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In hoeverre is er een probleem? I 

Een stukje uit NRC-Handelsblad (2015). 

De betreffende redacteur was beneveld? 

 

 

Aan hoeveel lezers is dit opgevallen? 

Hoeveel abonnees hebben opgezegd? 

 

 

 

Ongecijferdheid of nonchalance? 
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In hoeverre is er een probleem? II 

Internationaal PISA-onderzoek t/m 
2013, met betrekking tot 15-
jarigen. 

(PISA = program for international 
student assessment) 

 

 

 

Nederland schijnt relatief ‘sterk’ te 
zijn in toegepaste wiskunde, en 
relatief ‘zwak’ in formele 
wiskunde. 
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In hoeverre is er een probleem? III 

Het lijkt erop dat het wiskundeniveau in Nederland aan het dalen is (basis PISA). 
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In hoeverre is er een probleem? IV 

Grafiek op basis van het onderzoek Timss 
2015. 

Dit gaat over 10-jarigen. 

 

Nederland staat niet laag, ook niet hoog.  

 

Wat opvalt is dat de bandbreedte van de 
resultaten van de Nederlandse leerlingen 
klein is. 

Toonbeeld van een zesjescultuur? 
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In hoeverre is er een probleem? V 
Kleine terugblik op het voorgaande 

- Al de onderzoeken betreffen leerlingen uit een bepaalde leeftijdsgroep, 
niet alleen de leerlingen die een bèta-studie gaan doen.  

- Ook de geregeld voorkomende  constateringen van ongecijferdheid 
betreffen lang niet altijd degenen die een bèta-studie doen of willen 
gaan doen. 

- Maar de rekenproblemen zijn juist met name aangekaart vanuit bèta-
opleidingen. 

- Het lijkt de vraag of er vergelijkend onderzoek is met betrekking tot de 
bèta-leerlingen. 

- Een vergelijking met ‘vroeger’ schijnt onmogelijk te zijn. Vijftig jaar 
geleden waren er niet zulke onderzoeken. Maar ook de gehele context 
(maatschappelijk, onderwijskundig) was anders. 
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Ongecijferdheid? I 
 
- Gebrek aan rekenvaardigheid doet zich onder meer voor bij procenten, verhoudingen 
en breuken – de traditionele stof voor de hoogste klassen basisschool. 
Voorbeelden: (1) Op zeker traject reden 10 % minder treinen. Het aantal passagiers 
daalde met 5 %. Hoeveel daalde of steeg het aantal passagiers per trein? 
(2) Sven Kramer reed een ronde van 29 sec. Wat was zijn gemiddelde snelheid in die 
ronde, in km/u? 

Als men hiervoor geen oplossingswijze kent, wijst dat dan op een gebrek aan 
inzicht of een gebrek aan rekenvaardigheid? 
 

- Gebrek aan schattend vermogen. Voorbeeld: is 23 x 43  groter of kleiner dan 1000? 
Sommigen hebben er geen idee van. 
 
- Gebrekkige omgang met maten en gewichten. Soms hoort men opvallende uitspraken 
over tonnen t.o.v. miljoenen als het om geld gaat; onjuiste vertalingen (one billion dollar = 
…); hoeveel centiare is deze tafel; hoe groot zal de vloeroppervlakte zijn van een woning 
van 500 m3? 

Behoort dit tot de (noodzakelijk te achten) algemene ontwikkeling? Wie werkt 
er trouwens nog met centiares? 
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Ongecijferdheid? II 
 
 
Zorgen vanwege een onvoldoende voorbereiding op het hoger onderwijs zijn 
meermalen geuit, vooral vanuit universitaire bèta-studies: 
- Leerlingen weten zich geen raad met ⅙ + ⅜ = … . Men weet zich al helemaal geen 
raad als deze breuken met elkaar moeten worden vermenigvuldigd, men kan het niet 
interpreteren. 
- Hoe zit het ook al weer met ap x aq ? Men verlangt naar een trucje?  
- Gebroken vormen als f(x) = 𝑥+5

𝑥−2
   leveren meerdere problemen, zoals bij differentiëren. 

Maar ook al als de vergelijking f(x) = 0,75 moet worden opgelost 
- Men vult klakkeloos in √(a2 + b2) = a + b. Men heeft het product (a + b)2 = ……. niet 
paraat, en/of kan hiermee niet in verschillende situaties omgaan.  

 
 
Hier worden algebraproblemen in één adem genoemd met rekenproblemen. 
Waarschijnlijk (?) zijn het dezelfde mensen die erin verstrikt raken. 
 
Behoort het bovenstaande trouwens tot de noodzakelijke algemene 
ontwikkeling, voor iedereen? 
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Meningen en oordelen I  
Jan van de Craats, hoogleraar UvA 
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• Publiceerde in 2007 het artikel ‘Waarom Daan en 
Sanne niet kunnen rekenen’. * 

• Hield ook lezingen onder dezelfde titel. 
 

• Stelde dat het realistisch rekenonderwijs schuldig 
was aan tekorten bij het rekenen. Pleitte krachtig 
voor herstel van de bekende optel-, aftrek-, 
vermenigvuldigings- en delingsalgoritmen. Met 
name de staartdeling zou in ere moeten worden 
hersteld. 

• Keerde zich tegen het hoofdrekenen. ‘Verwarrend’. 
 
 

* Nieuw Archief voor Wiskunde 5/8 nr. 2, juni 2007. Internet. 



Meningen en oordelen II  
Willem Uittenbogaard, voormalig leraar pedagogische academie, later pabo 

• Reageerde op het stuk van Jan van de Craats 
met het artikel ‘Geen catechismus leren, 
maar nadenken’. * 

• Gaf voorbeelden waarin “niemand” een 
algoritme zal gebruiken (2017 – 1995 = …). 

• Pleitte juist voor gevarieerd rekenen. 

• Maakte onderscheid tussen meer en minder 
getalenteerde leerlingen, en het 
rekenonderwijs dat deze verschillende 
leerlingen zouden moeten krijgen. 

 

 

* Nieuw Archief voor Wiskunde 5/8 nr. 1, maart 
2008. Internet. 
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Meningen en oordelen III 
Kees Hoogland, leraar, leerboekauteur, medewerker APS & SLO 

• Schreef het artikel ‘Nostalgische terugblik op 
de staartdeling’. * 

• Vergeleek algoritmen in binnen- en 
buitenland, die onderling verschillen. (‘Hecht 
er dus niet teveel aan.’) 

• Beschreef het afgenomen en zelfs verdwenen 
belang van de staartdeling.  

• Riep op tot een gedegen discussie, in plaats 
van gebruik van internetfora (‘populistisch’). 
 
 

* Nieuw Archief voor Wiskunde 5/9 nr. 4, december 
2008. Internet. 
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Meningen en oordelen IV 
Joop Bokhove, (ex-)medewerker Cito 

• Stelde reeds in 1994:  

- De staartdeling wordt buiten de scholen niet meer 
gebruikt. Voor berekeningen die vroeger met een 
staartdeling moesten hebben we nu de rekenmachine.  

(de Volkskrant 4 april 2006. Internet.) 

 

• Stelde in 2014 (lezing te Utrecht):  

- In Nederland ligt het accent op controle, toetsing, 
begeleiding van het onderwijs en minder op de 
professionalisering van de leraar. 

- De discussie over met inzicht leren en daarna consolideren 
of eerst regels leren en het begrip komt later wel is 
onvruchtbaar. 
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Trends en veranderingen I 

Formulewerk en algoritmiek werden gedurig teruggedrongen.  

- Afschaffing wortelherleidingen in 1937. Een beetje uitleg: 

 

 

 

 

 

 

- Verscheidene formules, zoals de (p,q)-formules, en de formules voor som en product 
van de wortels van een vierkantsvergelijking, waren al in de jaren ‘50 en ‘60 met een 
terugtocht bezig. [voorbeeld: 2 sin p . cos q = sin (p+q) + sin (p-q)] 

 

Waar kwamen al die formules en algoritmen vandaan? Men mag deze gerust zien als een 
gedurende vele generaties verworven cultuurbezit.  

Dit moesten leerlingen dus leren. Onderwijs = cultuuroverdracht.  

Plus: dril als opvoedingsmethode. 
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Trends en veranderingen II 

Een zeer bekend en redelijk populair algoritme uit de analytische 
meetkunde was de halfsubstitutie of het eerlijk delen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals bekend geeft deze methode een vergelijking van de poollijn van P 
t.o.v. de cirkel. Maar wat is een poollijn? En waarom geldt dan deze 
methode? 

Het inzicht in deze leerstof was verdwenen. Wat heb je aan zo’n 
algoritme als je niet kunt vertellen waarom het werkt? 
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Trends en veranderingen III 

Een fraai oud algoritme, 

hoe werkt het? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit het algoritme was het inzichtbevorderende (70 i.p.v. 7, etc.) verdwenen. 
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Trends en 
veranderingen IV 
 

 

 

Op de (m)ulo was rekenen nog een 
examenvak. De rekenopgaven waren 
voor veel mulo-leerlingen een hele 
kluif.  

Maar je kon hier wel op trainen. 

 

De vraag is wat hiervan bleef 
hangen. Sommige opgaven waren 
zeer gekunsteld, bijvoorbeeld nr. 2. 

 

En toch waren de opgaven 1 t/m 4 
best te doen, althans voor een deel 
van de leerlingen, aan het eind van 
de lagere school! 

 

 
Bron: rekenspecial Euclides 80/4, januari 
2005, p. 242. Internet. 
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Trends en veranderingen V 

Het rekenonderwijs op de lagere school was verstard. Dit manifesteerde zich in de 
jaren ‘50-’60, toen méér leerlingen naar het secundair onderwijs gingen. Zij waren 
niet adequaat voorbereid op de wiskunde die ze daar kregen. Tegelijk kon een deel 
van hen de stof eind lagere school niet aan (breuken, procenten, verhoudingen). 

 

Oprichting werkgroep Wiskobas eind jaren ’60, met een tweeledig doel: 

- Betere zingeving van het rekenonderwijs. 

- Introductie doordachte hulpmiddelen (abacus vanwege positiestelsel; divers 
breukenmateriaal – bijvoorbeeld visualisatie van ¼ deel = 25 % op een cirkel). 

Eind jaren ‘60 vonden zeer druk bezochte heroriënteringscursussen plaats voor 
onderwijzers, gegeven door kweekschoolleraren / p.a.-docenten. De coördinatie lag 
bij de werkgroep Wiskobas. 

 

De werkgroep Wiskobas werd opgenomen in het IOWO (1971). 

 
P. Woestenenk, ‘Het rekenen op de kweekschool’, Euclides 37, maart 1962. Internet. Beschrijft 
ook (zinledige) voorbeelden uit toelatingsexamens. 
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Trends en veranderingen VI 

Voorbeelden van rekenopgaven van vijftig of zestig jaar geleden: 

(1). Van twee getallen is de g.g.d. 72 en het k.g.v. 15120. Wordt het ene getal 
verminderd met 18 en het andere vermeerderd met 9, dan ontstaan twee nieuwe 
getallen, die als g.g.d. 99 en als k.g.v. 10890 hebben.  

Gevraagd worden de twee oorspronkelijke getallen. 

Maar: waarvoor waren g.g.d. en k.g.v. van belang? Niemand die daaraan denkt? 

 

(2). (Uit een toelatingsexamen) In een fabriek werken viermaal zoveel mannen als 
vrouwen. Eén man verdient per dag ƒ 10,- , één vrouw ƒ 8,- . Samen verdienen ze per 
dag ƒ 864,- . Hoeveel mannen en hoeveel vrouwen werken er in die fabriek? 

N.B. Dit moest worden opgelost zonder een onbekende x of y te gebruiken. 

Een opgave als deze was een standaardopgave, die redelijk ‘goed’ werd gemaakt. 

 

Het oplossen van dergelijke opgaven was (vrijwel) uitsluitend weggelegd voor een 
kleine groep, die er speciaal op voorbereid was. Hoe zinvol was dit? 
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Trends en veranderingen VII 

Hiernaast een pagina uit een tafel met 
logaritmen in vijf decimalen, met aan het 
eind evenredige delen (om te kunnen 
interpoleren). Grondtal = 10. 

 

Eind jaren ‘30 werd besloten dat voortaan 
kon worden volstaan met logaritmen in vier 
decimalen, zonder evenredige delen. 

Hierover vond toen een pennenstrijd plaats. 

 

In het nieuwe Mammoet-programma van 
1968 kwamen geen logaritmetafels meer 
voor. Met de rekenliniaal kon het ook – en 
heel wat sneller! 

 

De hoofdreden voor deze verandering was 
dat in het nieuwe programma voor het eerst 
exponentiële en logaritmische functies in 
het analyse-programma waren opgenomen. 
Dus moest sowieso het grondtal e worden 
gebruikt. 

 

Maar ook werd de onnauwkeurigheid van 
de rekenliniaal niet problematisch geacht. 
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Trends en veranderingen VIII 
 
 
Na WO II werd in Amsterdam het nieuwe Rekencentrum gevestigd. Daar voerden 
medewerksters (‘de rekenmeisjes’) met mechanische hulpmiddelen berekeningen uit. 
In 1952 kwam hier het Automatische Relais Rekenapparaat Amsterdam (ARRA) - dat 
het weliswaar na één dag al definitief begaf.  
Maar de rekenmeisjes werden toch overbodig. 
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Trends en veranderingen IX 
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Eind jaren ‘70 deed de elektronische 
zakrekenmachine zijn intrede in het onderwijs. Er 
waren nog mensen die dit apparaat helemaal wilden 
verbieden o.i.d. 

Maar het onderwijs kan zich niet afzijdig houden van 
ontwikkelingen in de maatschappij. 

 

Toen al stond vast dat het rekenonderwijs er (sterk) 
door beïnvloed zou worden. 

Later kwam de grafische rekenmachine, die in het 
voortgezet onderwijs zelfs verplicht zou worden. 

 

Tegenwoordig zit op smartphones ook vaak een 
rekenmachinefunctie. 



Wiskobas en realistisch rekenen I 

Het gaat natuurlijk om het rekenen. Cruciale fasen zijn van oudsher: 
- Tellen, met als aandachtspunt het tellen tot 10. Eerste kennismaking met het 

positiestelsel. 
- Splitsen van 10 in twee kleinere getallen, en omgekeerd een getal aanvullen 

tot 10. Daarna dito met 20, …., 100. 
- Optellen en aftrekken over de 10. Daarna over de 20, 30, … . 
- Hoofdrekenend dan wel cijferend optellen en aftrekken. 
- Vermenigvuldigen, en het leren van de tafels. 
- Delen. 
- Hoofdrekenend dan wel cijferend vermenigvuldigen en delen. 
- Gewone en tiendelige breuken. 
- Procenten. 

Verhoudingen. 
- Door de jaren heen rekenen met maten en gewichten, tijd en geld. 
Bij alles voldoende oefening.  
Maar het bovenstaande is nog geen didactiek. Hulpmiddelen zijn nog niet 
benoemd. Toepassingen evenmin. 
 
Dit wilde het Wiskobas-team allemaal opnieuw ontwikkelen. 
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Wiskobas en realistisch rekenen II 

De werkgroep Wiskobas was vanaf 1971 deel van het IOWO (= Instituut 
Ontwikkeling Wiskunde Onderwijs) te Utrecht. Hoogleraar-directeur was 
Hans Freudenthal (1905-1990), wiskundige van grote reputatie, didacticus 
van wereldwijde faam. Organiseerde het eerste internationale congres 
over het wiskundeonderwijs (te Utrecht, in 1967). Schreef Mathematics as 
an educational task (1971), dat blijk gaf van een diep inzicht in verbanden 
die voor leerlingen belangrijk konden zijn. Een inspiratiebron. 

 

Bekende medewerkers waren Adri Treffers, Edu Wijdeveld, Ed de Moor, 
Fred Goffree. Maar zij waren niet de enigen, de groep was groter. 

 

Hun werkwijze was: de leerstof werd in de vorm van pakketten 
ontwikkeld, daarna uitgetest op een proefschool (te weten de Willem 
Dreesschool te Arnhem), bijgesteld, besproken met p.a.-docenten, en ten 
slotte neergelegd in publicaties. 

Aldus verschenen 11 leerplanpublicaties (1974-1979), alle zeer goed 
doordacht, qua leerstofordening, gebruik didactische hulpmiddelen, 
zingeving (goede contexten), en naast rekenen ook meetkunde. 

Met name de abacus kreeg een centrale plaats, bij het aanleren 
van de bewerkingen, en bij het opbouwen van de algoritmen. 
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Wiskobas en realistisch rekenen III 

Maria Montessori propageerde al het gebruik van de abacus.  

In Nederlandse scholen was het telraam in zwang, zeer geschikt 
voor het optellen (c.q. aftrekken) tot aan 10, en over de 10.  

Voor bewerkingen met grotere getallen waren geen speciale 
hulpmiddelen in gebruik. 

 

Wiskobas gaf veel aandacht voor gevarieerd hoofdrekenen. 

 

Voor een opgave op papier als 658 + 76 is de abacus uitermate 
geschikt. Dit kan men eerst doen, dan opschrijven. Het is niet 
erg als leerlingen eerst 658 + 10, of + 20 bepalen. Op deze 
manier wordt uiteindelijk ook een verkorting tot algoritmen 
bereikt. 

Iedere leerling doet dit in zijn/haar eigen tempo. 

 

Hetzelfde geldt (zelfs) voor cijferend vermenigvuldigen en 
delen, door deze bewerkingen namelijk te beschouwen als 
herhaald optellen resp. aftrekken. Ook hierbij wordt verkorting 
tot een algoritme bereikt. 

Gevolg is dat leerlingen bij het algoritmisch rekenen 
nog weten wat ze aan het doen zijn – hopelijk! 
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Wiskobas en realistisch rekenen IV 

Eind jaren ‘70 introduceerde Adri Treffers voor het nieuwe rekenen de term realistisch 
rekenen. Rekenen dichtbij de realiteit, ontleend aan echte situaties (soms trouwens 
fictieve contexten of sprookjeswerelden), met zinvolle toepassingen.  

Opgebouwd en uitgebouwd tot zinvolle rekenvaardigheid, die beklijft. 

Sterk punt was dat ook het werken met rekenmachientjes in principe al was 
doordacht. 

 

Er was veel lof voor de nieuwe opzet, zeker ook uit wetenschappelijke kring (onder 
meer was er lof van Jan van de Craats). 

 

Maar er was ook kritiek: 

- Had het oefenen voldoende nadruk gekregen?  

 Dit zouden leerboekauteurs zeer zeker nog moeten vormgeven. 

- Was de vernieuwing voor de onderwijzers & onderwijzeressen uitvoerbaar? Met 
name het ondersteunen van de leerlingen bij het doorlopen van hun eigen, 
individuele leerweg, en het werken met de abacus zouden veel van hen vergen. 

 Er zou daartoe een uitgebreide nascholingsoperatie moeten worden 
opgezet, in samenspraak tussen het Wiskobas-team en p.a.-docenten. 
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Wiskobas en realistisch rekenen V 

Ongunstige factoren voor een vernieuwingsoperatie. 
- In 1980 werd het IOWO opgeheven, en daarmee – abrupt - het Wiskobas-team. 

- Rond 1980 liep het aantal onderwijzers/onderwijzers terug, waardoor banen van p.a.-
leraren verdwenen. 

- Bovendien werd al volop gewerkt aan de fusie van kleuter- en lager onderwijs tot de 
basisschool (gerealiseerd 1984). 

- De pedagogische academies (p.a.’s) moesten fuseren met de opleidingen voor 
kleuterleidsters; ze werden omgevormd tot pabo’s, waarin niet langer de vakdocent, 
maar de pedagoog/onderwijskundige het voortouw kreeg, en waarin het aantal uren 
voor rekenen, taal e.a. terugliep. 

- Bovendien zou het aantal opleidingsinstituten sterk afnemen (in 1980 waren er nog 
135 p.a.’s, in 1990 waren er minder dan 50 pabo’s). 

- Sommige jongere p.a.-/pabo-docenten waren minder enthousiast; zij kenden niet de 
redenen om te vernieuwen. Allerlei eigen ideeën kwamen op. 

- Door de sterke opkomst van de rekenmachine ontstonden nog meer twijfels. 

 

Er was wel nascholing, maar verbrokkeld. Veel mensen waren met andere dingen bezig. 
Vernieuwing van het rekenonderwijs had bijna nergens prioriteit. 

De implementatie van het vernieuwde rekenen werd een grote teleurstelling. 
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Wiskobas en realistisch rekenen VI 

Lichtpunten waren er - uiteraard - ook: 
- Er vond wel degelijk allerlei nascholing plaats. 
- Nieuwe of vernieuwde leerboeken verschenen. 
- Bij velen bleef enthousiasme aanwezig. 
Enz. Natuurlijk was het niet in alle opzichten kommer en kwel. 

 
 

In 1982 werd - op instigatie van Freudenthal - door Ed de Moor (1933-2016) 
en enkele anderen de NVORWO opgericht (= Nederlandse Vereniging voor de 
Ontwikkeling van het Reken- en Wiskunde Onderwijs).  
Doel was het rekenonderwijs van de ondergang te redden. De NVORWO 
heeft belangrijk werk gedaan en bestaat nog steeds.  
In 1985 brachten de NVORWO en de Nederlandse Vereniging van 
Wiskundeleraren een brochure uit over longitudinale leerstofplanning van 4 
tot 14 jaar. Met deze fraaie publicatie is niets gedaan. 
 
Freudenthal had gewaarschuwd tegen de fusie van kleuter- en lagere 
scholen. Dit zou het spelen van kleuters belemmeren, en de focus op 
vakinhoud rekenen doen afnemen. 
 
Ionica Smeets, ‘Het keerpunt van Ed de Moor. Kinderen leren rekenen is moeilijker dan 
veel wiskundigen denken’, Nieuw Archief voor Wiskunde 5/12 nr. 1 (maart 2011). 
Internet. 
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De onderwijzersopleiding door de jaren heen I 

Vroeger had je de kweekschool. Toelaatbaar waren leerlingen met een 4-jarig mulo-
diploma  en leerlingen met een 3-jarig overgangsbewijs naar hbs-4 of gymnasium-4. 

De opleiding duurde vier jaar. Voor wie de hoofdakte wilde halen vijf jaar. De eerste 
twee jaren waren gewone schooljaren, daarna kwam ook het lesgeven aan bod. 

 

Men zegt: ‘de kweekschool was de universiteit voor de arbeider’. Niet zelden kwamen 
getalenteerde leerlingen uit gezinnen waarvan de ouders (bijv.) geen voortgezet 
onderwijs hadden, via de mulo op de kweekschool.  

Dit verklaart waardoor veel onderwijzers een hoog intellectueel niveau bereikten. 

 

Maar mag men dit generaliseren? 

1e. Niet alle onderwijzers hadden een dergelijke achtergrond. 

2e. Juist getalenteerde onderwijzers behaalden extra onderwijsakten en gingen 
lesgeven aan mulo of nijverheidsonderwijs. Wie verder studeerde kon middelbare 
akten behalen en lesgeven op hbs of gymnasium – of aan de kweekschool. 

3e. In sommige periodes was er een tekort aan onderwijzers en werden mensen via 
spoedcursussen bevoegd onderwijzer(es). Bijvoorbeeld begin jaren  ’50, toen er veel 
meer leerkrachten nodig waren vanwege de geboortegolf. 
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De onderwijzersopleiding door de jaren heen II 

In 1968 werd de Mammoetwet ingevoerd, met vwo, havo, mavo en 
lbo, en aan alle scholen brugklassen. Redenen: groeiende vraag naar 
hoger opgeleiden, m.n. in de economische richting. Gymnasium en 
hbs waren zeer selectief en konden niet aan deze vraag voldoen. Ook 
was horizontaal overstappen (d.w.z. zonder tijdverlies) naar een ander 
schooltype bijzonder moeilijk. Verder werd het secundair onderwijs 
nog geregeld door vier verschillende wetten. 
De nieuwe wet was al in 1963 aangenomen. Dus was er ruim tijd 
voor voorbereiding. Onderwijsminister: J.M.L.Th. Cals (1914-1971). 
 
De kweekschool werd omgevormd tot pedagogische academie (p.a.). 
Dit was een 3-jarige opleiding. Voor toelating was een havo-diploma 
vereist. Om de instroom vanuit de voormalige mulo’s te behouden 
werden aan de p.a.’s havo-toppen verbonden.  
Mondelinge eindexamens met externe gecommitteerden bleven.  
Taal en rekenen bleven de hoofdvakken. 
 
Geleidelijk veranderde de instroom van de onderwijzersopleiding. 
1e. Steeds vaker gingen getalenteerde leerlingen uit alle sociale 
groepen rechtstreeks naar vwo of havo. 
2e. De vooropleiding havo kon sterk uiteenlopen door verschillende 
pakketkeuzes. Veel instromers hadden op de havo geen wiskunde. 
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De onderwijzersopleiding door de jaren heen III 

In 1984 vond een veel ingrijpender wijziging plaats. De p.a.’s werden omgevormd tot 
pabo’s. Opleidingsscholen voor kleuterleidsters werden erin opgenomen. Het aantal 
instituten werd drastisch verkleind. De status van taal en rekenen veranderde. De leraar 
pedagogiek/onderwijskunde kreeg de centrale rol. Bij examens traden geen externe 
deskundigen op. 

Alle zittende docenten basisschool werden bevoegd verklaard voor alle klassen van de 
basisschool (de kleuterleidsters kregen daartoe een beperkte nascholing). 

 

De instroom van de onderwijzersopleidingen veranderde verder. De belangstelling vanuit 
het havo nam sterk af. Leerlingen met een havo-diploma hadden een veelheid aan andere 
mogelijkheden. Op de pabo’s kwam een instroom vanuit het mavo op gang, via bepaalde 
richtingen in het mbo. Dit waren vaak mavo-leerlingen zonder wiskunde. 

 

Nieuwe leraren aan pabo’s hadden zelf meestal geen kweekschoolachtergrond. Zij waren 
meer theoretisch geschoold en moesten het basisonderwijs eerst nog herontdekken. 

Veel nadruk kwam te liggen op hulp aan leerlingen met dyslexie, adhd en andere zaken. Iets 
nieuws was dyscalculie. Ook kwamen er meer kinderen ‘met een migratie-achtergrond’.  

 

Wie dacht er nog aan verbetering van het (algemene) rekenonderwijs? 
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Basisschool, pabo en v.o. na de eeuwwisseling I 

In 2005 schreef Marjolein Kool (pabo-docent) over het realistisch 
rekenonderwijs op de basisschool. 

Voorbeeld 1. Bereken 6 x 249. Leerlingen doen dit door de opgave te 
schrijven als 6 x 200 + 6 x 40 + 6 x 9. Òf ze doen 6 x 250 – 6. Òf ze nemen 
de rekenmachine. Maar ze moeten zien dat ze de berekening zelf vrij 
makkelijk kunnen doen, en dat de rekenmachine niet per se sneller is. 

Voorbeeld 2. Bereken 6 x 12,5. Ook hier kan men de rekenmachine erbij 
nemen. Maar de opgave omvormen tot 3 x 25 gaat veel sneller. 

De leraar basisonderwijs moest dit denk- en leerproces van de leerlingen 
stimuleren, ondersteunen en beoordelen. Elke leerling construeert een 
eigen leerproces (constructivisme). 

 

In haar beschrijving liet Marjolein Kool zich niet uit over de kwaliteiten 
van de leraar basisschool. Maar zij wist heel goed dat lang niet alle 
leraren basisschool over voldoende rekenachtergrond beschikten om 
leerprocessen als boven goed te kunnen leiden. Een grote zorg! 

Wel uitte ze haar vermoedens over het vervolg in de brugklas. 
 

Marjolein Kool, ‘Realistisch reken-wiskundeonderwijs op de basisschool’, Euclides 
80-4 (januari 2005). Rekenspecial. Internet. 
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Basisschool, pabo en v.o. na de eeuwwisseling II 

In 2005 schreven de pabo-docenten Ronald Keijzer en Sylvia van Os over een 
onderzoek onder hun collega-docenten in de didactiek van rekenen en 
wiskunde. Dit mede vanwege aanbevelingen uit 1998: voor de didactiek van 
rekenen en wiskunde moesten op de pabo 20 studiepunten staan. Maar in 
werkelijkheid waren dit nergens meer dan 15, en op veel pabo’s zelfs minder 
dan 10 studiepunten. (Door clustering van vakken soms moeilijk na te gaan.) 

De didactische scholing kreeg veel minder tijd dan wenselijk werd geacht. 

 

Ook voor de eigen vaardigheid van de studenten was het aantal studiepunten 
lager dan was aanbevolen. Bovendien kon men een onvoldoende op de eigen 
vaardigheid soms compenseren met iets heel anders.  

Onder de leraren basisonderwijs bevonden zich meerdere zwakke rekenaars, 
van wie niet verwacht kon worden dat zij de leerlingen op de basisschool 
enthousiast maakten voor rekenen of wiskunde. 

 

Dit was de situatie kort na de eeuwwisseling. 

Ronald Keijzer en Sylvia van Os, ‘Rekenen-wiskunde en didactiek op de Pabo’, Euclides 
80-4 (januari 2005). Rekenspecial. Internet. 
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Basisschool, pabo en v.o. na de eeuwwisseling III 

Roel van Asselt (lector aan een hogeschool constateerde in 2003: 

- De schoolwiskunde daagt niet uit. Het vak is erg gesloten. 

- Toetsen en examens zijn productgericht, de beoordeling is te 
stapsgewijs. 

- De algebraïsche routine is onvoldoende, waardoor leerlingen verstrikt 
raken in berekeningen en zelfvertrouwen verliezen. 

 

De basisvorming werd in 1993 overhaast ingevoerd. Het aanleren van 
algebraïsche routine verdween bijna. Er was geen tijd voor discussie over 
het programma, en om politieke redenen moest alles op één niveau. 

 

Kritische geluiden over de wiskunde in de basisvorming waren er reeds in 
1990-1993, maar werden niet gehoord. Leerlingen hebben toch zoiets als 
een recht op een goede ontwikkeling van algebraïsche vaardigheden? 

 

Roel van Asselt, ‘Schoolwiskunde, de restauratie van een leergebied’, Euclides 78-4 
(januari 2003). Internet. 
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Basisschool, pabo en v.o. na de eeuwwisseling IV 

Eind 2004 schreef Harm Jan Smid, lerarenopleider te Delft, over 
de aansluiting tussen vwo en wo.  Aansluitingsproblemen zijn er 
altijd geweest, het onderwijs verandert overal. Internationaal 
gezien doet Nederland het nog steeds heel behoorlijk. 

 

Wil je de algebraïsche routine van leerlingen vergroten, dan kun je 
daar in de bovenbouw in beperkte tijd nog wel flink aan bouwen. 

 

Aan de TU Delft werd op deze manier aan aansluitingsproblemen 
gewerkt; studenten moesten een extra cursus algebra en rekenen 
(met ook andere vaardigheden, bijvoorbeeld differentieerregels) 
doen, afgesloten door een toets. 

Met andere woorden: los de problemen die je ziet zelf op. 

 
Harm Jan Smid, Aansluiting VWO-WO, drama of hype? Euclides 80-3 
(december 2004). Internet. 
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Basisschool, pabo en v.o. na de eeuwwisseling V 

Conclusies: 

 

1e. In steeds bredere kring werden tekorten bij rekenen en/of algebra gezien. 
Deze tekorten waren er niet alleen aan het eind van het vwo. 

 

2e. In feite waren er diverse oorzaken: 

- tekorten in de basisschool, 

- ook tekorten op de pabo, 

-     sterk teruggelopen belang van de cijferalgoritmen, met name door de 
rekenmachine, 

- programma basisvorming met veel minder algebra, 

- daardoor sowieso een onderbroken leerlijn van basisschool naar 
bovenbouw v.o. 

 

Misschien het belangrijkst: geen eenheid van opvatting onder wiskundigen – 
waardoor belangengroepen hún idee zouden kunnen gaan doordrukken. 
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Analyse & wegen naar een oplossing I 

In 2005 schreef Erich Wittmann, hoogleraar te Dortmund, over de 
resultaten van realistische wiskunde. Allereerst, en vooral, prees hij 
Freudenthal voor diens werk. Maar toch: Wittmann constateerde 
een tekort aan ‘mathematical substance’ als resultaat van een al te 
constructivistische aanpak.  

 

Zeker wanneer het belang van de algoritmen ter discussie komt is 
het nodig doelen te stellen die iedereen, of een deelgroep zou 
moeten behalen. Je wilt juist dat al je leerlingen in een bepaalde 
groep zich bepaalde wiskundige inhouden eigen maken.  

Wittmann gaf een principieel argument. Het is niet zo dat hij een 
realistische aanpak in zijn geheel afwees. 

 

Erich Ch. Wittmann, Realistic mathematics education, past and present, 
Nieuw Archief voor Wiskunde 5/6 nr. 4 (december 2005). Internet. 
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Analyse & wegen naar een oplossing II 

Jan van de  Craats en Rob Bosch schreven het 
Basisboek Rekenen. Bestemd voor basisscholen, en/of 
voor degenen die een rekenachterstand wilden 
goedmaken. 

 

Sterk algoritmisch. Uitgangspunt was dat men alle 
noodzakelijke berekeningen moet aankunnen. Dat kan 
dus met de algoritmen. 

 

Kritiek hierop was mogelijk. Een echte diagnose 
ontbrak. 

Maar ongetwijfeld leert men met dit boek veel beter 
rekenen. 
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Analyse & wegen naar een oplossing III 

Jan van de Craats en Rob Bosch schreven ook het Basisboek 
Wiskunde. Hierin eveneens een sterke nadruk op vaste 
algoritmen.  

Zo zou men voor het oplossen van een vierkantsvergelijking 
altijd de wortelformule moeten toepassen.  

 

Hierop is dezelfde soort kritiek mogelijk. 

Voorbeelden: 

x2 – 6x + 9 = 0 merkwaardig product 

x (x - 2) = - 3x kan met nadenken veel sneller 

x2 (x - 2) = -x geen kwadratische vergelijking weliswaar 

 

Wat men hier ziet is een starre, eenvormige opvatting over 
wiskunde leren. Bijna tegennatuurlijk. Je wilt toch juist dat 
leerlingen slimme oplosmethoden gebruiken? 
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Analyse & wegen naar een oplossing IV 

Ook de wetgever kwam in actie: 

- Voor de pabo werd een verplichte instroomtoets ingesteld. 

- Een commissie moest onderzoek doen naar wenselijke doorlopende 
leerlijnen voor taal en rekenen (zo ziet men de hoofdvakken taal en 
rekenen weer terug). 

- Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde moest een voldoende op 
het eindexamen worden behaald. Waarbij moet worden bedacht dat er 
inmiddels vier soorten wiskunde waren. De regeling is intussen wat 
verzacht. 

- Gepleit werd inmiddels voor eindtoetsen rekenen en taal. Veel discussie 
hierover. In 2010 besloot de Tweede Kamer tot instelling van eindtoetsen 
rekenen voor alle schooltypen. 
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Analyse & wegen naar een oplossing V  
 

De KNAW stelde in 2009 een commissie in, die mogelijkheden 
van verbetering van het rekenonderwijs moest onderzoeken, 
en daarbij de merites van verschillende soorten leerboeken 
onder ogen nam.  

Voorzitter was Jan Karel Lenstra, hoogleraar UvA, CWI. 

Deze commissie constateerde:  

- Niet aangetoond is dat leerlingen met de ene of de andere 
methodiek betere resultaten behalen. 

- Veeleer is de kwaliteit van de docent doorslaggevend. 

- Opleiding en nascholing van docenten moeten dringend 
worden verbeterd. 

Dit waren degelijk onderbouwde oordelen. 

 

Rekenonderwijs op de basisschool. Analyse en sleutels tot 
verbetering (KNAW 2009). Internet. 

[N.B. In § 2.1 een verkorte weergave van een historische inbreng 
mijnerzijds, MvH.] 

 

 
Wie kan er nog rekenen 41 



Analyse & wegen naar een oplossing VI 

Inmiddels zaten ook de uitgevers en auteurs van leerboeken voor de onderbouw van 
het v.o. niet stil. In alle leerboeken werd de algebra in ere hersteld. Verschil met de 
basisboeken van Van de Craats en Bosch is de didactische doordenking. De auteurs 
van schoolboeken zijn altijd in meerderheid leraren. 

 

Wel is en blijft er tussen auteursteams verschil van opvatting over didactische 
methoden: min of meer constructivistisch, dan wel min of meer mechanistisch? 

Indachtig de conclusies van de commissie-Lenstra is dit niet doorslaggevend, maar 
gaat het om de kwaliteit van de leraar.  

 

In 2012 constateerde de commissie Toekomst Wiskundeonderwijs, waarin vooral 
wiskundigen zitting hadden, al verbetering van het algebraniveau van leerlingen 
ten opzichte van tien jaar eerder.  

 

 
Commissie Toekomst Wiskundeonderwijs (cTwo; ingesteld door het ministerie), Denken en 
doen. Wiskunde op havo en vwo per 2015. Internet. 

[Voorzitter D. Siersma, hoogleraar Utrecht. Ook H.W. Broer was lid van de cTwo.] 
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Analyse & wegen naar een oplossing VII 
In 2010 had de Tweede Kamer al besloten tot eindtoetsen rekenen. 

Na jarenlange discussies, commissies met rapporten, enz. werden uiteindelijk alleen voor 
het vwo de eindtoetsen verplicht. Voor andere schooltypen kwamen er wel toetsen, maar 
die werden niet verplicht.  

Voor de vwo-eindtoetsen kun je best oefenen – mede door de meerkeuzevorm van veel van 
de vragen. 

Twee opgaven uit een voorbeeldtoets uit 2014: 

 

Opgave busreis: 

 

 

 

 

 

Opgave schatting: 

 

 

 

In hoeverre deze toetsen goed bij vwo-6 passen moge een vraag blijven. Eveneens  of alle 
leerlingen, ook de alfa’s, deze toets moeten doen. Ze zijn er momenteel toe verplicht. 

Vast en zeker zullen de toetsen de aandacht voor goed rekenen bevorderen. 
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Slotbeschouwing in stellingen 

- Met het niveau van rekenvaardigheid en algebraïsche vaardigheid was/is op 
vrijwel alle niveaus het een en ander mis. 

- Hoofdoorzaken zijn veranderingen in de onderwijzersopleiding en in de 
basisvorming in het v.o. 

- Het probleem in de pabo’s wordt tot nu toe alleen gedeeltelijk aangepakt, het 
probleem in de basisscholen wordt, ook gedeeltelijk, aangepakt door de 
aanstelling van ‘rekencoördinatoren’ (= mensen die het rekenen overzien). 

- Wel mag iets worden verwacht van de doorlopende leerlijnen. 
- Niet bewezen is dat een bepaalde didactische aanpak beter is dan een andere. 
- Tussen wiskundigen bestaan blijvende meningsverschillen over oorzaken en 

oplossingen. 
- Het zijn dan ook niet de wiskundigen die oplossingen in de hand hebben, maar 

onder meer onderwijskundigen. 
- Van reparatiewerk in schoolboeken in het voortgezet onderwijs mag verdere 

verbetering worden verwacht. N.B. Dit zijn wél wiskundigen. 
- De eindtoetsen in het v.o. zijn vreemde elementen. Dank zij deze toetsen blijft 

er wel aandacht voor de rekenproblematiek.  
- Problemen met de algebra zijn met politiek en media niet communiceerbaar, 

problemen met het rekenen (misschien) wel. 
 

- Je moet de problemen kunnen relativeren! 
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 Slotdia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marjolein Kool en Ed de Moor richtten zich in hun boek (verschenen 2009) op het begrijpen 
van de opgaven, het doorgronden van situaties.  Zij maakten veel werk van getallenrijen en 
andere structuren, gevarieerd rekenen, en goed kunnen schatten.  
Voorbeeld: welke soort pindakaas is de goedkoopste, die van de firma E, in potten van 600 g 
voor € 0,85, of die van de firma K, in potten van 350 g voor € 0,55. 
 
[N.B. Tijdens deze Hovo-cursus ben ik neutraal, MvH.] 
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