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Als wiskundedidactici van RUG en NHL Stenden Hogeschool werken wij met twee scholen aan 
een project gericht op het versterken van probleemoplossen in wiskundelessen. De gedachte 
in dit project is dat een aanpak die we kennen uit Japan, genaamd Teaching through 
Problem-Solving (TTP) ook in Nederland goed bruikbaar is.  Deze TTP-aanpak is gericht op 
het vergroten van wiskundig begrip maar stimuleert ook probleemoplossingsvaardigheden. 
We combineren in het project TTP met Lesson Study, waarbij docenten samenwerken rondom 
het ontwikkelen, geven en evalueren van de ontwikkelde lessen.  In dit artikel beschrijven we 
de TTP-aanpak en illustreren dat met een voorbeeld van een luciferopdracht.

Aanstekelijke wiskunde
lessen met lucifers

Wat is Teaching Through  
ProblemSolving?
Stel je voor, een wiskundeles in de brugklas 
begint met de volgende opdracht: Jullie zien 
hier een opdracht waarin van een luciferpa-
troon figuur 1, 2, en 3 gelegd zijn. Ik daag je 
uit om uit te zoeken hoeveel lucifers je nodig 
hebt voor figuur 5, en straks ook figuur 11 (zie 
Figuur 1).  Schrijf je berekening zo op dat een 
ander je uitleg kan snappen.

Dit zou, mogelijk met nog wat extra enthou-
siasme en eventueel met luciferpatronen 
bij de hand, de start van een TTP-les kun-
nen zijn. De basisgedachte van Teaching  

Through Problem-Solving (TTP) is dat 
leerlingen nieuwe wiskunde leren vanuit 
probleem oplossingsactiviteiten (Takahashi, 
Lewis, & Perry, 2013).  Kenmerkend voor TTP 
is dat in de reken- of wiskundeles één pro-
bleem centraal staat waarvoor leerlingen 
zelf eerst een oplossing moeten vinden. Alle 
oplossingsmethoden zijn welkom. Het pro-
bleem is zorgvuldig gekozen in een leerlijn 
van een bepaald onderwerp. De bedoeling 
is dat in het vervolg van de les verschillende, 
vooraf geselecteerde oplossingen van de 
leerlingen besproken worden. Hier is de 

hoofdgedachte dat leerlingen hun denken 
verwoorden, dat je kunt leren van elkaars 
denkwijze, maar ook van elkaars fouten. De 
volgorde van bespreken is zo gekozen dat 
de bespreking bij zal dragen aan het beha-
len van het lesdoel. De les sluit af met een 
fase van terugblik en samenvatten.

In Japan is TTP breed verspreid (zie bijvoor-
beeld Fujii, 2016). Er is een leerlijn van pro-
blemen en theorie uitgezet waarin wiskun-
dige kennis steeds verder wordt uitgebreid. 
Deze leerlijn is uitgewerkt in schoolboeken 
met name voor de basisschool en de onder-
bouw.  De lessen waarin probleemoplos-
sen centraal staat, worden afgewisseld met 

lessen waarin theorie gepresenteerd en 
geoefend wordt. Onderzoeken geven aan-
wijzingen dat het exploreren van problemen 
vóórdat instructie wordt gegeven, tot een 
beter begrip van leerlingen kan leiden, ver-
geleken met de aanpak van ‘eerst instruc-
tie, dan oefenen’ (zie bijvoorbeeld DeCaro 
& Rittle Johnson, 2012). In Japan blijken de 
TTP-lessen bij te dragen aan versterken van 
probleemoplossingsvaardigheden en ook 
houding: de durf om een probleem aan te 
pakken. Ook Nederlandse leerlingen zullen 
in onze ogen baat hebben bij deze aanpak 
vanwege mogelijke verbetering van ener-
zijds het wiskundige begrip en anderzijds 
probleemoplossingsvaardigheden.

Gerrit Roorda, Dédé de Haan & Marjon Minderhoud

Voorbeeld: lucifers
De opdracht is: Hieronder zie je figuur 1, 2, en 3 van een luciferpatroon.

Hoeveel lucifers zijn nodig voor figuur 5? En voor figuur 11, die hieronder ook is afgebeeld?

figuur 11

figuur 1 figuur 2 figuur 3

Figuur 1. Voorbeeld van een TTP-opdracht
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De fases in een TTPles
De fases in een TTP-les zijn weergegeven 
in Figuur 2 (zie bijv. Groves et al., 2016). De 
docent presenteert het probleem, liefst op 
een uitdagende manier. Als de leerlingen 
werken aan het probleem scant de docent 
welke strategieën ze toepassen als voor-
bereiding op de volgende fase. Vervolgens 
worden oplossingsmethoden besproken, 
vaak volgens een van tevoren vastgestelde 
volgorde. Tijdens het gesprek stelt de 
docent denkvragen en noteert dingen op  
het bord; de docent verbindt oplossingswij-
zen met elkaar en vat samen. Tabel 1 geeft 
een samenvatting van wat leerlingen en 
docenten doen in de verschillende fases. 

In fase 3 wordt de tijd genomen voor het 
uitwisselen van oplossingsstrategieën en 
redeneringen van leerlingen waarbij leerlin-
gen hun denkproces verwoorden én waarbij 
de docent probleemoplossingsvaardighe-
den expliciet maakt (Takahashi et al, 2013). 
Het gesprek over oplossingen kan leerlingen 
helpen de eigen aanpak onder woorden te 
brengen, het probleem vanuit meerdere 
perspectieven te bekijken en te leren van 
elkaar (Lester & Cai, 2016). Wiskundig den-
ken van leerlingen kan bevorderd worden 
door te benadrukken dat er niet altijd één 
goede oplossing of aanpak is (Lester & Cai, 
2016) en dat het vinden van goede aanpak-

ken ook kan verlopen door eerst onjuiste 
routes te bewandelen. Docenten dienen 
daarbij te vermijden om te snel in de ‘uitleg-
stand’ te komen. Deze fases samen duren in 
totaal zeker 30 tot 40 minuten. 
Voorafgaand aan de beschreven fases 
moet helder geformuleerd zijn wat het doel 
van de les is. Naast vakinhoudelijke doelen 
zijn er ook doelen gericht op probleem-
oplossingsvaardigheden en mogelijk ook 
op attitude.

Een voorbeeld: De luciferopdracht
In ons project hebben we een eerste erva-
ring opgedaan met de opdracht over lucifers 
(Fig. 1). Aan de hand van deze opdracht ver-
duidelijken we de TTP-fases. In een online-les 

zijn de eerste twee fases uitgevoerd, maar 
vanwege de corona-situatie zijn fase 3 en 4 
nog niet uitgevoerd. Op basis van de echte 
gegevens van fase 1 en 2 beschrijven we een 
mogelijke opzet van alle vier de fases.
De doelen die in deze les aan de orde komen 
zijn: (1) leerlingen kunnen uitleggen waarom 
het aantal lucifers elk volgend figuur 4 toe-
neemt; (2) leerlingen kunnen voor het aantal 
lucifers een formule maken; en (3) leerlingen 
durven het probleem aan te pakken door 
iets uit te proberen.
In fase 1 heeft de docent van een brugklas 
de leerlingen in een online-les uitgedaagd 
om de luciferopdracht op te lossen. De 
leerlingen blijken verschillende oplossings-
manieren (fase 2) te hebben bedacht (zie 
voor een selectie, Figuur 3).

Begrijp het
probleem

Probeer het 
op te lossen

Presenteer en
bediscussieer

Vat samen en
blik terug

Figuur 2: De fases van een TTP-les

Leerlingen Docent

 Begrijp het
probleem

•  Doe je best om het probleem te 
begrijpen;

•  Denk erover na wat je zou kunnen 
helpen om het probleem aan te 
pakken.

•  Bedenk of er mogelijk bepaalde voorkennis opgehaald moet 
worden;

•  Presenteer het probleem helder;
•  Probeer leerlingen te interesseren voor het probleem;
•  Ondersteun leerlingen om in hun eigen kennis te zoeken naar 

kennis die ze kunnen gebruiken.

Probeer het 
op te lossen

•  Probeer zelf te zoeken naar een 
oplossing;

•  Alle manieren om op te lossen zijn 
toegestaan, dus het gaat niet om 
de oplossing die de docent moge-
lijk wil horen;

•  Overleg mogelijk na enige tijd met 
klasgenoten.

•  Loop rond en noteer aanpakken;
•  Identificeer aanpakken die centraal gepresenteerd en bediscus-

sieerd worden;
•  Ondersteun leerlingen die nog geen begin hebben met een hint;
•  Daag leerlingen die snel een antwoord hebben uit met verdie-

pingsvragen.

Presenteer 
en

bedis-
cussieer

•  Presenteer je ideeën; licht je 
ideeën toe als klasgenoten vragen 
hebben;

•  Probeer actief te begrijpen wat je 
klasgenoot bedacht heeft.

•  Selecteer strategisch welke leerlingen (vaak circa 3) je kiest voor 
toelichting, ook onjuiste oplossingen kunnen gekozen worden ;

•  Monitor de discussie;
•  Gebruik interactieprincipes zoals doorvragen, doorspelen, 

terugleggen, stemmen om leerlingen te ondersteunen de wis-
kundige essentie te leren.

Vat samen 
en

blik terug

•  Denk na over wat je hebt geleerd;
•  Neem samenvatting over;
•  Reflecteer op het geleerde.

•  Vat samen wat geleerd moet worden met het oog op de doelen 
van de les;

•  Laat leerlingen samenvatting overnemen;
•  Benoem relevante probleemoplossingsvaardigheden.

Tabel 1:  Overzicht van TTP-fases gebaseerd op de website van The Lesson Study Group at Mills college, 
(https://lessonresearch.net/teaching-problem-solving/overview) Figuur 3. Oplossingen van vijf leerlingen

Leerling A Leerling D

Leerling E

Leerling B

Leerling C
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De oplossingen bieden veel aanknopings-
punten voor een klassegesprek in fase 3. We 
hebben de oplossingen van Fig. 3 geselec-
teerd omdat ze kunnen bijdragen aan het 
halen van de doelen. 
Opmerkingen en overwegingen daarbij:
1.  Er zijn leerlingen die de opdracht nog 

niet hebben opgelost. Elke leerling die 
wat geprobeerd heeft moet de credits 
krijgen voor het durven proberen. Moge-
lijk kan een leerling uitleggen waarom het 
nog niet lukt. De docent moet de leerlin-
gen richten op het feit dat het niet gaat 
om het antwoord, maar om het delen van 
je ideeën.

2.  Leerling B zou de klas kunnen uitleg-
gen hoe hij geredeneerd heeft. Het lijkt 
erop dat deze leerling figuur 2 en 3 ‘aan 
elkaar plakt’ om figuur 5 te krijgen. Bij 
het gesprek over de oplossingen zal de 
docent de luciferpatronen paraat moe-
ten hebben (zie Fig 4). Besproken zou 
kunnen worden: Hoe kun je als leerling 
je oplossingen checken (probleemoplos-
singsvaardigheid!) en ontdekken dat er 
nog een lucifer ontbreekt? 

3.  De combinatie van leerling A en C maakt 
inzichtelijk waar het + 4 patroon vandaan 
komt. Je plakt er steeds een patroontje 
aan (zie tekening van leerling C). Leer-
ling D kan toevoegen dat je begint met 3 
lucifers en dan nog 4 keer het patroontje 
van 4 lucifers toevoegt. Dus voor figuur 5 
moet je bij de 3 beginlucifers nog (5 - 1) 
keer het patroon van 4 lucifers toevoe-
gen. Het totaal aantal lucifers voor een 
willekeurige figuur is dan A = 3 + (num-
mer - 1)× 4. (Mogelijk is er ook een leer-

ling die kan uitleggen dat de formule ook 
geschreven kan worden als A = - 1 + num-
mer × 4).

4.  Leerling E blijkt op een andere manier 
naar de figuur te kijken en komt zo op een 
andere regel. Deze aanpak is prachtig 
gevonden en zal in deze les wel genoemd 
kunnen worden. De aanpak is echter 
niet gericht op het geformuleerde les-
doel. De keuze zou kunnen zijn om deze 
oplossing alleen kort toe te laten lichten. 
In de vierde fase van de les zou de docent 
kunnen vragen naar voor- en nadelen van 
verschillende manieren, en benadrukken 
dat het mooi is dat er zoveel oplossingen 
zijn bedacht. Ook oplossingen die veel 
tijd kosten (tellen), zijn goede aanpakken. 
Vaak kun je je eigen ideeën controleren! 
En wat betreft de inhoud: door gestruc-
tureerd je gegevens van figuren 2, 3, 4, 5  
op te schrijven kun je een patroon ont-
dekken. Elke keer komt er 4 bij. Dit kun je 
in een regel opschrijven.

Implementatie van TTP in een school 
met Lesson Study
Wij verkennen op dit moment met twee 
wiskundesecties of en hoe de beschreven 
TTP-lesaanpak in de Nederlandse context 
uitgevoerd kan worden. Een groep van 3 - 5 
wiskundedocenten ontwikkelt, geeft en eva-
lueert TTP-lessen in een Lesson Study-cyclus. 
Door in een Lesson Study-setting de les voor 
te bereiden en de leerlingen te observeren 
kunnen aanwijzingen gevonden worden of 
het probleem goed gekozen is, of de leer-
lingen in staat zijn om tot oplossingen te 

komen, of de onderlinge discussie in de klas 
goed is verlopen en hoe de les bijdraagt aan 
het behalen van het gekozen doel.

Een conclusie van de luciferles hierboven 
zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat het beter 
is voor het begrip van de leerlingen om niet 
naar de vijfde figuur te vragen, maar naar de 
zesde. Daarmee wordt voorkomen dat het 
getal 4 in twee verschillende betekenissen 
voorkomt (4 keer het patroon van 4 lucifers 
die toegevoegd worden). Daarnaast heeft 
dit luciferpatroon een complexiteit, omdat 
de meest eenvoudige lineaire formule 
die erbij past het ‘startgetal’ -1 heeft. Een 
patroon met aan elkaar gelegde vierkantjes 
zou dit voorkomen (zie bijvoorbeeld Groves 
et al., 2016)
Een gecombineerde aanpak van LS en TTP 
is in internationale context geïmplemen-
teerd en onderzocht, bijvoorbeeld in de VS 
(Takahashi et al., 2013) en Australië (Groves 
et al., 2016), en blijkt daar bruikbaar voor 
het introduceren van een meer probleem-
gerichte aanpak in wiskundelessen en het 
curriculum. Uitdagingen blijken te liggen in 
het kiezen van goede opdrachten binnen 
de context van het eigen land, en het ver-
anderen van de ‘cultuur’ in de wiskundeles 
(Groves et al., 2016). In ons project is de 
ondersteuning van docenten gericht op 
deze zaken.

De komende tijd hopen we te ontdekken 
wat deze aanpak de docenten oplevert. We 
zijn in de fase dat de eerste les ontwikkeld 
is en gegeven wordt. Hierbij worden we 
wel gehinderd door de vele onzekerheden 
rond corona-maatregelen en de hoge werk-
druk die juist ook nu wordt ervaren. Maar 
tegelijkertijd is er veel enthousiasme voor 
het samen nadenken over wiskundeop-
drachten en wiskundeonderwijs. Wij den-
ken dat het mooi zou zijn als in Nederland 
zowel bij rekenlessen in de basisschool, 
als bij wiskundelessen in het voortgezet 
onderwijs vaker en meer gestructureerd 
gebruik gemaakt wordt van de TTP-aanpak 
en de inhoudelijke samenwerking van een 
docententeam. We hopen dat onze aanpak 
aanstekelijk werkt.
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