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Voorwoord 
 
Al op jonge leeftijd inspireerden de boeken van Maria Montessori mij. Met veel 
plezier heb ik (naast de reguliere Pabo) de Montessoriopleiding gevolgd die ik 
met succes in 2008 afrondde. Om mijn loopbaan meer diepgang te geven heb ik twee 
wereldreizen gemaakt, onder andere om kansarme leerlingen onderwijs geven. In Tuni 
(India) heb ik lesgegeven aan weeskinderen. In 2009 heb ik een jaar lesgegeven aan een 
onderbouwgroep in het Montessorionderwijs. Het geeft mij, als leidster, veel 
voldoening om te zien dat leerlingen met plezier werken wanneer het onderwijs is 
afgestemd op de individuele onderwijsbehoeften. De Montessoriaanse 
rekenmaterialen fascineren mij vanwege de overduidelijke uitleg en de mogelijkheid om 
er zelfstandig mee te werken. Ik haal veel voldoening uit dit onderzoek omdat ik graag 
een actieve bijdrage lever aan eigentijds Montessorionderwijs.  
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Samenvatting  
 
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt in de kerndoelen eisen aan de 
kwaliteit van het onderwijs (Van Bijsterveldt, 2011; Stichting Leerplan Ontwikkeling, 
2006; Janssen, Van der Schoot, Hemker, & Verhelst, 1999). Het Montessorimateriaal en 
de specifieke Montessoripedagogiek komt daardoor op veel Montessorischolen in het 
gedrang (Klep & Westra, 2009). De projectgroep 'Wiskunde Montessori Basisonderwijs' 
ontwerpt sinds 2007 een rekenmethodiek om de Montessoripedagogiek weer een centrale 
plaats te geven. In dit onderzoek wordt de kwaliteit van dit materiaal voor het katern 
‘delen, hele getallen’ onderzocht door antwoord te geven op de volgende vraag: 
 
In hoeverre beantwoorden de rekenactiviteiten zoals geformuleerd in de didactische  
bijsluiters van ‘Wiskunde Montessori Basisonderwijs, delen hele getallen’ aan de  
kerndoelen opgesteld door Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 2006? 
 
Om betrouwbare en valide onderzoeksresultaten te realiseren zijn de lesactiviteiten en 
kerndoelen als onafhankelijke variabelen met elkaar vergeleken. Elke lesactiviteit bestaat 
uit een werkkaart voor de leerling en een didactische bijsluiter voor de leerkracht. In een 
matrixmodel, zie bijlage C, is in kaart gebracht hoe vaak een kerndoel overeen komt met 
een lesactiviteit. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat elke lesactiviteit gerelateerd is 
aan een kerndoel. Van de kerndoelen die passen binnen de leergang ‘delen, hele getallen’ 
wordt 72,5 % aangeboden door het materiaal. In totaal komen 11 tussendoelen niet 
expliciet aan bod. Het materiaal heeft een gering aantal opgaven voor het toepassen van 
een context. Ook verdient het schattend rekenen meer aandacht. Door het materiaal uit 
te breiden kan Montessorionderwijs gerealiseerd worden dat passend is bij de eisen van 
deze tijd.  
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Inleiding 
 
In de uitspraak “help mij het zelf te doen” (Montessori, 1966) ligt een belangrijke kern 
van het Montessorionderwijs. Het uitgangspunt is dat een kind een natuurlijk drang heeft 
tot zelfontplooiing. De schoolomgeving is van essentieel belang omdat de leerling 
uitgedaagd dient te worden om zich zelfstandig te ontwikkelen. Omdat het 
Montessorimateriaal niet aansluit bij alle kerndoelen, heeft de projectgroep ‘Wiskunde 
Montessori Basisonderwijs’ een Montessoriaanse rekenmethode ontworpen om volgens 
Montessoriaanse principes rekenonderwijs te bieden dat passend is bij de eisen van deze 
tijd. In dit onderzoek wordt in kaart gebracht in welke mate deze rekenmethode aansluit 
op de kerndoelen.   
 
In het eerste hoofdstuk staat het praktijkprobleem centraal. De onderzoeksvraag die 
daaruit voortvloeit is in het tweede hoofdstuk beschreven. In het derde hoofdstuk volgt  
de theoretische verkenning. De theoretische verkenning van het eerste jaar is aangevuld 
met nieuwe literatuur en er zijn aanpassingen getroffen om de schrijfwijze te verbeteren.  
De onderzoeksstrategie die gehanteerd is om antwoord te krijgen op de 
onderzoeksvraag, staat centraal in het vierde hoofdstuk. Dit hoofdstuk is volledig 
herschreven, zoals toegelicht in bijlage H. Vervolgens worden in het vijfde hoofdstuk de 
onderzoeksresultaten geanalyseerd. In het zesde hoofdstuk volgt de conclusie en 
discussie. Ook worden er aanbevelingen gegeven voor de projectgroep ‘Wiskunde 
Montessori Basisonderwijs’ op welke manier het materiaal herschreven kan worden, 
zodat het meer aansluit op de kerndoelen. Het verslag wordt afgesloten met een 
dankwoord en een literatuurlijst.  
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Hoofdstuk 1 praktijkprobleem 
 
Montessori vond veel aansluiting in Nederland (Schwegman, 1999). De eerste 
Montessorischool is opgericht in 1936. Op dit moment staan zo'n 160 scholen 
geregistreerd bij de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) als erkende 
Montessorischool (Nederlandse Montessori Vereniging, 2011). Tot begin 
de jaren 90 was het Montessorionderwijs erg materiaalgericht. Het is ruim een eeuw 
geleden dat Montessori beschreef hoe er met deze materialen gewerkt dient te worden. 
De reken-wiskunde materialen zijn ontwikkeld voor de onder- midden- en bovenbouw 
van het primair onderwijs en dienen als leidraad voor het leren van rekenen en 
wiskunde. 
 
In de afgelopen eeuw is er een vernieuwde kijk gekomen op het reken-wiskunde 
onderwijs en daardoor geeft het traditioneel Montessori reken-wiskundeonderwijs geen 
goede basis voor het voorgezet onderwijs (Klep & Westra, 2009; Kelpin, 2003). Ook 
Australisch onderzoek toont dit aan: "There are big gaps in basic knowledge because 
they have a poor foundation of basic skills" (Yates, 2009). Het rekenonderwijs op de 
scholen aangesloten bij NMV voldoen niet aan de kerndoelen opgesteld door het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit praktijkprobleem heeft ertoe geleid 
dat de ‘Werkgroep Montessori Onderwijs’ in 2001 de hiaten onderzocht om te kunnen 
voldoen aan het verzoek van de Inspectie van het Onderwijs (Bollen, 2003). Een groot 
aantal Montessorischolen hebben het traditionele reken-wiskundeonderwijs aan de kant 
gezet en op deze manier komen de Montessorimaterialen letterlijk onder het stof te 
liggen. Op veel Montessorischolen wordt lesgegeven vanuit een realistische 
rekenmethode. Volgens Kelpin (2003) wordt door het methodisch werken het kind de 
mogelijkheid ontnomen om zelfstandig ontdekkingen te doen. Hierdoor heeft de 
Montessoripedagogiek geen of beperkt plaats.  
 
Om de vernieuwing te realiseren heeft de NMV in 2005 een projectgroep in het leven 
geroepen. Onder leiding van mw. E. Westra bestaat deze projectgroep uit directies, 
leraren, opleiders en begeleiders uit het primair Montessorionderwijs. Onder de naam 
‘Wiskunde Montessori Basisonderwijs’ ontwerpen ze materiaal waarbij ze de 
Montessorimaterialen in combinatie met werkkaarten en een didactische bijsluiter 
aanbieden. In 2009 kwam het materiaal voor 'vermenigvuldigen, hele getallen' uit. Het 
materiaal voor 'delen, hele getallen' en 'optellen' werd in 2011 uitgegeven. Het materiaal 
wordt niet als leerlijn aangeboden, omdat de kinderen zelf kiezen met welke werkkaart 
ze willen werken. Ze streven ernaar om de Montessoripedagogiek en -didactiek weer tot 
zijn recht te laten komen. Zonder ontwikkeling van materiaal dat zowel gefundeerd is in 
de Montessoripedagogiek als gerelateerd aan de kerndoelen zal het kenmerkende van 
Montessori reken-wiskundeonderwijs en aspecten uit de Montessoripedagogiek 
verdwijnen.  
 
Er zijn momenteel 11 Montessorischolen die werken met dit materiaal. Deze scholen 
zijn willekeurig verspreid over het land (Klep & Westra, 2009). De vraag is of het 
haalbaar is om belangrijke uitgangspunten van het Montessorionderwijs te behouden in 
modern reken-wiskundeonderwijs dat voldoet aan de kerndoelen. In dit onderzoek zal 
beschreven worden in welke mate de materialen, ontwikkeld voor de leergang ‘delen, 
hele getallen’ relateren aan de kerndoelen. Als deze materialen werkelijk voldoen 
aan	  de	  herziene	  kerndoelen	  van	  2006,	  opgesteld door het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap, zal dat een nieuwe toekomst kunnen betekenen voor 
het rekenonderwijs op Montessorischolen. Het materiaal ‘delen, hele getallen’ kan de 
brug zijn tussen het Montessorimateriaal en de kerndoelen. Leerlingen kunnen op die 
manier weer zelf initiatief nemen voor een activiteit. De Montessoriaanse 
rekenmaterialen kunnen zo weer een essentieel onderdeel worden van het 
Montessorionderwijs. 
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Hoofdstuk 2 Onderzoeksvraag 
 
Aanleiding voor dit onderzoek is dat de Montessoriaanse rekenmaterialen geen centrale 
plaats meer hebben in het Montessorionderwijs. Hierdoor krijgt het kenmerkende van de 
Montessoripedagogiek beperkt, of geen plaats. De projectgroep  ‘Wiskunde Montessori 
Basisonderwijs’ heeft werkkaarten en een didactische bijsluiter ontwikkeld voor de 
leergang 'delen, hele getallen', wat het Montessorimateriaal mogelijk nieuw 
toekomstperspectief geeft (Klep & Westra, 2009). Van belang is om dit materiaal op 
kwaliteit te toetsen. In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal:  

In hoeverre beantwoorden de rekenactiviteiten zoals geformuleerd in de didactische 
bijsluiter van ‘Wiskunde Montessori Basisonderwijs, delen hele getallen’ aan de 
kerndoelen opgesteld door Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 2006? 
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Hoofdstuk 3 Theoretische verkenning 
   
3.1 Montessoriaans rekenen 
De kern van het Montessorionderwijs wordt vaak samengevat in de uitspraak 'leer mij 
het zelf te doen'. In het Montessorionderwijs wordt er vanuit gegaan dat het kind een 
actieve houding heeft en de omgeving om zich heen absorbeert (Montessori,  
1922). Montessori (1966) pleit ervoor dat de omgeving zo is ingericht dat de kinderen 
worden uitgedaagd tot activiteit. “Montessori beschrijft het leren als ageren, de leerling 
richt zich op de omgevingsaspecten, waar het op een bepaald moment in zijn 
ontwikkeling gevoelig voor is” (Kelpin, 2003, p.1). Door deze natuurlijke 
ontwikkelingsdrang nemen kinderen zelf initiatief en niet de leidster (Montessori, 1966). 
Kinderen dienen de samenhang van het materiaal of een situatie te ontdekken, 
verkennen en onderzoeken op eigen verbeeldingskracht en met gebruik van hun eigen 
intellect zodat ze op hun manier het verband met de werkelijkheid leggen. De 
verbeeldingskracht wordt getoetst aan de ratio. Het duo verbeeldingskracht-ratio vormt 
de grondslag voor de cognitieve ontwikkeling (Montessori, 1922).  
 
Een andere visie op de cognitieve ontwikkeling is de constructivistische kijk. Zij nemen 
het standpunt in dat alles wat we weten een product is van onze ervaring en niet een 
afspiegeling van de werkelijkheid. Montessori (1966) daarentegen gaat ervan uit dat de 
kosmische ordening aan de mens gegeven is. In het kosmisch onderwijs gaat het om de 
natuurlijke ordening van de wereld. De objectief gegeven logica van Montessori staat 
tegenover de intersubjectief overeengekomen logica uit het constructivisme. In de 
afgelopen jaren heeft de constructivistische kijk het rekenonderwijs bepaald. Eind jaren 
zeventig werden er kerndoelen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
geformuleerd om een breed en gevarieerd onderwijsaanbod te stimuleren. Het 
traditionele rekenonderwijs voldeed niet aan deze kerndoelen. Sindsdien is het gebruik 
van de realistische rekenmethodes toegenomen, en sinds 2002, worden er alleen maar 
realistische rekenmethoden uitgegeven (KNAW, 2009). Het realistisch rekenen staat 
tegenover traditioneel rekenen. “Onder traditioneel rekenen verstaat men rekenen 
waarbij de leraar de klas één efficiënte standaardmethode om een bepaald type opgave 
op te lossen aanreikt en uitlegt en door alle leerlingen intens laat inoefenen tot ze die 
beheersen. Het realistisch rekenen kenmerkt zich door niet de focus te leggen op de 

feitenkennis maar gericht te zijn op alledaagse situaties waarin een 
rekenprobleem die zich voordoet opgelost moet worden” (KNAW, 
2009, p. 23). Algemene wetenschappelijke uitspraken ontbreken 
echter over de relatie van rekendidactiek en rekenvaardigheid. Wel 
blijkt uit diverse onderzoeken dat de leraar een grote invloed heeft 
op de kwaliteit van onderwijs (Hattie, 2009; KNAW, 2009; Pameijer, 
Van Beukering, & De Lange, 2009). Freudenthal (geciteerd in 
Ruijssenaars, Van Luit, & Van Lieshout, 2006) heeft een grote invloed 
gehad op het realistisch rekenen en stelt dat leerlingen zelf wiskunde 
moeten heruitvinden en de juistheid beleefd en doordacht dient te 
worden. Dit heeft overeenstemming met Montessori die het 
mathematiseren een belangrijke rol toedient (Montessori, 1966). 
 
Het materiaal heeft een centrale plaats in het traditionele 
Montessorionderwijs (Montessori, 1966). Montessori spreekt van de 
‘gematerialiseerde abstractie’ omdat het begrip verborgen ligt in het 
materiaal. De roze toren, figuur 1, bevat de gematerialiseerde 
begrippen ‘groot-klein’ (Nienhuis, 2010). De uitleg van het materiaal 
is niet afhankelijk van de instructie van de volwassene, maar het 
materiaal is. Uit onderzoek van Kytällä, Aunio, Lehto, Van Luit en 
Hautamäki (2003) is gebleken dat door het gebruikt van concreet 
materiaal in combinatie met verbale uitleg de ontluikende 

gecijferdheid wordt gestimuleerd. Een leidster geeft de instructie 
op een directe manier; het accent ligt niet op verschillende 

Figuur	  1:	  	  De	  roze	  toren	  
(Nienhuis,	  2010)	  
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oplossingsstrategieën. Hier profiteren rekenzwakke leerlingen van (Van Groenestijn, 
Borghouts, & Janssen, 2011; Ruijssenaars, Van Luit, & Van Lieshout, 2006).    
 
Het materiaal wordt op eigen initiatief gekozen door de leerling. Montessori (1966) 
spreekt van de vrijheid van werkkeuze. Het lesstofaanbod ligt niet vast in een 
programma; er wordt niet met een standaardaanbod gewerkt. Dit uitgangspunt wijkt af 
van het protocol ‘Ernstige Rekenwiskunde-problemen en Dyscalculie’ (ERWD) wat 
geschreven is voor het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal 
onderwijs om richtlijnen te bieden voor optimale afstemming van het onderwijs op de  
ontwikkeling van de leerling. Volgens dit protocol krijgt een groot deel van de leerlingen 
een standaardaanbod volgens een vast programma en wordt er alleen voor rekenzwakke 
leerlingen en goede rekenaars specifieke begeleiding gerealiseerd (Van Groenestijn, 
Borghouts, & Janssen, 2011). Montessori (1966, p. 190) pleit ervoor dat "de spontane 
vorderingen van een leerling verkregen wordt". Dat kan gerealiseerd worden als er wordt 
ingespeeld op de behoeften van de individuele leerling en een vastliggend programma 
past daar niet bij.  
 
Montessori (1966) geeft aan dat woorden niet altijd nodig zijn, omdat het tonen van het 
gebruik al genoeg kan zijn. Woorden dienen zorgvuldig gekozen te worden en eenvoudig 
te zijn. Hierin staat ze tegenover een belangrijk uitgangspunt van realistisch rekenen dat 
aangeeft dat het gebruik van een context de basis moet zijn voor verkenning van de 
leerstof (Ruijssenaars, Van Luit, & Van Lieshout, 2006; Treffers, Van den Heuvel-
Panhuizen, & Buys, 1999). Volgens Ewijk, Heemstra, Voskuilen, Wasmann, en Westra 
(2001) wordt in het huidige Montessorionderwijs het realistisch rekenmoment 
gerealiseerd als de leerling de opgave formeel beheerst. Het realistisch rekenen 
onderscheidt zich van het Montessorionderwijs door op een ander moment betekenis te 
geven aan de verworven kennis.   
 
Er zijn nog onbelichte uitgangspunten van Montessori omdat haar Spaanstalige boeken 
'Psico aritmética, Psico geometría, en Psico gramatríca' niet vertaald zijn (Stefels, 2012). 
In 2007 werden deze boeken in een studie in Australië genoemd (Feez, 2007). In de VS 
bracht de 'North American Montessori Teachers' Association' (NAMTA) in 2010 deze 
boeken onder de aandacht op een conferentie (NAMTA, 2010). 
 
3.2 Het Lusmodel 
In het Montessorionderwijs dient de leraar zijn didactisch handelen af te stemmen op de 
kinderen.  Het lusmodel (figuur 2) is ontwikkeld door Westra-Mattijssen (2008) en toont 
een cyclische afspiegeling van de leeractiviteiten van de leerling en de handelingen van 
de leid(st)er volgens de didactiek en methodiek binnen het Montessorionderwijs 
(Nederlandse Montessori Vereniging, 2006) In de eerste fase, verwervingsfase, staat de 
ontdekking van de essentie centraal. De tweede fase is de verwerkingsfase. Zoals de 
naam al zegt verwerkt de leerling het geleerde begrip door het uitdiepen van de essentie 
en daardoor de veelzijdigheid van het begrip te ontdekken. De verwerkingsfase volgt 
hierop.  In de derde fase, betekenisfase, vormt de leerling abstracties. De leerling gaat 
op zoek naar hoofdzaken, overeenkomsten en verschillen. De laatste fase is de 
integratie. In deze fase past de leerling het geleerde toe in de praktijk. Volgens 
Montessori (1976) is een observatie het uitgangspunt voor begeleiding. De observerende 
houding van de leidster is terug te zien in het lusmodel.  
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figuur 2: ‘Het Lusmodel’ (Nederlandse Montessori Vereniging, 2006)   
 
Gal’perin (1972) heeft de overgang van concreet en uitwendig materiaal naar de 
verinnerlijking van handelingen in vier fasen beschreven. Deze vier fasen passen goed in 
het lusmodel. Er is echter wel een verschil tussen de laatste fase uit het lusmodel, 
integratie, en de laatste fase van Gal'perin, de mentale handeling. De integratie vraagt 
een grotere ontwikkeling dan de mentale handeling. In deze fase wordt het geleerde 
toegepast, wat niet beschreven is in de ontwikkelingsfase van Gal'perin. Sommige 
leerlingen hebben veel moeite om kennis toe te passen in de praktijk (Van Groenestijn, 
Borghouts, & Janssen, 2011) Deze leerlingen hebben behoefte om systematisch een 
relatie te leggen met de onderliggende niveaus. Piaget beschrijft ook fasen in de 
denkontwikkeling maar deze zijn als grote ontwikkelingsstadia beschreven en gekoppeld 
aan leeftijd (Ruijssenaars, Van Luit, & Van Lieshout, 2006). De fasen van Gal'perin 
komen in principe terug bij elk nieuw te leren handelingsstructuur. Dit zien we ook terug 
in het Montessorionderwijs waar voor oudere leerlingen materiaal ontworpen is. Ook 
Ruijssenaars, Van Luit en Van Lieshout (2006) beschrijven dat materiële handelingen en 
concreet materiaal niet zijn voorbehouden aan aanvankelijk rekenen of aan een bepaalde 
leeftijd. Deze visie past goed binnen het Montessorionderwijs; de hand wordt gezien als 
het gereedschap van het brein (Montessori, 1922).  
 
Van Bijsterveldt (2011) pleit ervoor dat aan elk kind zo goed mogelijk onderwijs 
aangeboden wordt, ongeacht de zorgbehoefte. Door observeren en signaleren een 
belangrijke plaats te geven, stemt het Montessorionderwijs haar onderwijs af op de 
leerling.  
 
3.3 Kerndoelen 
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in 2006 de nieuwste versie 
van kerndoelen uitgegeven. Alle kerndoelen zijn onderverdeeld in tussendoelen die 
preciezer het lesaanbod omschrijven (Stichting Leerplan Ontwikkeling, 2006). Voor het 
basisonderwijs zijn de referentieniveaus een nadere aanvulling op de kerndoelen (2006) 
die per augustus 2010 vastgelegd zijn in de wet. “Daar waar de kerndoelen beschrijven 
wat het aanbod moet zijn in het basisonderwijs, beschrijven de referentieniveaus 
specifieker wat leerlingen moeten begrijpen, kennen en kunnen: niet alleen aanbod, 
maar ook opbrengst” (Noteboom, Van Os, & Spek, 2011). Aan de hand van deze doelen 
is te peilen in hoeverre scholen erin slagen de gestelde doelstellingen te realiseren.  
 
3.4 Materiaal ‘delen, hele getallen’ 
Voor de leergang ‘delen, hele getallen’ zijn dertig werkkaarten ontworpen. In de 
didactische bijsluiters staat de visie, didactische principes, methodiek en toelichting op 
delen beschreven. De werkkaarten zijn ondergebracht in de volgende rubrieken: 
eigenschappen, automatiseren, memoriseren, rekenmanieren en integratie. In figuur 3 
(Klep & Westra, 2009) is een voorbeeld te zien van een werkkaart. Op elke werkkaart 
staat voor de leerling aangegeven wat het onderwerp en werkgebied is en welk materiaal 
ze nodig hebben. Stapsgewijs wordt de opdracht uitgelegd. Elke werkkaart is gekoppeld 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A.C.	  Ruissen	  –	  Montessorimaterialen,	  kunnen	  we	  daar	  nog	  op	  rekenen?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  
	  

aan een didactische bijsluiter waar de koppeling wordt gemaakt naar het lusmoment uit 
het lusmodel. Ook de wiskundige essentie, het gewenst leerproces, de verwachte 
leeropbrengst, voorkennis en doel zijn omschreven. In het Montessori leerling Volg 
Systeem (MKVS) wordt de ontwikkeling geregistreerd (Westra-Mattijssen, 2008).  

 
figuur 3: Voorbeeld werkkaart  ‘delen, hele getallen’ (Projectgroep Wiskunde Montessori 
Basisonderwijs, 2010) 
 
De projectgroep beschrijft het delen vanuit de volgende drie invalshoeken: 
verdelingsdeling, verhoudingsdeling en het delen als inverse bewerking van 
vermenigvuldigen. Bij de verdelingsdeling gaat het om hoe vaak we in het eindpunt 
(bakje) een element (balletje) kunnen neerleggen. Dit in tegenstelling tot de 
verhoudingsdeling waar het gaat hoe vaak we de deler (groepje) uit het deeltal 
(uitgangshoeveelheid) kunnen halen. 
 
De twee toegepaste modellen die gebruikt worden om het quotiënt te bepalen zijn het 
groepjesmodel (herhaling van steeds even grote groepjes) en het roostermodel (naast 
elkaar of onder elkaar herhaling van steeds even grote stroken). De happendeling, 
staartdeling en het hoofdrekenen worden als algoritmen gebruikt om een deling uit te 
rekenen (Projectgroep Wiskunde Montessori Basisonderwijs, 2010). Ook is aangegeven 
welke sommen de leerling moet memoriseren, automatiseren en inzichtelijk uit moet 
rekenen met de rekenmachine. Er wordt gesproken van automatiseren als een leerling 
een opgave oplost door gebruik te maken van een oplossingsstrategie. Kenmerkend voor 
memoriseren is dat een rekenfeit zonder tussenkomst van het werkgeheugen moeiteloos 
en onbewust uit het lange termijngeheugen wordt gehaald (Ruijssenaars, Van  Luit, & 
Van Lieshout, 2006; Treffers, Van den Heuvel-Panhuizen, & Buys, 1999). 
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3.5 Voorgaand onderzoek 
De la Mar-van Beurden schreef, als masterstudente orthopedagogiek aan de Universiteit 
Utrecht, in mei 2010 haar masterthesis over de effectiviteit van de set werkkaarten en 
didactische bijsluiters op het gebied van vermenigvuldigen met hele getallen. Ze 
gebruikte de werkkaarten als interventie en vermenigvuldigopgaven uit de Tempo Toets 
Rekenen (Vos, 1992) als nulmeting en nameting. Op kwalitatief niveau zijn drie van de 
zeven deelnemers beter gaan presteren. Op kwantitatief niveau presteren drie van de 
zeven deelnemers beter door meer gevarieerde rekenstrategieën toe te passen. Volgens 
De la Mar- van Beurden (2010) gaan leerlingen die geen moeite lijken te hebben met 
automatiseren beter presteren wanneer zij en hun leraren werken met de werkkaarten 
en de didactische bijsluiter voor vermenigvuldigen, hele getallen. Dit onderzoek is 
onderhevig aan veel toevallige factoren wat de validiteit en betrouwbaarheid niet ten 
goede komt. Ruijssenaars, Van Luit en Van Lieshout (2006) geven aan dat duur van 
trainingstijd en gebruikte instructieprincipes één van de voornaamst te manipuleren 
variabelen zijn. In dit onderzoek is de didactiek van de leraar bepalend voor de 
effectiviteit van het werken met de kaarten. Dit is wel aangegeven in het onderzoek 
maar niet meegenomen in de onderzoeksresultaten. Bovendien is niet duidelijk hoe lang 
de leerlingen hebben gewerkt met de kaarten. Door gebruik te maken van een 
paralleltest heeft het onderzoek een hoog equivalentiecoëfficiënt. Desondanks is het 
onderzoeksresultaat onbetrouwbaar omdat het herhalen van de toets de score kan 
beïnvloeden (Peet & Everaert, 2011). In het onderzoek wat u beschreven vindt in deze 
verslaglegging zijn toevallige factoren als didactisch handelen van leraar, tijd  waarmee 
leerlingen werken met kaarten en test-hertesteffect niet aan de orde.  
 
3.6 Conclusie 
Een kind heeft de natuurlijke drang om zich te ontwikkelen (Montessori, 1966). De 
omgeving dient zo ingericht te zijn dat het kind wordt uitgedaagd tot leren (Montessori, 
1922). Het duo verbeeldingskracht-ratio kenmerkt de grondslag voor de cognitieve 
ontwikkeling. De objectief gegeven logica van Montessori staat tegenover de 
intersubjectief overeengekomen logica uit het constructivisme die ervan uitgaat dat wat 
we weten een product is van onze ervaring. Deze constructivistische kijk heeft veel 
invloed op het rekenonderwijs (Klep & Westra, 2009). Sinds 2002 worden er in Nederland 
alleen maar realistische rekenmethodes uitgegeven. Bij het realistisch rekenonderwijs 
staat het rekenprobleem in een alledaagse situatie centraal (KNAW, 2009). 
Contextopgaven worden in het Montessorionderwijs niet aangeboden als verkenning van 
nieuwe leerstof (Ewijk et al., 2001). Het lusmodel maakt zichtbaar dat de 
contextopgaven later worden aangeboden. Het lusmodel is een gangbaar didactisch 
model dat op cyclische wijze de afstemming van een leerkracht op een leerling toont 
volgens de Montessorididactiek. Dit model bestaat uit vier fasen, namelijk verwerving, 
verwerking, betekenisverlenen en integratie (Klep & Westra, 2009). Het onderwijs dient 
aan de kerndoelen te voldoen die opgesteld zijn door Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap in 2006. Om dit te realiseren heeft de projectgroep 'Wiskunde Montessori 
Basisonderwijs' 30 lesactiviteiten ontworpen voor het katern 'delen, hele getallen'. Bij 
elke lesactiviteit hoort een werkkaart voor de leerling en een didactische bijsluiter voor 
de leerkracht. De lesactiviteiten zijn ondergebracht in de volgende rubrieken: 
eigenschappen, automatiseren, memoriseren, rekenmanieren en integratie. Eerder 
onderzoek uit 2010 lijkt aan te tonen dat de leerlingen beter presteren na het inzetten 
van het materiaal van de katern 'vermenigvuldigen, hele getallen'.  
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Hoofdstuk 4 Onderzoeksstrategie 
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke onderzoeksstrategie toegepast is om de relatie 
van het materiaal ‘delen, hele getallen’ met de kerndoelen in kaart te brengen. Eerder 
onderzoek leek aan te tonen dat leerlingen op kwantitatief en kwalitatief niveau beter 
presteren na het werken met de werkkaarten ‘vermenigvuldigen, hele getallen’. Zoals 
eerder beschreven hebben een aantal factoren invloed gehad op het onderzoeksresultaat. 
Bovendien is het  onderzoeksresultaat gebaseerd op slechts zeven casestudies. Ook in dit 
onderzoek staat evaluatieonderzoek centraal. Dit wordt afgebeeld in het model van 
didactische analyse, zie figuur 3 (De Lange, Schuman, & Montessano Montessori, 2011, 
p.139). Dit model geeft een schematische weergave van doelgericht menselijk handelen 
en wordt gebruikt bij evaluatieonderzoek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3: Model van didactische analyse (De Lange, Schuman, & Montessano Montessori, 
2011, p.139). 
 
De beginsituatie, die beschreven is in het eerste hoofdstuk, geeft aan dat het traditionele 
Montessorionderwijs niet voldoet aan de eisen die de onderwijsinspectie stelt op gebied 
van reken-wiskundeonderwijs. De weg en de middelen in dit schema zijn de werkkaarten 
met de didactische bijsluiter zoals beschreven in het tweede hoofdstuk. Er is behoefte 
aan formatief evaluatieonderzoek, omdat nog niet voor de hele rekenlijn materiaal is 
ontwikkeld; deze evaluatie vindt plaats tijdens dit proces. 
  
De didactische bijsluiters die de projectgroep ‘Wiskunde Montessori Basisonderwijs’ voor 
delen gemaakt heeft, bevatten voor elke rekenactiviteit een rekenkundige inhoud. Deze 
zijn door de projectgroep ‘WMBO’ geoperationaliseerd. Een voorbeeld hiervan is ‘het 
vormgeven van een deling met behulp van een roostermodel’. De kerndoelen zijn 
meetbaar gemaakt door ze te operationaliseren in tussendoelen. Deze tussendoelen zijn 
genummerd in de vorm van bijv. 23.1.1, zodat statistische gegevens overzichtelijk 
kunnen worden weergegeven. Het cijfer voor de eerste punt correspondeert met de 
volgorde van kerndoelen zoals het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap deze 
opgesteld hebben. De kerndoelen die horen binnen het reken-wiskundeonderwijs zijn 
genummerd van 23 t/m 30. De getallen achter de punt geven een opsomming van de 
tussendoelen aan, zoals ze zijn samengesteld door ‘Stichting Leerplan Ontwikkeling en 
Expertisecentrum Nederland’ (SLO, 2009). Enkele kerndoelen zijn voorzien van drie 
getallen die onderscheiden worden door een punt zoals kerndoel 23 en 26. Hiervoor is 
gekozen omdat de tussendoelen binnen deze kerndoelen in verschillende domeinen zijn 
ondergebracht. Zo is kerndoel 23 ‘de kinderen leren wiskundetaal gebruiken’ 
onderverdeeld in de domeinen ‘taal voor het uitdrukken of benoemen van wiskundetaal’ 
en ‘modellen, schema’s grafieken voor het uitdrukken van wiskundetaal’. De 
tussendoelen zijn in bijlage B uitgeschreven. 
  
Op intervalniveau wordt gemeten welke lesactiviteiten en tussendoelen met elkaar 
overeenkomen. Voor elke lesactiviteit is een werkkaart voor de leerling gemaakt en een 
didactische bijsluiter voor de leerkracht. Volgens Peet en Everaert (2011) kan er op 

beginsituatie	   doelstelling(en)	  
bereikt?	  

terugkoppeling	  
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intervalniveau gewerkt worden als er sprake is van een rangordepositie. Zowel de 
lesactiviteiten als de tussendoelen duiden een rangordepositie aan. Bovendien is de 
afstand tussen verschillende tussendoelen en lesactiviteiten gelijk. De afstand van de 
vijfde lesactiviteit naar de zevende lesactiviteit is namelijk even groot als van de tiende 
lesactiviteit naar de twaalfde. De dertig lesactiviteiten worden in de rijen geplaatst van 
een kruisdiagram. In de kolommen staan de tussendoelen weergegeven als code. De 
relatie van deze twee variabelen wordt gemeten. Per werkkaart wordt gemeten aan 
welke tussendoelen deze is gerelateerd. Omdat er gewerkt wordt in een datamatrix 
wordt zichtbaar welke tussendoelen met welke lesactiviteiten corresponderen. Er is 
sprake van een nulpunt, omdat er lesactiviteiten kunnen zijn die niet aansluiten bij een 
tussendoel. Door de rekenkundige inhoud van de lesactiviteiten te vergelijken met de 
tussendoelen, wordt de betrouwbaarheid gewaarborgd. Er wordt immers met twee 
geoperationaliseerde variabelen gewerkt. Een herhaalde meting zou dezelfde 
meetresultaten krijgen.  
 
In een staafdiagram wordt weergeven in welke mate de tussendoelen gerelateerd zijn 
aan het materiaal wat de projectgroep ontworpen heeft. Op de x-as staan de kerndoelen 
en op de y-as het aantal keer dat deze gerelateerd is aan een lesactiviteit. Op deze 
manier wordt zichtbaar in welke mate het materiaal past bij de kerndoelen. In het 
kruisdiagram worden de geturfde aantallen opgeteld zodat de modus bepaald kan 
worden. De modus geeft inzicht welk tussendoel het meeste gerelateerd is aan het 
materiaal (Van Peet & Everaert, 2011). Ook wordt per kerndoel de relatie met de 
lesactiviteiten statistisch weergegeven. De werkkaarten zijn onderverdeeld in vijf 
domeinen, namelijk eigenschappen, automatiseren, memoriseren, rekenmanieren en 
integratie. De relatie met de tussendoelen wordt per domein weergegeven. Het wordt 
zowel een kwantitatief als een kwalitatief onderzoek. Door statistisch de relatie van de 
lesactiviteiten met de tussendoelen weer te geven is het onderzoek kwantitatief van 
aard. Door deze statistische gegevens te analyseren is het onderzoek ook kwalitatief van 
aard. Gebaseerd op de kwantitatieve onderzoeksgegevens zullen kwalitatieve uitspraken 
worden gedaan. De projectgroep zal geadviseerd worden om eventueel ontbrekende 
tussendoelen op te nemen in een herziene versie. Op deze manier zal dit onderzoek 
bijdragen aan vernieuwend Montessorionderwijs.  
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Hoofdstuk 5 Analyse van de data   
 
In dit hoofdstuk worden de kwantitatieve onderzoeksresultaten beschreven aan de hand 
van vier figuren. Deze geven antwoord op de onderzoeksvraag ‘In hoeverre 
beantwoorden de rekenactiviteiten zoals geformuleerd in de didactische  
bijsluiters van ‘Wiskunde Montessori Basisonderwijs, delen hele getallen’ aan de  
kerndoelen opgesteld door Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 2006?’  
 
In totaal passen 40 tussendoelen, geselecteerd uit 8 kerndoelen, binnen de leergang 
‘delen, hele getallen’. Deze 40 tussendoelen zijn als variabelen weergegeven in de 
datamatrix, zie bijlage C. De 30 werkkaarten zijn als 30 onderzoekseenheden in de rijen 
geplaatst. Deze matrix bevat de ruwe data voor de onderzoeksresultaten die in dit 
hoofdstuk beschreven zijn. Bij elke lesactiviteit hoort een werkkaart voor de leerling en 
de didactische bijsluiter voor de leerkracht. In dit hoofdstuk wordt eerst weergegeven 
hoeveel lesactiviteiten aansluiten op een tussendoel. Het tweede figuur geeft per 
kerndoel aan in welke mate het aansluit bij de rekenactiviteiten. Vervolgens wordt per 
lesactiviteit het aantal tussendoelen weergegeven. Het materiaal voor ‘delen, hele 
getallen’ is onderverdeeld in vijf domeinen. In het laatste figuur wordt de gemiddelde 
aansluiting met de kerndoelen per domein in kaart gebracht.   
 
 
N= 40                    Aantal lesactiviteiten per tussendoel 

 
Figuur 4: Aantal lesactiviteiten per tussendoelen  
 
De staafdiagram laat het aantal lesactiviteiten zien die corresponderen met een 
tussendoel. Op de x-as staan de tussendoelen genummerd weergegeven. In bijlage B zijn 
de gecodeerde tussendoelen uitgeschreven. De y-as geeft het aantal lesactiviteiten weer. 
Uit bovenstaande staafdiagram blijkt dat 11 tussendoelen niet aansluiten bij het 
materiaal ontworpen door de projectgroep ‘WMBO’ voor de leergang ‘delen, hele 
getallen’. Bovendien laat figuur 4 zien dat het aantal corresponderende lesactiviteiten 
sterk verschilt per tussendoel; de spreiding tussen de scores is hoog.  
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Tussendoelen 27.1.4 en 26.3.3 komen het meest aan bod in het materiaal. Deze 
tussendoelen passen 28 keer binnen een reken-wiskunde activiteit. Deze tussendoelen 
gaan over het onderhouden van parate kennis van aftrektafels. Het is logisch dat de 
werkkaarten die relevant zijn voor deze tussendoelen het hoogst is, omdat ze het 
automatiseren van delen beschrijven. Het automatiseren is van belang, omdat dit het 
werkgeheugen minder belast bij complexere opgaven. Het automatiseren van 
deelopgaven is een proces waar veel oefening voor nodig is. Het niet voldoende 
automatiseren wordt door deskundigen regelmatig als tekortkoming gezien (Gelderblom, 
2007; Ruijssenaars, Van Luit, & Van Lieshout, 2006; Inspectie van Onderwijs, 2008).  
 
Ook tussendoel 27.2.3 heeft veel aansluiting met het materiaal. Dit tussendoel gaat over 
het betekenis geven aan de bewerking ‘delen’ aan de hand van concrete situaties waarin 
sprake is van 'verdelen' en 'opdelen’. Een ander tussendoel die goed aansluit bij de 
werkkaarten is tussendoel 23.4.8. Dit tussendoel gaat over de taal om conclusies te 
generaliseren. Tussendoel 23.4.8 sluit goed aan bij het materiaal, omdat er op de 
werkkaarten consequent beschreven wordt wat kinderen moeten weten, kennen en 
vastleggen. Uit dit onderzoek blijkt dat er een positief verband is tussen het beschrijven 
van wat kinderen moeten weten, kennen en vastleggen en tussendoel 23.4.8. 
 
In het materiaal is er veel aandacht voor de rekenstrategieën, zoals beschreven is in 
tussendoel 25.3. Dit tussendoel geeft een algemene beschrijving van rekenstrategieën 
weer. Tussendoelen 29.4.1, 29.4.2, 29.4.3 en 29.4.4 zijn een uitwerking van tussendoel 
25.3, omdat ze concreet een rekenstrategie omschrijven. Verwachten valt dat deze 
tussendoelen een positieve correlatie met tussendoel 25.3 hebben. Opvallend is dat er 
een groot verschil is tussen deze tussendoelen. Slechts één van deze tussendoelen wordt 
expliciet aangeboden; tussendoel 29.4.1 komt vier keer aan bod. De rekenstrategieën 
omvormen, compenseren en analogie, zoals vermeld in kerndoel 29, komen niet aan bod. 
Er worden wel rekenstrategieën aangeboden, maar deze passen slechts vier keer bij 
kerndoel 29.  
 
Tussendoel 27.2.8.2 past bij één rekenactiviteit. Deze rekenactiviteit gaat over de relatie 
van delen met vermenigvuldigen. Ook de tussendoelen 24.3, 25.8.1, 25.8.2 en 26.3.4 
passen bij één reken-wiskunde activiteit. Bij deze tussendoelen staat het toepassen van 
de kennis in een context centraal.  
 
In totaal passen er 11 tussendoelen niet bij  het materiaal ontwikkeld door projectgroep 
‘Montessori Rekenen Basisonderwijs’. Zeven daarvan horen bij kerndoel 28, waar het 
schattend rekenen centraal staat. Zoals hierboven is aangegeven komen drie 
tussendoelen die betrekking hebben op een rekenstrategie niet aan bod. Ook tussendoel 
24.6 komt niet aan bod. Dit tussendoel beschrijft de volgorde van bewerking.  
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    N=8                 Aansluiting lesactiviteit per kerndoel 
          
 

                              Kerndoel 23  

                                                      Kerndoel 24 

                                                                                                                                                                      Kerndoel 25 

                                                                                                                                                                      Kerndoel 26 

                     Kerndoel 27 

                                                                                                                                                                     Kerndoel 28 

                                                                                                                                                                     Kerndoel 29 

                                                                                                                                                                     kerndoel 30 

 
figuur 5: Aansluiting lesactiviteit per kerndoel                                                                                                                   
 
Bovenstaand figuur geeft statistisch weer welk kerndoel het meeste voorkomt in de 
lesactiviteiten. Kerndoel 27 heeft de meeste aansluiting met de reken-wiskunde 
activiteiten. Dit kerndoel gaat over het automatiseren en memoriseren van sommen. 
Kerndoelen 24 en 30 hebben een geringe aansluiting met het materiaal. Kerndoel 24 
gaat over het oplossen van praktische en formele rekenwiskundige problemen en het 
helder weergeven van redeneringen. In kerndoel 30 wordt het schriftelijk delen volgens 
een standaardprocedure beschreven. Verder blijkt dat kerndoel 28 helemaal niet aan bod 
komt. In dit kerndoel staat het schattend rekenen centraal. Het hoge percentage van 
kerndoel 27 kan deels verklaard worden door het hoge aantal tussendoelen dat bij 
kerndoel 27 hoort.  
 
N = 30                    Aantal tussendoelen per lesactiviteit 
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Figuur 6: Aantal tussendoelen per lesactiviteit 
 
Bovenstaande staafdiagram, figuur 6, geeft aan hoeveel tussendoelen beantwoord wordt 
per lesactiviteit. De dertig lesactiviteiten uit de leergang ‘delen, hele getallen’  zijn op de 
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x-as weergegeven. De onderwerpen van deze lessen zijn opgenomen in bijlage A. Op de 
y-as staat het aantal keer dat een lesactiviteit correspondeert met een tussendoel. Alle 
lesactiviteiten relateren aan minimaal vijf tussendoelen. De variatiebreedte is 8, er is één 
lesactiviteit die aansluit bij 13 tussendoelen. De modus van deze lesactiviteit is 13.  
 
N= 30             Gemiddelde aansluiting kerndoelen per domein         

 
Figuur 7: Gemiddelde aansluiting kerndoelen per domein 
 
Het materiaal ‘delen, hele getallen’ bestaat uit de vijf domeinen, namelijk eigenschappen, 
automatiseren, memoriseren, rekenmanieren en integratie. Om een beeld te krijgen welk 
domein het meest relateert aan de kerndoelen is de gemiddelde frequentie waarmee de 
lesactiviteiten corresponderen met de tussendoelen vergeleken per domein. In figuur 7 is 
te zien dat de lesactiviteiten binnen het domein eigenschappen het vaakst 
corresponderen met tussendoelen. Gemiddeld relateren deze lesactiviteiten aan 13 
tussendoelen. Ook is af te lezen dat het domein ‘memoriseren’ de minste aansluiting 
heeft bij de tussendoelen. Dit is logisch te verklaren, gezien het gering aantal 
tussendoelen dat het memoriseren omschrijft.  
 
In dit hoofdstuk is antwoord gegeven op de onderzoeksvraag. In totaal wordt 72,5% van 
de tussendoelen aangeboden door één of meerdere werkkaarten wat de onderzoeksvraag 
‘In hoeverre beantwoorden de rekenactiviteiten zoals geformuleerd in de didactische 
bijsluiters van ‘Wiskunde Montessori Basisonderwijs, delen hele getallen’ aan de 
kerndoelen opgesteld door Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 2006?’ 
beantwoordt. Gebleken is dat alle werkkaarten relateren aan een tussendoel. In totaal 
passen er 29 van de 40 tussendoelen bij de rekenwiskundige essentie van één of 
meerdere kaarten. In het volgend hoofdstuk worden er conclusies gekoppeld aan deze 
onderzoeksresultaten.  
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Hoofdstuk 6  Conclusie, discussie en aanbevelingen   
 
In dit hoofdstuk wordt in de eerste paragraaf betekenis gegeven aan de 
onderzoeksresultaten. Vervolgens wordt in de discussie kritisch gekeken naar de 
gehanteerde onderzoeksstrategie. In de laatste paragraaf volgen er aanbevelingen voor 
nader onderzoek.  
 
6.1 Conclusie en aanbevelingen 
In het voorgaande hoofdstuk is antwoord gegeven op de onderzoeksvraag; 72,5% van 
de tussendoelen, die passen binnen de leergang ‘delen, hele getallen’, wordt aangeboden 
door één of meerdere reken-wiskunde activiteiten. Ook blijkt dat alle werkkaarten 
aansluiten bij de kerndoelen. Drie van de acht kerndoelen hebben een geringe 
aansluiting bij het materiaal. De projectgroep ‘WMBO’ wordt aanbevolen het materiaal uit 
te breiden. In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op tussendoelen die niet of 
minimaal aan bod komen in het materiaal.  
 
Het toepassen in de context, zoals geformuleerd in tussendoel 27.1.3, 24.3, 25.1, 25.8 
en 26.3.4 past bij twee werkkaarten. Het is belangrijk dat het toepassen in de context 
een centrale plaats krijgt (Van Groenestijn, Borghouts, & Janssen, 2011). Ook ‘het 
lusmodel’ laat zien dat kennis geïntegreerd dient te worden (Klep & Westra, 2009). De 
werkgroep ‘WMBO’ wordt aanbevolen om meerdere opgaven te ontwerpen om informatie 
uit dagelijkse situaties zoals media en reclame om te zetten naar een deelopgave. 
 
Het schattend rekenen wat centraal staat in kerndoel 28 wordt niet expliciet aangeboden. 
Door de kinderen eerst de uitkomst van een opgave te laten schatten, kan kerndoel 28 
een centrale plaats krijgen in het materiaal ontwikkeld voor de leergang ‘delen, hele 
getallen’. Het schattend rekenen kan verweven worden in alreeds bestaande 
lesactiviteiten. 
 
De strategieën compenseren, analogie en omvormen, zoals vermeld in 29.4.3, worden 
niet aangeboden. Bij compenseren wordt een deelsom afgerond tot een rond getal. Zo 
rekent een leerling de som 995:5 uit via de som 1000:5. Vervolgens moet er 5x5 
afgetrokken worden. De strategie analogie wordt toegepast als de som wordt opgelost 
door een overeenkomstige som te maken. Zo worden de sommen ‘810:9 en 8100:9’ 
gemaakt naar analogie van 81:9. Onder de strategie ‘omvormen’ wordt de deelsom 
vergemakkelijkt door beide getallen te verdubbelen of te vermenigvuldigen met een 
getal. Zo heeft de som 600:50 dezelfde uitkomst als 1200:100. Deze strategieën dienen 
zowel bij kale sommen als contextsommen toegepast te worden. Aanbevolen wordt het 
materiaal uit te breiden door rekenactiviteiten te ontwerpen waarin deze drie strategieën 
worden aangeboden.  
 
Dat een deling niet omgekeerd mag worden (12 : 3 ≠ 3 : 12) en dat de volgorde ertoe 
doet ( (24 : 6) : 2 ≠ 24 : (6 : 2) ) komt niet aan bod door het materiaal. Deze 
eigenschappen van delen worden vermeld in tussendoel 26.3.2.  

Uit de analyse blijkt dat er begrippen worden aangeleerd zoals deeltal, deler en quotiënt 
die niet genoemd worden in de kerndoelen. Aanbevolen wordt de keuze van begrippen af 
te stemmen op de kerndoelen.  
 
In het materiaal wordt zowel de happendeling als de staartdeling aangeboden. In 
tussendoel 30.4.2. staat vermeld dat er gekozen kan worden om de formele 
cijferprocedure voor delen niet meer aan te bieden. Uit onderzoek van Van Putten en 
Hickendorff (2006) blijkt dat het gebruik van de traditionele staartendeling iets vaker tot 
succes leidde dan het gebruik van de happendeling. De Moor (2011) en Bakker (2005) 
pleiten ervoor de happenmethode in te zetten zodat kinderen inzicht krijgen in de 
bewerking. Aanbevolen wordt beide strategieën een plaats te geven in de methode. 
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Samenvattend zal het materiaal beter aansluiten op de kerndoelen als het uitgebreid 
wordt met werkkaarten die gericht zijn op het toepassen in een context, schattend 
rekenen en meer gevarieerde rekenstrategieën.  
 
6.1 Discussie 
Door het zoveel mogelijk uitsluiten van factoren die invloed hebben op de 
onderzoeksresultaten, zoals handelen van de leerkracht en test-hertesteffect, is de 
interne validiteit van dit onderzoek hoog. Omdat er gewerkt is met geoperationaliseerde 
variabelen zijn de resultaten nauwelijks afhankelijk van de interpretatie van de 
onderzoekster. Door de gehanteerde onderzoeksstrategie is er een betrouwbaar beeld 
gegeven van de mate waarin de kaarten aansluiten op de kerndoelen.  
 
De beperking van dit onderzoek is dat de tussendoelen niet met elkaar vergeleken 
kunnen worden. Het beheersen van het ene tussendoel zal meer lesaanbod vragen dan 
het andere tussendoel. Er is geen correlatie tussen het aantal tussendoelen waar een 
lesactiviteit aan voldoet en de kwaliteit van een lesactiviteit. Een voorbeeld daarvan zijn 
de lesactiviteiten waar het memoriseren centraal staat. Deze lesactiviteiten passen 
slechts bij vijf tussendoelen. Deze lesactiviteiten zijn belangrijk omdat het memoriseren 
van de tafelproducten veel oefening vraagt (Gelderblom, 2007). Een ander voorbeeld is 
tussendoel 27.2.8.2, ‘delen is het omgekeerde van vermenigvuldigen’. Deze komt slechts 
bij één rekenactiviteit aan bod. Omdat dit tussendoel een klein leerproces omvat, is één 
lesactiviteit voldoende om het tussendoel te beheersen. Overigens mag niet aangenomen 
worden dat elke rekenactiviteit die ontworpen is, ook daadwerkelijk één keer uitgevoerd 
wordt. Door de vrijheid van werkkeuze mag een leerling, onder toeziend oog van de 
leerkracht, kiezen hoe lang en hoe vaak hij werkt met een werkkaart. Om deze reden 
mag niet zomaar de conclusie getrokken worden dat een lesactiviteit met een hoog 
aantal tussendoelen kwalitatief hoger zou zijn dan een lesactiviteit met een geringe 
aansluiting met de kerndoelen.  
  
Op verschillende kaarten wordt aangegeven dat leerlingen met elkaar overleggen. Omdat 
de inhoud van dit overleg niet beschreven staat, kan de relatie met de tussendoelen van 
deze kaarten moeilijker gemeten worden. Wellicht hebben deze kaarten in een 
praktijksituatie een sterker verband met de tussendoelen dan de onderzoeksresultaten 
laten zien. Onderzoek van Joha, Van Luit en Vermeer (1999) bevestigt dat het bundelen 
en delen van kennis en ervaringen effectief is voor de implementatie van nieuwe 
werkwijzen. Aanbevolen wordt bij de uitbreiding van het materiaal het samenwerken een 
belangrijke plaats te blijven geven. 
 
6.2 Aanbevelingen voor nader onderzoek 
Voorgaand onderzoek door De la Mar-Beurden (2010) leek aan te tonen dat leerlingen 
kwalitatief beter presteren door inzet van het materiaal. Dit onderzoek verrijkt het 
voorgaande onderzoek door in kaart te brengen welke strategieën er aangeboden 
worden, en aan welke kerndoelen het materiaal beantwoordt.  
 
Om te toetsen of met het materiaal de kerndoelen ook daadwerkelijk bereikt worden, 
wordt aanbevolen om de werkkaarten te evalueren door een praktijksituatie na te 
bootsen, waarbij bijvoorbeeld een groep leerlingen van voldoende grootte getoetst wordt 
voor en na gebruik van het materiaal. Door een praktijksituatie na te bootsen, zullen ook 
aspecten als vrije werkkeuze in het gebruik van de werkkaarten (hoe lang en hoe vaak) 
en het delen van kennis en ervaringen aan bod komen. Hierbij zal ook gebruik moeten 
worden gemaakt van een controlegroep, die de werkkaarten niet gebruikt. Hierdoor kan 
uitgesloten worden of het maken van de toets op zich al een verbeterend effect heeft. 
Het is ook het aanbevelen waard om leerkrachten die reeds werken met het materiaal te 
bevragen op hun ervaringen. 
 
Ook kan dit onderzoek aangevuld worden door niet alleen de kerndoelen te nemen als 
variabele maar ook de referentieniveaus. Volgens Noteboom, Van Os, & Spek (2011) zijn 
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de referentieniveaus een nadere aanvulling op de kerndoelen omdat ze specifieker het 
niveau omschrijven. Bovendien kan dit onderzoek uitgebreid worden door de 
onderzoeksvraag op de hele methode toe te passen. Als op basis van de 
onderzoeksresultaten de methode herschreven wordt, kan een Montessoriaanse 
rekenmethode gerealiseerd worden die aansluit op alle kerndoelen. Dit zal een 
kwaliteitsimpuls geven aan het rekenonderwijs op Montessorischolen.  
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Hoofdstuk 7 Evaluatie en reflectie  

In dit hoofdstuk blik ik terug op het leerproces van het 
afgelopen jaar. Aan de hand van het STARRT-model beschrijf 
ik belangrijke leermomenten. Naast dit reflectiemodel is het 
IJsbergmodel gebruikt om een koppeling te leggen naar mijn 
opvattingen en motieven. De eindkwalificaties van Master 
‘Special Educational Needs’ zijn verweven in dit hoofdstuk.  

7.1 Evaluatie  

Boven de waterlijn (Situatie, Taak, Actie en Resultaat) 

Terugkijkend ben ik erg tevreden over het leerproces van het 
afgelopen jaar. Door de structuur en systematiek die ik 
gehanteerd heb, kon ik me goed aan mijn planning kon houden. Mijn eerste leerdoel, het 
verzamelen van ruwe data en deze omzetten in staafdiagrammen, heb ik in september 
2011 gehaald. Vervolgens heb ik verschillende bewerkingen zoals standaarddeviatie en 
correlatiecoëfficiënt uitgevoerd die geen relevante informatie gaven. Ik vind het jammer 
dat mijn kennis over statistiek niet zichtbaar is geworden in dit onderzoek. Ik had mezelf 
ten doel gesteld om mijn theoretische verkenning aan te scherpen. Ik heb veel 
aanpassingen aangebracht omdat ik niet alleen de inhoud wilde aanscherpen, maar ook 
mijn schrijfwijze aanzienlijk heb verbeterd. Door in gesprek te gaan met de projectgroep 
heb ik verdieping aan kunnen brengen in mijn theoretische verkenning. Ik heb het 
aanpassen van mijn theoretische verkenning ervaren als een arbeidsintensieve klus 
omdat ik regelmatig niet gefocust was. Ik heb geleerd dat een onderzoeker zich continu 
moet richten op het beantwoorden van de onderzoeksvraag (Van Peet, & Everaert, 
2011). Het antwoord op de onderzoeksvraag verraste me; ik had verwacht dat minder 
kerndoelen zouden aansluiten op het materiaal. Dit gaf mij spanning, omdat ik twijfelde 
of ik wel voldoende aanbevelingen kon geven. Door de begeleiding van de projectgroep 
‘WMBO’ heb ik ingezien dat op basis van de kwantitatieve dataverzamelingsmethode 
kwalitatieve uitspraken kunnen worden gedaan. Ik heb de onderzoeksstrategie sterk 
moeten aanpassen zoals toegelicht in bijlage H. 

Onder de waterlijn 

Het past bij mij als persoon om zorgvuldig en planmatig te werken. Deze eigenschappen 
heb ik goed kunnen benutten tijdens de uitvoering van mijn onderzoek.  

Ik ben ervan overtuigd dat goed onderwijs gefundeerd is op onderzoek. Dit heeft 
gevolgen voor mijn handelen als R.T.-er en leerkracht. Ik hecht er veel belang aan om 
beslissingen in het onderwijs bewust uit te voeren en zo min mogelijk intuïtief werken. 
Deze ontwikkeling hoort bij eindkwalificatie C1, onderzoekende houding.  

7.2 Reflectie 

7.2.1 Samenwerking 

Boven de waterlijn (Situatie, Taak, Actie & Resultaat) 

Door mijn onderzoeksvraag af te stemmen op de hulpvraag van de projectgroep ‘WMBO’, 
kan ik een actieve bijdrage leveren aan vernieuwend Montessorionderwijs. Tijdens de 
presentatie van de onderzoeksresultaten kreeg ik positieve feedback op de gehanteerde 
onderzoeksmethodiek en de wijze waarop de resultaten zijn weergegeven. Door deze 
samenwerking ben ik overtuigd van het belang van mijn onderzoek. Ik ben trots dat er in 
het tijdschrift ‘Montessori Mededelingen’ aandacht wordt besteed aan mijn onderzoek, 
zoals weergegeven in bijlage D. Deze samenwerking heb ik beschreven in het derde 
leerdoel en past binnen eindkwalificatie B4, de leraar als participant in de verandering. 
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Onder de waterlijn  

Dit onderzoek past bij mij als persoon omdat ik het Montessorionderwijs een warm hart 
toedraag. Toen ik op 14 december gevraagd werd het onderzoek uit te breiden, voelde ik 
me erg gewaardeerd. Deze baan geeft mij de mogelijkheid om een actieve bijdrage te 
leveren aan rekenonderwijs dat geankerd is in de Montessoripedagogiek en voldoet aan 
de kerndoelen. Ik kijk er erg naar uit meerdere onderzoeken te verrichten zodat ik 
meewerk aan een krachtige leer- en leefomgeving (eindkwalificatie A1).    

Ik heb ervaren dat het organiseren van feedback van verschillende actoren heeft 
bijgedragen aan mijn ontwikkeling. Zo heb ik een intersubjectief beeld gekregen van 
mijn handelen en functioneren. Deze ontwikkeling hoort binnen eindkwalificatie C3, 
reflectie en ontwikkeling en heb ik mezelf voorgenomen in het vierde leerdoel. In de 
eerste plaats heeft mijn leerteam en mijn docent een grote bijdrage geleverd aan mijn 
onderzoek omdat ik advies kreeg op momenten dat ik leek vast te lopen. Zo hebben ze 
me tijdig gewaarschuwd dat de uitwerking van mijn onderzoek niet meer paste bij mijn 
onderzoeksvraag. Mijn leerteam kon me overtuigen dat het stellen van kleine doelen per 
dagdeel het werken overzichtelijker maakt. Daardoor lukt het me om mijn persoonlijke 
grenzen te bewaken. Dit leerproces hoort bij eindkwalificatie A3, de leraar als persoon. In 
de eerste paragraaf heb ik beschreven dat de samenwerking met de projectgroep de 
kwaliteit van het onderzoek heeft verhoogd.  

7.2.2 samenvatting 

Samenvattend heeft dit onderzoek een grote bijdrage geleverd aan mijn omgeving 
(eindkwalificatie B). Dit onderzoek is niet slechts relevant voor een klas of een school, 
maar voor alle Montessorischolen die geïnteresseerd zijn in vernieuwend rekenonderwijs. 
Ook heeft dit onderzoek bijgedragen aan mij als persoon (eindkwalificatie C) zoals ik me 
voornam in leerdoel vijf. Door het werken aan het onderzoek heb ik een ander 
denkpatroon aangenomen. Ik heb een analyserend denkvermogen ontwikkeld en heb 
meer waardering gekregen voor onderzoek.  
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Nawoord 
 
Om te komen tot goede onderzoeksresultaten ben ik namens de projectgroep ‘Wiskunde 
Montessori Basisonderwijs’ begeleid door mw. Els Westra-Mattijssen. Op deze manier wil 
ik haar bedanken voor haar gastvrijheid en goede begeleiding. Ik ben ervan overtuigd 
dat ik door deze samenwerking een waardevolle bijdrage kan leveren aan het 
Montessorionderwijs. Ook gaat mijn dank uit naar mijn docenten op de HU omdat zij me 
geholpen hebben met een brede blik naar het Montessorionderwijs te kijken. Mijn 
leerteamgenoten bedank ik voor hun luisterend oor en hun praktische adviezen. Mijn drie 
‘critical friends’ Cora Ruissen, Carlijn Oudelaar en Janne Penninx mogen niet ontbreken in 
dit dankwoord. Jullie kritische blik heeft een enorme bijdrage geleverd aan mijn 
onderzoek. Ook mijn vriend Paul Wilhelm wil ik op deze manier bedanken omdat hij mij 
enorm gesteund heeft. Als laatste, maar zeker niet de minste, gaat mijn dank uit naar 
mijn moeder die mij hielp de laatste puntjes op de i te zetten. 
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Bijlage A Titel werkkaarten 
 

1 Eigenschappen delen en vermenigvuldigen 
2 Delen door 10-tallen, 100-tallen en 1000-tallen 
3 Dobbel maar raak 
4 Happendeling 
5 Splitsen 1 
6 Splitsen 2 
7 Staardeling 1 
8 Staartdeling 2 
9 Deelspel 
10 Computer 
11 Weet en zweet 
12 Weet en zweet 
13 Delen door tientallen en hondertallen 
14 Groepjes maken 
15 Happendeling 1  
16 Happendeling 2 
17 Splitsen 1 
18 Splitsen 2 
19 Verdelingsdeling pindaspel 
20 Verdelingsdeling deelbordje 
21 Verdelingsdeling gouden materiaal 
22 Verdelingsdeling fichesspel 
23 Staartdeling 1 
24 Staartdeling 2 
25 Deelbaarheid getallen 
26 Delers 
27 Gemeenschappelijke delers 
28 Ontbinden factoren 
29 priemgetallen 
30 schoolreisje 
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Bijlage B gecodeerde kerndoelen 
 
Kerndoel 23 De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken. 

23.1.1 Taal voor het uitdrukken of benoemen van: 

kolomsgewijs rekenen en cijferen 
(bijv. wisselen, positiewaarde, kolom, verkorten, tussenuitkomst, 
'onthouden', 'lenen').                    

                                                          
23.1.5 Algoritmen bij kolomsgewijs rekenen en cijferen bij optellen, 

aftrekken en vermenigvuldigen.  

                                         
23.4.5 taal om strategieën en algoritmes te beschrijven en te beoordelen 

(bijv. bij het rijgen: eerst de tientallen er bij, dan de eenheden; bij 
het kolomsgewijs optellen: eerst doe je de honderdtallen, dan de 
tientallen en dan de eenheden; bij het cijferen: 3 onthouden betekent 
dat je 30 wisselt tegen 3 op de volgende positie).  

 
23.4.8 taal om conclusies te generaliseren 

(bijv. 25 is deelbaar door 5, 30 en 35 zijn dat ook. Zijn dan ook alle 
volgende getallen in deze rij deelbaar door 5? Ja, want elk tiental is 
deelbaar door 5 (10 is deelbaar door 5) en elk tiental plus vijf is dan 
ook deelbaar door 5).  

 
Kerndoel 24 De leerlingen leren praktische en formele reken-wiskundige 

problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven. 
 

24.3 problemen in verband met delen 
(bijv. In elke bus gaan 45 personen. Hoeveel bussen zijn nodig om 
560 personen te vervoeren?; Hoe kun je zien of een getal deelbaar is 
door 5?).  

 
24.4 problemen in verband met rekenstrategieën 

(bijv. Hoe kun je 12 x 75 handig uitrekenen?).  

 
24.6 problemen in verband met volgorde van bewerkingen 

(bijv. Maakt de volgorde waarin je rekent uit bij 3 + 5 x 8?).  

 
Kerndoel 25 De leerlingen leren aanpakken bij het oplossen van 

reken-wiskundeproblemen te onderbouwen en leren 
oplossingen te beoordelen. 
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25.1 aantallen, maten, tijd, en berekeningen daarmee in de context van 
het leven van alledag.  

 

25.3 rekenstrategieën 
(bijv. in het schattend rekenen, hoofdrekenen en het kolomsgewijs 
rekenen, rekenwijzen onderbouwen op basis van eigenschappen en 
structuur van getallen en telrij). 

 
25.8.1 situaties voorstellen en alert zijn op redeneerfouten bij complexe 

maatschappelijke realiteiten. 

 
25.8.2 informatie uit de media, in reclame en in dagelijkse situaties kritisch 

wiskundig doordenken (bijv. aanbiedingen van mobieltjes).  

 
Kerndoel 26 De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, 

gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en 
verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische 
situaties mee te rekenen. 
 

26.1.2 Hoeveelheid, grootte en hun relaties, bijzondere getalpatronen: 
tafelgetallen op de getallenlijn en het honderdveld.  
 

26.1.5 bijzondere getallen, zoals kwadraten, gemene veelvouden, delers en 
priemgetallen.  

 
26.3.1 betekenis van de bewerkingen vermenigvuldigen en delen in 

verschillende eenvoudige contexten.  

 
26.3.2 verkenning van de eigenschappen van vermenigvuldigen en delen.  

 
26.3.3 veelvouden en deelbaarheid als basis voor:  

a. kerndoel 27: het vlot kennen van de basisbewerkingen  
b. kerndoel 28: het schattend rekenen  
c. kerndoel 29: het handig rekenen  
d. kerndoel 30: het schriftelijk rekenen  
e. kerndoel 31: het gebruik van de rekenmachine 

 
26.3.4 uitbreiding van betekenis van de basisbewerkingen in: allerlei 

praktische contexten, het rekenen met kommagetallen , het meten 
en rekenen met maten en meetkunde, zoals het vergroten / 
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verkleinen van figuren.  

 

 
Kerndoel 27 De leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen 

in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij 
optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend 
zijn. 
 

27.1.4 onderhouden en toepassen van:  

o de parate kennis van de optel-/ aftrektafels  
o het vlot en handig berekenen van optellingen en 

aftrekkingen tot 100  
o het analogierekenen, ook met grotere getallen 

 
27.2.2 betekenis geven aan de bewerking delen aan de hand van concrete 

situaties waarin sprake is van 'verdelen' en 'opdelen.  

 
27.2.3 betekenis geven aan de bewerking delen in situaties met opgaande 

delingen, maar ook in situaties met rest.  

 
27.2.4 bewustmaking van het 'inverse' karakter (omgekeerde handelingen) 

van vermenigvuldigen en delen, en gebruik makend van de kennis 
van vermenigvuldigstrategieën.  

 
27.2.5 gebruik van het groeperen en herhaald aftrekken als 

oplossingsstrategieën voor delen.  

 
27.2.6 het steeds vlotter en 'automatischer' leren berekenen van eenvoudige 

delingen, met en zonder rest.  

 
27.2.7 het ontwikkelen van het analogierekenen: 20 x 50 = 1000, denkend 

aan 2 x 5 = 10 en 5600 : 80 = 70, denkend aan 56 : 8 =. 

27.2.8.2 Onderhouden en toepassen van de kennis van delingen die 
omkeringen van tafelproducten zijn. 

 
27.2.8.3 onderhouden en toepassen van het vlot en handig vermenigvuldigen 

en delen (met en zonder rest) met grotere getallen tot 100. 

 
27.2.8.4 onderhouden en toepassen van analogierekenen ermee, ook met 

grotere getallen: 56000 : 80; 300 x 6000. 
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Kerndoel 28 De leerlingen leren schattend tellen en rekenen. 
 

28.2.1 schattend rekenen en redeneren, rekenen via ronde getallen en 
kennis van rekenfeiten bij verschillende bewerkingen.  
 

28.2.4 beoordelen hoe nauwkeurig gerekend moet worden op basis van de 
grootte van de getallen en de aard van de context.  

 
28.2.5 herkennen welke schatstrategie het best passend is en deze kunnen 

toepassen.  

 
28.2.6 beredeneren hoe ver de geschatte uitkomst af zal wijken van de 

werkelijke uitkomst.  

 
28.2.7 weten hoe men schattend rekent in allerlei maatschappelijke 

contexten en tevens begrijpen waarom dat daar zo gebeurt.  

 
28.2.10 kritisch analyseren van en betekenis geven aan berekeningen met 

geschatte of afgeronde getallen; 
zijn de juiste keuzes gemaakt en correcte conclusies getrokken?  

  

 
28.2.12 schatten van de uitkomsten van cijfersommen bij hele en vooral bij 

kommagetallen.  

 
Kerndoel 29 De leerlingen leren handig optellen, aftrekken, 

vermenigvuldigen en delen 

29.4.1 handig delen met de strategie verdelen (252 : 6 → 240 : 6 + 12 : 6).  

 
29.4.2 handig delen met de strategie compenseren (995 : 5 via 1000 : 5 - 5 

: 5).  
 

29.4.3 handig delen met de strategie analogie (810 : 9 of 8100 : 9 naar 
analogie van 81 : 9). 
 

29.4.4 handig delen met de strategie  omvormen (600 : 50 is evenveel als 
1200 : 100). 
 
 

Kerndoel 30 De leerlingen leren schriftelijk optellen, aftrekken, 
vermenigvuldigen en delen volgens meer of minder verkorte 
standaardprocedures. 
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30.4.1 verkenning van de procedure van het herhaald aftrekken. 
(bijv.: 256:4, 624:24) 
            624: 24 =  
            240-  10x 
            384 
            240-  10x 
            144 
            120-    5x 
              24 
              24-   1x 
                0   26    

 
30.4.2 inoefenen van de procedure van het herhaald aftrekken waarbij een 

werkwijze wordt nagestreefd met zo groot mogelijke 'happen': 
veelvouden van 100 en van 10, en een hap kleiner dan 10. De 
formele cijferprocedures voor delen worden in het basisonderwijs niet 
(meer) aangeboden. 

 
 
  


