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Vragen deze opgaven om denkactiviteit? 

Waarom? 

 



Rode draad 

• Voorbeelden 

• Wat bedoelen we met denkactiviteiten? 

• Kanttekeningen  

• Hoe kun je denkactiviteit bevorderen? 

• Terugblik op voorbeelden 
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• Verdeel deze stomphoekige driehoek in 
scherphoekige driehoeken 

Voorbeeld: een driehoek verdelen 
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Voorbeeld: Op hoeveel nullen 
eindigt 2013! ?  



Voorbeeld: Twee rijtjes oefeningen 

Differentieer: 

a. f(x) = 2x 

b. f(x) = 3x 

c. f(x) = (1/2)x 

d. f(x) = (1/3)x 
 

Differentieer: 

a. f(x) = 2x 

b. f(x) = 3x 

c. f(x) = x3 

d. f(x) = (1/3)x 
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Vraag het Google: 
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“Wiskundige DenkActiviteiten” … 

• ... is geen welomschreven construct in de 
wiskundedidactiek 

• Dan doen we het zelf maar:  
We spreken van wiskundige denkactiviteit 
als leerlingen  
 niet-routine problemen oplossen die een 
 beroep doen op analytisch denken, 
 creativiteit, strategieontwikkeling, 
 flexibiliteit en reflectie.  
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“... niet-routine problemen...” 

Dus WDA is relatief, hangt af van voorkennis / 
niveau / leeftijd / onderwijssetting / ... 

 

• De vergelijking (x - 2)2 + 7 = 16:  
routinesom in de loop van klas 3 

• Maar een WDA voor een tweedeklasser die dit 
type vergelijking voor het eerst ziet?  



WDA volgens cTWO (2007, 2013) 



 

• Omdat wiskunde meer omvat 
dan procedurele kennis 

• Om tegenwicht te bieden aan 
een te eenzijdige nadruk op 
‘symbol pushing’ in de curricula 

Waarom aandacht voor WDA? 



• Omdat je in het wiskundeonderwijs 
procedurele vaardigheden en conceptuele 
inzichten met elkaar wilt vervlechten 

Waarom aandacht voor WDA? 



Cf reproductie – productie 

Reproductie 
• Van leerlingen wordt verwacht dat ze direct herkennen welke 

kennis of vaardigheid leidt tot een correct antwoord. Het gaat 
in die opgave om het toetsen van “Weten dat”, feitelijke 
kennis en algoritmische methoden die leerlingen paraat 
moeten hebben.  

 
Productie 
• Een opgave van dit type noemen we meestal een probleem. 

Er bestaat pas een probleem, wanneer een persoon de 
oplossing niet onmiddellijk kan geven of een algoritmische 
methode kan vinden. Een probleem vraagt in die definitie om 
een analyse van de probleemsituatie en een zoekprocedure.  
 



 Wiskundige denkactiviteiten zijn onderling verweven. Het gaat 
er in de lespraktijk om werk te maken van deze verschillende 
aspecten, zodat leerlingen niet alleen kennis memoriseren en 
reproduceren maar ook een zekere bekwaamheid 
ontwikkelen in het gebruiken en toepassen van deze 
wiskundige kennis. 

 

Verwevenheid 



Idee van WDA niet nieuw: 

• Problem solving concerns solving non-routine 
tasks, for which students don’t have a ready-
made strategy available  
(Alan Schoenfeld, 2007). 

 

• George Pólya (1887 – 1985):  
… first and foremost, it should teach  
those young people to THINK.  

 



Pólya’s fasen van probleemoplossen 

1. Het probleem begrijpen 

2. Een plan maken 

3. Het plan uitvoeren 

4. Terugkijken 

 

• Maar dit is geen lineair proces! 

• Ons onderwijs stelt vaak fase 3 centraal, 
terwijl 1-2-4 cruciaal zijn (en het moeilijkst?). 



WDA in Bloom’s taxonomy 

• LOTS & HOTS: lower 
resp. higher order 
thinking skills. (Bloom, 
1956; Anderson & 
Krathwohl, 2001) 

 

• WDA staat sterk aan de 
kant van de HOTS 

http://www.celt.iastate.edu/teaching/Revise
dBlooms1.html 

 

http://www.celt.iastate.edu/teaching/RevisedBlooms1.html
http://www.celt.iastate.edu/teaching/RevisedBlooms1.html


WDA in het PISA framework 

De PISA toetspiramide : 
WDA passen in de hoogste 
categorie van  

• Reflection  
• Connections  
• Reproduction 

 



WDA en realistisch wiskundeonderwijs 

Zich REALiseren:  

• Je voorstellen 

• Je bewust zijn van  

• Betekenis geven aan 

 
Drijvers, P. (2011). Wat bedoelen ze toch met... 
realistisch? Nieuwe Wiskrant, Tijdschrift voor Nederlands 
wiskundeonderwijs, 31(1), 17-19. 

Van den Heuvel-Panhuizen, M., & Drijvers, P. (2013). 
Realistic Mathematics Education. In S. Lerman 
(Ed.), Encyclopedia of Mathematics Education. 
Dordrecht, Heidelberg, New York, London: Springer. 
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http://www.fisme.science.uu.nl/wiskrant/artikelen/311/311september_drijvers.pdf
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http://www.springerreference.com/docs/html/chapterdbid/313349.html


WDA en algebra 

• WDA zit aan de symbol sense kant 
van algebraische vaardigheid 
 

 

 

 

 

 

 

• Drijvers, P., Van Streun, A., & Zwaneveld, B. (Red.)(2012). 
Handboek Wiskundedidactiek. Utrecht: Epsilon. 

http://www.epsilon-uitgaven.nl/E72.php
http://www.epsilon-uitgaven.nl/E72.php
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Belang van WDA hangt samen met 
doelen van wiskundeonderwijs 

• Voorbereiden op vervolgonderwijs? 

• Voorbereiden op beroepspraktijk? 

• Voorbereiden voor ‘een lang en gelukkig leven 
met wiskunde’? 

 

De afweging van deze doelen kan van invloed 
zijn op het belang dat je hecht aan WDA. 

 

 



Doelen van  
wiskundeonderwijs 

(Basis)vaardigheden, 
reproductie, weten dat 

Denkvaardigheden, 
productie, weten hoe en  
weten waarom  

Zie Polya, 1945; Schoenfeld, 1992; Van Streun, 2012 

Belang van WDA hangt samen met 
doelen van wiskundeonderwijs (2) 



Hoe leer en onderwijs je WDA? 

• Hoe organiseer je ‘intellectuele wonderen’? 
• Is het eerlijk om procedures te onderwijzen en 

routinetaken te laten trainen, om vervolgens niet-
routine taken te toetsen? 

• Worden niet-routine taken door oefening niet al 
snel routinetaken? 

• Kun je leerlingen trainen in het oplossen van niet-
routine problemen? 

• Hoe past aandacht voor WDA in de leerlijn, in het 
curriculum, in de dagelijkse lespraktijk, bij het 
boek, bij het verwerven van basisvaardigheden? 
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• Mooi, maar het kan een incident blijven 
 
 
 
 
 
 
 
 

• http://www.fi.uu.nl/nl/onderbouwwiskundedag/ 
• www.ctwo.nl -> onderbouw 
 

 
 

Open teamopdrachten: 
OnderbouwWiskundedag 
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• Mooi, maar wel de kans dat het een incident 
blijft 

 

 

 

Open teamopdrachten:  
Alympiade / B-dag 
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Onderzoekend leren /  
Inquiry-based learning 

• Zie www.primas-project.eu 
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http://www.primas-project.eu/
http://www.primas-project.eu/
http://www.primas-project.eu/


Gewone opdrachten en  
activiteiten aanpassen 

• Zie het proefschrift van Sonia Palha: 
http://dare.uva.nl/record/445577  
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www.cve.nl/item/wiskunde_havo_vwo_pilot 
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Suggesties om WDA te bevorderen 

• Zoek interessante / uitdagende / originele / motiverende activiteiten die 
in elk geval tot een zekere mate van succes leiden... 

• ... maar bereid de leerlingen ook voor op enige frustratie 

• Bedenk manieren om ‘traditionele’ opgaven aan te passen tot 
‘denkactieve’ opgaven, dus die leerlingen aanzetten tot denken 

• Geef de leerlingen genoeg tij om te analyseren, experimenteren, 
vermoedens te krijgen, te verkennen, en heb geduld met hen 

• Bespreek ook de heuristieken expliciet 

• Benadruk flexibiliteit, blikwisseling en variatie 

• Waardeer de methode, de aanpak, het proces en minder het eindresultaat 
(cf Johnson & Rising, 1972) 
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