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Inleiding 
 
 
Leraren gebruiken computers in het basisonderwijs vooral voor oefenactiviteiten. Bij rekenen‐
wiskunde is dat ook het geval. Opvallend genoeg wordt de computer niet gebruikt bij de fase die 
voorafgaat aan de oefenfase: begripsontwikkeling. Een logische verklaring hiervoor is dat de 
begripsontwikkelingsfase vaak een klassikale gebeurtenis is, terwijl de computer zich vooral leent 
voor individueel werk of werk in tweetallen.  
 
Het digitale schoolbord zou hier verandering in kunnen brengen. Het Freudenthal Instituut deed hier 
een onderzoek naar met als centrale vraag: Hoe kan het digitale schoolbord worden ingezet als 
katalysator voor de begripsvorming bij rekenen‐wiskunde in het basisonderwijs?  
 
Deze vraag beantwoorden we in vijf stappen: 

‐ algemene effecten van het digibord in het basisonderwijs 
‐ theorie over een rekenen‐wiskunde in het basisonderwijs 
‐ kenmerken van een reken‐wiskundeles 
‐ richtlijnen voor een effectieve inzet van het digibord 
‐ vier scenario’s 
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1. Algemene effecten van het digibord in het basisonderwijs  
 
 
De literatuur is overwegend positief over de potentiële leereffecten van het digibord. Een algemeen 
aanvaarde conclusie is dat het digibord een unieke bijdrage levert aan het onderwijs door de 
combinatie van technische en pedagogische interactiviteit. Hiermee wordt de interactie bedoeld 
tussen zowel leerkracht en leerlingen als tussen leerlingen onderling, gekoppeld aan fysieke 
interactie met het digibord.  
 
Ervaringen met het digibord wijzen op drie effecten: 

‐ ondersteuning bij klassikaal lesgeven 
‐ extra didactische mogelijkheden 
‐ goede fysieke en pedagogische interactie 

 

1.1 Ondersteuning klassikaal lesgeven 
Ten eerste zijn er effecten op het gebied van ‘whole‐class teaching strategies’. Een leraar kan zijn 
instructie, demonstratie en modellering verrijken met mediarijk interactief materiaal en kan 
vervolgens gevolgen van handelingen zichtbaar maken. Een positief aspect is dat de leerkracht het 
ict‐gebaseerde materiaal in de les kan gebruiken, zonder daarbij oogcontact met de leerlingen te 
verliezen. Verder ondersteunt het digibord klassikale discussies. De leerkracht toont bijvoorbeeld het 
werk van de leerling aan de klas, haalt daarbij knelpunten naar boven en reflecteert en evalueert 
deze gezamenlijk. Dit verhoogt de kwaliteit van de interactie en de betrokkenheid bij 
klassengesprekken.  
 

1.2 Extra didactische mogelijkheden 
Ten tweede zijn er extra didactische mogelijkheden door de materialen die je met een digibord kunt 
inzetten. Een leerkracht kan kiezen uit een groot aanbod aan elektronisch en multimediaal materiaal, 
uit een grote variëteit aan bronnen en ze binnen één geïntegreerde multimediaomgeving aanbieden. 
Zo kan hij de les ondersteunen met filmpjes, animaties, krantenartikelen, bladzijden uit 
(werk)boeken, plattegronden, kaarten, interactieve modellen en hulpmiddelen, dynamische 
simulaties, etcetera. Hij kan op deze manier op de verschillende leerstijlen van de leerlingen 
inspelen. Verder kan hij het leerproces verdiepen door materialen te gebruiken die concepten 
visualiseren. Op vragen van leerlingen kan hij ingaan op een eenvoudige, dynamische en veelzijdige 
manier. Naast deze didactische mogelijkheden heeft het digibord ook technisch‐administratieve 
voordelen. Leerkrachten kunnen alles wat op het bord staat, inclusief aantekeningen, opslaan, 
afdrukken, terugroepen, aanpassen en verwerken. Hierdoor is revisie van eerder gemaakt werk en 
hernieuwd gebruik mogelijk en hoeft de leerkracht niet alles opnieuw te doen. Bovendien kunnen 
leerkrachten van elkaars werk profiteren door lesmateriaal uit te wisselen.  
 

1.3 Goede fysieke en pedagogische interactie 
Leerlingen vinden het prettig om fysiek met het bord om te gaan en tekst en beelden met de hand te 
manipuleren. Er is geen toetsenbord meer nodig voor interactie met het lesmateriaal. Vooral voor 
jonge kinderen is dat prettig. Daarnaast zijn kinderen van nu erg visueel ingesteld, wat aansluit bij de 
visuele mogelijkheden van een digibord. Door de grootte ervan maakt het geprojecteerde beeld 
meer indruk en is het eenvoudiger om de aandacht van leerlingen te richten en vast te houden. Dit 
maakt de lesinhoud concreter, dynamischer en makkelijker te begrijpen en te onthouden. Leerlingen 
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zijn minder bang om fouten te maken of mogelijkheden uit te proberen, omdat ze direct feedback op 
hun activiteiten op het bord krijgen. Hierdoor worden ze gestimuleerd om hun leerproces te 
verdiepen en hun eigen vragen en hypothesen te genereren, die ze vervolgens makkelijk kunnen 
toetsen en bewijzen. Daarnaast, doordat het werk van leerlingen eenvoudig via het digibord kan 
worden gepresenteerd en besproken, wordt het leerlingenwerk de focus van de les. Dit bevordert 
weer de taakgerichtheid en verhoogt de zelfwaardering. Verder is het mogelijk de denkprocessen van 
leerlingen zichtbaar te maken, vast te leggen, te becommentariëren en later weer terug te halen. 
 

1.4 Dus: ondersteuning individuele en collectieve leerprocessen 
Het digibord is dus een bruikbaar middel om het spanningsveld tussen maatwerk (ieder kind op maat 
bedienen) en ‘hele klas’‐onderwijs te overbruggen. De gebruiksmogelijkheden ondersteunen zowel 
individuele als collectieve leerprocessen. Zo kunnen verschillende groepen leerlingen worden 
bediend, zowel leerlingen die baat hebben bij verlengde instructie als leerlingen die aan verrijking en 
verdieping van de leerstof toe zijn.  
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2. Begripsvorming bij rekenen‐wiskunde  
 
 
De vorige paragraaf ging over de algemene effecten van het digibord op het leerproces.  
In deze paragraaf bespreken we twee theoretische benaderingen die een basis kunnen bieden om 
het digibord effectief in te zetten bij begripsvorming bij rekenen‐wiskunde: 

‐ realistisch reken‐wiskundeonderwijs  
‐ het gebruik van interactieve tools 

 

2.1  Realistisch rekenwiskunde onderwijs  
Het Nederlandse reken‐wiskundeonderwijs berust grotendeels op de theorie van het realistisch 
reken‐wiskundeonderwijs. Leerlingen doorlopen een proces van geleid heruitvinden vanuit 
betekenisvolle contexten. Zij vormen wiskundige concepten via een proces van progressief 
formaliseren en modelleren. Deze theorie kent een groot belang toe aan de fase die voorafgaat aan 
die van het oefenen, namelijk die van de begripsvorming. 
 
Uitgangspunt is het besef dat kennisconstructie niet alleen een individueel proces is, maar tevens 
een ontwikkeling die plaatsvindt in de klas als ‘community of practice’. Het leerproces moet daarom 
worden ondersteund door didactische activiteiten waarbij sociale interactie in de vorm van 
interactieve discussie over en reflectie op de aanpak van problemen een belangrijke rol speelt. De 
discussies en redeneringen helpen de leerlingen nieuwe wiskundige concepten te verwerven en te 
formaliseren.  
 
Typerend voor de klassikale momenten in een rekenles is dat de leerkracht de leerlingen een bij 
voorkeur rijk, ‘voorstelbaar’ probleem voorlegt – binnen een context of als ‘kale’ opgave – en dat 
leerlingen dat probleem gezamenlijk en explorerend proberen op te lossen. Dit leidt tot een 
verdieping van het inzicht van de leerlingen.  
 

2.2 Interactieve tools  
Wiskundig ict‐gereedschap, of tools, in de vorm van kleine computerprogramma’s, kan het geleid 
heruitvinden volgens de benadering van het realistisch rekenen ondersteunen. Leerlingen kunnen 
hiermee makkelijker de overgang maken van het op informele wijze problemen oplossen naar het 
symboliseren en modelleren van wiskundige objecten. Vooral met het visuele element van deze tools 
kunnen leerlingen structuur, vormen en patronen in situaties leren ontdekken, en kunnen ze de 
overeenkomsten en verschillen tussen diverse structuren en hun effecten constateren.  
 
Vooral interactieve tools sluiten hier heel goed bij aan. De leerling kan dan ter plekke de inhoud of de 
vorm veranderen. Er zijn veel van zulke tools gratis beschikbaar via internet.  
 
Hieronder bespreken we drie kort typen interactieve tools:  

‐ educatieve spelletjes 
‐ virtuele manipulatieven 
‐ dynamische simulaties 

 

Educatieve spelletjes 

Met educatieve spelletjes kunnen leerlingen makkelijk exploreren. In een speelsituatie ontdekken ze 
oplossingen en ervaren ze hoe deze uitpakken in de praktijk. Een kind dat zelf iets uitvindt, maakt 
vervolgens makkelijker gebruik van deze kennis dan wanneer het volgens voorgeschreven regels en 
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procedures moet werken. De ruimte die kinderen krijgen om een eigen oplossing te zoeken voor een 
probleem heet constructieruimte.  
 
Educatieve computerspelletjes benutten deze constructieruimte goed. Bovendien hebben dergelijke 
spellen vaak ingebouwde feedback zodat de leerling aanwijzingen krijgt over de juiste richting. Een 
voorbeeld van een educatief spelletje voor rekenen‐wiskunde is een virtuele weegschaal waarmee 
leerlingen diverse soorten objecten kunnen wegen. Hiermee ontwikkelen ze op speelse wijze een 
gevoel voor gewichten en gewichtsverhoudingen.  
 

Virtuele manipulatieven  

Virtuele manipulatieven zijn computerbeelden van een concreet object die gemanipuleerd kunnen 
worden (verplaatst, gedraaid, omgedraaid, enzovoort). Statische plaatjes van objecten, of beelden 
die door de computer worden gemanipuleerd in reactie op een commando van de gebruiker, zijn dus 
géén virtuele manipulatieven, omdat ze deze interactieve mogelijkheden niet kennen.  
 
Leerlingen manipuleren de beelden met een muis of via hand of pen op een digibord. Virtuele 
manipulatieven bieden enkele voordelen boven het gebruik van fysiek materiaal: 

‐ ze kunnen verschillende voorstellingen (verbaal, iconisch, symbolisch) met elkaar verbinden, 
wat leerlingen kan helpen de verbanden tussen verschillende wiskundige objecten te leggen.  

‐ ze kunnen de aandacht vestigen op de belangrijkste aspecten van een object. 
‐ de gebruiker kan de beelden veranderen, bijvoorbeeld door kleur, lijnen, markeringen en 

dergelijke toe te voegen.  
 
Virtuele manipulatieven voor rekenen‐wiskunde zijn bijvoorbeeld 3D‐meetkundige figuren waarmee 
leerlingen kunnen stapelen of bouwen, of bouwplaten die in elkaar gevouwen kunnen worden, of 
een klok waarvan de wijzers gedraaid kunnen worden.  
 
Virtuele manipulatieven worden via gespecialiseerde internetsites aangeboden.  
 

Dynamische simulaties  

Dynamische simulaties zijn computeranimaties. Ze kunnen zich afspelen in een reële wereld (onder 
realistische omstandigheden) of in een fantasiewereld  (met effecten op basis van instelbare 
parameters). Met deze simulaties krijgen leerlingen zicht op hoe complexe systemen werken, iets 
wat ze in het echt niet gauw zullen meemaken.  
 
Voorbeelden van dynamische simulaties voor rekenen‐wiskunde zijn animaties van maatbekers die 
vol‐ of leeglopen, of van een trein die sneller of langzamer optrekt afhankelijk van een instelbare 
snelheid of hellingsgetal.  
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3. Kernelementen van een reken‐wiskundeles gericht op 
begripsvorming  
 
 
In een reken‐wiskundeles in het basisonderwijs onderscheiden we drie kernelementen die tot 
begripsvorming leiden:  
‐ sociale interactie en interactie met (virtueel) leermateriaal 
‐ verkenning van een rijke en betekenisvolle probleemsituatie 
‐ reflectie op verschillende aanpakken en redeneringen 
 

3.1 Sociale interactie  
Essentieel voor de begripsvorming is de sociale interactie. Leerkracht en leerlingen gaan met elkaar 
in discussie om de wiskundige betekenis van concepten, bewerkingen en strategieën te ontdekken. 
Een leraar moet hiervoor een veilige en respectvolle omgeving creëren, waarbinnen de leerlingen 
hun nek durven uitsteken en fouten durven maken en waarin informatie en ideeën openlijk worden 
uitgewisseld en alle leerlingen actief betrokken worden bij de les. De leerkracht kan de kwaliteit van 
de interactie verhogen door, bijvoorbeeld, open en stimulerende vragen te stellen, die aanleiding 
geven tot kritisch denken en reflectie. Zo geeft de leerkracht leerlingen de vrijheid om sociale en 
cognitieve vaardigheden te oefenen, en helpt hij de leerlingen eigen verantwoordelijkheid voor hun 
leerproces op te bouwen.  
 

3.2 Verkenning  
Een klas kan een concept of probleemsituatie op verschillende manier verkennen:  

‐ handelend (d.w.z. door middel van doeactiviteiten) 
‐ kijkend (bijvoorbeeld aan de hand van multimedia animaties) 
‐ pratend (bijvoorbeeld aan de hand van klassengesprekken) 

 
De verkenning vindt vaak plaats in het kader van een uitdagend en betekenisvol probleem, waarover 
de leerkracht de leerlingen stimuleert na en mee te denken. Onderdeel van de verkenning kan zijn 
om de voorkennis van de leerlingen te activeren, zodat er een basis is om kennis op te bouwen. De 
leerkracht kan hiervoor leerlingenwerk gebruiken. Dit bevordert het gevoel van eigenaarschap. 
Verkenning kan zowel in groepsverband plaatsvinden als individueel of in tweetallen of kleine 
groepen. In alle gevallen is sociale interactie van belang.  
 

Gezamenlijke verkenning  

Bij een gezamenlijke verkenning is het belangrijk dat de leerlingen allemaal met hetzelfde doel bezig 
zijn. Daarom moet de aandacht van de leerlingen tegelijk op dezelfde dingen worden gericht. Soms is 
er instructie bij een deelonderwerp nodig. Deze instructie gebeurt, afhankelijk van het onderwerp, 
veelal aan de hand van visuele rekenmodellen, zoals getallenlijn, honderdveld, maatbeker, 
breukenstrook, enzovoort. De interactieve tools kunnen hierbij ook behulpzaam zijn: educatieve 
spelletjes (bijvoorbeeld sommenvierkant, klokkijken), virtuele manipulatieven (bijvoorbeeld 
bouwblokken) en dynamische simulaties (bijvoorbeeld een maatbeker die vol‐ of leegloopt). De 
interactie met deze tools draagt eveneens bij aan de begripsvorming.  
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Zelfstandige verkenning  

Na een gezamenlijke verkenning gaan leerlingen meestal een (deel)onderwerp individueel 
verkennen. Binnen de constructieruimte produceren ze dan oplossingen. Ook al werken leerlingen 
individueel, toch is het belangrijk dat ze met elkaar praten over wat ze ontdekken en leren. Daarom 
gaat de voorkeur bij zelfstandig werken uit naar werken in tweetallen of in kleine groepen.  
 

3.3 Reflectie  
Tijdens de reflectie bespreekt de leerkracht de kennis en vaardigheden die leerlingen bij hun 
activiteiten hebben opgedaan. Zo consolideert hij die kennis. Meestal gebeurt dit in groepsverband 
op een interactieve manier, zodat de hele klas kan profiteren van alle opgedane leerervaringen. Dan 
is het opnieuw belangrijk de aandacht van de leerlingen tegelijk op dezelfde dingen te richten. De 
leerlingen laten hun nieuw verkregen kennis en vaardigheden zien, door bijvoorbeeld een opdracht 
die ze eerder zelfstandig met het virtuele leermateriaal deden, voor de klas te doen, of door hun 
eigen oplossingen te presenteren. Zo zien de leerlingen verschillende oplossingsstrategieën. 
Vervolgens gaat de leerkracht samen met de leerlingen in op verschillen en overeenkomsten tussen 
de strategieën. Voordelen en nadelen van een aanpak worden geëvalueerd, wat de leerlingen helpt 
effectieve en efficiënte keuzes te maken uit hun repertoire aan oplossingsstrategieën. Tot slot 
worden de belangrijkste leerpunten samengevat; ook dit kan plaatsvinden in interactie tussen 
leerkracht en leerlingen.  
 
NB 
Deze activiteiten hoeven niet allemaal in één les voor te komen en ook niet in een vaste volgorde. De 
leerlingen kunnen bijvoorbeeld direct beginnen met zelfstandige verkenning van een 
probleemsituatie, of de hele les kan de vorm hebben van een collectief discours over een bepaald 
onderwerp. Ook kunnen deze activiteiten binnen elke lesfase (dus iteratief) terugkomen, waarbij 
iedere keer de nadruk van de ene naar de andere werkvorm kan verschuiven.  



10 
 

 

4. Richtlijnen voor de inzet van het digibord voor begripsvorming 
 
 
Het digibord helpt vooral bij de verkenning en reflectie, bij sociale interactie en bij interactie met het 
lesmateriaal. Het onderstaande schema laat zien hoe het digibord bij de lesactiviteiten kan worden 
ingezet. Voor alle duidelijkheid: dit schema suggereert geen vaste activiteitenvolgorde of verplichte 
lesonderdelen. 
 

Activiteit / subactiviteit  Inzet van het digibord 

GEZAMENLIJKE VERKENNING 

Introductie van onderwerp en doel van de 
les  

Gebruik het digibord om de aandacht van de 
leerlingen tegelijk op hetzelfde onderwerp te 
richten. Vele soorten materiaal kunnen 
hierbij op het digibord worden vertoond, 
bijvoorbeeld presentaties, video’s of 
animaties, materiaal van internetsites, 
methodegebonden digibordboeken of ander 
ingescand materiaal.  

Relevante voorkennis en vaardigheden 
activeren en bespreken  

Ingescand leerlingenwerk kan op het digibord 
worden vertoond. Als je over digibord‐
stemkastjes beschikt, kun je oriënterende 
meerkeuzevragen stellen waarover de 
leerlingen kunnen stemmen.  
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Activiteit / subactiviteit  Inzet van het digibord 

Uitleg en instructie bij een bepaald 
(deel)onderwerp. Deze instructie vindt 
(afhankelijk van het onderwerp) veelal 
plaats aan de hand van rekenmodellen, 
zoals de getallenlijn, het honderdveld, de 
breukenstrook,  een maatbeker, 
enzovoort. 

Gebruik het digibord om de aandacht van alle 
leerlingen tegelijk op de instructie te richten.  
Rekenmodellen voor het digibord zitten 
meestal in de methodegebonden 
digibordsoftware of in de software van het 
digibord zelf (bijvoorbeeld ACTIVprimary). 
Modellen en tools voor het digibord zijn ook 
op andere plaatsen te vinden. Zet hier bij 
voorkeur interactieve tools in, eerder dan 
statische plaatjes. Laat de gekozen modellen 
of tools op het digibord zien en manipuleer ze 
zelf, in samenspraak met de leerlingen, of 
laat leerlingen dat voor de klas doen. Handige 
extraatjes hierbij zijn de zogenaamde 
‘revelatory’ en bedektools (sleutelgat, 
zoeklicht, gordijn), de annotatietools 
(schrijven, tekenen, enz.) en de interactieve 
hulpmiddelen (passer, liniaal, hoekmeter, 
rekenmachine, enz.) van het digibord.  
 

ZELFSTANDIGE VERKENNING 

De leerlingen gaan zelf het 
(deel)onderwerp exploreren, waarbij de 
nadruk op eigen producties en 
constructies ligt. Ze werken individueel, in 
tweetallen of in kleine groepen. Ze doen 
opdrachten uit hun werkboek, op 
werkbladen, op de computer met 
interactieve tools, met fysiek materiaal, 
enzovoort. 

Wanneer met een interactieve tool wordt 
gewerkt, kun je het digibord gebruiken als 
werkstation. Dit heeft een ander leereffect 
dan op een computer werken, door de 
fysieke interactie met het bord en doordat de 
(gevolgen van de) handelingen zichtbaarder 
zijn. 

REFLECTIE 

Bespreking van het zelfstandig werken in 
groepsverband. 
Daarvoor kunnen de volgende 
subactiviteiten worden ingezet: 

Gebruik het digibord om de aandacht van de 
leerlingen tegelijk op de gezamenlijke 
bespreking te richten.  

De leerlingen laten hun nieuw verkregen  Projecteer werkbladen of screencaps van 
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Activiteit / subactiviteit  Inzet van het digibord 

kennis en vaardigheden zien, door 
bijvoorbeeld een opdracht voor de klas te 
doen of door hun eigen oplossingen te 
presenteren.  

leerlingenwerk op het digibord waarmee de 
leerlingen hun eigen producties en 
oplossingen kunnen laten zien. Leerlingen 
kunnen ook met een computertool op het 
digibord hun oplossing voordoen. Als 
leerlingen zelf flipcharts, presentaties o.i.d. 
hebben gemaakt kun je ze op het digibord 
projecteren.  

Ingaan op de overeenkomsten en 
verschillen tussen de aanpakken  

Met de ‘splitscreen’‐ of ‘storyboard’‐modus 
van het digibord kun je verschillende 
aanpakken naast elkaar vertonen.  

Samenvatting van de belangrijkste 
leerpunten  

Maak op het digibord met de annotatietools 
aantekeningen van de belangrijkste 
leerpunten. Ter afsluiting kun je presentaties 
of animaties van de verschillende 
oplossingsstrategieën op het digibord 
vertonen. Annotaties e.d. kun je opslaan.    
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5.  Vier scenario’s 
 
 
De richtlijnen uit de vorige paragraaf hebben we uitgewerkt in een aantal onderwijsarrangementen, 
of scenario’s, waarin het digibord en andere geschikte les‐ en leermaterialen worden ingezet bij 
begripsvorming. Per scenario hebben we gekozen voor: 

‐ de doelgroep 
‐ het subdomein 
‐ of er een relatie is tot gangbare methoden 
‐ de materialen 
‐ de manier waarop het digibord wordt ingezet 
‐ de onderwijssetting (verkenning of reflectie) 

 
Elk scenario is een concrete digibordles. Drie leerkrachten die ook meewerkten aan het onderzoek 
hebben de lessen mee ontworpen, uitgeprobeerd. Vervolgens hebben de onderzoekers ze bijgesteld 
op basis van de bevindingen. Hieronder staat een kort overzicht van deze digibordlessen. De 
volledige lesbeschrijvingen met de bijbehorende lesmaterialen (ict‐tools en werkbladen) en 
videofragmenten van het uitproberen zijn beschikbaar op de website 
http://www.fi.uu.nl/rekenweb/digibord. 
 

5.1 Scenario: klokkijken tot 5 minuten 
 
Doel‐
groep 

Subdomein
 

Relatie tot 
methode 

Gebruikte 
materialen 

Inzet digibord 
 

Onderwijs‐ 
setting 

5 / 6  tijd 
(klokkijken 
tot 5 
minuten) 

onafhankelijk 
(sluit aan op 
methodeles) 

werkblad, 
educatief 
klok‐
spelletje, 
kloktool 

introductie 
met kloktool,  
presentatie 
oplossingen 
en reflectie 
met tools, 
verwerkings‐
opdracht 

verkenning: 
klassikaal 
gevolgd door 
tweetallen  aan 
computer 
reflectie:  
klassikaal  

 
Heel wat kinderen hebben moeite met leren klokkijken, vooral omdat 
de kleine wijzer van een klok iets heel anders aangeeft dan de grote 
wijzer. Als kinderen eenmaal de hele en halve uren en kwartieren 
kunnen aflezen en benoemen, ontstaan er vaak weer problemen met 
de tijdstippen waarbij het gaat om 5 en 10 minuten voor en over het 
hele uur en voor en over het halve uur. Het gebruik van een klok met 
maar één wijzer zou kunnen helpen om deze problemen te 
voorkomen of op te lossen. Daarvoor wordt een interactieve klok 
gebruikt die kan worden ingesteld om één of beide wijzers te tonen. 
Daarnaast wordt een andere interactieve tool gebruikt die leerlingen 
specifiek met de kloktijden tot 5 minuten laat oefenen.  
 
 
 
De les begint met het opfrissen van voorkennis via een open constructieopdracht. Leerlingen moeten 
zelf een makkelijke, moeilijke en neutrale klokstand tekenen en het weergegeven tijdstip noteren. 
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Een paar kinderen presenteren met de tool op het digibord hun eigen producties en lichten ze voor 
de klas toe. Vervolgens werken de leerlingen in tweetallen met beide tools op de computer, 
waardoor ze het klokkijken op twee verschillende manieren oefenen. Nadat de leerlingen zelfstandig 
hebben gewerkt, volgt een sessie met de hele groep met het digibord. De opgedane kennis wordt 
geconsolideerd aan de hand van een matchingsopdracht waarbij klokken en tijdstippen met elkaar 
moeten worden verbonden. De les kan afgesloten worden met een gezamenlijke activiteit, 
bijvoorbeeld door op het digibord de digitale klok aan de standaardklok te koppelen. Tot slot vat de 
leerkracht de belangrijkste leerpunten van de les samen, en schrijft of tekent ze eventueel op het 
digibord.  
 

5.2 Scenario: Tafels van 8 en 91 
 
Doel‐
groep 

Subdomein 
 

Relatie tot 
methode 

Gebruikte 
materialen 

Inzet digibord 
 

Onderwijs‐ 
setting 

5 / 6  tafels van 8 
en 9 

onafhankelijk 
(sluit aan op 
methodeles) 

werkblad, 
educatieve 
spelletjes 

educatief 
spelletje 
bij introductie 
en reflectie 

verkenning: 
klassikale 
introductie  
gevolgd door 
tweetallen  aan 
computer 
reflectie:  
klassikaal 

 
Bij het leren van de tafels zijn verwante sommen (buursommen, omgekeerde, dubbele, tien keer) 
belangrijk. Een tafel wordt vaak opgebouwd vanuit ‘makkelijke’ en al bekende producten. Bij de tafel 
van 8 kan bijvoorbeeld 5 x 8 verbonden worden aan 10 x 80 of aan 8 x 5. Na deze fase van 
begripsmatige opbouw komt het oefenen en automatiseren aan bod.  

 
Deze les maakt gebruik van een educatief spelletje. Leerlingen moeten een 
keersom opgeven, met de uitkomst. Als die goed is, genereert het spel een 
verwante som. Bijvoorbeeld door één van de onderdelen van de som te 
halveren of te verdubbelen, te verminderen of te vermeerderen, of de 
onderdelen om te keren, enzovoort.  
 

De les begint met het opfrissen van voorkennis, waarbij enkele leerlingen voor de klas op het 
digibord het spel voordoen. Daarna spelen de leerlingen het spelletje in tweetallen op de computer, 
waarbij ze zich richten op sommen uit de ‘nieuwe’ tafel(s) en elkaar stimuleren om interessante 
sommen te bedenken. Vervolgens bespreekt de leerkracht samen met de klas wat de leerlingen 
ontdekt hebben: welke 'trucjes' gebruikt het spel om van de opgegeven som een buursom te maken 
en hoe kan dit helpen bij het leren van de tafels? Enkele leerlingen laten hun somparen op het 
digibord zien en leggen uit wat ze ontdekt hebben. Daarna kan aan de klas gevraagd worden om bij 
een door een leerling ingetypte som zelf buursommen te bedenken. Tot slot vat de leerkracht de 
belangrijkste leerpunten van de les samen, en schrijft of tekent ze eventueel op het digibord. 

 

                                                      
1 Dit scenario is in samenspraak met de leerkracht ontwikkeld, maar niet uitgevoerd binnen de looptijd van het 
onderzoek. 
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5.3 Scenario: Oppervlakte 
 
Doel‐
groep 

Subdomein
 

Relatie tot 
methode 

Gebruikte 
materialen 

Inzet digibord 
 

Onderwijs‐ 
setting 

7 / 8  opper‐ 
vlakte 

onafhankelijk 
(sluit aan op 
methode‐
onderwerp) 

werkbladen 
en virtueel 
manipu‐
latief 
 

reflectie mbv 
virtueel 
manipulatief 
en animatie  

verkenning: 
kleine groepen  
reflectie:  
klassikaal  

 
Veel leerlingen vinden oppervlakte moeilijk. Ze denken snel aan regels als ‘lengte 
keer breedte’ of ‘alle lengtes optellen’ of ze doen maar wat met de getallen. Vooral 
als het niet om rechthoeken gaat maar om andere, soms samengestelde vormen, 
gaat er van alles mis. Het is belangrijk dat leerlingen weer gaan nadenken over wat 
oppervlakte eigenlijk is en strategieën ontwikkelen om oppervlaktes te bepalen 
anders dan met een vaste regel. Het zelf onderverdelen en samenstellen van vormen 
kan daarbij helpen.  

 
In deze les krijgen leerlingen een aantal samengestelde vormen te zien. De opdracht is om de 
oppervlakte van elke vorm aan de hand van de opgegeven maten te bepalen en te laten zien hoe ze 
dat hebben gedaan. Bij dit soort vormen liggen strategieën als ‘knippen’ (verdelen) of aanvullen voor 
de hand. Deze strategieën kunnen dynamisch en interactief op het digibord worden uitgevoerd, 
waarbij de vormen ook weer ‘heel’ kunnen worden gemaakt. De vormen worden op werkbladen 
gegeven of in een interactieve computertool aangeboden. Nadat de leerlingen in tweetallen hebben 
gewerkt, worden de verschillende oplossingen op het digibord gepresenteerd en besproken. Voor elk 
van de vormen presenteert een aantal tweetallen hun oplossing. De leerkracht stimuleert de 
leerlingen na te denken over verschillen en overeenkomsten tussen de gepresenteerde oplossingen, 
en deze te verwoorden. Aan het eind vat de leerkracht de strategieën op het digibord samen, 
bijvoorbeeld door ze in de vorm van animaties te laten zien.  
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5.4 Scenario: Onderzoeksles 
 

Doel‐
groep 

Subdomein 
 

Relatie tot 
methode 

Gebruikte 
materialen 

Inzet digibord 
 

Onderwijs‐ 
setting 

7 / 8  patronen 
ontdekken  

onafhankelijk 
(buiten 
regulier 
curriculum) 

werkbladen 
en 
educatieve 
spelletjes 

educatieve 
spelletjes 
bij reflectie  

verkenning: 
kleine groepen 
aan computer 
reflectie:  
klassikaal 

 
Bij een onderzoeksles gaan leerlingen, met begeleiding van de leerkracht, op onderzoek uit. 
Uitgangspunt is een uitdagend en betekenisvol probleem dat de leerlingen uitnodigt om met elkaar 
en met de leerkracht in discussie te gaan en met elkaar verschillende redeneringen te ontdekken. 
Bovendien moet de aard van het probleem zo zijn dat de opgeroepen discussies en redeneringen de 

leerlingen helpen nieuwe wiskundige concepten te verwerven.  
Deze les maakt gebruik van twee interactieve computertools. De 
eerste tool is een serie opdrachten rond kralenpatronen en 
stimuleert de leerlingen te redeneren over patronen (deelbaarheid 
en rekenen en redeneren over de rest). De tweede tool kan gezien 
worden als een voorloper van algebra, en specifieker het oplossen 
van eenvoudige stelsels vergelijkingen. De bedoeling is dat de 
leerlingen steeds uitzoeken hoeveel ieder plaatje waard is; als ze 
alles goed hebben dan kloppen de horizontale en verticale 
optellingen.  
 

De leerlingen werken in tweetallen op de computer; de opdracht is om uit te zoeken hoe ze elke 
opgave systematisch kunnen oplossen, welke redenering ze daarbij gebruiken en om te laten zien 
hoe ze daarachter zijn gekomen. Nadat de leerlingen met de tools hebben gewerkt presenteren een 
aantal tweetallen hun bevindingen op het digibord, bijvoorbeeld door hun oplossing dynamisch met 
de tool voor te doen. De andere leerlingen proberen de presentatie te volgen en mee te denken. Aan 
het eind vat de leerkracht de verschillende oplossingen samen, door ze op het digibord voor te doen 
of door een overzicht op het digibord te presenteren.  
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Samenvattend 
 
 
Hoe kan het digitale schoolbord worden ingezet als katalysator voor de begripsvorming bij 
rekenen‐wiskunde in het basisonderwijs  
Het antwoord hierop is: het digibord is zeer bruikbaar bij de verkenning, reflectie, sociale interactie 
en interactie met het leermateriaal. Dit zijn allemaal belangrijke onderdelen van de begripsvormende 
fase in een reken‐wiskundeles. Uit het onderzoek zijn aanwijzingen gekomen dat het gebruik van het 
digibord inderdaad bijdraagt aan die begripsvorming.  
 
Op basis van het onderzoek zijn algemene richtlijnen geformuleerd voor een digibordles rekenen‐
wiskunde die bijdraagt aan de begripsvorming. Deze zijn in vier concrete lesscenario’s uitgewerkt.  
 
Los hiervan is het belangrijk dat leerkrachten bereid zijn zich de technische mogelijkheden van het 
digibord eigen te maken en zich te verdiepen in het beschikbare lesmateriaal, en dat ze het digibord 
in eerste instantie gebruiken op een manier die overeenkomt met de gebruikelijke eigen 
handelingswijze. Vanuit deze basis kunnen leerkrachten zich verder ontwikkelen naar een 
professionele en volledige benutting van de pedagogische en technische mogelijkheden van het 
digibord.  
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