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Rekenen in Beeld in GNRO

Drie onderzoeksvragen:

* Halen Nederlanders het “burgerschapsniveau rekenen 2F” ?

* Is er een verschil in score op talige opgaven vergeleken met beeldende 

opgaven? Effect van sekse?

* Hoe pakt deze test uit als er een onderscheid wordt gemaakt naar type 

rekenaars (GNRO typologie)?

Meer informatie: Kees Hoogland
K.Hoogland@aps.nl

Rationale:

One of the major justifications of mathematics 

education is to equip students with knowledge and 

skills to solve practical quantitative problems. (Niss, 

1996)

Eén van de antwoorden op de vraag: “Waarom geven 

we eigenlijk reken-wiskundeonderwijs?”
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Rekenen in Beeld

Assessing students’ abilities to solve 
quantitative problems from daily life
- word problems versus image-rich numeracy problems -

>> effect van beeld in rekenopgaven <<

OnderwijsResearchDagen

Wageningen, 22 juni 2012

Meer informatie: Kees Hoogland
K.Hoogland@aps.nl
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Onderzoeksvraag 1

Halen Nederlanders het 

“burgerschapsniveau rekenen 2F” ?
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Benchmarkresultaten 2011

• po, vo, mbo: 10-22 jaar

• spreiding over het land, representativiteit 
wordt verondersteld

• n = 31.842 (po 969, vmbo 12.459, hv 16.588, 

mbo  1.146)

• gecontroleerde afname (“officiële” 2F toets)

Scores bij de hoofdafname per leerjaar 

Rekenen in Beeld  Benchmark Resultaten 2011

N = 31,842

Cronbach α = 0,88  RiRmin = 0.22
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Resultaten vanuit GNRO

• Resultaten 2012 GNRO

• 575 deelnemers, waarvan n= 421 de hele 
toets hebben gemaakt.

• Gemiddelde score  76,3% 

• Gemiddelde leeftijd 43,2

Rekenen in Beeld  GNRO versus Benchmark 
Resultaten 2011

GNRO overall

2F

3F
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Onderzoeksvraag 2

Is er een verschil in score op talige 

opgaven vergeleken met beeldende 

opgaven? Effect van sekse?

Onderzoeksvraag 3

Hoe pakken deze vragen uit als er een 

onderscheid wordt gemaakt naar type 

rekenaars (GNRO typologie)?
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Benchmark

Resultaten 

2011

Variables Marginal effects

Version .02 ***(.001)

BO .27*** (.007)

VMBO-BB -.31*** (.004)

VMBO-KB -.22*** (.005)

VMBO-GT -.12*** (.005)

HAVO .01**   (.005)

VWO .12*** (.005) 

MBO .40*** (.004)

Grade .08*** (.001)

Gender .05*** (.001)

Ethnicity -.02*** (.002)

Agedev -.00       (.001)

Math grade .02*** (.000)

Kans op goed score neemt 

toe met 2%

Sekse-effect: 

Toetsscore jongens iets 

hoger dan meisjes.

Verschil beeld > taal  bij 

jongens groter dan bij 

meisjes. 

GNRO

Resultaten 

2012

N= 31,842

N= 421

Variable Difference in 

means

Version 0,013 * (.001)

Kans op goed score neemt toe 

met 1,3%.

Scoreverschillen per opgaven zijn 

grotendeels consistent
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Rekenen in Beeld  GNRO versus Benchmark 

Resultaten 2011

GNRO haters

2F

3F

GNRO  liefhebbers

GNRO  pragmaten

GNRO voorzichtigen


