geen motivatie, 

maar beinvloedt
prestatie.

• “the relationship 
between mathematics 
anxiety and 
mathematics self-
concept is reciprocal: 
each influences the 
other.”

• Rol ouders.
Dowker, A., Sarkar, A., & Looi, C. Y. (2016). Mathematics anxiety: What have we 
learned in 60 years?. Frontiers in psychology, 7, 508.



• 80s werk Sweller (Cognitive Load Theory) is interessant.
• Maar naar mijn mening niet altijd goed ‘vertaald’?
• Daarom ga ik over dit interessante artikel uit 1982 

vertellen. Zoals wel vaker in de 80er jaren is de sample 
size klein. 

• Volgens Sweller (2016) staan deze experimenten aan de 
basis van de theorie.

Sweller, J. (2016). Story of a research program. Education Review, 23.

THEMA: BIJWERKINGEN
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Twee groepen: 1 groep ‘probeer maar wat’, 1 groep werd
aan oplossingen herinnerd.

Bijvoorbeeld na het oplossen van 6a:
• De oplossing van het eerste problem was x –
• De oplossing van het tweede problem was x – x –
• De oplossing van het derde problem was x – x –
• De oplossing van het vierde problem was x – x – x –

Daarna werd gevraagd om de laatste oplossing te
onthouden, en nog een keer in te voeren.



Einstellung

• “Often called a problem solving 
set, Einstellung refers to a 
person's predisposition to solve 
a given problem in a specific 
manner even though better or 
more appropriate methods of 
solving the problem exist.”

• Einstellung komt vaker voor
• Algebra
• Schaken

• Ergo…balans nodig….laten 
zien niet genoeg

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010027708001133

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010027708001133


Kortom, de claims zijn
het STARTPUNT, niet
het EINDPUNT



AFRONDING



Wat hebben we gezien
• Je moet dieper graven om een completer beeld te zien.
• Uitspraken zijn het startpunt, niet het eindpunt.
• Onderzoek heeft veel inzichten te bieden, maar lees 

breed, en bevraag de context.
• Onderzoek begrijpen betekent vaak meer vragen dan 

antwoorden. Maar het draagt desondanks bij aan 
inzichten.

• Vrijwel altijd liggen zaken genuanceerder dan simpele
krantenkoppen.



Bedankt
• Vragen?
• @cbokhove
• C.Bokhove@soton.ac.uk


