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Een wiskundeleraar in de brugklas van het VWO kan nog niet beginnen met wiskunde omdat hij zijn klas
eerst nog moet leren rekenen met cijfers.
Dit artikel beoogt duidelijk te maken waarom de huidige rekenmethodes op een aantal onderdelen te-
kortschieten en wat een basisschoolleraar kan doen om zijn leerlingen toch goed voor te bereiden op
het vervolgonderwijs. Het is de uitgewerkte tekst van een lezing die de auteur op 22 november 2008
gehouden heeft tijdens de Rekenconferentie van BON, de vereniging Beter Onderwijs Nederland, in
Driebergen.

Het rekenmachientje; zegen of drama?

Hieronder ziet u een tabel met daarin de 12 belangrijkste rekenonderwerpen van het basisonderwijs. Aan
het eind van de basisschool moeten kinderen sommetjes van elk van deze 12 typen op een papiertje
kunnen uitrekenen.
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Volkomen uit de tijd, denkt u nu misschien. Dat was nodig in het pre-rekenmachine tijdperk, maar tegen-
woordig hoeven kinderen gelukkig alleen maar ’inzicht in getallen’ te hebben. Computers en rekenma-
chientjes zijn immers goed voor het automatische rekenwerk. Velen beschouwen het goed leren van de
tafels en het systematisch herhalen en oefenen van rijtjes sommen dan ook als dom, ondidactisch en
volstrekt uit de tijd.
Elders in dit tijdschrift constateert Jan van de Craats in zijn artikel ’Hoe Daan en Sanne leren rekenen’
dat Daan en Sanne, de gemiddelde leerlingen van groep 8, die met behulp van de huidige ’realistische
rekenmethodes’ een groter inzicht in getallen zouden moeten hebben dan hun ouders, zelfs de meest
eenvoudige praktische rekenvraagjes niet kunnen beantwoorden. Een zeer zorgelijke ontwikkeling want
het mag duidelijk zijn dat onze samenleving er niet beter op wordt als bijvoorbeeld artsen, verpleeg-
sters, apothekers en economen niet goed kunnen rekenen. De gemiddelde rekenachterstand van onze
brugklassers heeft bovendien een negatief effect op het wiskundeniveau in het middelbaar onderwijs.
Dit lagere wiskundeniveau wordt later niet ’even’ ingehaald door de toekomstige artsen of apothers en
zelfs niet door de toekomstige wiskundigen, natuurkundigen en informatici. De universiteiten roepen dan
ook al jaren dat het gemiddelde wiskundeniveau van hun eerstejaarsstudenten zorgelijk laag is en dat
daardoor ook het kennisniveau van degenen die afstuderen als bijvoorbeeld arts of econometrist op
onverantwoorde wijze daalt. Hetzelfde geldt voor tal van andere beroepsopleidingen. Ook daar klagen
docenten over het reken- en wiskundeniveau van hun eerstejaars studenten.
In het volgende onderdeel zal ik illustreren waarom het zelf kunnen rekenen, dus zonder rekenmachien-
tje, belangrijk is voor een brugklasser en waarom een gemiddelde achterstand in rekenvaardigheid het
niveau van het wiskundeonderwijs drastisch verlaagt.



Het belang van breukenvaardigheid voor wiskunde en natuurkunde

Zonder goede breukenvaardigheid kom je met algebra niet verder dan een beetje optellen, aftrekken en
vermenigvuldigen. Om dit aan te tonen bekijken we het volgende rekensommetje:

.

6 x 7 x 10
3 x 10
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Bijna elke scholier pakt onmiddelijk zijn rekenmachientje als hij een dergelijke som ziet. Hij typt alles
in en hij krijgt 14 op zijn schermpje. Er is bijna geen leerling die een zodanig goed rekeninzicht heeft
dat hij in één oogopslag ziet dat het antwoord 14 is. Dat komt omdat bijna geen leerling de rekenregels
van breuken begrijpt en automatisch kan toepassen. In onderstaande tabel wordt de gedachtengang
getoond die een leerling zou moeten hebben bij het zien van de betreffende rekenopgave:

Bereken: 6 x 7 x 10
3 x 10
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Je streept de tienen tegen elkaar weg:
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6 x 7 x 10
3 x 10

6 x 7 x 10
3 x 10

Je deelt de 6 en de 3 beide door drie:
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In de noemer is alles weggestreept.
In de teller staat 2 × 7.
Het antwoord is dus 14:
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6 x 7 x 10
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2
=  2  x  7  =  14

Waarom zou je dit allemaal moeten weten nu er rekenmachientjes bestaan? Waarom zou je moeten
weten en begrijpen dat je de som ook kunt zien als een breuk en dat de waarde van een breuk niet
verandert als je de teller en de noemer deelt door een gemeenschappelijke deler. Om dit duidelijk te
maken bekijken we een vergelijkbaar algebrasommetje.

Bereken:
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Je streept de b’s tegen elkaar weg:
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Je deelt de 6 en de 3 beide door drie:
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In de noemer is alles weggestreept.
In de teller staat 2a.
Het antwoord is dus 2a:
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Een leerling is nog lang niet toe aan het algebrasommetje 6ab
3b als hij het gewone rekensommetje 6×7×10

3×10
niet uit zijn hoofd kan uitrekenen. Hij begrijpt dan niet dat de b’s tegen elkaar wegvallen en dat een
deelstreep niets anders is dan een breukstreep.



We bekijken nog een voorbeeld: 2
5 +

3
7

In het basisonderwijs wordt nauwelijks gerekend en geoefend met breukensommetjes. De meeste kinde-
ren kunnen dit sommetje aan het eind van groep 8 dan ook niet uitrekenen. In onderstaande tabel wordt
de berekening getoond.

Bereken: 2
5 +

3
7

De noemers gelijk maken: = 14
35 +

15
35

De tellers bij elkaar optellen: = 29
35
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Waarom zou je dit allemaal moeten weten? Om dit duidelijk te maken bekijken we een vergelijkbaar
algebrasommetje.

Bereken: 2
5a +

3
7b

De noemers gelijk maken: = 14b
35ab +

15a
35ab

De tellers bij elkaar optellen: = 15a+14b
35ab
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Als een kind niet in staat is om het getalsommetje probleemloos uit te rekenen, is de algebraopgave ook
nog veel te hoog gegrepen.

In het basisonderwijs wordt nauwelijks gerekend en geoefend met breukensommetjes. De belangrijkste
oorzaak daarvan is, zoals gezegd, de invoering van het rekenmachientje in het onderwijs en de daardoor
algemeen ontstane misvatting dat het eindeloos oefenen van sommetjes ouderwets en onnodig zou zijn.
Een rekenmachientje is immers goed voor automatismen, een kind moet zich bekwamen in ’inzicht’.
De werkelijkheid is echter dat rekenkundig inzicht alleen kan worden verkregen indien er eerst sprake is
van een degelijke basisvaardigheid in de automatismen van het optellen en het vermenigvuldigen. Deze
automatismen zijn een absolute voorwaarde voor het verwerven van enig rekenkundig begrip.
Zoals je geen violist kunt worden zonder dat je eerst uren hebt geoefend in het zuiver en goed aanstrijken
van de vier snaren, zoals je geen voetballer kunt worden als je niet eerst eindeloos hebt lopen pingelen
en schieten, zo kun je je geen rekenkundig inzicht verwerven als je je niet eerst de automatismen van
het optellen en aftrekken hebt eigen gemaakt.
Voor alle vakken geldt dat men zich eerst een groot aantal ’domme’ automatismen eigen moet maken
voordat men met behulp van deze basisvaardigheden creatief en met inzicht kan gaan werken.



De rekenmethodes leren kinderen niet rekenen met breuken

In het vorige onderdeel zag u hoe het komt dat een kind wiskunde eenvoudigweg nog niet kán begrijpen
als het nog niet goed kan rekenen met breuken. Wiskundeleraren en natuurkundeleraren in het vervolg-
onderwijs merken dan ook dagelijks dat hun leerlingen grote problemen hebben met wiskunde. Het niet
goed kunnen rekenen volgens de altijd werkende rekenregels is voor het vervolgonderwijs en voor de
individuele leerling zeer schadelijk. Zo is bijvoorbeeld het succes van een eersteklasser in aanzienlijke
mate afhankelijk van zijn rekenvaardigheid.

Voordat een kind aan wiskunde kan beginnen, moet het de volgende type sommetjes door elkaar en
zonder verdere aanwijzingen op papier kunnen uitrekenen.
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Dat wil zeggen, een leerling moet de berekening van dergelijke sommetjes volgens de algemeen gel-
dende rekenregels netjes op papier kunnen zetten, waarbij hij het is-gelijk-teken (=) op de juiste manier
gebruikt. Hij moet daartoe heel goed het verschil in aanpak weten tussen optellen/aftrekken enerzijds en
vermenigvuldigen/delen anderzijds. Onderstaande tabel toont berekening van elk sommetje zoals die op
de basisschool moet worden geoefend:
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bij aftrekken eerst de
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de tellers van elkaar aftrekken
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Zoals gezegd, voordat een kind aan wiskunde kan beginnen, moet het deze vier typen sommetjes door
elkaar en zonder verdere aanwijzingen op papier kunnen uitrekenen op de wijze als in de tabel. Het leek
mij daarom nuttig om de rekenmethodes van de basisschool te onderzoeken op de vraag hoe vaak er
geoefend wordt met gemengde rijtjes breuken zoals bovenstaand. Een onthutsende ontdekking was het
gevolg: In geen van de door mij geraadpleegde schoolboeken zijn gemengde rijtjes sommen zoals
bovenstaand te vinden.



Vervolgens heb ik, door de totale afwezigheid van gemengde rijtjes breukenopgaven, in de schoolboeken
gezocht naar rijtjes sommen waarin gevraagd wordt om twee willekeurige breuken met ongelijke noe-
mers bij elkaar op te tellen of van elkaar af te trekken. Essentieel daarbij is dat de vragen op abstracte
wiskundige wijze worden gesteld zonder verdere aanwijzingen en dat de algemeen geldende rekenre-
gels voor het optellen van breuken moeten worden gebruikt. Bij het rekenen met letters moet een kind
immers ook het altijd geldende rekenrecept gebruiken.

Hieronder ziet u een tabel met daarin het aantal opgaven in de onderzochte rekenmethodes:

methode aantal optelsommetjes zoals 2
5 +

3
7

in groep 6, 7 en 8

totale oefentijd in drie jaar
(ruwe schatting)

Pluspunt groep 6: niets
groep 7: 3 kleine rijtjes
groep 8: 10 rijtjes

2 uur

Wereld in Getal groep 6: niets
groep 7: 1 rijtje
groep 8: 8 rijtjes

2 uur

Alles telt groep 8: 8 rijtjes 1,5 uur

Cito eindtoets 2008 niets

Voor de methode Pluspunt neem ik de getallen even door:

• In groep 6 wordt niet geoefend.

• In groep 7 wordt pas na de kerst voor het eerst geleerd hoe je twee willekeurige breuken volgens
de altijd geldende rekenregels bij elkaar kunt optellen. In totaal wordt slechts drie keer een klein
rijtje sommetjes gemaakt. Zelfs na de eerste kennismaking (15 sommetjes) wordt de stof onge-
veer 40 dagen lang niet meer herhaald. Na die 40 dagen verschijnt plotsklaps weer één piepklein
rijtje met 5 sommetjes, daarna weer 40 dagen niets. Vlak voor de zomer verschijnt ineens nog
één rijtje met 4 kleine sommetjes.

• Ook in groep 8 is de spreiding over de dagen en weken zodanig slecht dat je niet kunt verwachten
dat de stof bezinkt en beklijft. Gedurende de gehele basisschoolperiode wordt in totaal slechts
ongeveer 2 uur geoefend! Daar komt nog bij dat er, ik herhaal het nog maar even, nooit een rijtje
wordt gemaakt met optel- en vermenigvuldigingssommetjes door elkaar. Het goed beheersen
van het verschil in aanpak tussen deze twee soorten bewerkingen is onontbeerlijk voor wiskunde.

De andere door mij onderzochte methodes geven een soortgelijk beeld.
De meeste kinderen weten aan het begin van de brugklas niet goed hoe je twee willekeurige breuken
bij elkaar optelt. Dit gebrek aan inzicht en vaardigheid blijft voor de leerling jarenlang een onzichtbare en
onduidelijke hinderpaal.



Mogelijke oplossingen

Alle huidige rekenmethodes bevatten een overmaat aan contextopgaven ofwel vragen die zijn ingekleed
in een context, in een verhaal. Het kost een kind soms veel tijd om de echte rekensom uit de context
te halen. Kinderen die moeite hebben met Nederlands kost het nóg meer tijd om te begrijpen welke
rekensom uiteindelijk gevraagd wordt. Het gevolg is dat een oneveredig groot deel van de rekenles
opgaat aan lezen. Er blijft weinig tijd over voor het echte rekenwerk.
Elke leraar op de basisschool wil zijn klas goed leren rekenen. Hij wil immers dat zijn leerlingen na groep
8 goed mee kunnen in het vervolgonderwijs. Om die reden ben ik van mening dat een leraar, zolang hij
moet werken met een rekenboek dat te veel contextuele opgaven bevat, er goed aan doet als hij een
aanzienlijk deel van de contextvragen gewoon overslaat en de vrijgekomen tijd besteedt aan het oefenen
van rijtjes sommen en het goed uit het hoofd leren van de tafels. Hij zal dan zelf de volgende aspecten
ervaren:

− Kinderen hebben geen hekel aan rijtjes sommetjes.

− Kinderen worden trots en blij als ze zelf elke willekeurige vermenigvuldiging kunnen maken.

− Kinderen voelen zich zeker met het houvast van de altijd werkende rekenrecepten.

− Kinderen zien het als een sport om de tafels te leren.

− Zelfs de zwakke rekenaars krijgen na veel oefenen door waarom de rekenregels leiden tot het
goede antwoord. Al doende leren ze. Al doende begrijpen ze.

Leraren (en anderen) kunnen oefenvellen met rijtjes sommen vinden op:
www.bonrekenhulp.nl. De meeste oefenvellen zijn van de hand van Jan van de Craats. De website
bevat tevens een handleiding voor het oefenen van de tafels, geschreven door Marisca Milikowski. Bijbe-
horende interactieve oefenvellen voor het leren van alle soorten tafels zijn ook te vinden op genoemde
website.

BONrekenhulp.nl

Met het doel om ouders, leraren en anderen hulp te bieden bij rekenproblemen heeft de vereniging
Beter Onderwijs Nederland (BON) een website gemaakt met informatie en adviezen bij diverse soorten
problemen die verband houden met het rekenonderwijs. Tevens bevat de website rekenmateriaal dat als
aanvulling gebruikt kan worden bij een rekenmethode. Deze BON rekenwebsite is gemaakt en wordt
onderhouden door een groep rekenspecialisten uit het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het
hoger onderwijs. Hieronder ziet u de hoofdcategorieën van de website.

• informatie

Op de linkernavigatiebalk kunt u antwoord vinden op vragen zoals:

− Waarom moeten kinderen goed leren rekenen? Ze hebben toch een rekenmachientje?

− Wat moeten kinderen precies leren en in welke groep?

− Hoe komt het dat het succes van een brugklasser vaak staat of valt met een goede reken-
vaardigheid?

− Waarom staat een hoge Cito-score niet garant voor een goede rekenvaardigheid?

http://www.bonrekenhulp.nl


− Wat toetst de Cito eindtoets?

− Wat toetst het Cito volgsysteem?

• advies

Op de linkernavigatiebalk vindt u tevens adviezen zoals bijvoorbeeld:

− Wat kan ik als ouder doen om ervoor te zorgen dat mijn kind goed wordt voorbereid op de
brugklas?

− Hoe gebruik ik als leraar mijn huidige schoolmethode?

− Hoe zorg ik er als leraar voor dat mijn klas geen rekenachterstand heeft?

• rekenmateriaal

De rechternavigatiebalk bevat allerlei soorten rekenmateriaal. Een aantal voorbeelden:

− Oefenvellen voor groep 3, groep 4, enz.

− Hoe maak je een staartdeling?

− Hoe leer ik mijn klas de tafels?

− Oefenvellen voor het leren van de tafels

Conclusies en aanbevelingen ten behoeve van leraren

Om ervoor te zorgen dat wiskundeleraren in de brugklas ook daadwerkelijk kunnen beginnen met alge-
bra, is het van belang dat de basisschool haar leerlingen goed heeft leren rekenen met hele getallen,
decimale getallen en breuken. Om die reden doe ik de volgende aanbevelingen:

• Sla een deel van de contextopgaven over. Alle huidige rekenmethodes bevatten te veel context-
opgaven die te veel leestijd en ’vertaaltijd’ vergen.

• Gebruik de daardoor vrijgekomende tijd voor het oefenen met extra rijtjes sommen en het leren
van de tafels.

• Zorg er zelf voor dat uw klas alle stof die bij hun groep hoort leert en goed beheerst
(zie: www.bonrekenhulp.nl).

’En de Cito Eindtoets dan?’, zult u misschien zeggen. U denkt wellicht dat u voor een goede Cito-score
juist precies moet doen wat er in de schoolboeken staat. De Citotoets is immers ’volgend’; de toets volgt
de schoolboeken. De Cito-vragen zijn daarom ook merendeels contextvragen. Toch zult u merken dat de
scores van de Cito Eindtoets juist omhoog gaan als u deze adviezen opvolgt! Kinderen maken namelijk
wel een déél van de contextvragen uit hun schoolboek, bijvoorbeeld de helft. Dat is meer dan voldoende.
Ze weten dan echt wel hoe ze een som moeten ’lezen’. U kunt voor de zekerheid een maand vóór de aan-
vang van de toets oefenen met het vertalen van contextvragen in de uiteindelijke rekenvraag zoals ’304
x 10’. De scorewinst zit hem in die uiteindelijke rekenvraag. Daarmee zullen uw leerlingen veel minder
moeite hebben als ze veel met rijtjes sommen geoefend hebben en als ze de tafels goed uit hun hoofd
kennen. Dat geeft een enorme stijging van het aantal goed beantwoorde vragen! Uw leerlingen zullen
veel minder rekenfouten maken en de sommetjes veel makkelijker vinden. Ze hebben immers geleerd
om élk sommetje op te lossen. Het gaat ten slotte maar op twaalf typen opgaven: optellen, aftrekken,
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vermenigvuldigen en delen met hele getallen, decimale getallen en breuken. Als de leerlingen dát goed
hebben geleerd, kunnen ze alle uit de context ’getrokken’ Cito rekenvragen moeiteloos oplossen!

Conclusies en aanbevelingen ten behoeve van ouders

Ook al haalt uw kind voor rekenen misschien heel goede rapportcijfers, kijk dan toch regelmatig of uw
kind geen rekenachterstand heeft. Op de BON rekenwebsite (www.bonrekenhulp.nl) kunt u controleren
welke rekenstof uw kind in een bepaalde fase van een bepaalde groep zou moeten beheersen. Als u
merkt dat uw kind nog niet genoeg heeft geleerd, praat hier dan over met de school.
Na de Cito Eindtoets die doorgaans in de maand februari wordt afgenomen, is er veel aandacht voor een
of ander einde-school-project, een musical of iets dergelijks. Daardoor kan het gebeuren dat ’primaire
vakken’ niet of nauwelijks meer aandacht krijgen. U dient er als ouders dan ook op te staan dat uw kind
nog wat blijft rekenen. Het gevaar bestaat anders dat uw kind te veel is vergeten als hij eenmaal in de
eerste klas van het vervolgonderwijs zit.
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leerlingenboek 8A , eerste druk, vierde oplage, ISBN 90 06 63059 4

leerlingenboek 8B , eerste druk, vierde oplage, ISBN 90 06 63060 8

maatschrift 8A , eerste druk, eerste oplage, ISBN 90 06 63078 0

maatschrift 8B , eerste druk, tweede oplage, ISBN 90 06 63079 9

maatschrift 8 , eerste druk, zesde oplage, ISBN 90 06 63061 6

werkschrift 8

http://staff.science.uva.nl/~craats
http://www.liesbethvanderplas.nl/_userdata/AAAonderwijs.pdf

