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lectoraat wordt onder andere een instrument ontwikkeld voor leerkrachten, dat ze
kan helpen goede gesprekken met kinderen te voeren over rekenen om de instruc-
tie beter af te kunnen stemmen op het individuele kind. 
Volgens Diny van der Aalsvoort weten we nog veel te weinig over hoe je leraren
het best kunt motiveren en opleiden. Met de lesmaterialen en werkstukken van
studenten gelet op het vak rekenen-wiskunde zijn onderzoeksdata voorhanden op
de pabo die ons informeren hoe pabo-studenten hun leeromgeving hanteren.
Wanneer daarover meer informatie beschikbaar is kun je de relatief beperkte op-
leidingstijd optimaal benutten.
Ronald Keijzer meent dat de leraar het onderwijs maakt of breekt. Hij doet on-
derzoek naar de invoering van de Kennisbasis rekenen-wiskunde op de oplei-
ding. In zijn onderzoek is het bevorderen en onderzoeken van opbrengstgericht
werken bij het rekenen-wiskundeonderwijs een belangrijke invulling. Deze is ge-
richt op het opbrengstgericht werken op de basisschool door studenten en hun be-
geleiders. Ook begeleidt hij ontwerponderzoek rond de invoering van de kennis-
basis op de opleiding.

20. Het Focus-project: opbrengstgericht werken op basis van prestatie-feedback 
Marieke van Geel & Bernard Teunis (Universiteit Twente, Enschede)

Schoolteams die deelnemen aan het Focus-project volgen een training waarin zij
twee jaar lang worden begeleid bij het duurzaam ontwikkelen van een opbrengst-
gerichte schoolorganisatie. In het eerste trainingsjaar wordt gestart met op-
brengstgericht werken voor het vakgebied rekenen.
De Focus-training is ontwikkeld door de Universiteit Twente en gestoeld op we-
tenschappelijk empirisch bewijs met betrekking tot de afzonderlijke elementen
die de inhoud van de training vormen. Tevens spoort de opzet van de training met
de kennis over de voorwaarden voor effectieve professionalisering. 
Na een pilot in 2008 en 2009 loopt het Focus-project inmiddels op ruim honderd
scholen in noord- en midden-Nederland. Parallel aan het trainingstraject wordt
onderzoek gedaan naar de effecten hiervan.
In deze werkgroep zullen we eerst de theoretische grondslag en praktische uit-
werking van het Focus-traject uiteenzetten, daarbij wordt ingegaan op de wijze
waarop gewerkt wordt aan de verbetering van de rekenlessen en -resultaten. Ook
zullen voorlopige onderzoeksresultaten worden gepresenteerd. 
Vervolgens willen we met u in gesprek gaan over mogelijke verbeteringen van
het Focus-traject, waarbij de nadruk zal liggen op het verdiepen van opbrengst-
gericht werken binnen het vakgebied rekenen. 


