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Een belangrijke doelstelling binnen het onderwijs is dat leerlingen in staat zijn om 

rekenproblemen op te lossen. Rekenproblemen worden ook wel 

toepassingsopgaven genoemd. Ze komen vaak voor in rekenmethoden die hogere 

leerjaren van de basisschool gebruiken en in rekentoetsen zoals die van het CITO.. 

Toepassingsopgaven zijn vooral bedoeld om leerlingen te leren hoe ze hun reken of 

wiskundekennis in min of meer realistische situaties zelf kunnen toepassen. Die 

vaardigheid wordt in onze maatschappij steeds belangrijker (Martin & Mullis, 

2013). De opgaven kennen een vaste opbouw: met tekst en soms ook een afbeelding 

krijgen de leerlingen een probleemsituatie aangeboden en daarna volgt een vraag 

die vereist dat leerlingen hun rekenkennis gaan gebruiken. Bijvoorbeeld: Iedere 

maand krijgt Ida 35 euro zakgeld. Van dit geld spaart ze 2/5 deel om een IPod te 

kopen. De IPod die ze op het oog heeft kost 144 euro. Ida besteedt het andere deel 

van haar zakgeld aan leuke dingen. Ze heeft al 45 euro gespaard. Hoeveel 

maanden minstens moet ze nog sparen om de IPod te kunnen kopen? 

De informatie over de probleemsituatie is in toepassingsopgaven vaak 

duidelijk herkenbaar voor leerlingen. De moeilijkheid van deze opgaven voor 

leerlingen ligt aan de afleiders in de tekst (hier: dat Ida het andere deel aan leuke 

dingen besteedt) en aan de rekenbewerkingen die nodig zijn (hier: aftrek en 

deelbewerking). Het herkennen van een enkele rekenbewerking in een opgave is 

meestal makkelijker dan het herkennen van een combinatie van bewerkingen.  

Het oplossen van toepassingsopgaven vinden leerlingen vaak moeilijker 

dan het oplossen van kale sommen. In de rekenmethoden wordt aan het oplossen 

van toepassingsopgaven vaak geen speciale aandacht besteed. Er zijn 

computerprogramma’s ontwikkeld om leerlingen te helpen om door oefenen op 

internet meer vaardigheid te krijgen in het oplossen van opgaven en in de stappen 

die je moet nemen om dergelijke opgaven op te lossen.  
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Episodes van probleem oplossen 

Om leerlingen te helpen die moeite hebben met toepassingsopgaven is in 

onderzoeksliteratuur nagegaan hoe goede probleemoplossers de opgaven 

aanpakken. Volgens Schoenfeld (1992), een gerenommeerd onderzoeker, verloopt 

het oplossen van reken/wiskundeproblemen bij goede probleemoplossers altijd 

volgens bepaalde episodes (aandachtspunten). Zij zullen een opgave eerst 

nauwkeurig lezen en vormen zich een globaal beeld van de situatie in de opgave. 

Daarna analyseren ze welke woorden en getallen de kern van de probleemsituatie 

vormen. Vervolgens exploreren zij de situatie verder en gaan na welke rekenkennis 

nodig is. Als hen die goed voor ogen staat kan er een plan worden gemaakt om de 

opgave uit te rekenen en dat plan wordt uitgevoerd. Sterke probleemoplossers 

controleren doorgaans nog of hun antwoord past bij de vraag. Zij zijn in staat om 

flexibel om te gaan met de episodes: lezen, analyseren, exploreren, plannen, 

implementeren en controleren. Van zwakke probleemoplossers is bekend dat ze de 

episodes minder goed hanteren. Ze besteden minder tijd aan het lezen, analyseren 

van de probleemsituatie, exploreren van de benodigde rekenkennis en het 

controleren van hun antwoord (Schoenfeld, 1992). Op basis van de getallen in een 

opgave maken ze vaak een plan en proberen dit dan uit te rekenen zonder goed 

rekening te houden met de probleemsituatie en de gestelde vraag (Mayer & 

Hegarty, 1996).  

 

Het oplossen van toepassingsopgaven in het rekenonderwijs 

Hoewel leerlingen om verschillende redenen moeilijkheden kunnen hebben 

met toepassingsopgaven ontvangen ze doorgaans in het onderwijs weinig specifieke 

ondersteuning van hun leerkrachten. Dat komt waarschijnlijk omdat 

rekenmethoden nauwelijks aanwijzingen aan leerkrachten geven over hoe ze 

leerlingen kunnen helpen. Bijvoorbeeld het gebruik van Schoenfeld’s episodes of 

andere systematieken voor probleemoplossen worden in methodes vaak niet 

behandeld. Vaak laten leerkrachten als steun aan leerlingen de toepassingsopgave 

hardop voorlezen en in hun eigen woorden navertellen. Leerkrachten zien 

toepassingsopgaven vooral als een leesprobleem en proberen leerlingen daarbij te 

 

 

helpen. Maar de effectiviteit van deze aanpak laat te wensen over (Tarr, Chavez, 

Reys, & Reys, 2006; Verschaffel, De Corte, Lasure, Van Vaerenbergh, Bogaerts, & 

Ratinckx, 1999).  

 

Verbetering van de instructie in het oplossen van toepassingsopgaven 

Uit onderzoek van de laatste decennia blijkt dat er verschillende 

mogelijkheden zijn om leerlingen te onderwijzen in het oplossen van 

toepassingsopgaven. Een ervan is om verschillende typen toepassingsopgaven aan 

te leren die naast elkaar voorkomen in de rekenboeken en rekentoetsen. Maar, je 

kunt leerlingen niet alle verschillende typen niet aanleren, dat zijn er te veel. 

Daarom raden we aan om een begeleidende manier van instructie te gebruiken 

waarbij leerlingen leren om zelfstandig toepassingopgaven op te lossen door 

episodes (aandachtspunten) voor het oplossen van opgaven te gebruiken. 

Leerlingen leren op die manier een systematische aanpak te hanteren (Sfard & 

Kieran, 2001; Hohn & Frey, 2002). Leerlingen kunnen leren om een stappenplan 

met aandachtspunten te gebruiken Als ze niet verder kunnen dan dient het plan om 

leerlingen zichzelf af te laten vragen bij welke episode (stap) ze vast lopen en 

waarin ze hulp nodig hebben (Schoenfeld, 2002). De instructie bestaat er uit om 

leerlingen te leren om hulp te vragen bij de episode waar ze niet verder komen. De 

hulp kan bestaan uit korte instructies per episode. De hulp kan bestaan uit 

procedurele aanwijzingen (bijvoorbeeld vragen of tips voor het uitvoeren van een 

episode) of uit inhoudelijke aanwijzingen (concrete hulp per episode). Het doel is 

om leerlingen met de episodes na te laten denken over het oplossen van een opgave 

zonder hen te trainen in een vast stappenplan. Op die manier blijft hun aanpak 

flexiebel en kunnen verschillende typen opgaven worden aangepakt (Mayer, 2004).  

Maar, het is moeilijk voor leerlingen om goed te onderkennen waar ze zijn 

vastgelopen en om de hulpaanwijzingen te gebruiken om zelf weer verder te gaan. 

Leerlingen hebben soms de neiging om hulp over te slaan om de opgave maar snel 

af te krijgen of om zich juist door de hulp zo veel mogelijk op sleeptouw te laten 

nemen. In beide gevallen leren ze weinig van de hulp. Leerlingen moeten dan ook 

leren om met hulp om te gaan (Ku, Harter, Liu, Thompson, & Cheng, 2007). Voor 

leerkrachten is er professionele training nodig om te leren begeleide instructie 
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systematisch aan te bieden. Begeleide instructie vraagt veel inhoudelijke kennis van 

de leerkrachten over het oplossen van toepassingsopgaven door leerlingen, maar 

ook veel organisatievermogen om het werk van individuele leerlingen te volgen en 

om passende hulp te geven (Jacobs, Franke, Carpenter, Levi, & Battey, 2007). 

 

Computerprogramma’s voor individuele ondersteuning van leerlingen 

Computer programma’s kunnen leerkrachten helpen om individuele 

ondersteuning te geven aan leerlingen bij het oplossen van toepassingsopgaven. De 

episodes van Schoenfeld zijn gebruikt in enkele studies. Er zijn 

computerprogramma’s ontworpen die aan de hand van een stappenplan met 

episodes leerlingen hulp aanbieden tijdens het probleemoplossen (Kramarski & 

Gutman, 2006; Kramarski & Friedman, 2014; Teong, 2003; Jacobse & Harskamp, 

2009). Naar een van deze programma’s (Jacobse, 2012) is in dit proefschrift nader 

onderzoek gedaan. Het programma staat op internet en heeft de volgende 

onderdelen (zie figuur 1 en 2).  

 

 
Figuur 1. Scherm met de opgave en het stappenplan met hints  

 

 

 

 
Figuur 2. De hints die verschijnen na klikken op: ‘ik lees heel goed’, ‘ik kijk wat 

voor som het is’, en ‘ik maak een plan’.   

 

Nadat de leerlingen zijn ingelogd en ze in het keuzescherm de les hebben 

geselecteerd worden ze doorverwezen naar een toepassingsopgave. Het scherm dat 

leerlingen dan gepresenteerd krijgen is te zien in figuur 1. Aan de linkerkant staat 

de opgave vermeld. In het midden is het stappenplan met de hints waar leerlingen 

gebruik van kunnen maken. De hint ‘ik lees heel goed’ is er om leerlingen te helpen 

bij het lezen en analyseren van de opgave: de leerlingen zien de probleemsituatie in 

een schema (zie figuur 2). In de hint ‘ik kijk wat voor som het is’ wordt een schema 

gegeven dat verder ingaat op de relatie tussen de getallen in de opgave. Hiermee 

krijgen leerlingen hulp bij het exploreren van de rekenbewerking die nodig is voor 

de oplossing. De hint ‘ik maak een plan’ kunnen ze gebruiken als ze moeite hebben 

om een rekenplan te maken en in deze hint wordt een deel van zo’n rekenplan 

getoond. De hints worden getoond in het veld ‘weergave van hints’. De leerlingen 

kunnen drie keer een antwoordpogingen doen in het ‘antwoordveld’ (zie figuur 1). 

Het ‘antwoordveld’ is pas beschikbaar nadat er op de knop ‘ik controleer mijn 

antwoord’ is gedrukt. Nadat leerlingen het juiste antwoord hebben gegeven of 

driemaal een onjuist antwoord hebben ingevuld, kunnen ze op de knop klikken ‘wat 

leer ik ervan?’. Ze krijgen een uitgewerkte oplossing te zien die ze kunnen 

vergelijken met hun eigen oplossing.    

In een eerste studie is onderzocht in hoeverre leerkrachten hun leerlingen 

goed met het computerprogramma kunnen laten werken. In de daarop volgende 

studies is gekeken in hoeverre veranderingen in inhoud, opzet of presentatie van de 
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hulp in het programma kunnen leiden tot beter gebruik van het programma door 

leerlingen en verbetering in het zelfstandig oplossen van toepassingsopgaven.   

 

       



Het programma is door leerkrachten van de hoogste groepen tijdens hun 

rekenlessen uitgevoerd. Het doel was om na te gaan hoe leerkrachten hun 

leerlingen met het computer programma lieten werken en tot welke leerresultaten 

dat zou leiden. Het was van belang om te weten of leerkrachten het programma 

konden gebruiken in hun rekenlessen, omdat dan nader onderzoek gedaan kon 

worden naar het verder verbeteren van het programma. Onderzoek laat namelijk 

zien dat computerprogramma’s niet altijd bruikbaar zijn in de praktijk. Daarbij 

moet worden aangetekend dat als computerprogramma’s wel bruikbaar zijn de 

resultaten in de praktijk vaak minder goed zijn dan wanneer onderzoekers hun 

programma’s zelf in de praktijk testen. Dit heeft er vermoedelijk mee te maken dat 

leerkrachten programma’s vaak (iets) anders inzetten dan de bedoeling is (Dignath 

& Büttner, 2008).  

De leerkrachten in ons onderzoek zijn voorafgaand aan het gebruik van het 

programma getraind in hoe het werkte en hoe de leerkrachten het programma 

dienden in te zetten tijdens hun lessen. Het programma bood voor 10 weken 

oefenstof en per week waren er een achttal opgaven. De leerlingen deden het 

programma een keer per week en de leerkrachten gaven les uit de gewone 

rekenmethode van de school. Maar, de toepassingsopgaven in de methode werden 

overgeslagen en in plaats daarvan waren er de opgaven uit het programma. De 

opgaven in het prograsmma hadden een opklimming in moeilijkheid: eenvoudige, 

gemiddelde en complexe opgaven. Naarmate leerlingen meer opgaven goed 

maakten kwamen ze in een hoger niveau van opgaven. Het computerprogramma 

verzamelde van elke leerling gegevens zodat de leerkracht kon nagaan hoeveel van 

de wekelijkse opgaven elke leerling had opgelost, met wel resultaat en welke hulp er 

was gebruikt. Deze gegevens konden worden geraadpleegd in een overzicht en de 

leerkracht kon per leerling en per opgave nagaan wat de leerling had gedaan.  

 

 

De onderzoeksgegevens lieten zien dat de leerkrachten goed in staat waren 

om hun leerlingen met het computer programma te laten werken, want de meeste 

leerlingen hebben alle lessen gemaakt en waren in staat om tijdens de lessen de 

meeste opgaven op te lossen. De gegevens van de leerlingen in de 

groepsoverzichten werden wekelijks bekeken door de leerkrachten. Ze letten 

voornamelijk op hoeveel goed de leerlingen hadden gemaakt en minder op het 

gebruik van hints door leerlingen die veel fouten maakten. Ze gaven aan daarvoor 

onvoldoende tijd te hebben. Maar, de informatie had de leerkrachten kunnen 

helpen in het geven van feedback aan leerlingen over het gebruik van de hints om 

tot goede oplossingen te komen. Desondanks bleek dat na het programma de 

meeste leerlingen meer toepassingsopgaven correct zelfstandig konden oplossen 

dan voor het programma. Verder bleek na het programma dat leerlingen die met 

het programma hadden gewerkt beter zelfstandig toepassingsopgaven konden 

oplossen dan leerlingen die die niet met het programma hadden gewerkt maar 

aleen met de gewone rekenmethode. 

Het verschil in prestaties tussen leerlingen met en zonder programma zou 

waarschijnlijk groter zijn geweest wanneer het programma precies zo was gebruikt 

als bedoeld en de leerkrachten de zwakke probleemoplossers die geen of 

onsuccesvol gebruik van hints maakten extra hadden begeleid. De conclusie uit het 

onderzoek is dat leerkrachten in staat zijn om een computerprogramma voor 

toepassingsopgaven in hun rekenlessen in te voeren. Maar, om de hints in het 

computer programma nog beter door leerlingen te laten benutten zou het kunnen 

helpen om leerkrachten te coachen in het gebruik van het programma met hun 

leerlingen tijdens de les. 

In de volgende hoofdstukken is nagegaan hoe het programma zelf verder 

verbeterd kon worden.  

 



Het programma bevatte een combinatie van inhoudelijke en procedurele 

hints. Er werden dus niet alleen algemene tips en vragen gegeven bij de episodes a) 

lezen en Analyseren, b) exploreren en c) plannen, maar ook inhoudelijke 

aanwijzingen voor het concreet helpen van leerlingen bij een opgave. Bijvoorbeeld 
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Het programma bevatte een combinatie van inhoudelijke en procedurele 

hints. Er werden dus niet alleen algemene tips en vragen gegeven bij de episodes a) 

lezen en Analyseren, b) exploreren en c) plannen, maar ook inhoudelijke 

aanwijzingen voor het concreet helpen van leerlingen bij een opgave. Bijvoorbeeld 
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voor de episode ‘lezen en analyseren’ bestond de procedurele versie uit de hint: ‘Zeg 

in je eigen woorden waar de opgave over gaat’, of: ‘Welke woorden en getallen heb 

je echt nodig om de opgave op te lossen?’ De combinatie van inhoudelijke en 

procedurele hints bestond voor deze episode uit een schema met een korte 

beschrijving van de probleemsituatie en de aanwijzing: ‘Welke vraag hoort er bij?  

Er zijn verschillende studies gedaan die er op duiden dat hints met een 

combinatie van inhoudelijke en procedurele aanwijzingen leerlingen helpen om 

hun probleemoplossende vaardigheden te verbeteren (Chan, Sung, & Lin, 2006). 

Maar er zijn ook studies uitgevoerd waaruit blijkt dat procedurele aanwijzingen op 

zichzelf al kunnen leiden tot vooruitgang lieten in probleemoplossende 

vaardigheden van leerlingen (Kramarski & Friedman, 2014).  

We hebben daarom onderzocht of een combinatie van inhoudelijke en 

procedurele hints het probleemoplossen meer stimuleert dan het aanbieden van 

procedurele hints. Er werden twee onderzoeksgroepen samengesteld die beide met 

het computer programma hebben gewerkt met als enige verschil de inhoud van de 

hints. Onder supervisie van een onderzoeker werkten leerlingen van beide 

onderzoeksgroepen individueel buiten het lokaal in het programma. De resultaten 

wezen uit dat leerlingen die met de combinatie van inhoudelijke en procedurele 

hints werkten vaker en met meer succes de hints gebruikten dan de leerlingen uit 

de andere onderzoeksgroep. Verder bleek op de natoets met toepassingsopgaven 

dat leerlingen die inhoudelijke en procedurele hints hadden gebruikt hoger 

scoorden dan leerlingen die met procedurele hints hadden gewerkt. Dat gold zowel 

voor leerlingen die onder als bovengemiddeld scoorden op de voortoets.  

De onderzoeksresultaten gaven duidelijke aanwijzingen dat de procedurele 

met inhoudelijke combinatie van hints effectiever was voor gebruik door leerlingen 

dan alleen de procedurele hints. In de volgende onderzoeken is daarom steeds met 

de combinatie van procedurele en inhoudelijke hints gewerkt 

 

 

 





Er is nagegaan in hoeverre het gebruik van het programma met hints beter 

werd als leerlingen in tweetallen samenwerkten ten opzichte van het individueel 

gebruik van het programma met hints.  

In onderzoeken naar het effect van computerprogramma’s voor het 

oplossen van toepassingsopgaven rekenen werkten leerlingen meestal individueel 

met de programma’s (Kramarski & Gutman, 2006; Kramarski & Friedman, 2014; 

Teong, 2003; Jacobse & Harskamp, 2009). In de literatuur komen echter ook 

studies voor die aangeven dat samenwerking het leerproces bij probleemoplossen 

kan versterken en dat de leeropbrengsten bij samenwerken hoger zijn dan wanneer 

leerlingen individueel werken (Webb, 2008). Voor het oplossen van 

toepassingsopgaven in het basisonderwijs met behulp van computerprogramma’s is 

er echter erg weinig bewijs dat dit ook zo is (Kyndt et al., 2013). De bedoeling van 

samen probleemoplossen via de computer is dat leerlingen met elkaar van 

gedachten wisselen (cognitief elaboreren) over hoe ze een opgave gaan oplossen. 

Dat gaat meestal niet vanzelf. Leerlingen zijn vaak meer geneigd om zo snel 

mogelijk een opgave af te maken en eerder elkaar voor te zeggen dan van gedachte 

te wisselen over de aanpak van een opgave (Strijbos, Martens, Jochems, & Broers, 

2007).  

Om leerlingen ertoe te brengen meer te overleggen en om tegelijkertijd de 

hints beter te laten gebruiken hebben we bedacht dat de hints een directe rol 

kunnen spelen in de gedachtewisseling tussen leerlingen. Leerlingen die 

samenwerkten in tweetallen kregen elk een rol toebedeeld, namelijk lezer of 

planner. De hints die te maken hadden met het lezen en analyseren waren alleen 

zichtbaar voor de lezer en de leerling met de rol van planner kreeg de hints 

toegewezen die te maken hadden met het plannen van de oplossing. Na elke opgave 

wisselden de leerlingen van rol. Met behulp van de hints zouden leerlingen die 

samenwerkten hun interactie beter kunnen organiseren (eerst de lezer en dan de 

planner) en inhoud geven. Naast de samenwerkingsversie was er de bestaande 

individuele versie van het het computerprogramma. Daarin waren dezelfde 

opgaven en hints als in de samenwerkingsversie.  
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Uit het onderzoek bleek dat de groepen die in tweetallen samenwerkte 

evenveel opgaven goed hadden gemaakt op de natoets probleemoplossen als de 

groep die individueel werkte. De verwerking van toepassingsopgaven in het 

computer programma was echter anders verlopen. De leerlingen die samenwerkten 

hadden in totaal minder opgaven gemaakt dan leerlingen die alleen werkten. Het 

samen problemen oplossen kostte meer tijd dan het individueel oplossen. Maar, 

leerlingen uit de samenwerkingsgroep gingen wel steeds meer inhoudelijk met 

elkaar overleggen tijdens het programma en gebruikte bij de opgaven die ze 

maakten wel vaker de hints. Ze maakten naar verhouding tot het aantal opgaven 

waaraan ze begonnen meer opgaven goed in het computerprogramma dan de 

individuele groep. Waarschijnlijk was de duur van het programma (9 lessen) te kort 

om leerlingen in de samenwerkingsversie profijt te laten hebben van het 

inhoudelijk samenwerken en het gebruik van de hints daarbij. De leerlingen 

moesten nog wennen aan het samenwerken op afstand.   

  



 Hints worden niet altijd gebruikt door leerlingen. Dat kan wellicht komen 

omdat het raadplegen van een volledige set van hints voor de episodes veel extra 

werk van een leerling vraagt. Nagegaan is of het aantal hints voor de episodes 

kunnen worden beperkt.  

Er zijn onderzoekers die aangeven dat het oplossen van 

toepassingsopgaven voornamelijk een kwestie is van goed begrijpend lezen 

(episode 1) (Swanson, Orosco, & Lussier, 2014), terwijl andere onderzoekers 

aangeven dat het oplossen van toepassingsopgaven voornamelijk problematisch is 

omdat leerlingen vaak niet weten hoe de ze informatie uit de opgaven kunnen 

omzetten richting een rekenplan (episode 2) (Hegarty, Mayer, & Monk, 1995).  

We hebben daarom besloten om onderzoek te doen naar het verschil in 

effect van hints voor de episodes lezen/analyseren versus hints voor de episode 

exploreren. In figuur 3 zijn voorbeelden van hints voor beide episodes opgenomen. 

De ene hint legt de nadruk op het goed lezen en analyseren van de hoofdpunten uit 

de tekst (plaatjes boven in figuur 3) en de andere hint legt de nadruk op de 

 

 

probleemsituatie en welke acties (rekenbewerkingen) daarin voorkomen (plaatje 

onder in figuur 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3. Een hint voor het lezen en analyseren van de opgave (boven) en een hint 

voor het exploreren van de rekenbewerking (onder).  

 

Het bleek dat er vanuit ander onderzoek nog weinig bekend was over hoe 

effectief de hints voor de afzonderlijke episodes zijn voor het vinden van een 

oplossingsplan door leerlingen. Een hint voor de episode exploreren bevat ook 

informatie die het lezen en analyseren van een opgave ondersteunt, maar vooral 

informatie voor het kiezen van de juiste rekenbewerkingen voor het oplossen van 

de opgave. Een hint voor lezen en analyseren zou bij de leerlingen vooral een 

correcte voorstelling van de probleemsituatie moeten bevorderen. De hint voor 

exploreren zou de leerling moeten te helpen om ten eerste de situatie goed te 

begrijpen en om dan een rekenplan te maken. Daarom was de verwachting dat de 

hints voor de episode exploreren de leerlingen meer helpt bij het maken van een 



202 203 

 

Uit het onderzoek bleek dat de groepen die in tweetallen samenwerkte 

evenveel opgaven goed hadden gemaakt op de natoets probleemoplossen als de 

groep die individueel werkte. De verwerking van toepassingsopgaven in het 

computer programma was echter anders verlopen. De leerlingen die samenwerkten 

hadden in totaal minder opgaven gemaakt dan leerlingen die alleen werkten. Het 

samen problemen oplossen kostte meer tijd dan het individueel oplossen. Maar, 

leerlingen uit de samenwerkingsgroep gingen wel steeds meer inhoudelijk met 

elkaar overleggen tijdens het programma en gebruikte bij de opgaven die ze 

maakten wel vaker de hints. Ze maakten naar verhouding tot het aantal opgaven 

waaraan ze begonnen meer opgaven goed in het computerprogramma dan de 

individuele groep. Waarschijnlijk was de duur van het programma (9 lessen) te kort 

om leerlingen in de samenwerkingsversie profijt te laten hebben van het 

inhoudelijk samenwerken en het gebruik van de hints daarbij. De leerlingen 

moesten nog wennen aan het samenwerken op afstand.   

  



 Hints worden niet altijd gebruikt door leerlingen. Dat kan wellicht komen 

omdat het raadplegen van een volledige set van hints voor de episodes veel extra 

werk van een leerling vraagt. Nagegaan is of het aantal hints voor de episodes 

kunnen worden beperkt.  

Er zijn onderzoekers die aangeven dat het oplossen van 

toepassingsopgaven voornamelijk een kwestie is van goed begrijpend lezen 

(episode 1) (Swanson, Orosco, & Lussier, 2014), terwijl andere onderzoekers 

aangeven dat het oplossen van toepassingsopgaven voornamelijk problematisch is 

omdat leerlingen vaak niet weten hoe de ze informatie uit de opgaven kunnen 

omzetten richting een rekenplan (episode 2) (Hegarty, Mayer, & Monk, 1995).  

We hebben daarom besloten om onderzoek te doen naar het verschil in 

effect van hints voor de episodes lezen/analyseren versus hints voor de episode 

exploreren. In figuur 3 zijn voorbeelden van hints voor beide episodes opgenomen. 

De ene hint legt de nadruk op het goed lezen en analyseren van de hoofdpunten uit 

de tekst (plaatjes boven in figuur 3) en de andere hint legt de nadruk op de 

 

 

probleemsituatie en welke acties (rekenbewerkingen) daarin voorkomen (plaatje 

onder in figuur 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3. Een hint voor het lezen en analyseren van de opgave (boven) en een hint 

voor het exploreren van de rekenbewerking (onder).  

 

Het bleek dat er vanuit ander onderzoek nog weinig bekend was over hoe 

effectief de hints voor de afzonderlijke episodes zijn voor het vinden van een 

oplossingsplan door leerlingen. Een hint voor de episode exploreren bevat ook 

informatie die het lezen en analyseren van een opgave ondersteunt, maar vooral 

informatie voor het kiezen van de juiste rekenbewerkingen voor het oplossen van 

de opgave. Een hint voor lezen en analyseren zou bij de leerlingen vooral een 

correcte voorstelling van de probleemsituatie moeten bevorderen. De hint voor 

exploreren zou de leerling moeten te helpen om ten eerste de situatie goed te 

begrijpen en om dan een rekenplan te maken. Daarom was de verwachting dat de 

hints voor de episode exploreren de leerlingen meer helpt bij het maken van een 



204 205 

 

oplossingsplan dan de hints voor de episode lezen en analyseren. Als dat zo is kun 

je de hint niet missen in programma’s die het oplossen van opgaven ondersteunen.. 

In het onderzoek was er een groep leerlingen die hints kregen voor de 

episode Lezen/analyseren, een groep leerlingen die hints kregen voor de episode 

Exploreren en een controlegroep die placebo hints kregen. De placebo bestond uit 

de keuze uit plaatjes die wel of niet pasten bij de probleemsituatie in een opgave. In 

alle onderzoeksgroepen is nagegaan in hoeverre leerlingen in staat waren om een 

oplossingsplan te maken nadat ze een hint hadden gekregen. Er waren 8 opgaven 

met hints. De opgaven en hints werden per leerling aangeboden. 

De resultaten wezen uit dat leerlingen die placebo hints kregen minder 

goed in staat waren om hun oplossingsplannen te verbeteren ten opzichte van 

leerlingen die hints kregen over de episode lezen/analyseren of exploreren. Er zijn 

echter geen duidelijke verschillen gevonden tussen leerlingen die hints kregen voor 

de episode lezen en analyseren of leerlingen die hints voor exploreren kregen. Een 

beperking van het onderzoek is dat we weten niet hoe het gebruik van de 

afzonderlijke hints doorwerkte op de vaardigheden van leerlingen om zelf opgaven 

op te lossen. Het onderzoek bevatte slechts 6 oefeningen en dat was te weinig om al 

naar een effect te zoeken op een toets toepassingsopgaven. De resultaten lijken uit 

te wijzen dat hints voor de episode lezen en analyseren en hints voor exploreren de 

leerlingen evengoed helpen om te begrijpen waar een probleemsituatie over gaat en 

welke rekenbewerkingen leerlingen moeten uitvoeren. Er is echter geen toetsend 

onderzoek gedaan en daarom is het te vroeg om al conclusies te trekken of hints 

voor de episode exploreren niet effectief zijn en in een programma voor 

toepassingsopgaven niet moeten worden opgenomen. Er is wel reden voor twijfel 

aan het effect van hints voor exploreren (zie ook: Swanson, Orosco, & Lussier, 

2014). 

 





In het onderzoek uit de vorige hoofdstukken werd de informatie in de hints 

op een visuele manier gepresenteerd. Elke hint bestond uit een visuele voorstelling 

 

 

in combinatie met geschreven uitleg. Zowel de informatie in de voorstelling als de 

tekst moesten via de ogen worden verwerkt.  

Er zijn verschillende onderzoeken die aangeven dat nieuwe informatie die 

leerlingen direct moeten begrijpen het beste in een combinatie van auditieve en 

visuele informatie aangeboden kan worden. De informatie dient dan synchroon 

zowel via de ogen (een afbeelding) als via de oren (gesproken uitleg) te worden 

gepresenteerd (Clark & Mayer, 2011). Dit is echter tot nu toe niet uitgetest bij hints. 

In een eerste deelstudie is daarom onderzocht wat het effect is van hints die 

bestaan uit een visueel schema met gesproken uitleg (visueel/ audio presentatie) op 

de oplossingsplannen van leerlingen in vergelijking tot het effect van hints die 

bestaan uit een visueel schema met tekstuitleg (volledig visuele presentatie). De 

hints bestonden uit een samenvatting van de hints voor de episodes: read/analyse, 

explore en plan en hadden de meeste overeenkomst met hints voor deze laatste 

episode. De leerlingen kregen een schema van het probleem met de juiste getallen 

en met getekende symbolen voor de rekenwerkingen die nodig waren. In de uitleg 

werd het schema toegelicht en verdere aanwijzingen gegeven.  

Een groep leerlingen kreeg in een individuele onderzoeksopzet acht 

opgaven met visueel/ audio hints en een andere groep kreeg de opgaven met alleen 

volledig visuele hints. Ze moesten na elke hint aangeven hoe ze de opgave gingen 

oplossen. De resultaten wezen uit dat leerlingen betere oplossingsplannen konden 

maken na visueel/audio hints.  

In een tweede deelstudie is vervolgens ingegaan op de vraag of leerlingen 

na oefening in het computerprogramma met visueel/ audio hints hun 

probleemoplossende vaardigheden ook zouden verbeteren ten opzichte van 

leerlingen die in het programma alleen visuele hints kregen aangeboden De 

resultaten wezen uit dat leerlingen die hints met visuele en auditieve aanwijzingen 

kregen beter in staat waren om toepassingsopgaven in het computer programma op 

te lossen. Op de natoets toepassingsopgaven scoorden deze leerlingen hoger dan 

leerlingen die alleen hints met visuele aanwijzingen kregen aangeboden. De 

visueel/ audio hints bevorderen waarschijnlijk een vlottere verwerking van de 

informatie in de hints en leerlingen begrijpen dan beter hoe ze die informatie 

moeten gebruiken om de opgaven in het programma op te lossen. Dit verbetert 
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waarschijnlijk ook hun vaardigheid in het zelfstandig oplossen van 

toepassingsopgaven. 

 



In dit proefschrift werd onderzoek gedaan naar een computerprogramma 

voor het leren oplossen van toepassingsopgaven. Het programma bleek bruikbaar 

te zijn voor leerkrachten en leerlingen in de hoogste groepen van de basisschool. 

Het programma had effect voor het verbeteren van de 

probleemoplossingsvaardigheden van leerlingen. Om de vaardigheden van 

leerlingen verder te vergroten zouden leerkrachten hun leerlingen meer inzicht 

moeten geven in hoe ze de hints in het programma beter kunnen gebruiken. 

Daarvoor zullen leerkrachten dan tijd moeten reserveren om de gegevens uit het 

programma te bekijken en zwakke probleemoplossers individueel te helpen. 

Leerkrachten zullen daarbij coaching nodig hebben in de lespraktijk.  

Om de praktische bruikbaarheid van het computerprogramma te vergroten 

zal het waarschijnlijk meer geïntergreerd moeten worden in de gebruikte 

rekenmethode. Leerkrachten geven les vanuit de rekenmethode en naarmate het 

computerprogramma daar meer bij aansluit zal het gebruik ervan meer succes 

hebben (Guskey & Yoon, 2009). In het computerprogramma zouden bijvoorbeeld 

ook basisvaardigheden rekenen getoetst kunnen worden die in de methode 

wekelijks worden aangeboden. In het programma zou er een nauwe relatie kunnen 

worden gelegd tussen de basisvaardigheden en het toepassen ervan in de 

toepassingsopgaven die het computerprogramma biedt. Op die manier kan het voor 

leerkrachten en leerlingen duidelijker worden wat het belang is van het kunnen 

oplossen van toepassingsopgaven. Het computerprogramma zou zo gebouwd 

kunnen worden dat de progressie van de leerlingen door de leerstof van de 

rekenmethode en de bijpassende toepassingsopgaven wekelijks wordt bijgehouden. 

De leerkracht kan dan nagaan welke leerlingen extra ondersteuning behoeven en 

op welke onderdelen van de leerstof of het oplossen van problemen.  

Op basis van de studies in dit proefschrift bevelen we voor de 

onderwijspraktijk aan om een computerprogramma te gebruiken dat hints aanbiedt 

in een stappenplan van episodes (aandachtspunten). De episodes zijn: lezen en 

 

 

analyseren van een opgave, exploreren van de rekenbewerkingen, plan maken, om 

uit te rekenen, uitvoeren van het plan en verifiëren of de uitkomst past bij de vraag. 

Hoewel er discussie is of bij alle episodes hulp nodig is (zie hoofdstuk 5), is het voor 

het systematisch oplossen van opgaven van belang dat leerlingen de episodes leren 

gebruiken. Door de episodes regelmatig te gebruiken bij complexe opgaven zullen 

leerlingen leren om zichzelf vragen te stellen die het systematisch leren oplossen 

bevorderen.  

Een computerprogramma met episodes zoals dat hier is onderzocht biedt 

oefening in het oplossen van toepassingsopgaven voor zwakkere, middelmatige en 

betere probleemoplossers. Voor alle leerlingen zijn er voldoende uitdagende 

opgaven die met behulp van hints in een redelijk korte tijd (20 tot 30 minuten) 

kunnen worden gemaakt.  

Hints bij de episodes dienen zowel inhoudelijke als procedurele 

aanwijzingen te geven. De inhoudelijke aanwijzingen helpen leerlingen met 

concrete suggesties om een specifieke opgave op te lossen en de procedurele 

aanwijzingen geven algemene instructies om bij bepaalde episodes vragen te stellen 

die het probleemoplossen makkelijker maken. Het zijn deze algemene tips en 

vragen die leerlingen moeten helpen om tot een eigen stappenplan te komen voor 

het zelfstandig oplossen van opgaven.  

Behalve een plan met episodes en hints is ook de manier van presenteren 

van de hints van belang. Als een computerprogramma wordt gebruikt dan zou de 

informatie in de hints moeten bestaan uit visuele schema’s aangevuld met 

gesproken uitleg. Een dergelijke presentatie bevordert de vlotte verwerking van de 

informatie van de hints door de leerlingen. 

Het is vanuit ons onderzoek nog onzeker of samenwerkend leren leidt tot 

betere prestaties in het oplossen van toepassingsopgaven. Voor het samenwerken 

moeten leerlingen voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals het goed onder 

woorden kunnen brengen van de eigen gedachten of de informatie uit de hints in 

een programma. Daarnaast moeten leerlingen vlot via internet korte berichten 

kunnen typen om de communicatie met een partner gaande te houden. Naarmate 

leerlingen daarin beter slaagden vonden we in ons onderzoek positievere resultaten 

van samenwerken op hintgebruik en het oplossen van opgaven in het programma. 
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In het zelfstandig oplossen van opgaven op de natoets was echter geen verschil 

tussen samenwerkende en individueel werkende leerlingen. We adviseren daarom 

voor de korte termijn om leerlingen individueel te laten werken in een computer 

programma voor toepassingsopgaven. Er is meer onderzoek nodig om duidelijk te 

maken op welke manier samenwerken met hints kan leiden tot verbetering in het 

probleemoplossen van leerlingen. Mocht een school echter wensen om leerlingen 

meer vaardigheid bij te brengen in het op afstand samenwerken dan is een 

computerprogramma als de onze waarschijnlijk heel bruikbaar.  

 Verder theoretisch onderzoek zou zich moeten richten op de verbetering in 

het gebruik van hints in computerprogramma’s. Een manier van onderzoek kan 

zijn om leerlingen hardop te laten verwoorden hoe zij een probleem oplossen, 

wanneer zij hulp gebruiken en hoe zij de hulp gebruiken. Tot op heden heeft 

onderzoek nog onvoldoende duidelijk kunnen maken in hoeverre hulpaanwijzingen 

het oplossingsproces van leerlingen direct ondersteunen en welke informatie het 

meest helpt om leerlingen te leren zelfstandig problemen op te lossen (Goldin, 

Koedinger, & Aleven, 2013). Antwoorden op deze vragen zullen 

computerprogramma’s intelligenter en vooral ook effectiever kunnen maken voor 

de schoolpraktijk.  
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