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docenten  een  weloverwogen  keuze  voor  een  bepaalde  didactiek  kunnen  baseren?  Of,  
in  dit  geval:  zijn  er  cijfers  over  het  rekenen?  Zo  ja,  wat  kunnen  we  daaruit  conclude-‐
ren?  Zo  nee,  zouden  we  die  data  dan  niet  eerst  moeten  verzamelen?

Tegen  deze  achtergrond  en  daartoe  aangemoedigd  door  het  ministerie  van  Onder-‐
wijs,  Cultuur  en  Wetenschap  heeft  de  Akademie  in  2008  een  commissie  geïnstalleerd  
onder  leiding  van  Jan  Karel  Lenstra,  directeur  van  het  Centrum  Wiskunde  &  Informa-‐
tica  in  Amsterdam.  De  KNAW  dankt  de  commissie,  en  in  het  bijzonder  haar  voorzitter,  
voor  de  grote  inspanningen  die  zij  heeft  geleverd  door  een  studie  naar  dit  controver-‐
siële  onderwerp  te  verrichten  op  basis  van  een  grondige  analyse  van  inhoudelijke  
inzichten  en  empirisch  feitenmateriaal.  

De  belangrijkste  conclusie  die  de  commissie  trekt,  is  dat  de  verkeerde  discussie  is  
gevoerd  en  dat  dit  ons  ervan  heeft  weerhouden  tot  de  kern  van  de  zaak  te  komen.  Zij  

beperkt  is  en  dat  relevante  data  grotendeels  ontbreken.  De  commissie  vraagt  aandacht  
voor  het  scherper  monitoren  en  voor  meer  vergelijkend  onderzoek.  Zij  signaleert  dat  
de  diversiteit  aan  lesmethoden  de  afgelopen  jaren    is  verminderd.  Zorgwekkend,  want  
monoculturen  zijn  een  verarming  van  het  ecosysteem,  zo  waarschuwen  biologen  ons.  

Maar  de  scherpste  conclusie  van  deze  studie  is  dat  de  kwaliteit  van  het  rekenon-‐
derwijs  op  de  lerarenopleiding  ernstig  onder  druk  is  komen  te  staan.  Dat  is  een  zorge-‐
lijke  ontwikkeling  die  onmiddellijke  aandacht  en  actie  vraagt.  Het  niveau  van  de  gehele  
onderwijsketen  wordt  gedragen  door  de  kwaliteit  van  de  docent.  De  KNAW  hoopt  dan  
ook  dat  dit  rapport  ertoe  leidt  dat  de  opleiding  en  de  nascholing  van  leerkrachten  op  
het  terrein  van  het  rekenonderwijs  grondig  tegen  het  licht  wordt  gehouden.  De  docent  
is  de  spil  in  het  onderwijs  en  moet  kunnen  rekenen  op  het  allerbeste  gereedschap.  

Robbert    Dijkgraaf
President  KNAW
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1.1  Aanleiding  voor  dit  advies



1.2  Opdracht  en  samenstelling  van  de  commissie

-

1.3  Werkwijze  van  de  commissie



1.4  Opzet  van  het  rapport





2.1  Een  halve  eeuw  geschiedenis1





2.2  Wat  is  traditioneel  rekenen?



-

2.3  Wat  is  realistisch  rekenen?



2.4  Traditioneel  versus  realistisch  rekenen:  discussie



-



2.5  Samenvatting  en  conclusies





3.1  Nationaal  en  internationaal  empirisch  onderzoek

en



3.2  PPON:  Periodieke  peiling  van  het  onderwijsniveau

a.  Veranderingen  in  de  tijd
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Verklaring  van  veranderingen  in  het  peil

b.  Niveau  ten  opzichte  van  vastgestelde  standaarden



-

-

c.  Verschillen  tussen  leerlingen

Formatiegewicht



Jongens-meisjes

Leertijd

Stratum  van  de  school

3.3  TIMSS:  Trends  in  international  mathematics  and  science  
study

Opzet  TIMSS



-

Prestaties  leerlingen  in  groep  6  op  de  reken-  en  wiskundetoets



  
Landen Schaalscore rekenen

Jaren 
formeel 
genoten 

onderwijs

Gemiddelde 
leeftijd

Hong  Kong 607 (3,6) 4 10,2           
Singapore 599 (3,7) 4 10,4           
Chinees  Taipei 576 (1,7) 4 10,2           
Japan 568 (2,1) 4 10,5           
Kazakstan 549 (7,1) 4 10,6           
Russische  Federatie 544 (4,9) 4 10,8           
Engeland 541 (2,9) 5 10,2           
Letland 537 (2,3) 4 11,0           
Nederland 535 (2,1) 4 10,2           
Litouwen 530 (2,4) 4 10,8           
Verenigde  Staten 529 (2,4) 4 10,3           
Duitsland 525 (2,3) 4 10,4           
Denemarken 523 (2,4) 4 11,0           
Australië 516 (3,5) 4 9,9           
Hongarije 510 (3,5) 4 10,7           
Italië 507 (3,1) 4 9,8           
Oostenrijk 505 (2,0) 4 10,3           
Zweden 503 (2,5) 4 10,8           
Slovenië 502 (1,8) 4 9,8           
TIMSS  gemiddelde 500 - 
Armenië 500 (4,3) 4 10,6           
Slowakije 496 (4,5) 4 10,4           
Schotland 494 (2,2) 5 9,8           
Nieuw-‐Zeeland 492 (2,3) 4.5 - 5.5 10,0           
Tsjechië 486 (2,8) 4 10,3           
Noorwegen 473 (2,5) 4 9,8           
Oekraïne 469 (2,9) 4 10,3           
Georgië 438 (4,2) 4 10,1           
Iran 402 (4,1) 4 10,2           
Algerije 378 (5,2) 4 10,2           
Colombia 355 (5,0) 4 10,4           
Marokko 341 (4,7) 4 10,6           
El  Salvador 330 (4,1) 4 11,0           
Tunesië 327 (4,5) 4 10,2           
Koeweit 316 (3,6) 4 10,2           
Qatar 296 (1,0) 4 9,7           
Jemen 224 (6,0) 4 11,2           

Gemiddelde 
rekenscore 

(s.e.)
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Verschillen  in  prestaties  tussen  leerlingen

Jongens-meisjes

Autochtone-allochtone  leerlingen

Prestaties  naar  inhoudelijk  en  cognitief  domein

  



Niveaus  van  leerprestaties  ten  opzichte  van  referentiepunten

Resultaten  anders  dan  leerprestaties

Resultaten  van  leerlingen  op  vragenlijsten

Resultaten  van  leraren  op  vragenlijsten



3.4  Commissie  Meijerink:  Over  de  drempels  met  rekenen



-



3.5  Samenvatting  en  conclusies

-





4.1  Gevolgde  werkwijze

-







4.2  Internationale  literatuur

Effective  programs  in  elementary  mathematics:  A  best-evidence  synthesis  
(Slavin  e.a.,  2008)



The  effects  of  classroom  mathematics  teaching  on  students’  learning  
(Hiebert  e.a.,  2007)

-
-
-

-

en



(Stein  e.a.,  2007)

-

  

Effect  van  het  geschreven  curriculum



Whole  number  concepts  and  operations  (Verschaffel  e.a.,  2007)

-



-



Foundations  for  success  (US  Department  of  Education,  2008)

-



-



Teachers  knowledge  and  its  impact  (Fennema  e.a.,  1992)



Assessing  teachers    mathematical  knowledge.  What  knowledge  matters  
and  what  evidence  counts?  (Hill  e.a.,  2007)

-

-
-

Mathematics  interventions  for  children  with  special  educational  needs  
(Kroesbergen  e.a.,  2003)



-

  

-



4.3  Interventiestudies



4.3.1  Het  effect  van  guided  versus  directe  instructie  bij  zwakke  rekenaars

Gevonden  effecten  op  automatiseren



Samenvattend:

Studie type  basis-
onderwijs

ES:  GI  –  DI    
automatiseren

ES:  GI  –  DI    
vaardigheid

ES:  GI  –  DI    
transfer

# #

Gevonden  effecten  op  rekenvaardigheid



Samenvattend:  

Gevonden  effecten  op  transfer

Samenvattend:  

Andere  uitkomstgebieden:  strategiegebruik  en  motivationele  variabelen

Samenvattend:  



4.3.2  Vergelijking  tussen  twee  instructieprogramma’s  bij  reguliere  leer-
lingen

Realistic  versus  gradual  programma



Samenvattend:

Samenvattend



4.3.3  Het  effect  van  remediële  programma’s  bij  zwakke  rekenaars

Remedieel  programma  voor  optellen  en  aftrekken

Samenvattend:  



Remediële  programma’s  in  het  regulier  basisonderwijs

Samenvattend:  

Samenvattend:  

  



Oefenprogramma

Samenvattend:

4.3.4  Het  effect  van  een  experimenteel  programma  vergeleken  met  het  
standaardcurriculum



4.3.4.1.  Speciaal  basisonderwijs

Samenvattend:



Samenvattend:

4.3.4.2.  Regulier  basisonderwijs

Samenvattend:  



Samenvattend:  

-

Samenvattend:



4.4  Curriculumstudies

Speciaal  basisonderwijs



Samenvattend:  

Regulier  basisonderwijs

Samenvattend:



Samenvattend:

4.4.2  Grootschalige  curriculumstudies  naar  reken-  en  wiskundevaardig-
heden

MORE-onderzoek



Samenvattend:

Harskamp

Samenvattend:

Periodieke  peiling  van  het  onderwijsniveau

Re-



Samenvattend:

NZR

Samenvattend:



Inspectierapport  basisvaardigheden

Samenvattend:



4.5  Samenvatting,  conclusies  en  aanbevelingen



  









5.1  Een  markt  in  beweging

-

PPON  eind    
basisonderwijs

traditioneel operatoir  reke-
nen  (hybride)

realistisch overig



5.2  Conclusie  en  aanbevelingen







6.1  Rol  van  de  leraar





6.2  Opleiding:  de  situatie  op  de  pabo

  



6.3  Nascholing  en  begeleiding

-

-
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6.4  Samenvatting,  conclusies  en  aanbevelingen
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