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ORGANISATIE 

  Planning 2015-2016 
Periode 1 - training deel 2 (september) en MSLQ-vragenlijsten 

  pretest afnemen  
Periode 2 t/m 4/5  - interventie en MSLQ-vragenlijsten  
   posttesten afnemen 

  Uren  - 1 uur per week het hele schooljaar (64 klokuren op 
  jaarbasis) 

  Onze rollen 
  Verwachtingen 
  Contaminatiegevaar 

 



METACOGNITIE (1) 

Metacognitie is “thinking about 
thinking”  

 
Flavell (1977, p. 107) 

 
 

Als leerlingen te weinig metacognitieve ervaringen opdoen kunnen er 
vreemde ideeën ontstaan over hoe je wiskundige problemen aanpakt”  

- “ het is een kwestie van geluk…” 
- “ als je de oplossing niet meteen ziet kun je maar beter stoppen…” 

Schoenfeld (1985,1988) 



METACOGNITIE (2) 

  
Metacognitieve kennis: 

- metacognitieve opvattingen  
- metacognitieve kennis 
(de persoon, de taak, strategieën) 
 

 
 
 
 

- oriënteren 
- plannen 

- monitoren 
- evalueren 

 

Metacognitie 

Metacognitieve vaardigheden 

IMPROVE  expliciet aanleren  

IMPROVE  expliciet aanleren  



      METACOGNITIE (4) 

METACOGNITIEVE OPVATTINGEN 
 over intelligentie: twee soorten – statisch en dynamisch 

(Mindset, Dweck,1989) => “ik kan het  ik kan het leren” 
 

 over wat leren is (leerconcepties):  
- opname-leerconceptie => “ik memoriseer dus ik weet” 
- constructie-leerconceptie => “ik leg verbanden dus ik 

onthoud systemen” 
- toepassings-leerconceptie => “ik leer om te kunnen 

gebruiken” 
 

 over leerdoelen: onthouden, verwerven, begrijpen, 
kritisch evalueren en construeren 

Bron: Boekaerts & Simons (2003)  

 



      METACOGNITIE (3) 

METACOGNITIEVE KENNIS  

 Metacognitieve kennis => Mens als eigen psycholoog 
=> kennis over cognitieve processen 
 

 kennis betreft eigen denken, onthouden, 
redeneren, etc. en op die van anderen.  
 

 Voorbeelden: 
  - kennis over de persoon zelf: “Ik ben goed in onthouden.” 
  - kennis over de taak: “Meerkeuzevragen zijn gemakkelijker dan open 
      vragen.” 
 
 Individuele verschillen tussen betere lezers en intelligente leerlingen en 

zwakkere lezers en minder intelligente leerlingen.  
                                              Bron: Boekaerts & Simons (2003)  

 
 
 



       METACOGNITIE (5) 

METACOGNITIEVE VAARDIGHEDEN 

  Oriënteren  (kan ik het?, is er genoeg tijd?, waar gaat het over?) 

  Plannen   (wat is het doel?, tijd?, uitkomst?, welke volgorde? 

  Monitoren  (snap ik het?,wat doe ik?, lukt het?)  

  Toetsen  (ben ik eruit?, klopt het antwoord?, heb ik het goed 
    aangepakt?) 

  Herstellen (wat en hoe moet ik aanpassen?) 

  Evalueren  (was dit efficiënt?, heb ik mijn doel bereikt?) 

  Reflecteren  (kan ik dit ergens anders ook inzetten?, welke  
      waarde heeft het voor later?) 

 



EEN LESSENSERIE MET DE IMPROVE-METHODE! 
- Introducing the new concepts: uitleg nieuwe stof begeleid door  

              metacognitieve vragen (impliciet) 

- Metacognitive questioning bij probleem oplossen   
              waar gaat dit over?, wat moeten we doen?,  
             welke techniek heb ik nodig?, hoe ga ik het  
             aanpakken?, heb ik het goed gedaan?) 

- Practicing          expliciet vragen stellen =>improvekaart 

- Reviewing and reducing difficulties uitleggen en verduidelijken 

- Obtaining mastery          oefenen 

- Verification           toetsen 

- Enrichment             verrijken 

Mevarech & Kramarski, 1997 
 3 componenten: expliciet oefenen met zelfbevraging, correctieve feedback 
     en coöperatief werken (ll. helpen elkaar)  
 



IMPROVE-KAART MEETKUNDE 



DOEL 
  Wat heeft een leerling nodig om te leren? 

- Leeromgeving  
- Persoonskwaliteiten 
- Leergedrag 
- Metacognitie 
 

Het doel van de training met de 
IMPROVE-methode is het verbeteren van 
de MC-vaardigheden en de leerprestaties 
van leerlingen 
 



 
IMPROVE-KAART – ORIËNTEREN 

VOORBEELDEN EN ERVARINGEN 

  Begrijpen 
 
 Leerlingen actief (expliciet maken) 
  -  ll. lezen tekst in 3 minuten in stilte goed door 
 -  onderstrepen signaalwoorden of nemen deze over in het  schrift en schrijven 
        de vraag in eigen woorden op 
 -  daarna inventarisatie van woorden en uitleg waarom die keuze 

 
 Docent actief  (hardop denken) 
 - docent leest de opgave voor die op het whiteboard staat geprojecteerd en 

vraagt een leerling (of zelf )de signaalwoorden te onderstrepen en uit te leggen 
waarom. 

 
 Doel: signaalwoorden inventariseren en het “bewust” maken van 

de stap begrijpen in het oplosproces  
 (leerlingen gaan bewuster en analytischer lezen) 



 
IMPROVE-KAART  - PLANNEN EN UITVOEREN 

 VOORBEELDEN EN ERVARINGEN 

Verbinden  
 

 Inventariseren wat je nog weet (mindmap) (Plonie) 
  - ll. maken een mindmap van alle dingen die ze nog weten van dit onderwerp  
    (je kunt ze  mindmaps laten uitwisselen).  
 - Je kunt ook een half ingevulde mindmap laten aanvullen. Daarna inventarisatie en aanvulling 
   mindmap  
 -  Of docent maakt op bord een overzicht van de relevante stof in samenwerking met de klas. 

 

 Relationele vragen stellen tijdens de uitleg van een som (Rodica).  
-  “Welke soort grafiek verwacht je bij deze formule?, Welke vensterinstellingen heb je nodig voor 

deze grafiek?  
-  Of leerlingen na een tijdje zo’n vraag laten bedenken. “Welke vragen kun je stellen voordat je 

een grafiek gaat tekenen?” 
 

 Laten voorspellen: bijvoorbeeld bij werken met formules en grafieken 

 Analogieën: “Op welke opgave lijkt deze opgave?” 
 



 
IMPROVE-KAART  - PLANNEN EN UITVOEREN 

 VOORBEELDEN EN ERVARINGEN 

Strategieën 
 

 Een stappenplan aanleren met een vaste volgorde van vragen 
die leerlingen zichzelf moeten stellen. 
Tellen en kansen (Plonie) 
 - hoe vaak moet je kiezen? 
 - zijn er steeds hetzelfde aantal mogelijkheden om uit te kiezen? 
 - is de volgorde binnen de gekozen groep belangrijk? 
 
Normale verdeling (Rodica) 
- Maak eerst een schets van de kromme en bedenk welk van de 4 typen vragen je hebt.  
- Wat moet je dan doen bij dat type? 
 
Meetkunde (bewijzen) (Plonie) 
 - Maak altijd eerst zelf de tekening (de hand en ogen geven informatie uit de tekening  
   door aan het brein) 
- Geef met “bolletjes” en tekens aan in de tekening welke eigenschappen je    herkent 
- Gebruik je “plaatjes formulekaart” om te kijken of je situaties herkent. 
- Ga nu pas het probleem proberen op te lossen 



IMPROVE-KAART  - TERUGKIJKEN 
VOORBEELDEN EN ERVARINGEN 

 Terugkijken 
 
Hardop denken  
  tijdens uitleg in klassengesprek  
 - Afrondingen controleren 
  - Uitkomst controleren 
 - Klopt de grafiek? 
 
 Als eerste opdracht bij huiswerkcontrole 
 Welke vragen moet je stellen om te kijken of je antwoorden goed zijn? 

Daarna pas het antwoordenboek geven. 
 



IMPROVE-KAART  - MONITOREN 
VOORBEELDEN EN ERVARINGEN 

 
 Monitoren 
 
Tijdens het hele oplosproces vragen blijven stellen: 

-  Ben ik goed bezig? 
-  Krijg ik op deze manier een antwoord op mijn vraag? 
-  Werk ik wel zorgvuldig? 
-  Schrijf ik alles op wat ik doe? 

 



AANDACHTSPUNTEN! 

 Verschil maken tussen algemene en  domeinspecifieke 
MC vaardigheden.  

 -  maak per domein en andere improvekaart 
 
 Heel belangrijk: expliciet aandacht geven aan MC 

vaardigheden. 
-  bedenk werkvormen die leerlingen leren de metacognitieve vragen 
   actief te stellen. Tweetallen bevragen elkaar; vragen laten  
   opschrijven tijdens huiswerk/toets en dat belonen 
-  laat tijdens de les mindmaps maken en becijfer die.  

 
 Maak keuzes, niet iedere les moeten alle stappen expliciet. 

Dus niet altijd alles, doseer het oefenen en het voordoen. 



AAN DE SLAG 

 Pak een hoofdstuk of domein en maak een les en/of 
een IMPROVE-kaart -> werk in groepjes  

 Udens  HWC samen in één groep 



AFSPRAKEN 

  Materialen niet verspreiden 
  Contaminatie 
  Training deel 2 
  Vragenlijsten op tijd afenemen 
  Problemen doorgeven aan Plonie en Rodica 



VRAGEN? 



METACOGNITIE (2) 

  
 
- metacognitieve opvattingen  
   (over intelligentie Dweck (1989), wat    
    leren is, wat leerdoelen zijn) 
 
- metacognitieve kennis 
   (de persoon, de taak, strategieën) 
  

 
 
 
 

- oriënteren 
- plannen 

- monitoren 
- evalueren 

 

Metacognitie 
 

Metacognitieve vaardigheden 
Zimmermann (1998) 

 

IMPROVE  expliciet aanleren  

IMPROVE  expliciet aanleren  

Brown (1987) 

Metacognitieve kennis: 



 
 
 
 
 
 

- metacognitieve opvattingen 
- metacognitieve kennis  
   (van de persoon, de taak, 
     strategieën) 
 

Metacognitieve kennis: 

Kennis van strategieën 
- Doelen bepalen 

- Taak gerichte strategieën  
- Verbeelden 

- Zichzelf onderwijzen 
- Tijdsbeheer 

-Zelf-monitoring 
- Zelf-evaluatie 
- Zelfbeloning 

- Organiseren van de studie 
omgeving 

- Hulp zoeken 
 Zimmermann (1998) 



PROBLEEM OPLOSSEN (1) 

 

IMPROVE  expliciet aanleren  

 
 
 
 
 
 

- metacognitieve opvattingen 
- metacognitieve kennis  
   (van de persoon, de taak, 
     strategieën) 
 

Metacognitieve kennis: 

- Procedurele kennis in 
Vakdomeinen 

- Domein overschrijdende 
kennis van procedures  

- Probleem begrijpen 
- Plan ontwerpen 
- Plan uitvoeren 

- Resultaat evalueren 
 

Probleem oplossen  
                     Polya (1957) 



DE CONNECTIE TUSSEN IMPROVE – 
WISKUNDE DOELEN 
 Handboek wiskundedidaktiek Drijvers, et al 

(2012, p.24) 

Doelen van het wiskundeonderwijs 
 
• Weten dat! (parate kennis) 
• Weten hoe! (probleemaanpak) 
• Weten waarom! (overzicht hebben) 
• Weten over weten! (metacognitie) 
• Houding! (zelfvertrouwen 

ontwikkelen) 
 



Metacognitieve vragen stellen volgens IMPROVE 

Typen vragen die leerlingen aan zichzelf en anderen stellen: 
1. Vragen over de mate van begrijpen (waar gaat het over?) 
2. Vragen om het probleem te verbinden met vorige problemen 

of domeinkennis. 
3. Vragen over strategie (welke strategieën ken ik?) 
4. Vragen over reflectie (waarom zit ik vast?, heb ik het goed 

gedaan?) 



Wat moeten docenten anders doen met IMPROVE? 
Mevarech, Fridkin (2006) 

- Leerlingen uitleggen waarom meta-cognitieve vragen 
stellen aan jezelf loont. 

- Niet alleen impliciet de stappen van het model voordoen, 
maar er expliciet mee laten oefenen. (didactische 
werkvormen introduceren die het vragen stellen oefenen) 

- De metacognitieve training omvat: ieder type vraag 3 tot 6 
lessen expliciet oefenen. 

- Nadat de leerlingen de methode onder de knie hebben kan 
de docent zonder al te veel problemen weer impliciet de 
stof behandelen.  
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