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Samenvatting 

 

De Schatkist van het Schematiseren: 

De effecten van leren schematiseren in het kleuteronderwijs op de leerresultaten 

in het latere wiskundige denken. 

 

De titel van dit proefschrift is gekozen omdat we er vanuit gaan dat 

schematiseren een schat aan mogelijkheden bevat voor de wiskundige 

denkontwikkeling.  

Het thema van dit proefschrift was ‘het schematiseren door kleuters’. 

Onder schematiseren verstaan we het construeren en verbeteren van 

symbolische representaties van een deel van onze fysieke en sociaalculturele 

werkelijkheid. Het participeren in deze activiteiten is bestudeerd door middel van 

een interventie waarin het effect van ‘training’ in het schematiseren van 

activiteiten in de kleuterklas op latere leerprocessen–en prestaties werd 

vastgesteld. In de literatuur is nog weinig tot geen onderzoek te vinden over de 

effecten van schematiseren op deze leeftijd.  

 De onderzoeksvraag was als volgt: wat zijn de effecten van een 

experimentele interventie waarin kinderen zijn geïntroduceerd in het 

schematiseren van activiteiten in de kleuterleeftijd op het wiskundige denken op 

latere leeftijd (zeven jaar) vergeleken met de leerresultaten van kinderen in een 

controle conditie waarin kinderen niet hebben geoefend met het schematiseren. 

 De centrale hypothese was dat leerlingen in de experimentele conditie 

betere resultaten zouden behalen in het rekenwiskundeonderwijs. Die leerlingen 

zouden met name beter in staat zijn dynamische schematiseringen te maken, dat 

wil zeggen, schematiseringen die relaties laten zien zoals processen of 

veranderingen. Het dynamisch schematiseren vormt een voorbereiding op het 

wiskundige denken. Leerlingen zijn daardoor beter in staat dynamische opgaven 

op te lossen. Voorbeelden van dynamische opgaven zijn opgaven waarin 

beweging, verandering, ontwikkeling of groei moet worden weergegeven en 

waarbij o.m. eenvoudige tekeningen, grafieken, getallenlijnen en pijlen kunnen 

worden gebruikt bij de representatie. Daarentegen zouden de prestaties bij 

andersoortige, meer statische representaties waarin ‘gewoon’ met + en – wordt 

gewerkt, niet anders hoeven zijn dan die van de kinderen in de controle conditie, 

omdat voor dit type opgave minder inzicht vereist is. Als kinderen leren 

schematiseren, leren ze wat de betekenis en de functie van symbolische 

representaties is. Ze leren dat ze door middel van symbolische representaties 

hun werkelijkheid, hun ideeën en wiskundige gedachten kunnen representeren 

op een wiskundige manier.  

Deze onderzoeksvraag is bestudeerd in verschillende typen onderzoek: 

case–studies en onderzoeken met een quasi-experimenteel design. De resultaten 

hiervan zijn gerapporteerd in vier studies. Voorafgaand aan dit empirisch 



onderzoek presenteerden wij in hoofdstuk 2 de uitkomsten van een review–

studie. Deze studie vormde een fundering voor ons onderzoeksproject. 

In hoofdstuk 3 presenteerden we de eerste empirische studie. Om de 

effecten van schematiseren op het latere wiskundig denken vast te kunnen 

stellen, moesten we kinderen in een experimentele setting leren schematiseren. 

We verwachtten dat deze kinderen in de experimentele groep beter zouden 

kunnen schematiseren dan de controle groep. Om deze hypothese te toetsen 

hebben we twee toetsen afgenomen: de ‘Schematiseringstoets’ en de toets 

‘Pijlentaal’. Door middel van de schematiseringstoets konden we vaststellen dat 

de experimentele groep meer schematiserende vaardigheden beheerste dan de 

controle groep. De resultaten op pijlentaal lieten zien dat de experimentele groep 

significant betere resultaten haalde op het deel dat dynamisch schematiseren 

vereiste, een vaardigheid die meer wiskundig begrip verondersteld. 

De ontwikkeling van schematiserende vaardigheden bleek geen gevolg te 

zijn van automatische ontwikkeling. We stelden vast dat schematiseren een 

activiteit is die ontwikkeld kan worden door middel van onderwijs. Uit de 

resultaten op deze test bleek dat we erin geslaagd waren een experimentele 

conditie te creëren. Dit was de voorwaarde om eventuele latere positieve 

effecten van schematiseren op de leerresultaten te kunnen verklaren.  

In hoofdstuk 4 presenteerden we de tweede studie. Hierin gingen we 

dieper in op de effecten van schematiseren op de leerprocessen in de klas. Ons 

doel was om na te gaan of schematiseringen van betere kwaliteit waren in de 

experimentele groep en of schematiseren een onderdeel van de ‘classroom 

community’ was geworden. Is het effectiever om te leren schematiseren in 

collectieve activiteiten? We verwachtten dat kinderen in de experimentele 

conditie schematiseren meer als vanzelfsprekend zouden ervaren in activiteiten, 

dat ze meer zouden onderhandelden over vormen en betekenissen van 

schematiseringen en dat ze veel schematiserende vaardigheden zouden laten 

zien. De uitkomsten van onze analyse laten duidelijk zien dat onze 

verwachtingen konden worden bevestigd. Schematiseren was duidelijk onderdeel 

van de klassencultuur in de experimentele groep en schematiseringen waren van 

betere kwaliteit. De kinderen hebben collectieve regels, normen en begrip 

ontwikkeld ten aanzien van schematiseren.  

Hoofdstuk 5 beschrijft de leerresultaten op de voortoets en de natoets in 

beide condities (de derde studie). Naar aanleiding van de resultaten in hoofdstuk 

3 en 4, wilden we nu in een wat grootschaliger empirische studie (N= 133) 

vaststellen of onze interventie ook een positief effect had op de latere 

leerresultaten van kinderen in groep 3. Uit deze studie bleek dat de 

experimentele groep duidelijk betere resultaten behaalde op de natoets dan de 

controle groep na een half jaar rekenwiskundeonderwijs in groep 3. De kinderen 

in de experimentele groep hebben dus wel degelijk geprofiteerd van de 

interventie die beoogde een brug te bouwen tussen informeel en formeel denken. 

De kinderen in de controle groep lieten een achteruitgang zien in hun 



leerresultaten na een half jaar in groep 3. Dit lijkt te wijten aan de plotselinge 

overgang tussen concreet praktisch denken en logisch symbolisch denken waar 

geen voorbereiding op plaats had gevonden. Ze misten duidelijk de instrumenten 

om tussen deze twee manieren van denken te switchen. Overigens bleek uit de 

resultaten op de later afgenomen ‘Retentietoets’ dat het eerder geconstateerde 

effect van de interventie geen stand hield op de langere termijn. 

De case studie (de vierde studie) die in hoofdstuk 6 is beschreven, heeft 

plaatsgevonden op een school in groep 2. We hebben daar geprobeerd de 

struikelblokken te ontdekken die kinderen tegenkwamen in schematiseren. We 

analyseerden verschillende schematiserende activiteiten in een van de 

experimentele groepen. Deze groep had gemiddelde leerresultaten in zowel taal 

als wiskunde. We denken dat wanneer we ons bewust zijn van de mogelijke 

struikelblokken die kinderen kunnen tegenkomen, we daarop kunnen anticiperen 

en ze voorkomen. Deze vondst bespoedigt de ontwikkeling van schematiseren en 

zal leerresultaten verbeteren.  

 Hoofdstuk 7 besprak de conclusies en discussie van dit proefschrift. De 

resultaten zoals weergegeven in hoofdstuk 3 tot en met 5, laten duidelijk 

positieve effecten van de interventie zien. De theoretische discussie en de 

resultaten van de onderzoeken geven aan dat het leren schematiseren kan leiden 

tot beter inzicht in wiskundige problemen.  

 Het verdient daarom aanbeveling om in het onderwijs expliciete aandacht 

te besteden aan het leren schematiseren in de kleuterklas. Dat kan door 

leerlingen te stimuleren hun activiteiten op eigen wijze te representeren door 

middel van schema’s en symbolen, maar hen ook te confronteren met bestaande 

schematiseringen zodat zij deze leren begrijpen. Leerlingen leren zo relaties te 

leggen tussen hun eigen informele kennis en de formele weergave van 

wiskundige problemen.  

Gezien de positieve effecten van schematiseren op wiskundig denken, zou 

het waardevol zijn om het onderzoek een vervolg te geven. In dit onderzoek zou 

de introductie van schematiseren langer moeten duren (de introductie van groep 

2, uitbreiden naar groep 3 en 4) en intensiever moeten zijn, om te bepalen of 

positieve effecten van schematiseren op wiskundig denken kunnen beklijven op 

lange termijn. Ook zou de houding van kinderen ten opzichte van wiskunde over 

een langere periode in kaart moeten worden gebracht. Gedurende de 

interventieperiode moeten schematiserende activiteiten worden ingebed in de 

‘leidende activiteiten’ van kinderen in de leeftijd van vijf tot tien jaar. Door deze 

intensivering en uitbreiding van het schematiseren, is het goed denkbaar dat het 

een betekenisvolle activiteit voor kinderen wordt die kan leiden tot duurzaam 

betere leerresultaten. Uitbreiding van het in dit proefschrift beschreven 

onderzoek is belangrijk voor uitbreiding en verdieping van onze kennis van 

wiskundige ontwikkeling.  

 


