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Rijkdom in het rekenen zelf

Tegenwoordig lijken rekenboekjes meer op taalboekjes: je moet er 

vooral in lezen en je komt niet veel sommen meer tegen. Het gevolg 

is dat een groot deel van de leerlingen die naar het voortgezet onder-

wijs gaat, niet meer kan rekenen.

Waar hebben we het over? De sommen in het kader geven een il-

lustratie. Ze komen uit het onderzoek dat het Cito in 2004 uitvoerde 

om bij leerlingen in groep 8 het rekenniveau te peilen. De leerling 

waarvan de antwoorden zijn genoteerd is helemaal van deze tijd, 

maar de eenvoudigste sommen zijn al te veel gevraagd. Net als voor 

meer dan de helft van zijn leeftijdsgenoten.

• 99 × 99 = . . .

 ‘Haha, daar kun je handig rekenen, daar ben ik goed in. Dat is dus 

100x100 min 1 min 1. Dat is dus 1 miljoen min 2, dus 999.998.’

• Wilma en haar twee zussen verdelen € 8,85. Hoeveel krijgt ieder?

   ‘Dat is iets minder dan 9 euro. Nou ja, dan krijgen er twee 3 euro 

en de derde iets minder. Pech gehad.’

• Pieter is met de auto op vakantie geweest. Aan het begin stond 

de kilometerstand op 0038796,00, aan het eind op 0040372,00. 

Hoeveel kilometer heeft Pieter in de vakantie gereden?

 ‘Dat is vast een instinker. Pieter heeft helemaal nog geen rijbewijs, 

die kun je pas halen als je achttien bent.’



Op alle basisscholen zijn sinds 2001 de ideeën van het ‘realistisch re-

kenen’ en ‘het nieuwe leren’ dwingend voorgeschreven. De huidige 

rekenmethodes willen vooral aansluiten bij de belevingswereld van 

het kind. De boekjes staan vol met plaatjes en verhaaltjessommen. 

Kinderen hebben echter geen routine meer in het systematisch en 

moeiteloos oplossen van rekenvraagstukken. Wie de tafels niet be-

heerst, loopt vast in het voortgezet onderwijs. Wie geen breuken kan  

bewerken krijgt grote problemen bij wiskunde en statistiek. De le-

rarenopleiding, de verpleging en allerlei andere beroepen waarbij 

het moeiteloos omgaan met getallen cruciaal is, zijn intussen volge-

stroomd met een generatie die worstelt met een grote handicap: ze 

kan niet rekenen.

Veel ouders merken dat hun kind in de war raakt van het rekenon-

derwijs op school. In de klas bespreken de kinderen allerlei manieren 

om een som uit te rekenen. ‘Maar hoe moet ik het nu dan doen?’  

Ouders die hun kind willen helpen, merken dat de rekenwijze van vroe-

ger heel anders is dan die het kind tegenwoordig leert. Leerkrach- 

ten zijn huiverig als ouders hun kind willen helpen. Dat zou alleen maar 

tot extra verwarring leiden. Terwijl de ouder ziet dat zijn kind de ouder- 

wetse manier, op papier, onder elkaar, snel onder de knie heeft.

Met de verminderde rekenvaardigheid van de huidige twintigers 

en dertigers, is er ook kennis over hoe je kinderen leert rekenen ver-

loren gegaan. Veel volwassenen hebben daardoor het idee gekregen 

dat rekenen moeilijk is. Ron Aharoni, de schrijver van dit boek, heeft 

zèlf ervaren dat het uitleggen van sommen niet eenvoudig is. Toen hij 

de universiteit inruilde voor lesgeven op de basisschool, merkte hij 

dat het lesgeven aan derde groepers moeilijker was dan lesgeven aan 

studenten. Om de leerlingen eenvoudige sommen te leren, moest hij 

de kennis van de kinderen in heel kleine stapjes vooruit helpen. Als 

hij een stapje oversloeg, was meteen de halve klas in de war. Maar 

als de stapjes in de goede methodische volgorde werden gezet, ont-

wikkelde het rekenbegrip zich goed en bleven er nauwelijks kinderen 

achter. De kinderen bij Ron Aharoni in de klas vonden daarom reke-

nen leuk, ze maakten graag de rijtjes sommen en waren trots op hun 

goede resultaten.
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Voor Aharoni zijn de concepten in het rekenen essentieel. Hij gebruikt 

veel eenvoudige verhaaltjes bij zijn lessen. Deze dienen om een con-

cept te illustreren. Zo brengt hij de kinderen al heel vroeg in aanra-

king met breuken. Hij leert ze de notaties  2
1 , 3

1 , 4
1 , 5

1 . Hij laat ze een-

voudige opdrachten uitvoeren: verdeel een cirkel vanuit het midden 

in tweeën, in drieën, in vijven. Doe hetzelfde met een rechthoek – hé, 

met een rechthoek gaat het niet vanuit het midden, dat moet anders. 

Na een aantal jaren met breuken te hebben gespeeld komt het mo-

ment dat de regels om met breuken te rekenen worden geleerd. Hij 

bouwt het geleidelijk op tot hij bij die voor velen raadselachtige re-

gel komt: delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omge-

keerde. Na dit boek te hebben gelezen kunt u dit ook uw kinderen uit- 

leggen als ze het op school niet hebben geleerd. Het zal ze van pas 

komen als ze naar het voortgezet onderwijs gaan.

Aharoni’s verhaaltjes zijn metaforen voor de rekenregels. Het doel 

van zo’n verhaaltje is om de rekenregels te verduidelijken. En als de 

kinderen eenmaal een eigenschap of regel van het rekenen hebben 

geleerd, is er dus een nieuw laagje aangebracht in het bouwwerk van 

de rekenkennis. Zo gaat hij stapje voor stapje verder. 

Aharoni’s sommen zijn nooit ‘kaal’. Er ligt een rijkdom aan gedach-

ten aan ten grondslag en hij wil zijn leerlingen daar kennis mee laten 

maken. In die zin verschilt hij dus wezenlijk van de realistische reke-

naars, die menen de rijkdom van het rekenen in de supermarkt te vin-

den. Bij Aharoni ligt de rijkdom in het rekenen zelf. 

In dit boek beschrijft Aharoni tot in detail hoe je kinderen reken-

vaardigheden aanleert. Moeilijk is het niet, als je het maar geleidelijk 

doet. Leuk is het wel, als je merkt dat kinderen grip krijgen op de lo-

gica en lol krijgen in getalstructuren en bewerkingen. Dit boek is een 

zeer toegankelijke inleiding in de rekendidactiek, voor ouders die hun 

kinderen willen helpen en leerkrachten die het gevoel hebben dat ze 

met hun huidige rekenmethode geen goed rekenonderwijs geven. 

Als je Aharoni stapje voor stapje volgt, kun je elk kind leren reke-

nen. En met plezier!

Deventer/Amsterdam, april 2009

Tom Braams en Rob Milikowski 
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Voorwoord

Voor de meeste volwassenen zitten de herinneringen aan het leren 

rekenen heel ver weg. Dat trauma willen ze gewoon vergeten. Ze zien 

hun vroegere gebrek aan begrip als een aanvaardbaar, maar toch 

pijnlijk gegeven. ‘Rekenen hoef je toch niet veel’, troosten ze zichzelf. 

Tot ze op een dag ontdekken dat dit wel het geval is en dat hun kind 

hetzelfde ervaart, en dan steekt de oude angst weer de kop op.

Veel mensen willen hun kinderen graag helpen bij het leren reke-

nen, maar ze zien op tegen dat verschrikkelijke vak uit hun jeugd. Ze 

vergeten echter dat ze sinds hun kindertijd heel wat nieuwe vaardig-

heden hebben aangeleerd. Een volwassene heeft meer geduld en kan 

makkelijker denken in abstracte termen. Hij kan met complexe zinnen 

omgaan en neemt zijn tijd om te wachten tot de volledige informatie 

beschikbaar is. Dankzij deze vaardigheden kan hij makkelijker en snel-

ler aan de slag met de rekenbegrippen van de basisschool.

Het is de bedoeling van dit boek om de lezer hierin te begeleiden. 

Het biedt hulp aan de ouder die actief wenst deel te nemen aan het 

rekenonderwijs van zijn of haar kind. Eigenlijk is dat de reden waarom 

dit boek is geschreven. De ouders op de school van mijn zoon vroe-

gen om schriftelijke tips om hun kinderen te helpen met het rekenen. 

Wat met bescheiden notities begon, nam langzaam de vorm aan van 

een boek. 

Boeken leiden echter, net als ideeën, een eigen leven. Soms stuurt 

een boek zijn schrijver en niet andersom. Zo kreeg dit boek lang-

zaamaan een andere vorm. Toen ik lesgaf op de basisschool merkte 

ik dat het elementaire rekenen helemaal niet zo eenvoudig is; er zit 



diepgang en schoonheid in. Deze vaststelling nestelde zich stilaan in 

het boek en gaf het een bijkomende invulling: een beschrijving van 

de schoonheid van het elementaire rekenen en dus ook van rekenen 

in het algemeen. Mijn oorspronkelijke doelgroep breidde zich dus uit 

tot de lezer die vanuit een andere invalshoek wil terugkeren naar het 

rekenen van zijn jeugd. Voor deze groep van lezers is het boek een 

tweede kans. Wie heeft geleerd breuken te vermenigvuldigen of een 

staartdeling te maken, maar die nooit begrepen heeft waarom dat 

precies zo moest gebeuren, wordt uitgenodigd om alles vanuit een 

fris, volwassen perspectief te bekijken.

Dit boek is ook bedoeld voor een derde, niet minder belangrijke 

doelgroep: de leerkrachten en pedagogen. Aan hen brengt dit boek 

een duidelijke boodschap: goed rekenonderwijs hangt meer af van 

een goed begrip van rekenkundige principes dan van opvoedkun-

dige trucjes. Daarom is het noodzakelijk te weten hoe die fijne reken-

kundige lagen op elkaar liggen. Bovendien bereik je het beste resul-

taat met een directe, concrete aanpak van de begrippen en niet met 

beeldspraken die eerder verwarrend werken dan het begrip bevor-

deren.

In Elementen, het eerste deel van het boek, komen de basisbe-

grippen van de elementaire wiskunde aan bod. Hierin vind je een ant-

woord op vragen als: wat is rekenen, wat moet je de kinderen op de 

basisschool leren en wat maakt rekenen zo mooi en verheft het tot 

kunst?

De ouder die zijn of haar kind wil helpen moet niet alleen wat re-

kenkundige kennis bezitten, maar moet ook op de hoogte zijn van de 

didactische basisprincipes. Hier heb ik dan ook het tweede deel van 

dit boek aan gewijd. Het bevat de voornaamste regels om van het 

concrete niveau naar het abstracte over te gaan. Bovendien moeten 

ouders ook het onderwijssysteem van de school van hun kind kennen. 

Om deze reden bevat het boek een appendix die in een notendop 

beschrijft welke grote ontwikkelingen zich in de laatste vijftig jaar 

hebben voorgedaan op het gebied van rekenonderwijs.

Het derde deel van het boek gaat over de essentie van het ele-

mentaire rekenen, met een gedetailleerde beschrijving van de leer-
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stof die op school wordt onderwezen. Hoewel meetkunde ongeveer 

10% à 20% uitmaakt van het gebruikelijke lespakket, besloot ik daar 

niet op in te gaan en me te houden bij de rekenkunde – dat wil zeg-

gen de studie van de getallen. Ik koos hiervoor omdat rekenkunde 

niet alleen een centrale plaats inneemt in het lespakket, maar ook 

omdat het een eenvormige en uitgekiende bron van kennis is, een vol- 

maakte diamant. Daarom alleen al is het waard om er een boek aan  

te wijden.

Eerste les

Je krijgt nooit een tweede kans om een 

goede eerste indruk te maken.

Amerikaans gezegde

Net als in het echte leven is de eerste indruk in het onderwijs erg 

belangrijk. De manier waarop een onderwerp voor het eerst wordt 

gepresenteerd zal in hoge mate de houding bepalen van de leerling 

tegenover het onderwerp. Zal dit een aangename of een pijnlijke her-

innering zijn? Zal de leerling het begrepen hebben of zal hij het te 

moeilijk vinden?

Om die reden krijgen veel paragrafen in dit boek de titel ‘Eerste 

les’. Deze paragrafen geven suggesties voor een mogelijke eerste 

kennismaking met het onderwerp. Er wordt nooit slechts één me-

thode voorgesteld; het is altijd makkelijk om enkele opties te hebben. 

De ideeën zijn richtlijnen voor de leerkrachten, maar ook voor ouders 

kunnen ze handig zijn. 
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Inleiding

Wat ik leerde op de basisschool

Een dichter moet dicht bij zijn kindertijd blijven.

Theodore Roethke, dichter

Een vriend van me liet op middelbare leeftijd zijn baan in de techno-

logische industrie in de steek en schoof zijn carrière als manager aan 

de kant, en besloot van het onderwijs zijn levensdoel te maken. Het 

ging hem niet om alle vakken, maar met name om het rekenonder-

wijs. In september 2000 belde hij me op, net voor het schooljaar be-

gon, en vroeg me mee te werken aan een project om rekenonderwijs 

te promoten in Maalot. (Maalot is een ontwikkelingsstad in het hoge 

noorden van Israël. Deze steden werden gebouwd in de jaren vijftig 

van de vorige eeuw om nieuwe immigranten te huisvesten; ze worden 

meestal beschouwd als achterstandsgebieden.)

Aan de universiteit doceer ik wiskunde. Ik ben altijd geïnteres-

seerd geweest in lesgeven en ik was gedurende vele jaren betrokken 

bij projecten met jongeren. Een van die projecten was lesgeven aan 

begaafde leerlingen op de basis- en middelbare school. Zelf had ik 

na mijn zesde klas geen voet meer in een basisschool gezet. Daarom 

vroeg ik raad aan iedereen die me kon helpen. Het advies dat ik kreeg 

luidde min of meer unaniem: ‘Je hebt geen idee waar je aan begint. 

Lesgeven aan begaafde kinderen is totaal anders dan onderwijs aan 

normaalbegaafde kinderen. Lesgeven op een basisschool is een vak 

apart. Het is absurd te geloven dat je wat kan met je kennis van het 

lesgeven aan de universiteit.’ (Toendertijd dacht ik nog dat ik die ten-

minste nog onder de knie had.)



14 Kinderen leren rekenen

Ik besprak mijn dilemma met een ervaren lerares wiens mening ik erg 

waardeerde. Toen ze van mijn idee hoorde, ontstak ze in een woede 

waarvan ik nooit had gedacht dat ze die in zich had. ‘Waag het eens,’ 

schreeuwde ze, ‘mensen als jij verpesten het basisonderwijs. Je bent 

niet anders dan al die academici die geen idee hebben hoe ze moeten 

lesgeven op een basisschool en die docenten coachen en hun fanta-

sieën op ze loslaten en die op die manier een ware ravage aanrichten 

in het onderwijs. Als je in Maalot bent, zul je iedereen in verwarring 

brengen en nadat de leerlingen door jou zijn mishandeld, zullen ze 

jarenlang geen interesse meer hebben in leren rekenen.’

Als ik daar nu aan terugdenk kan ik niet geloven dat ik ondanks 

alles toehapte. Met die naïeve zelfingenomenheid eigen aan een uni-

versiteitsprofessor dacht ik dat ik meer wist dan een gewone leer-

kracht. Als ik nu terugblik, besef ik dat ik een van de meest fascine-

rende avonturen in mijn leven was misgelopen als ik had geluisterd 

naar die goedbedoelde raad.

Een stelling die ik hoog in het vaandel heb staan, is ‘leren door het 

zelf te ervaren’. Ik liet de kinderen experimenteren met rekenkundige 

begrippen. Als ze dit in een concrete situatie gedaan hadden, konden 

ze dit makkelijker veralgemeniseren naar andere situaties.

Ik begon les te geven in de hogere groepen – groep 6 en 7. Ik 

nam de kinderen mee naar de speelplaats om bijvoorbeeld de lengte 

van de schaduwen van bomen, palen en gebouwen te laten meten. 

We berekenden de verhouding tussen de grootte van de schaduwen 

en de lengte van de kinderen en gebruikten deze informatie om de 

hoogte van de bomen te berekenen in verhouding tot hun schadu-

wen. (Dit idee leende ik van Thales, de in de 7de eeuw v.Chr. geboren 

eerste wiskundige in de geschiedenis. Hij gebruikte deze methode 

om de hoogte van de piramides te berekenen.) We tekenden cirkels 

op de tegels, berekenden de straal, diameter en omtrek ervan en ver-

geleken die met elkaar. Op verschillende manieren bepaalden we de 

lengte en de breedte van de klaslokalen. We leerden hoeveel vloer-

tegels er (in de lengte) zaten in één meter door de verhouding tus-

sen de lengte van de klas in tegels te schatten en de lengte ervan in 

meters.



Ik betaalde een hoge prijs voor deze dwaze invallen; ik kon de leer-

lingen slechts weinig bijbrengen omdat de meeste lessen in chaos 

verliepen. De eerste dag waarop ik tot inzicht kwam, herinner ik me 

nog goed. Ik nam groep 6 mee naar de speelplaats om de diameter 

en de omtrek te meten van de cirkels die op de tegels waren gete-

kend. De leerkracht keek geduldig toe hoe de onvermijdelijke chaos 

losbarstte, omdat de kinderen van de gelegenheid gebruikmaakten 

om wat te dollen met elkaar. Uiteindelijk stelde ze voor om naar de 

klas terug te keren. In het klaslokaal tekenden we cirkels op het bord 

en we bespraken de verhouding tussen de omtrek en de middellijn. 

Tot mijn grote verwondering stelde ik vast dat het vrij makkelijk was 

om een intelligent gesprek te voeren met de kinderen. Ik realiseerde 

me dat ik het abstractievermogen van de leerlingen had onderschat. 

Ik besefte ook welke kracht er uitgaat van woorden en van een inter-

actief gesprek.

Gelukkig begon ik op dat moment ook les te geven aan zesjari-

gen. Dat was een spannende ervaring. Van kinderen in groep 3 kun 

je veel leren. Zij zijn nog niet verpest, ze hebben vertrouwen in je en 

zullen je volgen waarheen je hen ook leidt. Ze geven directe antwoor-

den en laten meteen weten of iets werkt voor hen of niet. Er bestaat 

geen betere plaats om te leren lesgeven dan in groep 3. Ik ontmoette 

er bovendien Marcelle Granot, een uitstekende lerares, die mee het 

avontuur instapte dat ons beiden veel zou leren. Ik zou beginnen met 

lesgeven en Marcelle zou tussenbeide komen als ze voelde dat de  

didactische doelstellingen niet werden gehaald. Dat gebeurde meest- 

al als ik niet genoeg tijd nam om iets duidelijk te maken: als ik denk-

stappen oversloeg.

Vanaf die dag heb ik constant op een intensieve manier geleerd 

van iedere les en van iedere leerkracht die ik ontmoette. De minder 

succesvolle lessen brengen me evenveel bij als de succesvolle. Waar 

ik het meeste van leer zijn de lessen die minder goed beginnen en uit-

eindelijk toch vlot verlopen, omdat ik te werk ga zoals het hoort.

Ik heb veel geleerd over lesgeven, over de aanpak van kinderen, 

over de manier waarop ze denken. Ik heb geleerd dat het belangrijk is 

om methodisch te werk te gaan, iets wat ik eerst hopeloos vergat. Ik 
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heb begrepen dat begrippen die voor volwassenen een geheel vor-

men, eigenlijk zijn opgebouwd uit veel kleine elementen – het ene 

bovenop het andere gestapeld – en dat je niet een van die elementen 

kunt overslaan. De ervaring leerde mij dat uitleg geven doorgaans 

geen nut heeft op een basisschool; begrip kan alleen ontstaan via per- 

soonlijke ervaring. Met mijn ideeën dat kinderen leren door dingen 

zelf te ervaren, had ik gelijk – het probleem was dat ik geen idee had  

hoe ik dat moest integreren in het leerproces. Praktijkgerichte erva- 

ring moet niet alleen worden toegepast op complexe begrippen. Het 

is ook essentieel voor het aanleren van de meeste basisbegrippen, zo-

als het begrip getal of de betekenis van ‘groter dan’ of ‘kleiner dan’.

Maar daarnaast wachtte me een echte verrassing. Als je mij zou 

hebben verteld dat ik bij het opnieuw naar de basisschool gaan, zelf 

ook meer zou leren over rekenkunde, dan zou ik het nooit hebben 

geloofd. Tot mijn grote verbazing was dat precies wat gebeurde: ik 

leerde heel veel bij over rekenkunde. Misschien zelfs vooral over re-

kenkunde. Als ik op een middelbare school was gaan lesgeven, zou 

dit nooit zijn gebeurd. Een wiskundeleerkracht kent de wiskunde 

die daar wordt onderwezen, maar op de basisschool botst hij of zij 

op heel veel nieuwe dingen. Daar wordt het begrip gevormd over 

de meeste basisbegrippen, zoals het begrip getal of het belang van 

rekenkundige bewerkingen. Dit zijn elementen waar de wiskundige 

nauwelijks bij stilstaat.

Een groot deel van wat ik leerde waren geen nieuwe feiten, maar 

iets totaal anders, namelijk nuances. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een 

lap stof, dan merk je dat die van afstand glad en heel gelijkmatig lijkt, 

maar als je dichterbij komt, ontdek je dat hij bestaat uit fijne, met el-

kaar verweven draden. Wat ik als één geheel beschouwde, bleek te 

bestaan uit een subtiele structuur van ideeën. Maar nog belangrijker 

was, dat ik besefte dat een goede leraar deze kleine onderdelen en 

de volgorde waarin ze met elkaar verweven zijn, moet kennen. ‘Stap 

voor stap voor stap voor stap’, zoals Marcelle me steeds opnieuw op 

het hart drukte. Dit boek gaat voor een groot deel over de nuances 

die aan de basis van het rekenen liggen, die nuances die het onder-

wijs zo mooi maken en er betekenis aan verlenen.



DEEL 1

Elementen




