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uimte, patronen, verhoudingen, perspectief, het zijn begrippen die zowel
thuishoren in de meetkunde als in beeldende kunst en vormgeving. We
halen ze uit de rekenboeken en laten kinderen ze onderzoeken aan de hand
van beeldende kunst en creatieve opdrachten. Wat zijn dan de effecten op
de leerlingen en de leerkrachten? Daarover gaat het onderzoek naar het
project Meetkunst.

Sinds drie jaar werken Universiteit
Utrecht (UU), Ipabo Amsterdam,
Pabo Hogeschool Rotterdam,
Museum Boijmans Van Beuningen,
de Fridtjof Nansenschool en O.B.S.
de Taaltuin samen in het project
Meetkunst.
Boijmans en de UU trokken eerder
samen op in het kader van de Grote Rekendag 2015, en zagen een

mooie kans om de samenwerking
een vervolg te geven toen ze de
NRO-oproep voor het onderzoeksprogramma Langlopend Praktijkgericht Onderwijsonderzoek lazen.

Onderzoeksvraag
In 2015 startte het projectteam
met het onderzoek naar ‘betekenisvolle rekenvaardigheden in

een setting van onderzoekend en
ontwerpend leren (op school en in
een museum)’. De verbinding tussen het reguliere rekenprogramma
in de school (groep 6-8) en het
leren zoals dit gestimuleerd wordt
in kunsteducatie-programma’s van
musea (zoals Museum Boijmans
Van Beuningen) staat centraal.
De vraag is of de rekenlessen en

algemeen

beeldende kunsteducatie elkaar
kunnen versterken en wat dit
betekent (a) voor de inhoud van de
in de rekenles aangeboden rekenlesstof en van het in het museum
aangeboden educatieprogramma,
(b) voor de professionaliteit van de
leerkracht en ten slotte (c) voor de
meetkunde-vaardigheden en het
probleemoplossend vermogen van
de leerlingen.

Lessenserie en
nascholing
Om de effecten van Meetkunst te
kunnen meten is een lessenserie
ontwikkeld voor groep 6, 7 en
8, evenals een nascholing voor
leerkrachten. Zowel de lessenserie
als de nascholing komen voort uit
de ervaringen die zijn opgedaan

tijdens het Boijmans Taal- en
rekenprogramma, waarin het ging
om de relatie tussen beeldend
kunstonderwijs, museumbezoek en
de vakken taal en rekenen.
De Meetkunst-lessenserie draait
om de thema’s ruimte en patronen
en meetkunde, beeldend onderwijs
en creativiteit zijn er op geïntegreerde wijze in verwerkt. Tijdens
de lessen over ruimte onderzoekt
de leerkracht met de leerlingen op
verschillende manieren en vanuit
verschillende invalshoeken de
illusie van ruimte, verhoudingen
en perspectief. In de lessen over
patronen bekijken ze samen welke
rol deze spelen in de natuur, de
tijd, het landschap en in getallen
en in vormen. Elke les start met

een oriëntatie aan de hand van
beeldende kunst. Naar aanleiding
daarvan werken de leerlingen aan
een hoofdopdracht. Verschillende
onderdelen van het creatieve
proces staan centraal, zoals ideeën
genereren, uitvoeren, er op reflecteren en ze evalueren. Een museumles in Museum Boijmans of een
ander museum (of beeldende kunst
in de openbare ruimte) maakt deel
uit van de lessenserie.
In de nascholing gaat het om
kunstbeschouwing, het stimuleren en begeleiden van creatieve
processen van leerlingen en kennis
van meetkunde. In de bijeenkomsten reflecteren de leerkrachten op
de gegeven meetkunstles. Zowel
reken- als kunstdocenten van de
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algemeen

“De leerkrachten uit het pilotonderzoek merkten
op dat zij zich door de lessenserie en nascholing
bewuster werden van hoe meetkunde (taal) aan
beeldende kunst(onderwijs) gerelateerd is”

pabo werden in een train de trainer
bijeenkomst getraind om gezamenlijk de vijftig deelnemende
leerkrachten te kunnen scholen.

Pilot en
Effectonderzoek
Meetkunst draaide warm met een
pilotonderzoek waarin vier scholen
uit Rotterdam en een school uit
Amstelveen participeerden. De lessenserie en de nascholing werden
getest en op grond van de resultaten zijn ze aangepast, evenals de
onderzoeksinstrumenten.

&
NIEUWSGIERIG GEWORDEN?
•	https://meetkunst.sites.
uu.nl/
•	https://www.boijmans.
nl/onderwijs/primaironderwijs
•	http://www.fisme.science.
uu.nl/toepassingen/28238/
documents/grd_2015_full.
pdf
•	http://www.fisme.science.
uu.nl/publicaties/subsets/
rekenbrief/
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Aan het effectonderzoek dat er
op volgde (2017-2018) deden 118
schoolklassen mee. De deelnemende scholen zijn verdeeld in drie
groepen: de groep Meetkunst Nascholing & Lessenserie, de groep
Meetkunst Lessenserie en de groep
die geen Meetkunst-lessen gaf.
De leerkrachten van de eerste
groep (nascholing & lessenserie)
volgden een nascholing van vijf
bijeenkomsten om zich voor te
bereiden op het uitvoeren van de
Meetkunst-lessen. Leerkrachten
uit de tweede groep (alleen de lessenserie) voerden de Meetkunstlessen uit zonder de nascholing
en in de derde groep (de controlegroep) voerden de leerkrachten een
alternatieve lessenserie uit. Daarin
was meetkunde niet geïntegreerd
met het beeldend onderwijs; de
opdrachten uit deze lessenserie
kwamen overeen met het reguliere
rekenen-wiskunde onderwijs.

Effectmeting
leerlingen
Bij de effectmeting onder de
leerlingen gaat het om effecten
op hun meetkunde-kennis, hun
gebruik van meetkunde-taal, hun
creativiteit (in het algemeen en
domein specifiek) en om de manier
waarop ze naar beeldende kunst
kijken en hierover praten. Tijdens

een voor- en nameting kregen leerlingen opdrachten (taken, testjes
en een spel). Het ging om steeds
dezelfde opdrachten, bijvoorbeeld:
teken bij elk van deze woorden,
zoals symmetrie, 3-dimensionaal,
verdwijnpunt, een tekening of leg
het woord uit. Bij De marskramer
van Jheronimus Bosch werd de
leerlingen gevraagd uit te leggen
waarom de man met de rugzak
groter dan het huis lijkt. Door de
resultaten van de voor- en nameting tussen de drie groepen met
elkaar te vergelijken, kunnen effecten op het creatieve denken van
de leerlingen, op de meetkundige
vaardigheden en het gebruik van
meetkunde-taal en het kijken en
praten over beeldende kunst door
de leerlingen worden gemeten.

Effectmeting
leerkrachten
Bij de leerkrachten gaat het om
hun attitude ten opzichte van
beeldende kunst en meetkundeonderwijs en hun vaardigheden
om creativiteit bij leerlingen in
rekenen-wiskunde- en beeldende
kunstlessen te stimuleren.
Het effect van de nascholing is
gemeten door de resultaten van de
leerlingen uit de eerste en tweede
groep te vergelijken en door drie
meetkunstlessen te observeren.
Met verschillende observatie-instrumenten werd er onder andere
gekeken naar de mate waarin de
leerkracht open stond voor de
ideeën van de leerlingen, of hij
zich opstelde als begeleider en/of
medeprobleemoplosser en of hij
het divergent en flexibel denken
stimuleerde. Ook de vaardigheden van leerkrachten om meetkunstonderwijs te geven werden
geobserveerd, waarbij onder meer
is gekeken of de leerkracht de
leerlingen stimuleerde om het
kunstwerk grondig te observeren
en te interpreteren. Door middel

van een vragenlijst is onderzocht
of de houding van leerkrachten ten
opzichte van meetkunde en beeldende kunst veranderde en er is
ook een evaluatie over het project
onder hen gehouden.

Bevindingen
De verwerking van de resultaten
van het onderzoek is weliswaar nog
in volle gang, maar op grond van
het pilotonderzoek en de evaluatie
kan al wat over de bevindingen van
de leerkrachten gezegd worden.
Van de leerkrachten vond 95% in
de evaluatie dat de nascholing hen
enigszins of in zekere mate hielp
bij het geven van de lessen. De
nascholingsonderdelen over creativiteit en beeldende kunst werden
gemakkelijker opgepakt dan die
over meetkunde. Meetkunde bleek
voor de leerkrachten vrij onbekend
terrein te zijn, terwijl het toch één
van de drie domeinen is van het
rekenonderwijs.
Uit het pilotonderzoek bleek dat
leerkrachten door de lessenserie en nascholing zich bewuster
werden van hoe meetkunde(taal)
aan beeldende kunst(onderwijs) is
gerelateerd en hoe zij beeldende
kunst in hun lessen kunnen inzetten. Ook leken de leerkrachten
zich bewuster geworden van een
andere manier van werken, meer
procesmatig en onderzoekend.
In de huidige discussies over vakkenintegratie geeft het Meetkunstproject een voorbeeld van hoe
rekenen-wiskunde en beeldend
kunstonderwijs samen kunnen
komen. Wanneer het onderzoek is
afgerond in september 2018, zal
blijken of in deze aanpak de twee
werelden elkaar kunnen versterken
en wat dat betekent voor leerling
en leerkracht. Uw nieuwsgierigheid
wordt nog even op de proef gesteld
tot Kunstzone 1 2019…. P

