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Vraag 
Wat is een effectieve rekendidactiek om de rekenprestaties van leerlingen in het 
basisonderwijs te bevorderen en hangt dat samen met kenmerken van de 
leerlingpopulatie? 

 
Kort antwoord 

 
Op constructivistische voet geschoeide methoden, zoals realistisch reken– 
wiskundeonderwijs, leveren geen betere resultaten op dan traditionele methoden zoals 
directe instructie, maar ze doen daar ook niet voor onder. De leraar, de interactie tussen 
leraar en leerlingen en de aandacht en tijd die besteed worden aan rekenen-wiskunde, 
spelen een doorslaggevender rol. Wel lijken rekenzwakke leerlingen problemen te 
ondervinden bij relatief open didactische methoden, omdat zij meer behoefte aan 
structuur hebben dan betere rekenaars. 
 

Toelichting antwoord 
 
Vraag is welke rekendidactiek het meest effectief is om leerlingen in het basisonderwijs 
goed toe te rusten voor maatschappelijk functioneren en vervolgonderwijs en of die 
effectiviteit samenhangt met kenmerken van de leerlingpopulatie. 

Directe instructie versus realistisch reken/wiskundeonderwijs 

In het rekenonderwijs worden zowel het directe instructie-model en als verschillende 
vormen van constructivistisch onderwijs toegepast. In de discussie rondom 
rekendidactiek is sprake van een sterke tegenstelling tussen het directe instructie-model 
en het zogenoemde realistische reken–wiskundeonderwijs (zie bijvoorbeeld: Verschillen 
realistisch en traditioneel)  
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Realistisch reken-wiskundeonderwijs wordt vaak vereenzelvigd met constructivisme, 
hoewel beide aanpakken beslist niet identiek zijn. De term constructivisme betreft de 
opvatting dat kennis en vaardigheden niet passief worden overgedragen, maar een 
actieve inbreng van de lerende vereisen. Dat betekent dat de verwerving van kennis en 
vaardigheden een cognitief actief proces is en dat de lerende deze kennis en 
vaardigheden niet “absorbeert”, maar construeert. Het idee is dat kennis die zelf wordt 
ontdekt of geconstrueerd, langer en beter zal beklijven dan kennis die door een ander is 
overgedragen. Binnen het realistische model gaat het met name om de inkleding van 
problemen in een context . Belangrijk is dat leerlingen zich bij een wiskundig probleem 
iets kunnen ‘realiseren’ of voorstellen; vandaar de term realistisch reken- en 
wiskundeonderwijs. Leerlingen exploreren het probleem en verzamelen intuïtieve noties 
waarmee essentiële aspecten van begrippen en structuren voorgevormd worden. Die 
eigen ideeën en informele oplossingsmanieren van de kinderen vormen het uitgangspunt 
van het realistische rekenonderwijs. Inbedding in realistische contexten zou goed 
aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen en tot een positieve attitude ten aanzien 
van rekenen–wiskunde leiden. 

Bij directe instructie reikt de leraar de klas één efficiënte standaardmethode om een 
bepaald type opgave op te lossen aan en laat de leerlingen die oefenen tot ze die 
beheersen. Uitgangspunt is dat juist als gevolg van dat oefenen ook het begrip van en 
inzicht in de geleerde kennis en vaardigheden vanzelf ontstaan en toenemen (Van de 
Craats, 2007). Voorstanders van directe instructie zijn van mening dat leerlingen – en 
zeker de modale en de zwakke leerlingen – in verwarring worden gebracht wanneer er bij 
elk type van rekenbewerking allerlei verschillende strategieën of methoden door en naast 
elkaar worden gepresenteerd. De leerlingen zouden hierdoor vaak geen adequate keuze 
kunnen maken voor de meest geschikte oplossingsmethode. Ook zouden 
benaderingsmethoden zoals de zogenoemde “hapjesmethode” bij delen, tot veel minder 
gunstige leerresultaten leiden dan de standaardalgoritmen zoals de staartdeling. 
Daarnaast zou de veel te geringe aandacht voor automatisering van basisoperaties een 
voortdurende aanslag op de beperkte werkgeheugencapaciteit plegen, waardoor 
onvoldoende aandacht kan worden gegeven aan het oplossingsproces zélf ((Van der Craats, 
2007; Wilbrink, Hulshof, & Pfaltzgraff, 2012). 

Niet alle tegenstanders van realistisch reken-wiskundeonderwijs zijn overigens 
uitgesproken voorstanders van het directe instructie-model en andersom, de afgelopen 
jaren zien we steeds meer dat in het onderwijs waardevolle elementen uit ‘de andere 
aanpak’ in de gehanteerde aanpak worden geïntegreerd (zie bijvoorbeeld: Effectief 
rekenonderwijs op de basisschool). 
 

Onderzoek naar rekendidactiek 

In opdracht van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW) is in 
2009 een commissie samengesteld die tot opdracht had om in kaart te brengen wat er 
bekend is over de relatie tussen rekendidactiek en rekenvaardigheid. De commissie kwam 
tot de conclusie dat er geen overtuigend verschil is aangetoond tussen de effecten van de 
traditionele en realistische rekendidactiek (KNAW, 2009). De commissie bestudeerde 
daarvoor wetenschappelijke literatuur betreffende inhoudelijke inzichten en empirisch 
feitenmateriaal en hield interviews met experts op het gebied van reken– 
wiskundeonderwijs. Zij namen onder andere de resultaten van nationaal en internationaal 
vergelijkend peilingsonderzoek onder de loep (respectievelijk Periodieke peiling 
onderwijsniveau PPON en Trends in international mathematics and science study TIMSS). 
Daarnaast werden publicaties in nationale of internationale wetenschappelijke 
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tijdschriften, boeken en proefschriften bestudeerd die betrekking hadden op de 
samenhang tussen rekendidactiek en rekenvaardigheid. De commissie concludeerde dat 
binnen een bepaalde rekendidactiek grotere verschillen in de leerlingprestaties worden 
gevonden dan tussen rekendidactieken; de specifieke uitwerking van de didactiek en de 
interactie tussen leraar en leerling lijken belangrijker dan algemene rekendidactische 
principes. Verder leiden meer onderwijstijd en aandacht voor rekenen tot betere 
resultaten. In de studie is ook gekeken naar de interactie tussen rekenniveau en 
rekendidactiek. Vergeleken zijn directe instructie en guided instructie, een aanpak die 
verwant is aan constructivistisch onderwijs. In guided instructie brengen leerlingen zelf 
oplossingsstrategieën in of draagt de leerkracht meerdere mogelijke 
oplossingsstrategieën aan. Het bleek dat guided instructie in het algemeen geen of een 
negatief effect had op de resultaten van zwakke rekenaars. Zij lijken meer baat te 
hebben bij vormen van directe instructie (KNAW, 2009). 
 
In 2017 verscheen een NRO-reviewstudie van onderzoek naar rekenen in het 
basisonderwijs (Hickendorff, Mostert, et al., 2017). Gekeken werd naar internationale 
literatuur, met name meta-analyses en reviews, en naar onderzoek onder Nederlandse 
basisschoolleerlingen. Verder vonden secundaire analyses op grootschalige 
peilingsonderzoeken en een raadpleging van praktijkexperts plaats. 

Uit het internationale onderzoek bleek dat kennis en vaardigheden van leerkrachten 
bepalend zijn voor de rekenprestaties van hun leerlingen; daarbij gaat het om 
vakinhoudelijke kennis, pedagogische vakinhoudelijke kennis, vaardigheden ten aanzien 
van klassenmanagement en pedagogisch handelen. Er kwamen weinig verschillen in de 
effectiviteit van verschillende instructie- en werkvormen naar voren. Formatieve evaluatie 
waarbij (digitale) toetsgegevens worden gebruikt om leerlingen of leraren feedback te 
geven over het verloop van het leerproces, heeft een positief effect op de prestaties. Dit 
geldt vooral wanneer leerlingen per gemaakte opgave uitgebreide feedback met uitleg 
krijgen, in plaats van alleen feedback of het antwoord goed of fout is of wat het goede 
antwoord had moeten zijn. Leerlingen huiswerk laten maken heeft een klein positief effect 
op rekenprestaties, het integreren van rekenen in andere vakken had geen effect. 

De reviewstudie rapporteert van twee Nederlandse rekenverbeterprogramma’s dat ze 
positieve effecten op de rekenprestaties hebben. Het ene betreft het experimentele 
programma Kwaliteitsversterking rekenen en wiskunde, dat inzet op adaptieve instructie, 
formatieve toetsing, kwaliteit van instructie en actief leren. Het andere ‘Zo leer je 
kinderen rekenen’ wordt gekenmerkt door een systematische opbouw, herhaling bij het 
oefenen, aanbieden van één strategie en groepsgewijze directe instructie. Dit laatste 
programma had met name een positief effect op de automatisering van  basisbewerkingen 
van zwakke rekenaars in de bovenbouw. Verder bleken leerlingen te kunnen profiteren 
van reken(oefen)spellen op de computer en van trainingen die leerlingen helpen 
uitwerkingsstappen te expliciteren en te noteren. Ten slotte wijst Nederlands onderzoek 
op het belang van het bevorderen van zelfvertrouwen en motivatie voor het verbeteren 
van de rekenprestaties. 

De praktijkexperts die in deze studie zijn bevraagd, benadrukken de centrale rol die de 
leerkracht speelt en dan met name de pedagogische, didactische en vakinhoudelijke 
kennis van de leerkracht. Verder verwijzen zij veelvuldig naar het belang van toetsing, en 
dan met name formatieve toetsing, toetsing ten behoeve van het geven van feedback 
over de voortgang van het leerproces en het zo nodig bijstellen van het onderwijs. Dit 
correspondeert met de uitkomsten uit de internationale en Nederlandse onderzoeken. Als 
derde factor worden het rekenbeleid en de rol van de rekencoördinator genoemd. 
Kenmerken van de daadwerkelijke rekenles, zoals het type instructie, de inhoud van de 



 

les en de tijd die aan de les wordt besteed, staan niet in de top drie van factoren die er 
volgens de praktijkexperts het meest toe doen. 
Specifiek voor zwakke rekenaars adviseren de praktijkexperts een systematisch aanpak 
waarin vroeg wordt gesignaleerd en geïntervenieerd, en gewerkt wordt met 
handelingsplannen, pre-teaching en remediering (Hickendorff, Mostert, et al., 2017). 
 

Conclusie 

Er is weinig evidentie voor de superioriteit van een bepaalde reken-wiskundedidactiek. De 
keuze van de rekendidactiek (bijv. realistisch reken-wiskundeonderwijs of directe 
instructie) draagt dus niet bij aan betere of slechtere prestaties. Andere elementen doen 
dat wel: de pedagogische en didactische kwaliteit van de leraar, rol van ‘time on task’, 
het geven van huiswerk en de inzet van oefenprogramma’s spelen een belangrijker rol 
dan algemene rekendidactische principes. Het gericht inzetten van inhoudelijke feedback 
kan de rekenprestaties bevorderen. Aandachtspunt bij die feedback moet ook het 
versterken van zelfvertrouwen en motivatie van de leerlingen zijn, zeker voor zwakke 
presteerders. Rekenzwakke leerlingen lijken verder meer behoefte te hebben aan sterke 
structurering en minder te profiteren van open instructievormen. 
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Meer weten? 

Wij leren 

Kennisrotonde (2019): Kolomsgewijs of cijferend rekenen 

Kennisrotonde (2019): Rekenmaterialen  

Kennisrotonde (2018): Rekenonderwijs in stamgroep 

Kennisrotonde (2018): Rekenles groep 4 

Onderwijssector 

Primair onderwijs 

 
Trefwoorden 
Rekenen, wiskunde, realistische methode, directe instructie, rekendidactiek 
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