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In het voorjaar van 1997 is de tweede peiling voor rekenen/wiskunde

in LOM- en MLK-scholen uitgevoerd. Het peilingsonderzoek omvatte

een inventarisatie van enkele aspecten van het onderwijsaanbod en

een onderzoek naar de rekenvaardigheid van de 12- en 13-jarige

LOM- en MLK-leerlingen. Bij negen van de tien onderscheiden

rekenonderwerpen is de vaardigheid van de leerlingen uit het speciaal

onderwijs vergeleken met die van leerlingen in de jaargroepen 4 tot

en met 8 van het basisonderwijs. De beschikbare tussendoelen voor

de onderbouw van de basisschool bieden een referentiekader om de

rekenprestaties van de leerlingen in het speciaal onderwijs te

interpreteren in het licht van de kerndoelen. De belangrijkste

conclusies van dit peilingsonderzoek zijn hier bij elkaar gezet.

Samenvatting

Gebruik van rekenmethoden  Voor het reken-wiskundeonderwijs aan 
12- en 13-jarige LOM-leerlingen worden hoofdzakelijk realistische reken-
wiskundemethoden gebruikt die voor het basisonderwijs zijn ontwikkeld.
In het MLK-onderwijs worden overwegend specifieke leermiddelen als ‘Zo
reken ik ook’ en ‘Remelka’ gebruikt.

Lestijd  Zowel LOM- als MLK-leraren besteden gemiddeld vier uur per week
aan reken-wiskundeonderwijs. Ten opzichte van 1992 betekent dat voor het
LOM-onderwijs een afname met gemiddeld een uur per week. Binnen het
MLK-onderwijs is de lestijd gelijk gebleven.

Differentiatie  De organisatie van het reken-wiskundeonderwijs in het
speciaal onderwijs onderscheidt zich duidelijk van die in het basis-
onderwijs. Meer dan 90% van de leraren in het speciaal onderwijs geeft aan
dat zij vergaande vormen van differentiatie in hun onderwijs toepassen. Ter
vergelijking: in jaargroep 8 van het basisonderwijs kiest 20% van de leraren
daarvoor.

hoofdstuk 3  |  pagina 24
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Hoofdrekenen Er blijken grote verschillen tussen SO- en basisschoolleraren
in de aandacht voor aspecten van het hoofdrekenen. SO-leraren besteden
duidelijk minder aandacht aan rekenen met breuken, procenten en
verhoudingen, aan het hanteren van handige en meerdere oplossings-
strategieën, aan het schatten van uitkomsten en aan het rekenen met
afgeronde getallen.

Tellen en getalbegrip  De gemiddelde 12-jarige LOM-leerling beheerst
de getallen tot 100 min of meer goed en heeft enig inzicht in de getallen en
de getallenrij tot 1000. Bij de uitbreiding van de getallenwereld tot 1000
ondervindt deze leerling problemen bij het terugtellen met sprongen van
10, het plaatsen van willekeurige getallen in het juiste interval van de
getallenrij (dus ook het herkennen van getallen aan hun plaats in deze rij)
en bij het verder tellen met 75 als veelvoud van 25.

Optellen en aftrekken  De gemiddelde 12-jarige LOM-leerling kan redelijk
goed in het gebied tot 100 optellen en beheerst ook elementaire vormen van
optellen tot 1000. Deze leerling heeft meer moeite met aftrekopgaven. De
inhoudelijke analyse van de opgaven suggereert dat we de mogelijke
oorzaak van deze problemen moeten zoeken bij:
● een gebrekkig begrip van de betekenis en de verschijningsvormen van

aftrekken;
● de gebrekkige kennis van elementaire getalstructuren en getalrelaties; 
● het beperkte inzicht in getalpatronen van de getallenrij;
● een onvoldoende beheersing van elementaire telvaardigheden om ‘op-

rij’ te kunnen rekenen.

Delen Delen blijkt de moeilijkste bewerking te zijn. Slechts 10% van de 
12-jarige LOM-leerlingen kan redelijk goed tot 100 delen. Mogelijke
oorzaken van problemen bij deze bewerking zijn: 
● het gebrekkige inzicht in de structuur van getallen; 
● onvoldoende begrip van de relatie tussen delen en vermenigvuldigen; 
● het geringe aantal parate tafelproducten;
● gebrekkige tel- en optelvaardigheden.

hoofdstuk 3  |  pagina 26
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Tijd en geld  De gemiddelde 12-jarige LOM-leerling kan beter met kalender
en klok en met kleingeld omgaan dan de gemiddelde leerling aan het einde
van jaargroep 5 in het basisonderwijs. Vraagstukken die een beroep doen op
het gecombineerd gebruik van rijksdaalders, dubbeltjes en kwartjes zijn in
de regel erg moeilijk, omdat hij de onderliggende getalrelaties niet overziet,
met name de relatie tussen 25 en 100, 200 en 250. Op een vergelijkbare
manier ondervindt deze LOM-leerling problemen in aflees- en reken-
situaties die een beroep doen op het inzicht in de getallen van de klok
(30, 45, en 60 als veelvouden van 15; 60 = 12 x 5 of 6 x 10 of 4 x 15).

paragraaf 7.2 en 7.3  |  pagina 104 en 111

Meten  De gemiddelde 12-jarige LOM-leerling bereikt bij het onderwerp
Meten het niveau van de gemiddelde leerling aan het eind van jaargroep 5
in het basisonderwijs. Deze leerling kan noch de omtrek, noch de
oppervlakte van een figuur formeel uitrekenen. In vergelijking met zijn
zwakkere leeftijdsgenoten kan hij wel het gewicht van een persoon op een
weegschaal correct aflezen en de werkelijke lengte van een op schaal
getekend object bepalen met behulp van een eenvoudige schaallijn.

paragraaf 7.1  |  pagina 96

Het niveau van 12-jarige MLK-leerlingen  Het onderscheid in reken-
vaardigheid tussen 12- en 13-jarige MLK-leerlingen op de onderwerpen
Vermenigvuldigen en Delen is klein. Het niveau is lager dan dat van
leerlingen in jaargroep 5; een vergelijking met jaargroep 4 is niet mogelijk
omdat deze onderwerpen daar niet zijn afgenomen. Op de onderwerpen
Tellen en getalbegrip, Optellen en aftrekken en Tijd is het niveau van 
12-jarige leerlingen te vergelijken met dat van leerlingen aan het einde van
jaargroep 4. Vergelijkbaar met wat we bij 13-jarige MLK-leerlingen al
constateerden, geldt ook voor 12-jarige MLK-leerlingen dat de prestaties op
de onderwerpen Tijd en Geld in positieve zin opvallen, waarschijnlijk omdat
dit onderwerpen zijn die omwille van de zelfredzaamheid van de kinderen,
relatief veel aandacht krijgen. De meerderheid van de leerlingen kan
overigens slechts elementaire rekenhandelingen met kleingeld uitvoeren
(stuivers, dubbeltjes en kwartjes), kan niet nauwkeurig klokkijken en is nog
niet in staat een TV-gids inzichtelijk te raadplegen.

hoofdstuk 8  |  pagina 123
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Jongens en meisjes  In het speciaal onderwijs zijn de rekenprestaties van
meisjes op alle onderwerpen zwakker dan die van jongens.

Jaareffect  Vergelijken we de prestaties van SO-leerlingen in 1992 en 1997
dan worden er over het algemeen geen of slechts kleine negatieve
verschillen gevonden.

Het niveau van 13-jarige LOM-leerlingen De 13-jarige LOM-leerlingen
bereiken op alle onderwerpen van deze rekenpeiling het hoogste eindniveau.
Deze leerlingen doen in de regel niet onder voor de leerlingen eind jaargroep 6.
Geschat wordt dat ongeveer 10% van deze leerlingen een rekenvaardigheid
heeft op of boven het niveau van de gemiddelde leerling eind jaargroep 8 in
het basisonderwijs. Op het onderwerp Meten scoren de 13-jarige LOM-
leerlingen beter dan basisschoolleerlingen eind jaargroep 6.

hoofdstuk 8  |  pagina 124
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Het niveau van 12-jarige LOM-leerlingen  Het gemiddelde niveau van 
12-jarige LOM-leerlingen is het beste te vergelijken met het niveau van de
gemiddelde leerling eind jaargroep 5. Geschat wordt dat 6 tot 13% van de
12-jarige LOM-leerlingen rekent op of boven het niveau van de gemiddelde
leerling eind jaargroep 7.

hoofdstuk 8   |   pagina 124

Leeftijd Zowel voor LOM- als voor MLK-leerlingen geldt dat op alle
onderzochte onderwerpen 13-jarige leerlingen betere rekenprestaties laten
zien dan 12-jarige leerlingen.

hoofdstuk 8  |  pagina 126

Het niveau van 13-jarige MLK-leerlingen De rekenvaardigheid van 13-jarige
MLK-leerlingen is op de meeste onderwerpen beter dan dat van leerlingen in
jaargroep 4, maar zij presteren gemiddeld duidelijk onder het niveau van de
leerlingen eind jaargroep 5. De prestaties van deze leerlingen op de
onderwerpen Tijd en Geld vallen in positieve zin op: deze zijn vergelijkbaar
met die van leerlingen eind jaargroep 5.

hoofdstuk 8  |  pagina 123
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Inleiding

In 1986 is in opdracht van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
het project Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) gestart. Het
belangrijkste doel van het project is periodiek gegevens te verzamelen over het
onderwijsaanbod en de onderwijsresultaten in het basisonderwijs en het
speciaal basisonderwijs. Deze onderzoeksresultaten bieden een empirische basis
voor de algemene maatschappelijke discussie over de inhoud en het niveau van
het onderwijs. Het onderzoek richt zich op drie vragen:
● Waaruit bestaat het onderwijsaanbod in een bepaald leer- en vormings-

gebied?
● Welke resultaten in termen van kennis, inzicht en vaardigheden zijn er

gerealiseerd?
● Welke veranderingen of ontwikkelingen in aanbod en opbrengst zijn er in

de loop van de tijd te traceren?
Peilingsonderzoek is een van de instrumenten van de overheid voor de externe
kwaliteitsbewaking van het onderwijs (Netelenbos, 1995). Maar daarnaast zijn de
resultaten van peilingsonderzoek van belang voor allen – onderwijsorganisaties,
onderzoekers en ontwikkelaars van methoden, onderwijsbegeleiders en
lerarenopleiders, leraren basisonderwijs en ouders – die betrokken zijn bij de
discussie over en de vormgeving van het onderwijs in de basisschool.

In het voorjaar van 1997 is in het speciaal onderwijs het tweede peilings-
onderzoek voor rekenen/wiskunde uitgevoerd. Het onderzoek is gehouden
onder twaalf- en dertienjarige leerlingen van LOM- en MLK-scholen. Eerder is
een peiling voor rekenen/wiskunde in het speciaal onderwijs uitgevoerd in 1992
(Kraemer, Van der Schoot en Veldhuijzen, 1996). De opzet van de tweede reken-
peiling is in belangrijke mate vergelijkbaar met die van de eerste rekenpeiling.

De rapportage van de onderzoeksresultaten is in vergelijking met eerdere
rapportages op een aantal onderdelen gewijzigd.
● Er is gekozen voor een nieuwe vormgeving van de balans. De voorbeeld-

opgaven zijn niet meer in een afzonderlijk voorbeeldenboek opgenomen,
maar staan nu bij de betreffende vaardigheidsschaal. We hopen daarmee te
bereiken dat de relatie tussen de vaardigheidsschaal en de inhoudelijke
aspecten van de opgaven gemakkelijker gelegd kan worden.

● Ook inhoudelijk is de rapportage op een aantal punten aangepast. Op basis
van de relatieve moeilijkheidsgraad van de opgaven is voor elk onderwerp
een empirische ontwikkelingslijn vastgesteld. Deze ontwikkelingslijn geeft
aan in welke volgorde leerlingen bepaalde opgaven of typen van opgaven
gaan beheersen. Voor enkele markante posities op de vaardigheidsschaal
kunnen we dan aangeven wat leerlingen goed, redelijk tot matig of
onvoldoende beheersen. Dat leidt ertoe dat de vergelijking tussen leerlingen
meer gericht kan zijn op inhoudelijke aspecten van het onderwijs. We
weten dat leerlingen op percentiel 10 of percentiel 25 van de vaardigheids-
verdeling lager scoren en dus minder rekenvaardig zijn dan de gemiddelde
leerling. Nu echter kunnen we meer specifiek aangeven waarin de
verschillende groepen leerlingen zich onderling onderscheiden.

● Bij de verschillende vaardigheidsschalen zijn nu ook scoreverdelingen
afgebeeld voor verschillende groepen leerlingen. Daardoor wordt het
mogelijk de prestaties van deze groepen leerlingen te vergelijken. In de
figuren beelden we de scoreverdelingen af van 12- en 13-jarige LOM- en
MLK-leerlingen en ter vergelijking die van leerlingen in jaargroep 6 en 8 van
het basisonderwijs.
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De balans begint met een beschrijving van het leerstofdomein voor rekenen/
wiskunde zoals dat voor het peilingsonderzoek in het speciaal onderwijs is
uitgewerkt. In het kort beschrijven we vervolgens de belangrijkste aspecten van
het onderzoek zelf. De resultaten van de inventarisatie van het onderwijs-
aanbod worden gerapporteerd in hoofdstuk 3. De resultaten van de leerlingen
op de verschillende onderwerpen beschrijven we per domein in de
hoofdstukken 4, 5, 6 en 7. Tenslotte rapporteren we in hoofdstuk 8 over
verschillen in vaardigheidsniveau tussen groepen leerlingen.

N.B. De afbeeldingen bij de vaardigheidsschalen bevatten veel informatie en zijn

complex. In de Bijlage is daarom een toelichting op de afbeeldingen opgenomen.
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De domeinbeschrijving vormt de basis voor de ontwikkeling van de

instrumenten om vaardigheden bij leerlingen te meten. Zij bestaat uit

een structurele beschrijving van het leerstofgebied in de vorm van een

geordende lijst van leer- en vormingsdoelen. De domeinbeschrijving

voor het peilingsonderzoek rekenen/wiskunde in het speciaal

onderwijs omvat tien onderwerpen en geeft geen volledige dekking

van de kerndoelen rekenen/wiskunde voor het basisonderwijs.

De domeinbeschrijving voor het tweede peilingsonderzoek rekenen/wiskunde
op LOM- en MLK-scholen is dezelfde als die voor het eerste peilingsonderzoek is
gebruikt (Kraemer, Van der Schoot en Veldhuijzen, 1996). Deze domein-
beschrijving is gebaseerd op drie uitgangspunten:
1 De peiling is gericht op de toepassing van basiskennis, elementaire

inzichten en basisvaardigheden in voor de kinderen herkenbare probleem-
situaties uit het dagelijks leven.

2 De beschrijving van de rekenvaardigheid van de leerlingen richt zich op
onderwerpen die als didactisch betekenisvolle eenheden herkenbaar zijn.

3 Ieder onderwerp wordt breed beschreven en omvat in principe de leerstof
van de jaargroepen 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. Enerzijds kan
daarmee recht gedaan worden aan de te verwachten verschillen tussen
leerlingen en anderzijds biedt dat de mogelijkheid de prestaties van
leerlingen in het speciaal onderwijs te relateren aan die van leerlingen in
het basisonderwijs.

Een essentieel element in de typering van de kerndoelen rekenen/wiskunde
voor het basisonderwijs is dat leerlingen het rekenen van alledag en binnen
hun eigen leefwereld herkennen in het rekenen dat ze op de school doen. De
verworven kennis, inzichten en basisvaardigheden moeten zij in praktische
situaties leren toepassen. Daarbij moeten ze gebruik kunnen maken van de taal
en de redeneringen die bij rekenen/wiskunde horen. Het eerste uitgangspunt
van de domeinbeschrijving voor de reken-wiskundepeiling in het speciaal
onderwijs sluit bij deze verwachting aan.

1 De domeinbeschrijving voor de peiling
rekenen/wiskunde speciaal onderwijs

Typering van rekenen/wiskunde in Kerndoelen basisonderwijs (Ministerie van OC&W, 1998)

Het onderwijs in rekenen/wiskunde is erop gericht dat de leerlingen:

● verbindingen kunnen leggen tussen het onderwijs in rekenen/wiskunde en hun dagelijkse

leefwereld;

● basisvaardigheden verwerven, eenvoudige wiskundetaal begrijpen en toepassen in

praktische situaties;

● reflecteren op eigen wiskundige activiteiten en resultaten daarvan op juistheid controleren;

● eenvoudige verbanden, regels, patronen en structuren opsporen;

● onderzoeks- en redeneerstrategieën in eigen woorden kunnen beschrijven en gebruiken.
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Door de komst van de zakrekenmachine heeft het cijferen aan praktische
waarde ingeboet. Veel vakspecialisten en leraren zijn van mening dat, minstens
tot en met jaargroep 5/6 van het basisonderwijs de leerlingen in praktische
rekensituaties hoofdrekenprocedures en schattingsprocedures moeten leren
toepassen en geen cijferprocedures. Na jaargroep 5/6 kunnen leraren tussen
verschillende alternatieven kiezen om de leerlingen een cijferprocedure te leren
(Treffers en De Moor, 1992). Maar hoofdrekenen en schattend rekenen blijven
tot en met jaargroep 8, liefst in combinatie met het gebruik van een zak-
rekenmachine, de meest essentiële vormen van rekenen, simpelweg omdat we
in de praktijk van alledag zo rekenen.
De discussie over deze problematiek is recent opnieuw opgelaaid naar
aanleiding van de publicatie over de tussendoelen voor de jaargroepen 1 tot en
met 4/5 (Treffers, Van den Heuvel-Panhuizen en Buys, 1999; Willem Bartjens,
1999). De eerste publicatie beschrijft de ontwikkeling van het kunnen omgaan
met getallen en operaties vanuit de invalshoek van de gecijferdheid, waarbij
hoofdrekenen en schattend rekenen de hoofdrol spelen. De tweede publicatie
sluit daarop aan en geeft opties waarvoor leraren kunnen kiezen om vanaf
groep 5/6 het cijferend rekenen naast hoofdrekenen aan de orde te stellen.
In lijn met deze ontwikkelingen is bij de structurering van het leerstofdomein
voor de basisoperaties Optellen, Aftrekken, Vermenigvuldigen en Delen gekozen
voor twee elkaar aanvullende onderwerpen: Hoofdrekenen en Bewerkingen. In
beide gevallen leggen we gevarieerde contextproblemen en contextloze
bewerkingen voor. Bij Hoofdrekenen kiezen we getallen uit die uitnodigen tot de
toepassing van vaste en flexibele hoofdrekenprocedures. Bovendien kunnen de
leerlingen geen aantekeningen op een kladpapier maken. Bij Bewerkingen
leggen we daarnaast ook opgaven voor waarbij cijferen wel en hoofdrekenen
niet loont. We laten de leerlingen vrij in de keuze van de rekenprocedures en
geven de mogelijkheid om de bewerkingen op papier uit te schrijven, zo
uitgebreid als ze zelf nodig vinden.

De domeinbeschrijving van de rekenpeiling in het speciaal onderwijs bestaat
uit tien onderwerpen verdeeld over vier domeinen. De eerste drie domeinen,
Tellen en getalbegrip, Optellen en aftrekken en Vermenigvuldigen en delen,
omvatten de leerstof die tot de basale gecijferdheid wordt gerekend: een zekere
gevoeligheid voor en kennis van getallen en operaties die leerlingen in staat
stellen allerhande problemen uit het dagelijks leven flexibel, efficiënt en correct
op te lossen. Het vierde domein, Meten, omvat onderwerpen die betrekking
hebben op het kunnen omgaan met diverse meetsystemen, met kalender en
klok en met het geldsysteem. Er is geen nieuwe poging ondernomen om ook
leerstofinhouden als breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen in
het peilingsonderzoek op te nemen. Binnen het MLK-onderwijs zijn er
nauwelijks leerlingen aan wie deze leerstof is aangeboden. Binnen het LOM-
onderwijs is het aantal leerlingen dat deze leerstof structureel krijgt
aangeboden te beperkt om – mede gelet op de geringe steekproefomvang – deze
onderwerpen in de peiling te betrekken.

We geven een eerste korte beschrijving van de verschillende onderwerpen uit
de rekenpeiling en hanteren daarbij een indeling in onderwerpen die tezamen
de basale gecijferdheid definiëren en onderwerpen uit het domein Meten.
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Basale gecijferdheid

Bij het onderwerp Tellen en getalbegrip ligt de nadruk op het inzicht in de
mogelijke structuren van gehele getallen, op het inzicht in getalrelaties en op
de beheersing en toepassing van allerlei telvaardigheden. In de meeste situaties
werken de leerlingen met gehele getallen kleiner dan 10 000. Grotere getallen
en kommagetallen komen slechts voor in opgaven voor de leerlingen die op het
niveau van jaargroep 7 of 8 rekenen. In de toetsboekjes voor de groepen 4 en 5
staan verschillende aspecten van het getalbegrip centraal.

Het onderwerp Basisoperaties vormt een onderdeel van het domein Optellen en
aftrekken en van het domein Vermenigvuldigen en delen. Het omvat getal-
relaties die leerlingen – afhankelijk van hun leeftijd of vaardigheidsniveau –
geacht worden te kennen dan wel snel te kunnen reconstrueren. Daarbij bevat
het elementaire bewerkingen die in enkele seconden routinematig uitgevoerd
moeten kunnen worden. We doelen dan niet alleen op de memorisering van de
tafels tot 10, maar ook op numerieke relaties en op enkele operaties die bij
hoofdrekenen en schattend rekenen goed van pas komen. Denk bijvoorbeeld
aan de relaties 24 = 2 x 12 en 100 = 4 x 25 in hun verbinding met respectievelijk
2 x 12 = 24, 24 : 2 = 12 en 24 : 12 = 2 en 4 x 25 = 100, 100 : 4 = 25 en 100 : 25 = 4.
Denk ook aan contextloze operaties als 22 – 18 (het verschil is 4), 5 x 25 (100 + 25)
en 240 : 10 (één nul eraf).

Ook het onderwerp Hoofdrekenen maakt deel uit van de domeinen Optellen en
aftrekken en Vermenigvuldigen en delen. Hoofdrekenen onderscheidt zich van
basisoperaties door het ontbreken van een tijdslimiet en door een iets hoger of
complexer niveau van omgaan met getalrelaties. Hoofdrekenen onderscheidt
zich van Bewerkingen door de keuze van getallen die uitnodigen tot de
toepassing van vaste en flexibele hoofdrekenprocedures. Om te voorkomen dat
leerlingen alsnog cijferprocedures op papier gaan gebruiken, is in de toets-
boekjes de uitrekenruimte voorzien van een raster en zijn de leerlingen ook
geïnstrueerd de opgaven zonder pen en papier op te lossen.

Het onderwerp Bewerkingen betreft opgaven waarvoor de oplossingsprocedures
weer iets complexer zijn. Niettemin leent het merendeel van de opgaven zich
voor hoofdrekenstrategieën, terwijl het bij andere opgaven loont om een of
andere cijferprocedure te gebruiken. De leerlingen mogen bij dit onderwerp
voor het oplossen van de opgaven pen en papier gebruiken en zelf kiezen welke
procedure ze gebruiken.

Meten

De leerinhouden van het domein Meten zijn deels afgeleid uit de leerlijnen van
de meest gebruikte realistische methoden voor het basisonderwijs, deels uit het
zogenaamde werkelijkheidsrekenen, dat gericht is op de sociale redzaamheid
van LOM- en MLK-leerlingen. We leggen in dit domein de nadruk op de
elementaire begrippen en instrumenten die leerlingen in de basisschoolleeftijd
in hun leefwereld en op school ontwikkelen en gebruiken. We onderscheiden in
dit domein drie onderwerpen: Meten, Tijd en Geld.
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We leggen bij het onderwerp Meten de nadruk op de gangbare technieken om
lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht te bepalen en te vergelijken. We
beperken ons daarbij tot de meest voorkomende maten en herleidingen die bij
deze activiteiten horen. Ook stellen we opgaven aan de orde die een beroep
doen op de voorstelling die leerlingen hebben van de grootte van formele maten
en vooral van vertrouwde objecten uit hun dagelijkse omgeving.

We beperken ons bij de onderwerpen Tijd en Geld tot de elementaire begrippen,
maten en activiteiten die leerlingen zich in de loop van hun ontwikkeling
geleidelijk aan eigen maken. Waar het ons vooral om gaat, is de mate waarin
leerlingen zich in hun sociale leven in verschillende contexten met tijd- en
geldproblemen kunnen redden. Daarom zijn de meeste opgaven afgeleid van
herkenbare situaties uit het dagelijkse leven.

Op grond van de uitkomsten van de eerste rekenpeiling (Kraemer, Van der
Schoot en Veldhuijzen, 1996) kunnen we verwachten dat het vaardigheidsniveau
van LOM- en MLK-leerlingen over ongeveer de totale breedte van het basis-
onderwijs gespreid zal zijn: van het niveau van een rekenzwakke basisschool-
leerling eind groep 4 tot boven het niveau van de gemiddelde basisschool-
leerling eind groep 8. Het merendeel van de 12- en 13-jarige LOM- en MLK-
leerlingen zal echter op of onder het niveau van de gemiddelde leerling eind
groep 6 presteren.

Om deze verschillen op te kunnen vangen ordenen we de leerinhouden die bij
de kerndoelen passen langs lange ontwikkelingslijnen. Deze lijnen verbinden
de stof uit het programma van groep 3/4 met de kernelementen van de leerstof
uit het programma van groep 8.

Domeinen en onderwerpen van de reken-wiskundepeiling in LOM- en MLK-scholen

Domeinen Onderwerpen

Tellen en getalbegrip 1 Tellen en getalbegrip

Vermenigvuldigen en delen 5 Basisoperaties

6 Hoofdrekenen

7 Bewerkingen

Meten 8 Meten

9 Tijd

10 Geld

Optellen en aftrekken 2 Basisoperaties

3 Hoofdrekenen

4 Bewerkingen
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De relatie tussen de kerndoelen basisonderwijs en de domein-
beschrijving

Intussen zal het duidelijk zijn geworden dat de domeinbeschrijving van de
reken-wiskundepeiling in het speciaal onderwijs slechts in zeer beperkte mate
de kerndoelen voor het basisonderwijs dekt. Om verschillende redenen hebben
we niet alle kerndoelen in het domein van de rekenpeiling expliciet opgenomen.
Bij de eerste peiling is gebleken dat te weinig leerlingen in LOM- en MLK-
scholen ervaringen opdoen met verhoudingen en procenten (domein C van de
kerndoelen) en met breuken en decimale breuken (domein D van de kern-
doelen) om deze leerstof als een volwaardig onderdeel in het peilingsonderzoek
op te kunnen nemen. We stellen wel aspecten van verhoudingen, breuken en
decimale breuken in de rekenpeiling aan de orde, maar slechts vanaf een
bepaald rekenniveau en binnen de kaders van de hiervoor beschreven
onderwerpen, zoals bijvoorbeeld bij Tellen en getalbegrip en Meten. Op basis
van dezelfde ervaring laten we ook onderwerpen als schattend rekenen, het
gebruik van een zakrekenmachine (aspecten van domein A van de kerndoelen)
en meetkunde (domein F) buiten beschouwing. Deze drie onderdelen krijgen
niet of nauwelijks aandacht in het speciaal onderwijs.

Kerndoelen die in het domein van de rekenpeiling zijn opgenomen

Domeinen van de kerndoelen Onderwerp van de rekenpeiling in het speciaal onderwijs

A Vaardigheden Met uitzondering van het schattend rekenen en het

gebruik van een zakrekenmachine wordt dit domein

van de kerndoelen door de domeinbeschrijving volledig

gedekt.

B Cijferen Dit domein van de kerndoelen wordt met de

onderwerpen Optellen en aftrekken: bewerkingen en

Vermenigvuldigen en delen: bewerkingen gedekt.

C  Verhoudingen en procenten Weliswaar zijn enkele aspecten van de leerinhouden

van dit domein in verschillende onderdelen

opgenomen, maar over dit domein kan niet afzonderlijk

worden gerapporteerd.

D  Breuken en decimale breuken Enkele aspecten van de leerinhouden van dit domein

zijn in verschillende onderdelen opgenomen, maar

over dit domein kan niet afzonderlijk worden

gerapporteerd.

E Meten Dit domein is volledig vertegenwoordigd in de domein-

beschrijving van de rekenpeiling.

F Meetkunde Enkele aspecten van dit domein komen bij het

onderwerp Meten aan de orde, maar over dit domein kan

niet afzonderlijk worden gerapporteerd.
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De belangrijkste aspecten van het peilingsonderzoek voor rekenen/

wiskunde zijn de verschillende peilingsinstrumenten zoals vragen-

lijsten en toetsen, de steekproef van scholen en leerlingen die aan het

onderzoek hebben meegedaan en de wijze waarop het onderzoek is

uitgevoerd. Behalve 12- en 13-jarige leerlingen van LOM- en MLK-

scholen hebben ook basisschoolleerlingen in de jaargroepen 4 tot en

met 7 de toetsen gemaakt. Dat biedt een referentiekader waartegen

de prestaties van de LOM- en MLK-leerlingen afgezet kunnen worden.

2.1 De peilingsinstrumenten

Met de peilingsinstrumenten is informatie verzameld over het onderwijs-
aanbod, de rekenvaardigheid van de leerlingen en over enkele achtergrond-
kenmerken van de leerlingen. Het onderwijsaanbod is – op overigens
bescheiden schaal – geïnventariseerd met een aanbodvragenlijst. De reken-
vaardigheid van de leerlingen is breed onderzocht met schriftelijke toetsen.
Met een leerlingenlijst zijn enkele gegevens over de leerlingen verzameld.

De aanbodvragenlijst

Met de aanbodvragenlijst zijn gegevens verzameld over het onderwijsaanbod
voor rekenen/wiskunde. De vragenlijst is voorgelegd aan de leraren van groepen
die deelnamen aan het peilingsonderzoek. In de aanbodvragenlijst waren
vragen opgenomen over:
● de methoden die voor het reken-wiskundeonderwijs worden gebruikt;
● vormen van differentiatie, zorgverbreding en remediëring voor het reken-

wiskundeonderwijs;
● het onderwijs in het gebruik van de zakrekenmachine;
● het onderwijs in hoofdrekenen.
In hoofdstuk 3 beschrijven we de resultaten van de inventarisatie van het
onderwijsaanbod.
De aanbodvragenlijst was vrijwel identiek aan de vragenlijst die bij de peiling
rekenen/wiskunde einde basisonderwijs (Janssen e.a., 1999) is voorgelegd aan
de leraren in de bovenbouw van het basisonderwijs. Dat maakt een vergelijking
tussen basisonderwijs en speciaal onderwijs mogelijk.

De toetsen

Voor de verschillende onderwerpen in het peilingsonderzoek rekenen/wiskunde
in het speciaal onderwijs is een opgavenverzameling samengesteld die naar
inhoud en moeilijkheidsgraad aansluit bij het curriculum voor rekenen/
wiskunde in het basisonderwijs. Voor de onderwerpen die betrekking hebben op
vermenigvuldigen en delen, zijn daaruit toetsboekjes samengesteld op drie
niveaus, die passend zijn voor de jaargroepen 5, 6 en 7 in het basisonderwijs. In
jaargroep 4 van het basisonderwijs komen vermenigvuldigen en delen alleen op
elementair niveau voor. Voor de andere onderwerpen zijn toetsboekjes

2 Het peilingsonderzoek
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samengesteld op vier niveaus, die wat inhoud en moeilijkheidsgraad betreft,
aansluiten bij de jaargroepen 4, 5, 6 en 7 van het basisonderwijs. De toetsboekjes
op het hoogste niveau hebben een overlap van tien opgaven met de toetsen die
voor dat onderwerp in de peiling einde basisonderwijs zijn gebruikt. Een boekje
voor een bepaald niveau heeft minstens een overlap van tien opgaven met het
boekje van het naastliggende hogere niveau en het naastliggende lagere niveau,
uiteraard voorzover aanwezig. Deze opzet maakt het mogelijk om de prestaties
van de leerlingen op de verschillende niveaus onderling te vergelijken.
De toetsen voor de onderwerpen Basisoperaties: optellen en aftrekken en
Basisoperaties: vermenigvuldigen en delen zijn klassikaal onder begeleiding
afgenomen. De leerlingen kregen voor deze onderwerpen een toetsboekje met
twintig opgaven. Iedere opgave stond op een afzonderlijke pagina. De toetsleider
noemde steeds het nummer van de opgave en gaf de leerlingen vervolgens tien
seconden tijd om de opgave te maken. De laatste twee opgaven bevatten een
uitgebreidere context en daarvoor kregen de leerlingen twintig seconden de tijd.

De leerlingenlijst

In het speciaal onderwijs zijn met de leerlingenlijst enkele achtergrond-
kenmerken van de leerlingen opgevraagd, zoals leeftijd, geslacht, verwachte
doorstroming in het volgende schooljaar, herkomst, leesniveau en rekenniveau.
De indicatie van de groepsleraar omtrent het rekenniveau is gebruikt om het
niveau van de rekentoetsen zo goed mogelijk af te stemmen op het reken-
vaardigheidsniveau van de leerlingen. Voor het bepalen van het rekenniveau van
de leerlingen kreeg de leraar een overzicht waarop voor zeven rekenonderdelen
de leerstof globaal is verdeeld over de jaargroepen 3 tot en met 8 van het basis-
onderwijs. De leraar is gevraagd per onderdeel aan te geven op welk jaargroep-
niveau de leerling de leerstof kreeg aangeboden. Voorzover van een reken-
methode voor het basisonderwijs gebruik werd gemaakt, kon ook het rekenboek
indicatief zijn voor het niveau. Het rekenniveau van de leerling op basis waarvan
de toetsen zijn uitgereikt, is het jaargroepniveau dat onder de zeven leerstof-
onderdelen het meest frequent voorkwam. Zoals eerder is aangegeven zijn voor
de peiling in LOM- en MLK-scholen geen toetsen op het niveau van jaargroep 3 en
8 samengesteld. Leerlingen die volgens de opgave van de leraar op het niveau van
jaargroep 3 rekenen, kregen de toetsen voor jaargroep 4 voorgelegd. De toetsleider
is geïnstrueerd de afname te beëindigen wanneer dit tot grote problemen bij de
leerling zou leiden. Leerlingen die door de leraar geïndiceerd zijn op jaargroep-
niveau 8, kregen toetsen op het niveau van jaargroep 7 voorgelegd.

2.2 De steekproef van scholen en leerlingen

De steekproef van LOM- en MLK-scholen

De onderzoekspopulatie voor het peilingsonderzoek wordt gevormd door
leerlingen van 12 jaar en ouder op LOM- en MLK-scholen. Uit het op het Cito
aanwezige Centraal Adressensysteem zijn willekeurig 50 LOM-scholen en
75 MLK-scholen getrokken. De respons van met name LOM-scholen was zo laag,
dat er in tweede instantie nog een tweede steekproef van LOM-scholen is
getrokken. Uiteindelijk hebben 15 LOM-scholen en 18 MLK-scholen aan het
onderzoek deelgenomen.
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Regionale spreiding van steekproef en populatie van scholen voor speciaal onderwijs

De steekproef van basisscholen

Voor de referentiepeiling in de jaargroepen 4 tot en met 7 van het basisonderwijs
hebben we de steekproef van scholen voor de rekenpeiling einde basisonderwijs
gebruikt. Dit peilingsonderzoek vond in dezelfde periode plaats (zie Janssen e.a.,
1999). Voor elk van de jaargroepen 4 tot en met 7 is een deel van de scholen om
medewerking gevraagd. De steekproef van basisscholen is getrokken op basis
van een indeling in drie strata, die globaal de sociaal-economische achtergrond
van de schoolbevolking reflecteert. Scholen in stratum 1 worden overwegend
bezocht door kinderen van Nederlandse ouders met een afgeronde voortgezette
opleiding. Scholen in stratum 2 worden relatief meer bezocht door Nederlandse
arbeiderskinderen en in stratum 3 vinden we de scholen met vooral Nederlandse
arbeiderskinderen en allochtone kinderen. Bij de toewijzing van scholen aan de
verschillende jaargroepen is zoveel mogelijk getracht rekening te houden met de
proportionele verhouding van de onderscheiden strata in de schoolpopulatie.

Steekproef van basisscholen per jaargroep met procentuele verdeling naar stratum

De steekproef van leerlingen in LOM- en MLK-scholen

Er hebben in totaal 1140 leerlingen uit het speciaal onderwijs aan de reken-
peiling meegedaan, 461 LOM-leerlingen en 679 MLK-leerlingen. Voor beide

% in % in

Aantal scholen steekproef populatie

LOM MLK Totaal

Noord (Gr, FR, Dr, Ov) 2 2 4 12 18

Midden (Fl, GE, Ut, NH) 8 4 12 36 38

Zuid (ZH, Ze, NB, Li) 5 12 17 51 44

Totaal 15 18 33

Aantal Stratum

Jaargroep scholen 1 2 3

4 28 67,9 17,9 14,3

5 51 56,9 25,5 17,7

6 63 58,7 25,4 15,9

7 50 62,0 24,0 14,0

Populatie 7123 57,4 24,0 18,6
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schooltypen geldt – voor LOM nog sterker dan voor MLK – dat de proportie
jongens duidelijk groter is dan de proportie meisjes. Op MLK-scholen zitten
relatief meer allochtone leerlingen dan op LOM-scholen.
Relatief veel twaalfjarige leerlingen in LOM en MLK vervolgen hun school-
loopbaan op een vorm van voortgezet speciaal onderwijs, terwijl dertienjarige
leerlingen ook doorstromen naar vormen van beroepsonderwijs. Opmerkelijk is
dat in 1992 voor 73% van de twaalfjarige LOM-leerlingen werd aangegeven dat
zij op het SO zouden blijven, terwijl dat nu nog slechts voor 27% van de
leerlingen wordt gezegd. Ook voor de andere drie groepen is dit percentage
lager dan in 1992.
De indicatie van het rekenniveau is voor bijna de helft van de twaalfjarige LOM-
leerlingen jaargroep 6 van het basisonderwijs, voor bijna een kwart jaargroep 5
en voor een ander kwart jaargroep 7. Dertienjarige LOM-leerlingen worden
vooral geïndiceerd op de jaargroepniveaus 6 en 7. In het MLK heeft bijna de
helft van de twaalfjarige leerlingen een rekenindicatie gekregen op het niveau
van jaargroep 4 of lager en ongeveer een derde op het niveau van jaargroep 5.
Bij de dertienjarige MLK-leerlingen worden de meeste leerlingen ingeschat op
de niveaus van jaargroep 5 en 6. De verdeling van de leerlingen over de
onderscheiden lees- en rekenniveaus komt in belangrijke mate overeen met de
resultaten in 1992. Een opmerkelijke verschuiving treffen we aan onder de
dertienjarige MLK-leerlingen. Het percentage leerlingen met een rekenniveau
BO-4 (basisonderwijs jaargroep 4) is bijna gehalveerd, terwijl het percentage
leerlingen op het niveau BO-6 meer dan verdubbeld is.

Samenstelling van de steekproef van leerlingen uit het speciaal onderwijs (% leerlingen)

LOM MLK

Achtergrondkenmerk Categorie 12 jaar 13 jaar 12 jaar 13 jaar

Geslacht jongens 78 76 61 58

meisjes 22 24 39 42

Herkomst allochtoon 2 3 17 20

Doorstroming blijft op SO 27 4 57 9

VSO-MLK 5 6 11 35

VSO-LOM 24 27 1 1

IBO 11 24 7 37

LBO 3 15 0 1

LBO/AVO 1 2 0 0

MAVO 0 3 0 0

onbekend 29 18 25 17

Leesniveau ≤≤ AV14 8 1 23 13

AV15 – AV19 52 44 53 52

> AV19 36 44 14 22

onbekend 3 11 10 13

Rekenniveau ≤≤  BO4 13 8 45 18

BO5 24 6 35 35

BO6 40 34 9 34

BO7 22 38 1 2

BO8 2 12 0 0

onbekend 0 3 10 11

100% 307 154 367 312
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Verdeling van de steekproef van leerlingen in het basisonderwijs naar jaargroep en leeftijd

2.3 De uitvoering van het onderzoek

Het peilingsonderzoek rekenen/wiskunde voor het speciaal onderwijs bestond
uit twee onderdelen. Naast de toetsafnames in het speciaal onderwijs is er in de
jaargroepen 4 tot en met 7 van het basisonderwijs een referentiepeiling
gehouden, waarbij dezelfde toetsen zijn afgenomen. Tegelijk met deze peilingen
vond er in het basisonderwijs ook een rekenpeiling plaats in jaargroep 8. De
gegevens van deze peiling zijn, voorzover het corresponderende onderwerpen
betreft, ook gebruikt bij de analyses voor het rekenen in het speciaal onderwijs.

De toetsafnames zijn uitgevoerd door toetsleiders die vooraf zijn geïnstrueerd.
Voorafgaande aan de toetsafnames vulde de groepsleraar de leerlingenlijst in en
gaf voor iedere leerling een indicatie van het rekenniveau. Op grond van deze
indicatie verstrekte de toetsleider iedere leerling een afnameset met toetsen.
Meestal bevatte een afnameset drie schriftelijke rekentoetsen en een
hoofdrekentoets. De afnameduur van de toetsen is ingeschat op 30 à 45 minuten,
die van de hoofdrekentoets op ongeveer 5 minuten. De toetsleiders zijn er
tijdens hun instructie op gewezen dat het vanwege mogelijke concentratie-
problemen bij leerlingen niet wenselijk is om alle toetsen op één ochtend af te
nemen. In overleg met de groepsleraar stelden zij voor drie afnames een
afnamerooster vast, bij voorkeur verdeeld over twee ochtenden. De afname van
de hoofdrekentoets werd met een van deze afnames gecombineerd.
Voorafgaand aan de eerste toetsafname maakten de leerlingen samen met de
toetsleider enkele voorbeeldopgaven. De toetsleiders zijn geïnstrueerd om
leerlingen met leesproblemen te helpen, bijvoorbeeld met het verklaren van
onbekende woorden of het voorlezen van een zin. Als echter bleek dat een
leerling niet in staat was de toets te maken, dan kon de toetsleider de toets-
afname voor deze leerling beëindigen.

In het basisonderwijs nam de toetsleider vóór de ochtendpauze in jaargroep 8
de toetsen af voor de rekenpeiling einde basisonderwijs. Na de ochtendpauze
ging de toetsleider, volgens een vooraf vastgesteld afnameschema, naar een van
de jaargroepen 4 tot en met 7 om daar de referentietoetsen voor deze peiling af
te nemen. Corresponderend met het jaargroepniveau kregen de leerlingen een
afnameset met daarin een hoofdrekentoets en twee schriftelijke rekentoetsen.
Na het onder begeleiding maken van de hoofdrekentoets en de voorbeeld-
opgaven maakten de leerlingen aansluitend de twee rekentoetsen in de set.

Leeftijd

Jaargroep n 7 8 9 10 11 12 13

4 571 19 450 97 3

5 874 16 685 161 6 5

6 872 14 709 143 5

7 874 21 699 150 4
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De leraren van leerlingen die aan het onderzoek meededen, hebben

een aanbodvragenlijst ingevuld. De vragenlijst betrof het gebruik van

rekenmethoden, aspecten van differentiatie en remediëring, het

gebruik van de zakrekenmachine en de aandacht die aan het hoofd-

rekenen wordt geschonken. De vragenlijst is vrijwel gelijk aan de lijst

die in de bovenbouw van het basisonderwijs is gebruikt, zodat op

onderdelen een vergelijking met het onderwijsaanbod in het basis-

onderwijs gemaakt kan worden. Ook is op een aantal onderdelen een

vergelijking mogelijk met de aanbodinventarisatie in 1992.

Het onderwijsaanbod voor rekenen/wiskunde in het speciaal onderwijs is
geïnventariseerd met een schriftelijke vragenlijst. Van bijna alle deelnemende
scholen – een LOM-school uitgezonderd – zijn ingevulde aanbodvragenlijsten
ontvangen. Van 14 LOM-scholen ontvingen we 32 ingevulde lijsten en de
18 MLK-scholen stuurden ons 46 lijsten retour. Gemiddeld is dat ongeveer
2,5 vragenlijst per school. Gezien het geringe aantal scholen dat aan de peiling
heeft meegedaan, is de strekking van onze bevindingen niettemin beperkt.

Het gebruik van rekenmethoden

Op LOM-scholen worden vooral methoden voor het basisonderwijs gebruikt,
terwijl men op MLK-scholen voor het rekenonderwijs vooral gebruik maakt van
leermiddelen als Zo reken ik ook en Remelka. Hetzelfde constateerden we ook in
1992. Evenals in het basisonderwijs is op de LOM-scholen het gebruik van
zogenaamde traditionele rekenmethoden sterk gereduceerd en treffen we nu
een grotere diversiteit van rekenmethoden aan.

Het gebruik van rekenmethoden op de LOM- en MLK-scholen (% leraren)

3 Het onderwijsaanbod voor rekenen/wiskunde

Methodecategorie/methode LOM MLK

1997 1992 1997 1992

Traditionele rekenmethoden

●● Naar zelfstandig rekenen 16 36 0 13

●● Niveaucursus rekenen 3 11 0 2

Realistische rekenmethoden

●● Rekenen en wiskunde 25 42 0 0

●● De wereld in getallen (oude versie) 13 0 9 0

●● Pluspunt 9 0 0 0

●● Operatoir rekenen (nieuwe versie) 9 0 0 0

Andere leermiddelen

●● Zo reken ik ook 9 3* 33 74*

●● Remelka 9 14* 38 37*

●● Gouda’s rekenpakket 0 0 13 0

●● Eigen methode 6 0 0 0

●● Rebo 0 0 7 0

* In 1992 genoemd als additioneel leermiddel
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Lestijd

Gemiddeld wordt volgens de opgave van de leraren vier uur per week aan het
reken/wiskunde-onderwijs besteed, zowel op LOM- als op MLK-scholen. In
vergelijking met 1992 is de lestijd op MLK-scholen gelijk gebleven, terwijl op
LOM-scholen de lestijd gemiddeld met een uur per week verminderd zou zijn.
Het is ook een uur per week minder dan in de bovenbouw van het basis-
onderwijs.

Differentiatie en remediëring

De onderwijsorganisatie in het speciaal onderwijs onderscheidt zich duidelijk
van die in het basisonderwijs. Meer dan 90% van de leraren in het speciaal
onderwijs geeft aan dat zij vergaande vormen van differentiatie in hun onderwijs
toepassen. In jaargroep 8 van het basisonderwijs gebeurt dat in nauwelijks 20%
van de groepen (Janssen e.a., 1999). Men kiest in het speciaal onderwijs vooral
voor een differentiatievorm waarbij de instructie per niveau- of tempogroep
wordt gegeven, terwijl bij de aanbieding van de oefenstof eventueel opnieuw een
onderscheid tussen leerlingen wordt gemaakt. Er zijn slechts geringe verschillen
in de mate van differentiatie tussen LOM- en MLK-groepen. In vergelijking met
1992 kiezen nu aanmerkelijk meer leraren voor differentiatie naar niveaugroep:
in 1992 was dat 40% van de leraren, nu is dat 70% van de leraren.

Op ongeveer 25% van de scholen is een interne begeleider of rekenspecialist
aanwezig die – anders dan een remedial teacher – belast is met de uitvoering
van de zorgverbreding voor rekenen/wiskunde. 50% van de scholen heeft een
remedial teacher voor rekenen/wiskunde. Ongeveer 25% van de leraren geeft
aan dat leerlingen uit de eigen groep door een remedial teacher worden
geholpen. Het betreft dan gemiddeld twee à drie leerlingen per groep die
meestal een keer per week naar de remedial teacher gaan. Er is op dit punt geen
verschil tussen LOM- en MLK-groepen. Opmerkelijk is misschien wel dat de
inzet van een remedial teacher in het speciaal onderwijs op alle genoemde
aspecten vergelijkbaar is met die in de bovenbouw van het basisonderwijs.

Het gebruik van de zakrekenmachine

Ongeveer 50% van de leraren van beide schooltypen gebruikt de zakreken-
machine bij het rekenonderwijs. Dat is iets minder dan in jaargroep 7 van het
basisonderwijs. Als belangrijkste redenen om de zakrekenmachine niet te
gebruiken noemen leraren dat het gebruik ervan niet voorkomt in de reken-
methode en dat het leren omgaan met een zakrekenmachine voor hen een lage
prioriteit heeft.
Wanneer de zakrekenmachine bij het rekenonderwijs wordt gebruikt, is dat in de
meeste gevallen (70%) een rekenapparaatje dat door de school wordt verstrekt.
In andere gevallen maken de leerlingen gebruik van een zakrekenmachine die ze
zelf meebrengen. Vrijwel geen enkele leraar laat de leerlingen geheel vrij in het
gebruik van de zakrekenmachine en ongeveer de helft van de leraren zegt dat de
kinderen de zakrekenmachine alleen mogen gebruiken tijdens specifieke lessen
waarin zij leren omgaan met de zakrekenmachine.
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De meest LOM-leraren (76%) en bijna alle MLK-leraren (96%) instrueren de
leerlingen in het gebruik van de zakrekenmachine. De instructie betreft dan
vrijwel uitsluitend de vier hoofdbewerkingen optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen en delen. Slechts een enkele LOM-leraar betrekt in de
instructie ook de procent- en geheugenfunctie.

Hoofdrekenen

Op dezelfde manier als in de vorige peiling hebben we ook in 1997 het
onderwerp hoofdrekenen in de aanbodvragenlijst aan de orde gesteld. Onder
hoofdrekenen wordt verstaan:
● toepassen van de basisvaardigheden op basis van inzicht in getalstructuren;
● rekenen op basis van eigenschappen van bewerkingen;
● schattend rekenen.
Een additioneel kenmerk voor hoofdrekenen is dat de bewerkingen ‘uit het
hoofd’ worden uitgevoerd, zonder de ondersteuning van uitrekenpapier.

Differentiatievormen

% leraren per jaargroep

© Cito Instituut voor Toetsontwikkeling

Procenten

De instructie is in het

algemeen voor alle leerlingen

gelijk; bij de verwerking van

de oefenstof wordt 

gedifferentieerd naar 

niveau en tempo

De instructie  wordt per

niveau- of tempogroep

gegeven, eventueel met

verdere differentiatie bij de

verwerking van de oefenstof

De instructie  wordt

individueel gegeven en de

oefenstof wordt per leerling

bepaald

In het algemeen krijgen alle

leerlingen tegelijkertijd

dezelfde instructie en

oefenstof 

80

70

60

50

40

30

20

10

0

LOM MLK BO-g8LOM MLK BO-g8 LOM MLK BO-g8LOM MLK BO-g8



Pagina 27

De meeste leraren (85%) noemen de rekenmethode als bron waaraan zij oefenstof
voor het hoofdrekenen ontlenen. Daarnaast gebruiken een kwart van de LOM-
leraren en ongeveer de helft van de MLK-leraren zelf ontwikkeld materiaal.
Vrijwel alle leraren besteden minstens een keer per week aandacht aan het
hoofdrekenen en 50% (LOM) tot 60% (MLK) van de leraren besteedt daar zelfs
vaker aandacht aan. Dat betekent dat de aandacht voor het hoofdrekenen in
vergelijking met 1992 binnen het MLK is toegenomen en binnen het LOM gelijk
is gebleven. LOM-leraren geven aan gemiddeld ongeveer een half uur per week
aan hoofdrekenen te besteden en voor MLK-leraren is dat gemiddeld een uur
per week. Daarmee wordt in het speciaal onderwijs minder frequent, en in het
LOM ook minder lang, aandacht aan hoofdrekenen besteed dan in de boven-
bouw van het basisonderwijs, waar men gemiddeld 70 minuten per week aan
het hoofdrekenen besteedt.

We hebben de leraren gevraagd in hoeverre zij aan een aantal aspecten van het
hoofdrekenen aandacht besteden. Dit betrof aspecten als basisvaardigheden
voor optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen, breuken, procenten en
kommagetallen, het hanteren van handige en meervoudige oplossings-
strategieën, het schatten en het rekenen met afgeronde getallen (zie
afbeelding). Er blijken dan enkele duidelijke verschillen tussen schooltypen in
de aandacht voor deze aspecten. Alleen de aandacht voor de basisvaardigheden
bij het optellen en aftrekken is in de verschillende schooltypen vergelijkbaar en
ongeveer 75% van de leraren betrekt dit onderwerp regelmatig tot vaak bij het
hoofdrekenen. Binnen het LOM en het basisonderwijs is er eenzelfde aandacht
voor de basisvaardigheden bij het vermenigvuldigen en delen, maar in het MLK
is de aandacht voor dit onderwerp duidelijk geringer.
Nog een stap verder zien we dat de aandacht voor de basisvaardigheden bij het
rekenen met breuken, procenten en kommagetallen in het basisonderwijs op
hetzelfde niveau blijft, maar binnen het LOM duidelijk afneemt en op het MLK
vrijwel is verdwenen. In het speciaal onderwijs zien we dat ook de aandacht
voor het hanteren van handige oplossingsstrategieën en van diverse oplossings-
strategieën duidelijk lager is dan in jaargroep 8 van het basisonderwijs: slechts
de helft van de LOM-leraren en een derde deel van de MLK-leraren besteden
daar regelmatig tot vaak aandacht aan. Binnen het LOM is de aandacht voor
schattend hoofdrekenen (aspecten 6 en 7) ook minder dan in het basis-
onderwijs, terwijl binnen het MLK slechts een enkele leraar aan deze aspecten
regelmatig aandacht besteedt.

Wanneer we de resultaten van 1997 vergelijken met die van 1992, dan zijn er
binnen de groep LOM-leraren nauwelijks verschillen. Voorzover het de
verschillende basisvaardigheden betreft, komen we ook binnen de groep MLK-
leraren tot vergelijkbare resultaten. Wel lijken de resultaten te wijzen op een
toenemende aandacht voor het hanteren van handige en meervoudige
oplossingsstrategieën bij MLK-leraren. In 1992 besteedde minder dan 20% van
de leraren daaraan regelmatig aandacht, terwijl dat nu meer dan 30% is. Aan
aspecten van het schattend rekenen werd ook in 1992 in het MLK weinig
aandacht besteed.
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Percentage leraren dat regelmatig aandacht besteedt aan
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Het hanteren van meerdere

oplossingsstrategieën voor

eenzelfde (type) opgave
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Het domein Getallen omvat slechts een onderwerp: Tellen en

getalbegrip. Binnen dit domein onderzoeken we het inzicht in de

systematiek van de getallenrij en de structuur van getallen, alsmede

de beheersing van elementaire telvaardigheden. Door context-

opgaven voor te leggen onderzoeken we ook indirect het vermogen

van leerlingen om een eenvoudige probleemstelling wiskundig te

interpreteren. We schetsen eerst de inhoud van de toets, beschrijven

vervolgens wat LOM- en MLK-leerlingen kunnen en richten tenslotte

de aandacht op de problemen van de leerlingen die sterk achter

lopen ten opzichte van hun leeftijdsgenoten in het basisonderwijs.

4 Tellen en getalbegrip

Inhoud

De vaardigheid die we met het onderwerp Tellen en getalbegrip onderzoeken,
vinden we terug in de volgende drie kerndoelen:
● De leerlingen kunnen met wisselende eenheden tellen en terugtellen

(kerndoel 1).
● De leerlingen hebben inzicht in de structuur van de gehele getallen en

inzicht in het positiesysteem van de decimale getallen (kerndoel 5).
● De leerlingen kunnen een eenvoudige, niet in wiskundetaal aangeboden

probleemstelling zelf in wiskundige termen omzetten (kerndoel 7).

In de verzameling opgaven ligt het accent op het domein van de gehele
getallen in het getalgebied tussen 0 en 10 000. Decimale getallen komen in
opgaven vooral voor in de vorm van geldbedragen. Om echter recht te doen aan
de vaardigheid van de hoogst presterende LOM-leerlingen, bevatten de toets-
boekjes voor deze leerlingen ook opgaven die gericht zijn op het begrip van
relatief eenvoudige decimale getallen.
Daarnaast krijgen leerlingen toepassingsopgaven voorgelegd die een beroep
doen op het omzetten van een dagelijks probleem in wiskundige termen. Het
gaat erom dat de leerlingen de vraagstelling herkennen, de juiste betekenis aan
de getallen hechten en de gegevens van de situatie correct met elkaar in
verband brengen, zodat ze vervolgens passende tel- en/of rekenhandelingen
kunnen uitvoeren die tot een correct antwoord op de vraag leiden.

Het begrip van en het gevoel voor getallen ligt aan de basis van het begrip van
en het gevoel voor de bewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en
delen. De leerinhouden van het onderwerp Tellen en getalbegrip zijn daarom
afgestemd op de leerinhouden van de domeinen Optellen en aftrekken en
Vermenigvuldigen en delen.
Kinderen ontwikkelen hun getalbegrip in tal van situaties waarin ze getallen
tegenkomen of zelf tellend en redenerend met getallen aan de slag gaan.
Daarom koppelen we in de toets aspecten van het getalbegrip aan specifieke
tel- en rekenvaardigheden. Rekening houdend met de relatie tussen het
getalbegrip en het begrip van bewerkingen, leggen we de nadruk op die
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aspecten van getallen en op die tel- en rekenhandelingen die leerlingen
moeten beheersen om zinvol en effectief te kunnen leren optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen en delen.
De telvaardigheid en het getalbegrip van leerlingen is geëvalueerd op basis van
een verzameling van ruim zeventig opgaven, waaronder de tien voorbeeld-
opgaven. Deze opgaven vormen samen de vaardigheidsschaal bij het
onderwerp Tellen en getalbegrip.

Gemeten aspecten van het onderwerp Tellen en getalbegrip

Aspecten Kennis, inzichten en vaardigheden

Betekenissen van getallen De leerling kan de verschillende betekenissen van getallen

zoals aantal, nummer en tel- of rekengetal uit elkaar houden.

Telvaardigheden De leerling kan:

●● aantallen en grootheden (bedragen, lengte, gewicht,

enzovoort) vaststellen;

●● vanuit willekeurige getallen verder- en terugtellen met

sprongen van verschillende grootte: 1, 2, 5 (opgave 2), 10

(opgave 3), 25 (opgave 5), 50, 75, 125 en 250 (opgave 7).

Getalstructuren en de plaats De leerling:

van getallen in de telrij ●● begrijpt hoe de getallen van ons systeem zijn opgebouwd

(op de getallenlijn) en hoe ze in de getallenrij zijn geordend met 10, 100 en 

in relatie met de uitspraak 1000 als groeperingsvormen, positiewaarden en 

en de schrijfwijze van getallen markeringspunten;

●● kan getallen samenstellen en uit elkaar halen volgens de

principes van deze 10-structuur (opgave 8);

●● kan getallen herkennen, samenstellen en uit elkaar

halen, denkend aan groepen en veelvouden van 5 

(5-structuur) en aan ‘dubbelen’ (dubbelstructuur:

24 = 12 + 12);

●● kan bepalen hoe groot getallen ongeveer zijn, vaststellen

waar ze ongeveer in de getallenrij of op de getallenlijn

staan en kan getallen op verschillende manieren

afronden (opgave 9).

Toepassingen De leerling kan:

●● getallen (aantallen en grootheden) vergelijken en ordenen;

●● het verschil tussen getallen bepalen en andersom, zoals

in opgave 4 en 10, een onbekende lengte op basis van het

verschil met een gegeven lengte bepalen;

●● getallen (aantallen en grootheden) aanvullen, samen

nemen en wegnemen.
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Tellen en getalbegrip

De vaardigheidsschaal bij het onderwerp 
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Voorbeelden bij

de vaardigheidsschaal

Tellen en getalbegrip

Wat leerlingen kunnen

Het vaardigheidsniveau van de gemiddelde 12-jarige LOM-leerling komt, wat dit
onderwerp betreft, vrijwel overeen met het vaardigheidsniveau van de leerlingen
aan het einde van jaargroep 5 in het basisonderwijs. Ruim een kwart van de
leerlingen haalt minstens het niveau van de gemiddelde leerling einde jaargroep
6 in het basisonderwijs. De gemiddelde leerling beheerst de eerste zes
voorbeeldopgaven goed en de opgaven 7 en 8 matig. De vaardigste leerlingen
– boven percentiel 90 – doen niet onder voor de gemiddelde leerling aan het
einde van jaargroep 7 in het basisonderwijs. Deze leerlingen beheersen de eerste
acht voorbeeldopgaven goed en de opgaven 9 en 10 matig. De percentiel-25
leerlingen van deze groep beheersen alleen de eerste vier voorbeeldopgaven
goed en de opgaven 5 en 6 matig. De leerlingen op percentielniveau 10 komen
niet verder dan een matige beheersing van de voorbeeldopgaven 4 en 5.

1 Tel verder met sprongen van 5.

Schrijf de getallen in de hokjes.

2 Telkens 10 minder.

95  → 85  →  _______

3 Tel net zo verder

670   680   690   _______   _______

4

Het touw van Selma is 78 meter.

Het touw van Jef is 10 meter korter. 

Hoe lang is het touw van Jef? 

_______ meter

5 Tel net zo verder

100   125   150   _______   _______

6

Willem en Sabine zijn op

1 november 1990 10 geworden.

Hoe oud worden ze op 1 november

2000?

_______ jaar

7 Tel verder.

Telkens 250 gulden erbij.

ƒ 1250,-   ƒ _______,-   ƒ _______,-

ƒ _______,-  ƒ _______,-

8 Dit zijn de kilometertellers van

drie auto’s.

Welke twee auto’s hebben bijna

evenveel kilometers gereden?

Auto _______ en _______

9 Rond af op het dichtstbijzijnde

tiental.

5832  → _______

10

De lengte van Willem ligt precies in

het midden tussen 1,52 m en

1,74 m.  

Hoe lang is Willem?

_______ meter
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De ontwikkeling van de vaardigheid bij het onderwerp

10 Getallen als 3,05 op een lijn plaatsen met 2,9 en 3 en 3,1 als richtgetal.

Getallen tot 10 000 op de getallenlijn plaatsen.

5000x1000 in miljoenen uitdrukken.

Wat is het zwaarste: 17,4 kg of 17,097 kg of 17,36 kg? 

9 Afronden op het dichtstbijzijnde tiental (opgave 9) en honderdtal.

3000x1000 mensen in miljoenen vertalen.

Aanvullen tot 10 000:5308+ ? =10 000.

8 Anderhalf als kommagetal opschrijven.

Springen met 1,5: 0     1,5     3    ?

Numerieke relaties invullen: 85=100- ? -5.

Getallen tot 100 000 vergelijken (opgave 8).

7 Bepalen welk getal vóór een tienduizendtal komt. 

Verder tellen met 75 (725     800     ?) en met 250 (opgave 7). 

Getallen tot 1000 op de getallenlijn plaatsen.

562 als 500+50+12 herkennen.

6 Opereren met jaartallen en leeftijden in de getallenrij tot 2000.

Een bedrag als ƒ 698 met briefjes van 100 "leggen".

100 met twee willekeurige getallen samenstellen.

Terugtellen met 10: 132     122     112     ?

5 Afstanden in de getallenrij tot 2000 overbruggen (opgave 6).

Afstand tussen bijvoorbeeld 78 en 100 overbruggen.

100 splitsen in 78 en ?.

Verder tellen met 1: 4997     4998     4999     ?

4 Verder tellen met 25 (opgave 5) en terugtellen met 10: 525     515     ?

Een getal met 10 verminderen (opgave 4) en een verschil van 10 herkennen.

20 op verschillende manieren samenstellen.

3 Het verschil maken tussen aantallen en nummers.

Verder tellen met 10: 670     680     690     ? (opgave3)

Formele splitsingen als 68= ? +8.

Verder tellen met 1: 398     399     ?

2 Terugtellen met 5: 65     60     ? en verder tellen met 1 over een honderdtal.

100 in bijvoorbeeld 70+ ? splitsen.

Getallen tot 1000 van klein naar groot ordenen.

Een getal tot 100 tussen twee tientallen plaatsen .

1 Terugtellen met sprongen van 1 en 10 over een tiental (opgave 2).

Aangeven of een getal groter of kleiner is dan 50.

Verder tellen en terugtellen met 5 (opgave 1).

Aantallen bepalen en vergelijken.

10 25 50 75 90 10 25 50 75 90

BO-g6 LOM-12j

Percentiel

Onvoldoende beheersing

Matige beheersing

Goede beheersing

Vaardigheid van MLK-12-jarige leerlingen

Goede Matige

beheersing beheersing

P90 blok 1-5 blok 6

P75 blok 1-4 blok 5

P50 blok 1-2 blok 3-4

P25 blok 1 blok 2

P10 - blok 1

© Cito Instituut voor Toetsontwikkeling

Tellen en getalbegrip



Pagina 37

De 13-jarige LOM-leerlingen laten zich het beste vergelijken met de leerlingen
in jaargroep 6 van het basisonderwijs. Deze leerlingen hebben meer inzicht
verworven in de getallenrij tot 1000 en 10 000 en kunnen daarom ook beter dan
hun jongere schoolgenoten getallenreeksen als de veelvouden van 250
voortzetten (opgave 7).

De 12-jarige MLK-leerlingen opereert met getallen nauwlijks beter dan basis-
schoolleerlingen aan het einde van jaargroep 4, begin jaargroep 5 in het basis-
onderwijs. Ruim 60% van deze leerlingen rekent boven het niveau van de
gemiddelde leerling eind jaargroep 4 en ongeveer 12% rekent op het niveau van
de gemiddelde leerling eind jaargroep 5. De gemiddelde leerling beheerst
voorbeeldopgaven 1 en 2 goed en opgaven 3 en 4 matig. De voorbeeldopgaven
1 tot en met 6 illustreren het vaardigheidsniveau van de leerlingen op
percentiel 75: de opgaven 1 tot 5 worden goed beheerst, opgave 6 matig. De
meeste leerlingen van deze groep opereren op het niveau van de middengroep
leerlingen in jaargroep 4.
De vaardigste 12-jarige MLK-leerlingen (boven percentiel 90) laten zich het beste
vergelijken met de gemiddelde leerling aan het einde van jaargroep 5 in het
basisonderwijs. Deze leerlingen beheersen de eerste zes voorbeeldopgaven goed.
De groep leerlingen tot percentiel 25 is te vergelijken met de leerlingen die in
het basisonderwijs aan het einde van jaargroep 4 ruim onder het gemiddelde
scoren. Zij beheersen alleen de eerste twee voorbeeldopgaven goed en zijn toe
aan de twee daarop volgende typen opgaven.

De 13-jarige MLK-leerlingen opereren op het niveau van de basisschool-
leerlingen halverwege groep 5. De vaardigste leerlingen van deze groep
opereren met getallen op het niveau van de gemiddelde leerling eind groep 6.
Ze beheersen de eerste 6 opgaven goed en de opgaven 7 en 8 matig.

Aandachtspunten

We richten hier de aandacht op het eindniveau van de LOM- en MLK-leerlingen
die sterk achterlopen bij hun leeftijdgenoten binnen het speciaal onderwijs en
in de reguliere basisscholen.
We nemen hiertoe de tussendoelen die onlangs voor de verkenning en
organisatie van de getallen tot 20 en 100 zijn geformuleerd als inhoudelijke
referenties (Treffers e.a., 1999).

De blokken 1 tot en met 10 van de waargenomen ontwikkelingslijn illustreren
de vaardigheid van de beste leerlingen (percentiel 90 en hoger) aan het einde
van jaargroep 6 van de basisschool. Deze leerlingen opereren iets onder het
niveau van de gemiddelde leerling eind groep 8 basisonderwijs.

Het eindniveau van de 13-jarige LOM-leerlingen en de differentiatie binnen
deze groep komen sterk overeen met het niveau van de leerlingen en de
verdeling van de leerlingen aan het einde van groep 6 basisonderwijs.
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Tussendoelen, annex leerlijn Gehele getallen (bron: Treffers e.a., 1999)

Fasen Groep Tussendoel

‘Groeiend getalbegrip’ 1 en 2 1 Leren tellen

De kinderen kennen de telrij tot ten minste tien.

2 Contextgebonden tellen-en-rekenen (niveau 1)

In voor hen betekenisvolle contextsituaties

kunnen de kinderen aantallen tot ten minste tien

tellen, ordenen, redelijk schatten en vergelijken op

meer, minder en evenveel.

3 Objectgebonden tellen-en-rekenen (niveau 2)

De kinderen kunnen aantallen objecten tot tien

ordenen, vergelijken, schatten en tellen. Ook zijn

ze in staat bij eenvoudige erbij- en eraf-situaties

in de vorm van bedekspelletjes en dergelijke voor

een passende strategie te kiezen.

4 Op weg naar puur tellen-en-rekenen via symboliseren

De kinderen kunnen benoemde aantallen tot tien

telbaar representeren met bijvoorbeeld vingers,

streepjes en stippen, en ze kunnen deze

vaardigheid benutten in toepassingssituaties van

erbij en eraf.

Uitbreiding en organisatie van 4 (5) 6 Getallen tot 100

de getallenwereld tot en De kinderen kunnen de telrij tot 100 opzeggen en

met 100  vanaf ieder getal in dit domein door- en terug-

tellen. Dit geldt zowel voor de kleine telrij met

enen (1, 2, 3, …) als de grote telrij met tienen (10,

20, 30, …).

Ook zijn de kinderen in staat om getallen tot 100

te positioneren op de (bijna) lege getallenlijn, te

structureren in tientallen en eenheden, en te

contextualiseren in zinvolle situaties.

(De voorschoolse ontwikkeling)

Verkenning en organisatie van  3 (4) 5 Getallen tot 20

de getallen tot 20 De kinderen kunnen de telrij tot 20 opzeggen en

vanaf ieder getal in dit domein door- en terug-

tellen. Ze kunnen getallen tot 20 contextualiseren

door ze een reële betekenis te geven, structureren

met behulp van dubbelen, vijven en een tien, en

positioneren op een lege getallenlijn van 0 tot 20.
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De 12-jarige LOM-leerling op percentiel 25 komt niet verder dan de stapjes in
de blokken 1 tot en met 5 en heeft een zeer grote achterstand opgelopen op de
goede rekenaars van groep 6, die we hier als referentie nemen. Deze leerling
heeft ongeveer dezelfde vaardigheid als de leerlingen eind groep 5 basis-
onderwijs die volgens de Cito-normering van het leerlingvolgsysteem (LVS) op
niveau E en D opereren. Taken in het gebied tot 100 die we in blok 5 en blok 6
tegenkomen, laten zien dat op dit vaardigheidsniveau de getallen in het gebied
tot 100 nog niet goed zijn georganiseerd. Leerlingen kunnen op dit niveau noch
een willekeurig getal aan ronde getallen in de directe omgeving relateren, noch
100 in twee ronde getallen, laat staan in twee willekeurige getallen splitsen.

Leerlingen die in het gebied van de blokken 1 tot en met 5 opereren, beheersen
onvoldoende elementaire telvaardigheden, met name het terugtellen met
sprongen van 10 (een getal met 10 verminderen), terwijl ook het overbruggen
van de afstand tussen bijvoorbeeld 78 en 100 onvoldoende wordt beheerst.
Een deel van deze leerlingen heeft zelfs nog moeite om 20 op verschillende
manieren samen te stellen of te structureren.
De gemiddelde LOM-leerling heeft op 12-jarige leeftijd de getallen tot 100 wel
min of meer op een rijtje, ook al kan hij nog niet 100 in twee willekeurige
getallen splitsen (zie de stapjes in de blokken 1 tot en met 6). Deze leerling heeft
echter al een zekere voorstelling van de ordening van de getallen tot 1000 en
kan in dit gebied enigszins in de getallenrij opereren. Bij de taken van blok 7 en
blok 8 komen hindernissen aan het licht bij de uitbreiding van de getallenwereld
tot 1000, die vergelijkbaar zijn met de problemen die leerlingen bij de
organisatie van de getallen tot 100 ondervinden, namelijk terugtellen met
sprongen van 10 (425, 415, …; 134, 124, …), willekeurige getallen in de omgeving
van ronde getallen plaatsen (bijvoorbeeld 253 op een getallenlijn met 240, 250 en
260 als richtgetallen) en verder tellen met sprongen van 75 (als veelvoud van 25).

Alle 12-jarige MLK-leerlingen, op 10% na, presteren onder het niveau van de
gemiddelde 12-jarige LOM-leerling waarvan we zojuist de vaardigheid hebben
aangeduid (stapjes in de blokken 1 tot en met 7: getallen tot 100 en 1000). De
helft van deze groep leerlingen heeft dezelfde vaardigheid als de LOM-leerlingen
die in het gebied van de blokken 1 tot en met 5 opereren (getallen tot 100; zie
hierboven). 25% van de hele groep opereert echter in het gebied van blok 1 en
blok 2, en zijn vergelijkbaar met leerlingen eind groep 4 basisonderwijs die
volgens de Cito-normering van het LVS op niveau E en D opereren.
De 13-MLK-leerlingen ondervinden dezelfde problemen als hun jongere school-
genoten, ook al presteren ze in de regel iets beter. Ze zijn meer vertrouwd met
de getallen en de getallenrij tot 20, 100 en 1000 en hebben meer inzicht in hoe ze
handig met die getallen kunnen opereren (tellen, vergelijken en samenstellen).
Slechts 25% van deze leerlingen overstijgt het niveau van de gemiddelde 
12-jarige LOM-leerling.

Op grond van onze gegevens schatten we in dat het merendeel van de MLK-
leerlingen, 25% van de 13-jarige en 50% van de 12-jarige LOM-leerlingen de
tussendoelen niet bereiken die basisschoolleerlingen aan het einde van
groep 4/ 5 op het gebied van het rekenen tot 100 geacht worden te realiseren.
Een kwart van de 12-jarige LOM-leerlingen en ongeveer de helft van de MLK-
leerlingen realiseert zelfs niet alle aspecten van het tussendoel dat voor de
verkenning en de organisatie van de getallen tot 20 is geformuleerd.
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Verdeling 12-jarige LOM- en MLK-leerlingen naar jaargroep-

niveaus in het basisonderwijs
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Het domein Optellen en aftrekken omvat drie onderwerpen: basis-

operaties, hoofdrekenen en bewerkingen In feite toetsen we met deze

onderwerpen drie elkaar aanvullende aspecten van de vaardigheid

Optellen en aftrekken onder drie verschillende toetscondities. In de

toets Basisoperaties staan getalrelaties en elementaire optellingen en

aftrekkingen centraal (rekendictee), in de toets Hoofdrekenen de

toepassing van elementaire hoofdrekenprocedures (zonder pen en

papier) en in de toets Bewerkingen het gebruik (naar eigen keuze én

met pen en papier) van zowel hoofdrekenprocedures als uiteenlopende

vormen van cijferen. Per onderwerp schetsen we eerst de inhoud van

de toets, beschrijven vervolgens wat LOM- en MLK-leerlingen kunnen

en sluiten het onderwerp af met een bespreking van aandachtspunten

zoals die zich aandienen met de waargenomen achterstanden. De

beschikbare tussendoelen dienen daarbij als inhoudelijke referenties.

In de afsluitende paragraaf zetten we de belangrijkste bevindingen en

aandachtspunten op een rijtje.

5 Optellen en aftrekken

5.1 Optellen en aftrekken: basisoperaties

Inhoud

De vaardigheid die we met het onderwerp Basisoperaties onderzoeken, zijn
terug te vinden in de volgende twee kerndoelen:
● De leerlingen kennen uit het hoofd optel- en vermenigvuldigtafels tot 10

(kerndoel 2).
● De leerlingen kunnen eenvoudige hoofdrekenopgaven vlot uitrekenen,

waarbij ze verschillende bewerkingen inzichtelijk toepassen (kerndoel 3).

In het perspectief van kerndoel 2 leggen we vast welke getalrelaties groepen
leerlingen uit hun hoofd kennen (of snel kunnen reconstrueren). In de lijn van
kerndoel 3 gaan we ook na hoe goed deze leerlingen zeer elementaire
hoofdrekenopgaven routinematig kunnen uitrekenen. Alle voorgelegde relaties
en operaties komen van pas bij hoofdrekenen, schatten en cijferen. In die zin
vormen de leerinhouden van de basisoperaties elementaire rekenvoorwaarden.

De voorgelegde toetsen bestaan uitsluitend uit contextloze rekenopgaven, ‘kale’
optellingen en aftrekkingen. Deze opgaven worden klassikaal (in de vorm van
een rekendictee) voorgelegd. In het toetsboekje staat per bladzijde slechts één
opgave. De toetsleider leest iedere opgave op, waarna de leerlingen ongeveer
acht tellen de tijd hebben om na te denken en hun antwoord op te schrijven.
Daarna komt de volgende opgave.
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Gemeten aspecten van het onderwerp Optellen en aftrekken: basisoperaties

Wat leerlingen kunnen

We kunnen op dit onderdeel de LOM- en MLK-leerlingen niet met de basis-
schoolleerlingen vergelijken. Beide groepen leerlingen reageren structureel zo
anders op de opgaven, dat de rekenprestaties niet op een gemeenschappelijke
vaardigheidsschaal afgebeeld kunnen worden. We kunnen dus slechts groepen
12-jarige en 13-jarige LOM-leerlingen met hun leeftijdsgenoten op MLK-scholen
vergelijken.
De vaardigheid van de leerlingen is geschat op basis van de antwoorden die de
leerlingen uit onze steekproef gaven op ongeveer zeventig contextloze
optellingen en aftrekkingen, waaronder de twaalf voorbeeldopgaven die hier
zijn afgebeeld. Het gemiddelde van de schaal (250) staat bij dit onderwerp voor
de vaardigheid van de gemiddelde 12-jarige LOM-leerling.

De gemiddelde 12-jarige LOM-leerling beheerst de eerste vijf opgaven goed en
de opgaven 6 en 7 matig. Deze leerling is toe aan de automatisering van basis-
operaties tot 100 en enkele typen optellingen tot 1000.
Leerlingen op percentiel 75 beheerst minstens de eerste acht opgaven goed, op
percentiel 90 beheersen de leerlingen alle opgaven.
Leerlingen rond percentiel 25 zijn nog bezig met de automatisering van getal-
relaties tot 20 (de vier eerste opgaven) en van elementaire optellingen en
aftrekkingen tot 100 (opgave 5). De minst vaardige leerlingen – percentiel 10 –
beheersen hooguit de opgaven 1 en 2 goed en de opgaven 3 en 4 matig.

Leerinhouden Typen opgaven

Tafels tot 10 5+ 8; 7 - 4; 17 - 9

Rekenen met tientallen, honderdtallen en duizendtallen 120+60; 800+600; 180 -60

(al of niet gebruikmakend van de automatismen 

tot 20 en 100)

Gebruik van de kennis van gehele getallen in 10 -0,45; 1,69 -0,99 (bijna 1 eraf!)

rekensituaties met kommagetallen (alleen in de 

hoogste toetsboekjes) 

Optellen en aftrekken, gebruikmakend van:

●● De splitsingen van 10, 100 en 1000 ●● 10-7; 100 -30; 400 -80

●● De dubbelstructuur van getallen ●● 120-60; 360 -180

11-6; 60+70; 82 -40

●● De 5-structuur van getallen ●● 50+20; 82 -50

●● De veelvouden van 5 uit het geldsysteem (10, 25, ●● 15+45; 60 -15

50, 100, 250, 500), de tijdsmaten (15, 30, 45 en 60) 375+ 125; 100 - 75; 325 - 275

en combinaties daarvan (75 en 125). 6250+ 1250

●● Het verschil van 1 (of 2) met een rond getal in de buurt ●● 92-39 (bijna 92 -40)

Combinatie 320+680; 1800-900-450
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De 13-jarige LOM-leerlingen bereiken niet veel meer dan hun 12-jarige
schoolgenoten. Opgaven 7 en 8 illustreren het verschil in vaardigheid tussen de
gemiddelde leerling uit beide leeftijdsgroepen.

De gemiddelde 12-jarige MLK-leerling beheerst typen opgaven als die van
voorbeeld 1 tot en met 4 goed en opgaven als voorbeeld 5 matig. Leerlingen op
percentielniveau 25 beheersen de eerste twee opgaven goed en opgave 3 matig;
leerlingen op percentiel 75 beheersen de eerste vier tot vijf opgaven goed en de
overige opgaven onvoldoende. 10% van de leerlingen (boven percentiel 90)
beheerst de eerste 7 opgaven goed. De minst vaardige leerlingen (beneden
percentiel 10) beheersen geen van de voorbeeldopgaven goed. De leerinhoud
van voorbeeldopgave 3 ligt buiten het bereik van hun vaardigheid.
De 13-jarige MLK-leerlingen presteren ongeveer 15 schaalpunten hoger dan
hun schoolgenoten die een jaar jonger zijn. Opgave 5 maakt het verschil tussen
de gemiddelde leerling uit beide groepen zichtbaar.

Aandachtspunten

De eerste vier voorbeeldopgaven markeren in vier ontwikkelingstappen de
voortgang van de leerlingen bij de reproductie van de tafels tot 20. De opgaven-
verzameling voor dit onderwerp omvatte ongeveer twintig andere optellingen
en aftrekkingen tot 10 en 20 die in de directe omgeving van deze markante
voorbeelden liggen. De afbeelding De ontwikkeling van de vaardigheid bij het

onderwerp Optellen en aftrekken: basisoperaties laat zien dat 75% van de 12-jarige
LOM-leerlingen en 50% van de MLK-leerlingen deze opgaven goed beheersen.
Zeker binnen het MLK, maar toch ook binnen het LOM zijn er leerlingen die nog
problemen hebben met het in korte tijd oplossen van deze basale rekenopgaven.
Aanvankelijk lossen alle leerlingen dergelijke optellingen en aftrekkingen
doortellend en terugtellend op. Leerlingen in de reguliere basisscholen leren
tegenwoordig de getallen tot 20 op verschillende manieren te structureren. Al
doende ontdekken ze getalpatronen en -relaties en leren die te gebruiken om de
meeste optellingen en aftrekkingen tot 10 en 20 ‘structurerend’ te reconstrueren
en te onthouden, dat wil zeggen dat ze gebruikmaken van getalbeelden en
redeneringen op basis van getalrelaties:
● 8 – 3 = 5, want 8 = 5 + 3 (5-structuur);
● 9 + 8 = 17, één meer dan dubbel 8 of één minder dan dubbel 9

(dubbelstructuur);
● 11 – 6 = 5, want 11 = 5 + (5 + 1) (5- en 10-structuur).

Voorbeelden bij

de vaardigheidsschaal

Optellen en aftrekken:

basisoperaties

1 6 + 6 = _______

2 8 – 3 = _______

3 9 + 8 = _______

4 11 – 6 = _______

5 80 + 70 = _______

6 430 + 570 = _______

7 60 – 15 = _______

8 72 – 29 = _______

9 12000 + 24000 + 36000 = _______

10 1800 – 900 – 450 = _______

11 270 – 99 = _______
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De ontwikkeling van de vaardigheid bij het onderwerp
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De toetsgegevens suggereren dat 10 tot 25% van de 12-jarige LOM-leerlingen en
25 tot 50% van de MLK-leerlingen op deze toets laag presteert omdat ze tellend
in plaats van structurerend optellen en aftrekken. In veel gevallen loont tellen
niet, omdat de telafstand te groot is. LOM- en MLK-leerlingen komen dan tijd
tekort (de relaties moeten binnen acht tellen worden gereproduceerd of
gereconstrueerd) of maken telfouten door haast of onbegrip (bekende start- en
eindfouten). Het geformuleerde tussendoel voor het rekenen tot 20 (zie schema)
lijkt ongeschikt voor deze leerlingen in die zin dat de onderliggende aanpak
van de optel- en aftrektafels een beroep doet op wiskundige handelingen en
representaties die niet gebruikelijk zijn in het aanbod en de praktijk van LOM-
en MLK-scholen.

Tussendoelen, annex leerlijn: Optellen en aftrekken met hele getallen (bron: Treffers e.a., 1999)

Voorbeeldopgaven 5, 7 en 8 signaleren dat ook vrij veel 12-jarige LOM- en MLK-
leerlingen nog moeite hebben met optellingen en aftrekkingen tot 100 die via
structurerend rekenen gemakkelijk zijn op te lossen. We doelen op opgaven als
80 + 70, 60 – 15 en 72 – 29, die leerlingen in de reguliere basisschool als volgt
leren oplossen:
● 80 + 70 = 150, want 80 + 70 = (50 + 30) + (50 + 20) = 100 + 50 (5-structuur) 

of 80 + 70 = 150, want 80 + 70 = 160 – 10 (dubbelstructuur); 
● 60 – 15 = 45 via 60 – 30 + 15 of via 15 ➝ 30 ➝ 45 of redeneren op basis van

‘dubbelen’: 60 = (15 + 15) + (15 + 15);
● 72 – 29 via 72 – 20 – 10 + 1; één-meer, één-minder redenering in combinatie

met 10 wegnemen.

Dit resultaat impliceert dat het tweede tussendoel voor optellen en aftrekken
voor veel LOM- en MLK-leerlingen meer een einddoel aangeeft dan een
tussenliggend station op weg naar het kerndoel voor Optellen en aftrekken.

Fasen Groep Tussendoel

Leren optellen en aftrekken 3 (4) Kinderen moeten optellingen en aftrekkingen tot

tot 20 twintig vlot, gestructureerd en op termijn ook

formeel kunnen uitrekenen met behulp van

gekende rekenfeiten tot ten minste tien en deze

vaardigheid kunnen gebruiken in elementaire

contextsituaties. Daarbij kunnen zij de gangbare

rekentaal begrijpen en hanteren.

Leren optellen en aftrekken 4 (5) Eind groep 4 hebben de kinderen de optellingen

tot 100 en aftrekkingen tot tien gememoriseerd en tot

twintig geautomatiseerd. Ze zijn dan in staat

optel- en aftreksommen tot honderd, zowel ‘kaal’

als in toepassingen, op te lossen. Ze maken

daarbij gebruik van de lege getallenlijn, of noteren

tussenstappen in sommentaal, of rekenen

helemaal uit het hoofd.
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5.2 Optellen en aftrekken: hoofdrekenen

Inhoud

De vaardigheid die we met het onderwerp Hoofdrekenen onderzoeken, vinden
we terug in de volgende twee kerndoelen:
● De leerlingen kunnen eenvoudige hoofdrekenopgaven vlot uitrekenen,

waarbij ze verschillende bewerkingen inzichtelijk toepassen (kerndoel 3).
● De leerlingen kunnen een eenvoudige, niet in wiskundetaal aangeboden

probleemstelling zelf in wiskundige termen omzetten (kerndoel 7).

Rekenen-op-lijn is tegenwoordig (naast de traditionele splitsmethode) de vaste
vorm van hoofdrekenen in het basisonderwijs. Daar leggen we ook in de toets de
nadruk op. Onder flexibel hoofdrekenen verstaan we het zodanig manipuleren
met de gegevens van een rekensituatie, dat het rekenwerk zo simpel en zo kort
mogelijk wordt. We kiezen daarom getallen waarbij het loont om:
● getallen samen te nemen (associatieve eigenschap van optellen en

aftrekken) en/of de volgorde te veranderen (commutatieve eigenschap);
● getallen te veranderen en daarna te compenseren;
● op te tellen in plaats van af te trekken.

Enkele voorbeelden van vaste vormen van reken-op-lijn en van flexibele hoofdrekenprocedures

In de formulering van kerndoel 3 duidt ‘verschillende bewerkingen inzichtelijk
toepassen’ niet alleen op de hierboven beschreven flexibiliteit; bedoeld wordt
ook een gewenste differentiatie die recht doet aan verschillen tussen de
leerlingen. Alle toetsopgaven kunnen derhalve in principe op verschillende
manieren en op verschillende niveaus van inzichten en vaardigheden worden
opgelost. Om een idee te geven van deze differentiatie nemen we hierbij
individuele rekenprocedures op die bij de mondelinge oplossing van twee
toetsopgaven (na de schriftelijke toets) zijn waargenomen.
Voor de beschrijving van de differentiatie in oplossingswijzen, hanteren we
voorlopig drie hoofdvormen van rekenen die leerlingen meestal toepassen:

Opgaven Rekenen op lijn Flexibele hoofdrekenprocedures

Samennemen/volgorde veranderen

+40 +4
36 + 40 + 4 = 36   ➝ 76   ➝ 80 36 + 4 + 40 = 80  of  40 + 40 = 80

32 – 8 – 2 32 – 2 – 8 = 22  of  32 – 10 = 22  

Optellen in plaats van aftrekken

–30 –8 +10 +4 ➝ samen 14
52 – 38 = 52   ➝ 22   ➝ 14 38   ➝ 48   ➝ 52

Getallen veranderen en compenseren

+40 +7 +50 –3
58 + 47 = 58   ➝ 98   ➝ 105 58   ➝ 108   ➝ 105

+350 –3
349 + 348 350   ➝ 700   ➝ 697
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Waargenomen rekenprocedures bij voorbeeldopgave 3

● Bij de eerste rekenwijze, tellend rekenen, (in deze schaal tellend optellen
en aftrekken) gebruikt de leerling de opeenvolging van de getallen in de
getallenrij als een soort rekeninstrument. Bij opgave 1 bepaalt hij de
uitkomst door de afstand tussen 38 en 42 (of 42 en 38) met stapjes van 1 te
overbruggen. Leerlingen met een zeer lage vaardigheid kunnen de objecten
met streepjes of kruisjes symboliseren. Ze tellen dan drie keer om het
antwoord te vinden. Eén keer om de 42 flippo’s te kunnen tekenen
(42 streepjes). Een tweede keer om de 38 flippo’s te kunnen onderscheiden
(38 van de 42 streepjes worden doorgekruist). En een derde keer om het
verschil in aantal te kunnen bepalen (de niet-doorgekruiste streepjes zijn
het verschil).

● Bij rekenwijze 2, gebruik van relaties, redeneren en rekenen leerlingen op
basis van relaties die verband houden met verschillende aspecten van
getallen en bewerkingen, in dit geval optellen en aftrekken. In onze
voorbeelden gebruiken de leerlingen:
– de even getallen (sprongen van twee);
– ‘vriendjes’ van 10 en 100 (splitsingen van 10 en 100);
– sprongen van 10 en 100;
– veelvouden van 5 en 50;
– een bekend rekenfeit;
– de helft of het dubbele van een getal;
– ronde getallen, die ze daarna compenseren.

Voorbeeldopgave 3

Joyce heeft minder flippo’s.

Hoeveel minder?

Rekenwijzen Rekenprocedures Rekenhandelingen

Tellend rekenen Verder tellen (of terug- Van 38 naar 42 via: 39(1), 40(2), 41(3), 42(4)

tellen) met stappen van 1 Van 42 naar 38 via: 41(1), 40(2), 39(3), 38(4)

(Hoofd)cijferen Toepassing van een 3   12

cijferalgoritme 4     2

3     8  –

0     4

Gebruik van Gebruik van even getallen Van 38 naar 42 via: 40(2) en 42(4)

relaties (sprongen van 2) Van 42 naar 38 via: 40(2) en 38(4)

Gebruik van de 10- 42 – 38 via: 42 – 2 = 40 en 40 – 2 = 38,

structuur van getallen want 10 is 2 + 8

–30 –8
Rekenen-op-lijn 42 – 38 via: 42   ➝➝ 12   ➝➝ 4

+4
38 + ? = 42 via 38   ➝➝ 42

Splitsen 42 – 38 via: 40 – 30 = 10 (➝➝ 12); 12 – 8 = 4

Afleiden uit bekende 42 – 38 = 4, want 12 – 8 = 4

rekenfeiten

Niet rekenen ‘Ik zie het zo! Het verschil is 4.’
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● Rekenwijze 3, (hoofd)cijferen, is om twee redenen als categorie toegevoegd.
Ten eerste om bij de toets Bewerkingen de toegepaste vormen van cijferen
te kunnen evalueren (zie volgende paragraaf). Ten tweede, omdat sommige
leerlingen, en met name LOM- en MLK-leerlingen de neiging hebben om bij
een hoofdrekentoets uit het hoofd te cijferen.

Waargenomen rekenprocedures bij voorbeeldopgave 8

Het tweede kerndoel dat als referentie dient (kerndoel 7), duidt belangrijke
aspecten van het mathematiseringsproces aan, dat wil zeggen de wijze waarop
leerlingen een ‘gewoon’ probleem door een wiskundige bril kunnen bekijken
teneinde het aan te pakken en op te lossen. Om dit vermogen van leerlingen te
kunnen toetsen zijn zes typen toepassingsproblemen geconstrueerd. In elk
type probleem heeft optellen (resp. aftrekken ) een van de betekenissen die we
in het leven van alledag aan deze rekenhandeling geven. Bij het onderwerp
Bewerkingen (paragraaf 5.3) komen deze zelfde typen toepassingsproblemen in
de toetsboekjes terug.

Rekenwijzen Rekenprocedures Rekenhandelingen

Tellend rekenen Verder tellen (of terug- (Leerlingen op dit niveau maken geen stapjes

tellen) met stappen van 1 van 1. Zwakkere rekenaars komen er bij deze

opgave meestal niet uit.)

(Hoofd)cijferen Toepassing van een 1   14   10

cijferalgoritme 2     5     0

1     6     9  –

8     1

Voorbeeldopgave 8

Hoeveel huizen zijn nog te koop?

huizen

Gebruik van Gebruik van de 50-sprong
–50 –30 –1

relaties (of veelvouden van 50 250 – ? = 169 via: 250  ➝➝ 200  ➝➝ 170  ➝➝ 169

als richtgetallen)

Gebruik van de 10-sprong 169 + ? = 250 via:

(of veelvouden van 10
+10 +10 +10 +10

als richtgetallen) 169   ➝➝ 179   ➝➝ 199   ➝➝ 209 enzovoort

–100 –60 –9
Rekenen op lijn 250 – 169 via: 250   ➝➝ 150   ➝➝ 90   ➝➝ 81

+1 +30 +50
169 + ? = 250 via:169  ➝➝ 170  ➝➝ 200  ➝➝ 250

Splitsen 250 – 169 via: 200 – 100 = 100; 50 – 60 is 10 te

weinig, dus 100 – 10 = 90 en 90 – 9 = 81

Gegevens veranderen 250 – 169 via: 250 – 170 = 80 en 1 erbij is 81

en compenseren 169 + ? = 250 via 170 + 80 = 250, dus 81

Afleiden uit bekende 169 + ? = 250 via: ‘Het is 31 (tot 200) en 50,

rekenfeiten (tot 250), dus 81’



Pagina 51

Drie te onderscheiden betekenissen van optellen en van aftrekken in de toepassingsproblemen

Typerend voor het onderwerp Hoofdrekenen is de nadruk op getallen waarbij
hoofdrekenprocedures lonen, in combinatie met de afnamecondities. Leerlingen
moeten bij hoofdrekenen alle rekenstappen uit hun hoofd maken, ze mogen
geen kladpapier gebruiken (zie de verantwoording van deze conditie in
hoofdstuk 1 Domeinbeschrijving). De opgavenverzameling voor dit onderwerp
bestaat uit ruim 80 opgaven; vier van de vijf opgaven zijn toepassings-
problemen, de resterende opgaven hebben geen context.

Wat leerlingen kunnen

Het rekenniveau van de 12-jarige LOM- en MLK-leerlingen varieert sterker dan
de leraren bij hun taxatie aangeven. In de regel telt de populatie meer
leerlingen die op een lager niveau opereren en dus minder leerlingen die op
een hoger niveau opereren.
De 12-jarige LOM-leerlingen lijken wat deze vaardigheid betreft, sterk op de
leerlingen aan het einde van jaargroep 5 in het basisonderwijs. De gemiddelde
12-jarige LOM-leerling beheerst minstens de stof van voorbeeldopgaven 1 tot
en met 4 goed en van voorbeeldopgaven 5 en 6 (zeer) matig. Voorbeeldopgave 7
ligt, zo zou men kunnen zeggen, in de zone van naaste ontwikkeling.
25% van de leerlingen (op of boven percentiel 75) beheersen de eerste 7
voorbeeldopgaven goed. De vaardigste leerlingen (percentiel 90) beheersen
alleen de laatste twee voorbeeldopgaven matig of niet De vaardigheid van deze
leerlingen is te vergelijken met die van de gemiddelde leerling eind jaargroep 7
in het basisonderwijs.
De leerlingen in de lage percentielgroepen lijken op de leerlingen uit jaargroep
5 in het basisonderwijs die binnen het LVS op niveau E en D genormeerd
worden. De vaardigste leerlingen uit deze groep (percentiel 25) komen niet
verder dan een matige beheersing van voorbeeldopgaven 3 en 4.
Globaal genomen lijkt de populatie 13-jarige LOM-leerlingen sterk op de
populatie leerlingen uit jaargroep 6 in het basisonderwijs. Het verschil tussen de
gemiddelde leerling uit beide groepen bedraagt 10 schaalpunten in het nadeel
van de LOM-leerlingen. De vaardigste leerlingen (ongeveer 10%) rekenen op en
boven het niveau van de gemiddelde leerling eind jaargroep 8. Deze leerlingen
beheersen alle voorbeeldopgaven goed, met uitzondering van opgave 11.
De gemiddelde 12-jarige MLK-leerling beheerst de eerste twee opgaven goed
en opgave 3 matig. De vaardigheid van deze leerling is te vergelijken met die
van de gemiddelde leerling eind jaargroep 4. Het verschil met de gemiddelde
leerling eind jaargroep 5 is erg groot: ongeveer 50 schaalpunten. De eerste vier
opgaven illustreren het verschil in vaardigheid van de leerlingen tussen
percentiel 25 en percentiel 75. Deze leerlingen zitten op niveau C en B van 

Optelproblemen Aftrekproblemen

Samenvoegen: voorbeeldopgave 1 Wegnemen: voorbeeldopgave 7

Vergelijken: geen voorbeeldopgave Vergelijken: voorbeeldopgave 2

Optellen: voorbeeldopgave 11 Aanvullend optellen: voorbeeldopgave 5
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Optellen en aftrekken: hoofdrekenen

De vaardigheidsschaal bij het onderwerp 

350

300

250

200

150

100

50

0

Goed

Matig 50

25

10

90

75

Onvoldoende

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

© Cito Instituut voor Toetsontwikkeling

12j 13j g6 g8

Jaargroep

basisonderwijs

BOLOMMLKOpgavenVaardig-

heids-

score

BO-4

BO-5

BO-6

BO-7

BO-8

13j12j

Beheersings-

niveau

Percentiel-

aanduidingen

*

*

*

*

*

*

*



Pagina 53

leerlingen uit groep 4 van het basisonderwijs (Cito-LVS-normering).
Leerlingen boven percentiel 75 beheersen de eerste vier voorbeeldopgaven
goed, zij zijn te vergelijken met de hoogst presterende leerlingen uit jaargroep 4
van het basisonderwijs.
De leerlingen beneden percentiel 25 hebben ongeveer dezelfde vaardigheid als
de leerlingen van niveau E en D eind jaargroep 4. Voor de vaardigste leerlingen
in deze groep is voorbeeldopgave 2 een ware uitdaging.
De meeste 13-jarige MLK-leerlingen rekenen onder het niveau van de
gemiddelde leerling eind jaargroep 5. De vaardigste leerlingen (P90 en
daarboven) beheersen de voorbeeldopgaven tot en met opgave 6 goed. Hun
rekenvaardigheid op dit onderwerp is vergelijkbaar met die van de gemiddelde
leerling in jaargroep 6.

Voorbeelden bij

de vaardigheidsschaal

Optellen en aftrekken:

hoofdrekenen

1

Laura koopt de vulpen en de

balpen. 

Hoeveel moet ze betalen?

_______ gulden

2

Sandra: 22     Joyce: 18

Joyce heeft 18 kaartjes.

Hoeveel is dat minder dan Sandra?

_______ kaartjes

3

Joyce heeft minder flippo’s.

Hoeveel minder?

_______

4 450 + 551 = _______

5

Vroeger: 48 meter  Nu: 100 meter

De nieuwe toren is _______ meter

hoger dan de oude.

6 63 + 560 = _______ 

7

Jos heeft 800 gulden gespaard.

Hij koopt dit drumstel.

Hoeveel gulden houdt hij over?

_______ gulden

8

Hoeveel huizen zijn nog te koop?

_______ huizen

9

Het antwoord was goed.

Wat was het antwoord?

_______

10 1743 – 997 = _______

11

Boer Buiten wil het weiland

omheinen.

Er komen 2 draden boven elkaar.

Hoeveel meter draad is nodig?

_______ meter
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De ontwikkeling van de vaardigheid bij het onderwerp

6 In context samennemen: type 22 000+98 000.

Vlekopgave (opgave 8).

5 Zonder context: type 265+140 en 750+75.

In contexten: type 1375+1700.

Langere optellingen: type 3,75m+3,25m+3,62m;  

50+(2x20)+(3x15); 35+29+25 en 488+645+112.

4 Zonder context: type 375+24 en opgave 5.

Samennemen: type 226+84.

Aanvullen tot 1000 (bijvoorbeeld 375+25+400+ ? =1000.

3 Zonder context: type 250+752; 77+570; 50+30+10+5; opgave 4. 

In context samennemen: type 68+28 en 83+40.

2 Uit een serie van 6 kaarten twee kaarten kiezen met totaal 50 punten.

Lange optelling van het type 34+20+7.

1 In context samennemen: type 45+40; 4+3+5+1; 26+34; opgave 1.

Zonder context: type 5+63.

10 25 50 75 90 10 25 50 75 90

BO-g6 LOM-12j

Onvoldoende beheersing

Matige beheersing

Goede beheersing

Vaardigheid van MLK-12-jarige leerlingen

Goede Matige

beheersing beheersing

P90 blok 1-3 blok 4

P75 blok 1-2 blok 3

P50 blok 1 blok 2

P25 blok 1 -

P10 - blok 1

Optellen: hoofdrekenen

Percentiel
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De ontwikkeling van de vaardigheid bij het onderwerp

6 In context het verschil bepalen: type 83,9+ ? =98,4.

In context aanvullend optellen: type 998+ ? =1552.

Zonder context: type 502-426; 15-0,25; opgave 9.

Korting bepalen van ƒ 499 via ƒ 299 naar ƒ 249 = ?

5 In context wegnemen (vb.: 408-98), verschil bepalen (vb. 1978-1945, 

15 500-14 750 en 42,5-38,5) en aanvullend optellen (vb. 84+ ? =160;

899+ ? =1000; 994+ ? =1025; opgave 7).

Zonder context: 800-105; 1250-400; 7004-5; 7995-7002.

4 In context wegnemen (vb.100-46; opgave 6), verschil bepalen 

(vb. 34-18; opgave 5) en aanvullend optellen (vb. 7+ ? =15; 34+ ? =50).

Zonder context: type 72-58; 42-19; 600-48.

3 In context het verschil bepalen (opgave 3).

Zonder context: type 100-49; 80-21.

2 In context verschil bepalen (vb. 22-18; opgave 2) en aanvullend optellen

(vb. 35+? =45).

Zonder context: type 48-9 en 85-9.

1 Zonder context: type 17-5 en 20-9.

10 25 50 75 90 10 25 50 75 90

BO-g6 LOM-12j

Onvoldoende beheersing

Matige beheersing

Goede beheersing

Vaardigheid van MLK-12-jarige leerlingen

Goede Matige

beheersing beheersing

P90 blok 1-3 blok 4

P75 blok 1-2 blok 3

P50 blok 1 blok 2

P25 - blok 1

P10 - -

Aftrekken: hoofdrekenen

Percentiel
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Aandachtspunten

De ontwikkelingsstapjes bij het onderwerp Optellen en aftrekken in de tabel
Hoofdrekenen bevestigen de signalen van de toets Basisoperaties (zie paragraaf
5.1). Deze stapjes laten twee sterke ontwikkelingstrends in de groep 12-jarige
LOM- en MLK-leerlingen zien.
● Het is ten eerste zeer duidelijk dat LOM- en MLK-leerlingen beter tot 100

kunnen optellen dan aftrekken. De helft van de 12-jarige LOM-leerlingen en
10% van hun leeftijdsgenoten in de MLK-scholen beheersen het optellen tot
100 redelijk goed. Aftrekken tot 100 is een ware hindernis voor zeker 75%
van deze LOM-leerlingen en voor praktisch alle MLK-leerlingen.

● Een grote groep leerlingen (25% van de leerlingen in LOM-scholen en 75% in
MLK-scholen) beschikt eigenlijk niet over de voorwaarden om zinvol en
effectief tot 100 te kunnen leren aftrekken. Deze leerlingen ondervinden bij
deze bewerking dezelfde problemen als de leerlingen in de reguliere basis-
scholen die aan het einde van groep 4 op niveau E en D, volgens de Cito-
normering van het LVS opereren.

Een eerste inhoudelijke analyse van de ontwikkelingsstappen bij optellen en
aftrekken suggereert dat een grote groep LOM- en MLK-leerlingen zeer
waarschijnlijk vier voorwaarden voor leren hoofdrekenen tot 100 mist, te weten:
1 de kennis van elementaire getalstructuren en -relaties (rekenfeiten tot 20,

splitsingen van 100 als 100 = 80 + 20 en getalrelaties als 50 = 2 x 25,
75 = 3 x 25 en 100 = 2 x 50 = 4 x 25; 30 = 2 x 15; 45 = 3 x 15; 60 = 4 x 15);

2 de ordening van de getallen tot 100, met veelvouden van 2, 5 en 10 als
referenties;

3 de beheersing van elementaire telvaardigheden om de afstand tussen
getallen handzaam te kunnen overbruggen;

4 het begrip van de betekenis van aftrekken en van de relatie met optellen
(het ‘omgekeerde’).

Deze vaardigheidsaspecten, waarvan een deel al in hoofdstuk 4 onder de
aandacht is gebracht, vormen vermoedelijk de hindernissen die de weg naar
het begrip en de beheersing van het rekenen tot 100 blokkeren. Het gevolg
daarvan is dat veel leerlingen een goede basis missen om inzichtelijk en
effectief tot 1000 te kunnen leren optellen en aftrekken.
In de hierna volgende paragraaf komen we op deze aspecten terug bij het
voorleggen van aandachtspunten bij het onderwerp Bewerkingen.
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Verdeling 12-jarige LOM- en MLK-leerlingen naar jaargroep-

niveaus in het basisonderwijs

Optellen en aftrekken: hoofdrekenen
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5.3 Optellen en aftrekken: bewerkingen

Inhoud

De vaardigheid die we met het onderwerp Bewerkingen onderzoeken, vinden
we terug in de kerndoelen Hoofdrekenen, Cijferen en Mathematiseren:
● De leerlingen kunnen eenvoudige hoofdrekenopgaven vlot uitrekenen,

waarbij ze verschillende bewerkingen inzichtelijk toepassen (kerndoel 3,
hoofdrekenen).

● De leerlingen kunnen de bewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen
en delen volgens standaardprocedures of varianten daarvan uitvoeren en
deze in eenvoudige situaties toepassen (kerndoel 8, cijferen).

● De leerlingen kunnen een eenvoudige, niet in wiskundetaal aangeboden
probleemstelling zelf in wiskundige termen omzetten (kerndoel 7,
mathematiseren).

Het grootste verschil tussen optellen en aftrekken bij het onderwerp
Bewerkingen en deze operaties bij het onderwerp Hoofdrekenen is dat de
leerlingen bij Bewerkingen zelf kiezen of ze een hoofdrekenprocedure of een
cijferalgoritme toepassen en dat zij al hun rekenstappen op een kladpapier
kunnen uitschrijven.
In de toets Hoofdrekenen loont het altijd om een hoofdrekenprocedure toe te
passen. In de toets Bewerkingen loont het slechts bij ongeveer vier op de vijf
opgaven. In een vijfde deel van de opgaven zijn de getallen bewust zo gekozen,
dat leerlingen min of meer spontaan een vorm van cijferen zullen gebruiken,
omdat de getallen ‘erom vragen’.
Afgezien van deze afwisseling van hoofdrekenopgaven en cijferopgaven,
verschilt het gros van de toetsopgaven inhoudelijk gezien niet van de opgaven
van de toetsen Hoofdrekenen. Dezelfde typen toepassingsproblemen komen
terug en we verwachten dezelfde typen oplossingen als de typen berekeningen
die in de paragraaf hiervoor zijn gepresenteerd. De mogelijkheid om op papier
te rekenen nodigt wellicht bij Bewerkingen meer leerlingen uit om te gaan
cijferen dan bij Hoofdrekenen het geval was.

Wat leerlingen kunnen

We hebben de vaardigheid Optellen en aftrekken van de LOM-, MLK- en basis-
schoolleerlingen geschat op basis van hun antwoorden op ruim tachtig
contextloze opgaven en toepassingsopgaven. Deze opgaven, waaronder de elf
voorbeeldopgaven, vormen samen de schaal Optellen en aftrekken: bewerkingen.
De trend in de resultaten suggereert dat de leerlingen uit LOM en MLK ‘met pen
en papier’ iets beter uit de verf komen dan bij het onderdeel Hoofdrekenen
(zonder pen en papier).

Globaal genomen rekenen de 12-jarige LOM-leerlingen net boven het niveau
van de leerlingen in groep 5 basisonderwijs. Het verschil bedraagt ongeveer
15 schaalpunten. De gemiddelde leerling beheerst voorbeeldopgaven 1 tot en
met 6 goed. De opgaven 7 en 8 liggen in de zone van naaste ontwikkeling.
Het gemiddelde niveau van 12-jarige LOM-leerlingen ligt iets boven het niveau
van de gemiddelde leerling in jaargroep 5, maar onder het niveau van de
gemiddelde leerling in jaargroep 6.
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Leerlingen op percentiel 75 en hoger rekent minstens even goed als de
gemiddelde basisschoolleerling eind groep 6. De hoogst presterende leerlingen
(ongeveer 12% van de populatie) rekenen op of boven het niveau van de
gemiddelde leerling eind groep 7. Deze leerlingen beheersen alle voorbeeld-
opgaven goed, op de twee laatste na. De groep leerlingen in percentiel 25 en
lager lijkt sterk op de leerlingen in groep 5 basisonderwijs die op niveau E, D en
gedeeltelijk C van het LVS genormeerd moeten worden. De minst vaardige
leerlingen (beneden percentiel 10) hebben nog moeite met de leerstof van
voorbeeldopgaven 2 tot en met 6.
De 13-jarige LOM-leerlingen rekenen – ook onder de conditie ‘met pen en
papier’ – net onder het niveau van de leerlingen uit jaargroep 6 basisonderwijs.
Ze komen nu zelfs iets minder goed uit de verf dan bij hoofdrekenen: het
verschil in gemiddelde tussen groep 6 en LOM-13 bedraagt ongeveer 15 schaal-
punten in het voordeel van groep 6, tegen 8 punten bij hoofdrekenen.
De gemiddelde 12-jarige MLK-leerling rekent onder deze toetsconditie beter
dan de gemiddelde leerling eind jaargroep 4 (ruim 15 schaalpunten). Maar het
verschil met de gemiddelde leerling eind groep 5 blijft groot, ongeveer
40 schaalpunten (tegen 50 bij hoofdrekenen). Op dit vaardigheidsniveau kan de
gemiddelde MLK-leerling opgaven als die van voorbeeldopgaven 1 tot en met 5
in de regel goed oplossen. De opgaven 6 en 7 liggen in de zone van naaste
ontwikkeling.

Ongeveer 25% van de leerlingen (op en boven percentiel 75) doet niet onder
voor de gemiddelde leerling eind jaargroep 5 en zij beheersen de eerste zes
opgaven goed, opgave 7 matig en de andere opgaven zijn veelal te moeilijk.
Slechts een enkele leerling in deze leeftijdscategorie rekent op een niveau
vergelijkbaar met dat in jaargroep 6.
De leerlingen op percentiel 25 en lager rekenen als de leerlingen uit jaargroep 4
basisonderwijs die in het LVS op niveau E, D en gedeeltelijk C genormeerd zijn.
De minst vaardige (beneden percentiel 10) komen niet verder dan een matige
beheersing van voorbeeldopgaven 1 en 2. De vaardigste leerlingen uit deze
groep beheersen ook opgaven 2, 3 en 4 matig.
De 13-jarige MLK-leerlingen rekenen op een niveau dat vergelijkbaar is met
dat van basisschoolleerlingen halverwege jaargroep 5, ongeveer 10% van de
leerlingen rekent wat dit onderwerp betreft, op het niveau van de gemiddelde
leerling eind jaargroep 6. De gemiddelde 13-jarige MLK-leerling beheerst de
eerste vijf voorbeeldopgaven goed en opgave 6 matig.

Aandachtspunten

Wat de hoofdrekenvaardigheid betreft, lijkt het beheersingsniveau van de
hoofdrekenopgaven in de toets Bewerkingen een bevestiging in te houden van
de trend en de aandachtspunten die we in paragraaf 5.2 bij het onderwerp
Hoofdrekenen hebben gesignaleerd:
● LOM- en MLK-leerlingen kunnen beter tot 100 optellen dan aftrekken. De

helft van de 12-jarige LOM-leerlingen en 10% van hun leeftijdsgenoten in
de MLK-scholen beheersen het optellen tot 100 redelijk goed. Aftrekken tot
100 is een ware hindernis voor zeker 75% van de groep LOM-leerlingen en
voor praktisch alle MLK-leerlingen.

● Een grote groep leerlingen (25% van de leerlingen in LOM-scholen en 75% in
MLK-scholen) beschikt eigenlijk niet over de voorwaarden om zinvol en
effectief tot 100 te kunnen leren aftrekken.
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● Deze leerlingen missen voorwaardelijke rekenfeiten, inzichten en
vaardigheden:
– de kennis van elementaire getalstructuren en -relaties;
– het inzicht in de ordening van de getallen tot 100;
– de beheersing van elementaire telvaardigheden;
– het begrip van de betekenis van aftrekken en van de relatie met optellen.

De typische cijferopgaven van de toets Bewerkingen verschaffen aanvullende
informatie over de cijfervaardigheid. De stappen in de ontwikkelingstabel
geven aan dat een groot deel van de LOM- en MLK-leerlingen te weinig
vertrouwd is met ons tientallig stelsel, te weinig rekenfeiten tot 20 kent en de
principes van het cijferen onvoldoende begrijpt om zinvol en effectief te
kunnen leren cijferen tot 100, laat staan tot 1000. Het grootste probleem bij
aftrekken blijft de bekende omkering van de cijfers als ‘het niet gaat’. Het
spreekt vanzelf dat deze omkering ook een bevestiging inhoudt van het
onbegrip van wat aftrekken is.

Voorbeelden bij

de vaardigheidsschaal

Optellen en aftrekken:

bewerkingen

1 5 + 25 + 10 = _______

2

Hoeveel moet je voor deze twee

boeken samen betalen?

_______ gulden

3 15 + 16 = _______

4

Ruben heeft een rolletje van

24 foto’s. 19 foto’s zijn al gemaakt.

Hoeveel foto’s kan hij nog maken?

_______ foto’s

5

Hoe lang is de hele weg?

_______ kilometer

6 Patricia’s moeder weegt 73 kg.

Ze wil niet zwaarder dan 62 kg zijn.

Hoeveel kilo moet ze dan afvallen?

_______ kg

7 98 + 242 = _______

8

Hoe groot is de korting.

ƒ _______

9

Er waren in oktober minder

vrouwen zonder werk dan in

september. 

Hoeveel minder?

_______

10 6004 – 479 = _______ 

11 48 – 9,75 = _______ 
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7 Optellingen als ƒ34,95+ƒ18,35+ƒ 22,00; 438+187+93+208 (onder elkaar in een tabel).

Zonder context: typen 0,837+3,48; 4,25+17,85+6,37.

6 Optellingen als 577,50+975,00 en ƒ525,95+ƒ975,00.

Lange optellingen: type 5428+452+42; ƒ26,60+ƒ34,48+ƒ23,37 (onder elkaar).

Vergelijkingen als ƒ445,- is ? gulden meer dan ƒ321,-.

Zonder context: type 352+99.

5 In context samennemen: type 199+301+325.

In context optellen: type 107+27,50+75,25 (onder elkaar).

Zonder context: type 2026+7569; 756+347; opgave 7).

4 In context vergelijken: type 70 is zoveel meer dan 46.

In context samennemen: type 49+35.

Lange optellingen: type 24+40+17.

3 Zonder context: type 57+29 en 34+23.

In context optellen zoals bij opgaven 2 en 5.

2 In context samennemen: type 39+49 en 66+34 of optellen (vb. 53+16 en  opgave 3).

In context vergelijken: 66 is zoveel meer dan 50; 7 meer dan 68 is ?.

Combinatie optellen/aftrekken (vb. 16 - 6 + 5). Vergelijken: 20= ? +7.

1 Zonder context: type 33+45; 20+32; opgave 1.

10 25 50 75 90 10 25 50 75 90

BO g6 LOM-12j

Onvoldoende beheersing

Matige beheersing

Goede beheersing

Vaardigheid van MLK-12-jarige leerlingen

Goede Matige

beheersing beheersing

P90 blok 1-4 blok 5

P75 blok 1-3 blok 4

P50 blok 1-2 blok 3

P25 blok 1 blok 2

P10 - blok 1

© Cito Instituut voor Toetsontwikkeling

Optellen: bewerkingen

Percentiel
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6 In context wegnemen: type 2020-678; 10546-867.

In context verschil bepalen: type 4830-3896; 64 000-16 000.

Zonder context: type 5,38-2,65; 10 083-3476; 4735-757; opgave 10.

5 In context aanvullend optellen: type 100 000-87 657.

In context verschil bepalen: type 977-894; opgave 9.

In context korting bepalen: type opgave 8; van 848 naar 699.

Zonder context: type 750-687.

4 In context aanvullend optellen (vb.125-89; 1000-799), vergelijken (vb. 409-378),

verschil bepalen (vb. 84-68) en korting bepalen (vb. van ƒ10,- naar ƒ6,50).

Zonder context: type 53-18; 47-39; 94-76; 370-348.

3 In context wegnemen (vb. 100-78) of verschil bepalen (opgave 6).

Zonder context: type 25-17.

Aanvullend optellen/verschil bepalen: type 20-6; 25-7; 37-28; 100-73.

2 In context vergelijken (vb. 8 kilo lichter dan 65 kilo is ? kilo) en aanvullend

optellen (opgave 4).

Zonder context: type 45-13.

1 In context wegnemen: type 24-7.

10 25 50 75 90 10 25 50 75 90

BO-g6 LOM-12j

Onvoldoende beheersing

Matige beheersing

Goede beheersing

Vaardigheid van MLK-12-jarige leerlingen

Goede Matige

beheersing beheersing

P90 blok 1-3 blok 4

P75 blok 1-2 blok 3

P50 blok 1 blok 2

P25 - blok 1

P10 -

© Cito Instituut voor Toetsontwikkeling

Aftrekken: bewerkingen

Percentiel
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LOM- en MLK-leerlingen lijken iets beter uit de verf te komen in de toets
Bewerkingen dan in de toets Hoofdrekenen. De relatief betere prestaties zijn
wellicht toe te schrijven aan de invloed van pen en papier: doordat de
leerlingen bij de toets Bewerkingen over kladpapier beschikken, kunnen ze
elementaire vormen van cijferen toepassen. Deze winst lijkt echter zeer
incidenteel en marginaal en betreft met name de oplossing van optelopgaven.
Een grote groep leerlingen mist immers te veel rekenfeiten tot 20 en begrijpt
onvoldoende het aftrekalgoritme om aftrekkingen met onthoudingen foutloos
te kunnen oplossen.

In de hierna volgende paragraaf zetten we de kerngegevens van ons onderzoek
naar de optel- en aftrekvaardigheid zoals gemeten met de toetsen Basis-
operaties, Hoofdrekenen en Bewerkingen op een rijtje.

Verdeling 12-jarige LOM- en MLK-leerlingen naar jaargroep-

niveaus in het basisonderwijs

Optellen en aftrekken: bewerkingen

Procenten

80
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40

30

20

10

0

© Cito Instituut voor Toetsontwikkeling

> gem jrgr 4

< gem jrgr 5

<  gem jrgr 4

MLKLOM MLKLOM MLKLOM MLKLOM MLKLOM MLKLOM

> gem jrgr 6

< gem jrgr 7

> gem jrgr 5

< gem jrgr 6

> gem jrgr 8> gem jrgr 7

< gem jrgr 8



Pagina 65

5.4 Samenvattende conclusie

De gegevens van de paragrafen 5.1 tot en met 5.3 leiden tot de constatering dat
slechts 10 tot 25% van de 12-jarige LOM-leerlingen redelijk goed tot 1000 kan
optellen en dat hooguit 10% van deze groep in dit gebied redelijk goed kan
aftrekken. 50% van de groep 12-jarigen beheerst nog niet (goed genoeg) het
aftrekken tot 100.
De 13-jarige LOM-leerlingen bereiken betere resultaten. Deze leerlingen
overstijgen echter niet het niveau van de basisschoolleerlingen aan het einde
van jaargroep 6. Dit betekent dat deze leerlingen beter tot 100 rekenen, maar
dat een groot aantal leerlingen nog (ernstige) problemen ondervindt bij
optellen en met name aftrekken tot 1000.

Voor de meerderheid van de MLK-leerlingen is optellen en met name aftrekken
tot 100, zoals aangeduid in het betreffende tussendoel, een hele opgave. Zeker
een kwart van de 12-jarige MLK-leerlingen is niet in staat om het tussendoel
van het rekenen tot 20 te realiseren.
De 13-jarige MLK-leerlingen komen niet structureel verder in hun ontwikkeling
dan hun jongere schoolgenoten. Ze beheersen hooguit beter de moeilijker
opgaven in het gebied tot 20 en 100 (en enkele opgaven in het gebied tot 1000).

Het lijkt erop dat LOM- en MLK-leerlingen relatief beter met dan zonder pen en
papier optellen en aftrekken. Maar de winst betreft vooral de oplossing van
zeer elementaire opgaven via de toepassing van het simpelste cijferalgoritme.
Bovendien lijken de 13-jarige LOM-leerlingen minder voordeel te hebben van de
mogelijkheid om met pen en papier te rekenen. Waarschijnlijk maken veel
leerlingen de bekende omkeringsfout bij aftrekken.

Al met al missen veel LOM- en MLK-leerlingen te veel rekenvoorwaarden om,
hetzij hoofdrekenend, hetzij cijferend, optel- en aftrekproblemen en contextloze
opgaven tot 100 en 1000 inzichtelijk te kunnen oplossen. Dit betekent dat een
aanzienlijke groep leerlingen – met name MLK-leerlingen – zich reken-
procedures heeft eigen gemaakt die ontoereikend zijn om zich te kunnen
redden in alledaagse situaties die elementaire rekenvaardigheid vereisen.

De waargenomen ontwikkelingslijn suggereert dat LOM- en MLK-leerlingen met
name behoefte hebben aan een bredere en langere organisatie van de getallen
gekoppeld aan de reflectie op hun voorstelling van optel- en aftreksituaties en
op hun informele oplossingen van deze situaties. Dit zou kunnen betekenen
dat leraren die met zeer zwakke LOM- en MLK-leerlingen werken, omwille van
de zelfredzaamheid van deze leerlingen, zich meer door de beschikbare kennis
en kunde van deze leerlingen zouden moeten laten leiden dan door doelen die
van het standaardprogramma van de basisschool zijn afgeleid.
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Het domein Vermenigvuldigen en delen omvat drie onderwerpen:

Basisoperaties, Hoofdrekenen en Bewerkingen. In feite toetsen we

met deze onderwerpen drie elkaar aanvullende aspecten van de

vaardigheid Vermenigvuldigen en delen onder drie verschillende

toetscondities. In de toets Basisoperaties staan de tafels en

elementaire operaties centraal (rekendictee), in de toets

Hoofdrekenen de toepassing van vaste en flexibele hoofdreken-

procedures (zonder pen en papier) en in de toets Bewerkingen het

gebruik (naar eigen keuze én met pen en papier) van zowel

hoofdrekenprocedures als uiteenlopende vormen van cijferen.

Per onderwerp schetsen we eerst de inhoud van de toets. We

beschrijven vervolgens wat LOM- en MLK-leerlingen kunnen. We

sluiten elk onderwerp af met een bespreking van aandachtspunten

zoals die zich aandienen met de waargenomen achterstanden. De

beschikbare tussendoelen dienen daarbij als inhoudelijke referenties.

In de afsluitende paragraaf zetten we de belangrijkste bevindingen

en aandachtspunten op een rijtje.

6 Vermenigvuldigen en delen

6.1 Vermenigvuldigen en delen: basisoperaties

Inhoud

De vaardigheid die we met het onderwerp Basisoperaties onderzoeken, zijn
terug te vinden in de volgende kerndoelen:
● De leerlingen kennen uit het hoofd de optel- en vermenigvuldigtafels tot 10

(kerndoel 2).
● De leerlingen kunnen eenvoudige hoofdrekenopgaven vlot uitrekenen,

waarbij ze verschillende bewerkingen inzichtelijk toepassen (kerndoel 3).

Alle opgaven zijn contextloze rekenopgaven (‘kale’ vermenigvuldigingen en
delingen) die in de vorm van een rekendictee, klassikaal en onder tijdslimiet
mondeling aan de leerlingen zijn voorgelegd. In het toetsboekje stond op elke
pagina slechts één opgave. De toetsleider las de opgave hardop voor, waarna de
leerlingen ongeveer acht tellen de tijd kregen om het antwoord uit te rekenen
en op te schrijven. De opgaven van dit onderwerp zijn niet voorgelegd aan
leerlingen in jaargroep 4 van het basisonderwijs omdat de inhoud van de toets
op dat moment nog geen deel uitmaakt van het reguliere curriculum.

Wat leerlingen kunnen

We hebben de vaardigheid van de LOM-, MLK- en basisschoolleerlingen geschat
op basis van hun antwoorden op ruim zeventig contextloze vermenigvuldigingen
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en delingen. Deze opgaven, waaronder de twaalf voorbeeldopgaven, vormen
samen de schaal Vermenigvuldigen en delen: basisoperaties, die hierna is afgebeeld.

De 12-jarige LOM-leerlingen hebben op dit gebied dezelfde vaardigheid als de
leerlingen eind jaargroep 5 basisonderwijs. De gemiddelde leerling beheerst de
eerste vier à vijf opgaven goed; opgave 6 ligt in de zone van naaste
ontwikkeling. Leerlingen op percentielniveau 25 beheersen de eerste twee
opgaven goed, op percentielniveau 75 de eerste acht opgaven. Deze midden-
groep is wat rekenvaardigheid op dit onderwerp betreft, vergelijkbaar met
jaargroep 5 leerlingen op de LVS-niveaus C en B.
Ruim 15% van de leerlingen presteert op dit gebied op of boven het niveau van
de gemiddelde leerling eind groep 6. Deze leerlingen beheersen op zijn minst
de voorbeeldopgaven 1 tot en met 8 goed. De hoogst presterende leerlingen
(boven percentiel 90) beheersen ook voorbeeldopgaven 9 en 10 matig tot goed.
De groep leerlingen in percentiel 25 of lager rekent op het niveau van basis-
schoolleerlingen eind jaargroep 5 LVS-niveau E en D. De minst vaardige
leerlingen (beneden percentiel 10) komen niet verder dan een matige
beheersing van voorbeeldopgaven 2 en 3. De vaardigste leerlingen in deze groep
beheersen ook de opgaven 3 en 4 matig en zijn op korte termijn toe aan de
leerstof van opgave 5.
De gemiddelde 13-jarige LOM-leerling opereert op een niveau dat tussen jaar-
groep 5 en jaargroep 6 van het basisonderwijs ligt. Deze leerlingen beheersen de
voorbeeldopgaven 1 tot en met 6 goed en de opgaven 7 en 8 matig. De vaardigste
leerlingen (boven percentiel 90) rekenen boven het niveau van de gemiddelde
leerling eind jaargroep 7. Opgave 11 illustreert de leerwinst van de vaardigste
13-jarige LOM-leerlingen ten opzichte van hun 12-jarige groepsgenoten.

De 12-jarige MLK-leerlingen presteren gemiddeld ruim onder het niveau van
de gemiddelde leerling eind groep 5 basisonderwijs (ongeveer 50 schaal-
punten). Deze leerlingen beheersen voorbeeldopgaven 1 en 2 goed en
voorbeeldopgaven 3 en 4 matig. Leerlingen rond percentiel 25 in deze groep
lijken op basischoolleerlingen eind groep 5 op niveau D volgens de Cito-LVS-
normering. Leerlingen rond percentiel 75 zijn te vergelijken met de gemiddelde

Leerinhouden Typen opgaven

Tafels tot 10 4 x 4; 56 : 6

Vermenigvuldigen en delen met nullen 9 x 90; 10 x 12

490 : 7; 400 : 80; 24000 : 100

Elementaire operaties met kommagetallen (alleen in de 0,25 x 100; 1,75 : 10; 0,06 : 10

hoogste toetsboekjes) 

Vermenigvuldigen en delen, gebruikmakend van veelvouden 8 x 25; 48 : 24

van bekende getallen, met name 12, 15 en 25 

Combinatie 20 x 15; 8 x 12; 750 : 50
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De vaardigheidsschaal bij het onderwerp 
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leerling uit jaargroep 5. Deze leerlingen beheersen voorbeeldopgaven 5 en 6
matig. Ongeveer 10% van de leerlingen beheersen de eerste zes opgaven goed
en de opgaven 7 en 8 matig. Geschat wordt dat minder dan 5% van deze
leerlingen op dit onderwerp een rekenvaardigheid heeft dat vergelijkbaar is
met dat van de gemiddelde leerling eind jaargroep 6.
De leerlingen beneden percentiel 25 zijn vergelijkbaar met de leerlingen die in
groep 5 van het basisonderwijs aanzienlijk achter lopen (niveau E). Deze
leerlingen behalen hooguit een zeer matige beheersing van voorbeeldopgave 3.
De 13-jarige MLK-leerlingen rekenen op dit gebied nauwelijks beter dan hun
schoolgenoten die een jaar jonger zijn. De gemiddelde leerling is te vergelijken
met een leerling van niveau C in groep 5 basisonderwijs (onder het gemiddelde).

Aandachtspunten

De voorbeeldopgaven 1 tot en met 5 van de ontwikkelingstabel Vermenigvuldigen
en delen: basisoperaties markeren in vijf stappen de voortgang van de leerlingen
bij de reproductie van de tafels tot 10. Daarnaast bevat de opgavenverzameling
voor dit onderwerp nog 18 andere opgaven (evenveel vermenigvuldigingen als
delingen) die in de directe omgeving van deze vijf voorbeeldopgaven liggen. Bij
alle opgaven, twee uitgezonderd, gaat het om de producten van de tafels tot 10,
verspreid over het hele vaardigheidsgebied van de blokken 1 tot en met 5 van
onze tabel. Bij de eerste afwijkende opgave moeten de leerlingen ‘de helft’ van
een getal tot 20 nemen. Bij de tweede opgave moeten ze aangeven ‘hoeveel keer
50 past’ in een veelvoud van 50 (bijvoorbeeld 150).
De 23 vermenigvuldigingen en delingen van de blokken 1 tot en met 5 geven
aan dat 50 tot 75% van de 12-jarige LOM-leerlingen en 75 tot 90% van de 
12-jarige MLK-leerlingen grote moeite heeft met de reproductie en de
reconstructie van de tafelproducten tot 10 en met name van de ‘omgekeerde’
numerieke relaties, bijvoorbeeld: 42 : 7 via 6 x 7 = 42 en 42 : 6 via 7 x 6 = 42.

Tegenwoordig memoriseren leerlingen in de reguliere basisscholen een aantal
basisfeiten. Deze rekenfeiten worden dan als referentie gebruikt om andere
getalrelaties (tafelproducten) te reconstrueren door gebruik te maken van de
twee ‘kerneigenschappen’ van vermenigvuldigen (verdelen en verwisselen) en
andere breed toepasbare redeneringen en strategieën, zoals: verdubbelen (of de
helft nemen) en één keer meer of één keer minder (zie het afgebeelde tussen-
doel). Deze vorm van ‘structurerend’ vermenigvuldigen legt getalrelaties bloot
die leerlingen in staat stellen hun tafelproducten te overzien, te memoriseren 

Voorbeelden bij

de vaardigheidsschaal

Vermenigvuldigen en

delen: basisoperaties

1 7 x 5 = _______

2 4 x 4 = _______

3 54 : 6 = _______

4 80 : 8 = _______

5 42 : 6 = _______

6 66 : 6 = _______

7 48 : 24 = _______

8 48 : 12 = _______

9 24 000 : 100 = _______

10 20 x 15 = _______

11 175 : 10 = _______

12 0,06 : 10 = _______
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11   175:10

10   20x15

9   24 000:100

8   48:12

7   48:24

6   66:6

5   42:6

4   80:8

3   54:6

2   4x4

1   7x5

10 25 50 75 90 10 25 50 75 90

BO-g6 LOM-12j

Onvoldoende beheersing

Matige beheersing

Goede beheersing

Vermenigvuldigen en delen: basisoperaties

Vaardigheid van MLK-12-jarige leerlingen

Goede Matige

beheersing beheersing

P90 blok 1-5 blok 6

P75 blok 1-4 blok 5

P50 blok 1-2 blok 3-4

P25 blok 1 blok 2

P10 - blok 1

Percentiel
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en te reconstrueren, mocht hun geheugen hen in steek laten (bijvoorbeeld:
8 x 9 via 4 x 9 = 36 en 2 x 36 = 72; 7 x 8 via 7 x 7 = 49 en 49 + 7 = 56 en 9 x 7 via
10 x 7 = 70 en 70 – 7 = 63).
De toetsgegevens suggereren nu dat LOM- en MLK-leerlingen niet vertrouwd
zijn met een dergelijke reconstructie van de tafelproducten, en ook niet echt
begrijpen wat vermenigvuldigen enerzijds met optellen en anderzijds met delen
te maken heeft. Hoe moeten we anders begrijpen dat slechts de helft van de 
12-jarige LOM-leerlingen en 25% van hun leeftijdsgenoten in MLK-scholen
80 : 8 = 10 correct kan reproduceren? Dit gebrek aan inzicht in wat delen is,
verklaart wellicht waarom zoveel delingen (die niet in ons overzicht zijn
opgenomen) in de blokken 4, 5 en 6 van de ontwikkelingstabel voorkomen.
Het tussendoel dat we hier als referentie nemen, lijkt daarom geen mogelijkheid
te bieden om de prestaties van LOM- en MLK-leerlingen te relateren aan het
aanbod en de werkwijze van hun leraren. Vermoedelijk onderwijzen deze leraren
de tafels anders dan hun collega’s in de reguliere basisscholen. Iets soortgelijks
zagen we bij de tussendoelen van de optel- en aftrektafels (paragraaf 5.1).

Tussendoelen, annex leerlijnen: vemenigvuldigen en delen tot 100 (Treffers e.a., 1999)

De voorbeeldopgaven 7 en 8 illustreren tenslotte het belang van de
structurering van ‘mooie’ getallen als 12, 24 en 48 gekoppeld aan de verkenning
van de verschillende betekenissen en structuren van vermenigvuldigen en
vooral delen. 48 : 24 en 48 : 12 zijn gemakkelijk op te lossen door de link met
vermenigvuldigen te leggen, respectievelijk 2 x 24 en 2 x (2 x 12). Het is
opmerkelijk dat slechts 10% van de 12-jarige LOM-leerlingen dergelijke typen
delingen beheerst.

Operaties Groep Tussendoel

Vermenigvuldigen* 4 (5) Kinderen kunnen in elementaire toepassingssituaties en in

notaties van herhaald optellen een vermenigvuldiging

herkennen en deze met de korte ‘keernotatie’ beschrijven. Ook

zijn ze in staat om een formele keersom betekenis te geven.

Voorts doorzien ze, mede aan de hand van het rechthoek-

model, de twee kerneigenschappen van vermenigvuldigen, te

weten: de verdeeleigenschap (6 x 8 = 5 x 8 + 8) en de verwissel-

eigenschap (5 x 8 = 8 x 5). Bij het oplossen van tafelproducten

maken ze in groep 4 (5) daarvan gebruik, zowel bij kale

opgaven als in contextsituaties.

Eind groep 4 kennen ze ten minste de tafels van twee, vijf en tien

met hun omkeringen uit het hoofd en kunnen daarmee de overige

tafelproducten tot tien handig berekenen.*

Delen 4 (5) Kinderen kunnen contextopgaven over (eerlijk) verdelen en

opdelen oplossen via herhaald optellen, herhaald aftrekken of

schattend vermenigvuldigen. De kinderen kunnen

verbindingen leggen tussen deze rekenoperaties.

*  Deze alinea verwijst in het bijzonder naar de memorisering en automatisering van de tafels van

vermenigvuldiging.
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Al met al is een groot deel van de LOM- en met name de MLK-leerlingen op 12-
jarige leeftijd nog druk bezig om de producten en zeker de deeltafels onder de
knie te krijgen.

Verdeling 12-jarige LOM- en MLK-leerlingen naar jaargroep-

niveaus in het basisonderwijs

Vermenigvuldigen en delen: basisoperaties
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6.2 Vermenigvuldigen en delen: hoofdrekenen

De vaardigheid die we met het onderwerp Vermenigvuldigen en delen:
hoofdrekenen onderzoeken, is terug te vinden in de volgende kerndoelen:
● De leerlingen kunnen eenvoudige hoofdrekenopgaven vlot uitrekenen,

waarbij ze verschillende bewerkingen inzichtelijk toepassen (kerndoel 3).
● De leerlingen kunnen een eenvoudige, niet in wiskundetaal aangeboden

probleemstelling zelf in wiskundige termen omzetten (kerndoel 7).

Ook bij vermenigvuldigen en delen onderscheiden we twee vormen van
hoofdrekenen:
● vermenigvuldigen en delen volgens min of meer vaste hoofdreken-

procedures;
● flexibel hoofdrekenen.
De opgaven vragen om de gangbare vormen van hoofdrekenen die basis-
schoolleerlingen vanaf groep 4 leren.

Getoetste hoofdrekenprocedures

In de regel behoren verwisselen, verdelen en rekenen met nullen (de 0-regel)
tot de vaste vormen van hoofdrekenen, terwijl transformeren en compenseren
meestal flexibele vormen zijn. De differentiatie tussen de leerlingen ontstaat
door hun eigen voorkeuren voor de een of de andere procedure. Deze voorkeur
hangt in de regel sterk samen met het aanbod, met het beschikbare inzicht in
getalrelaties en de eigenschappen van de operaties, en met de beheersing van
voorwaardelijke rekenfeiten en basale vaardigheden. Het is vooral het
afwisselende gebruik van verschillende procedures, afhankelijk van de
getallen, dat uiteindelijk de flexibiliteit van de leerlingen karakteriseert.

In de formulering van kerndoel 3 duidt ‘verschillende bewerkingen inzichtelijk
toepassen’ niet alleen op de hierboven beschreven flexibiliteit. Bedoeld wordt
ook de gewenste differentiatie waarmee recht gedaan kan worden aan
verschillen tussen de leerlingen. Alle toetsopgaven kunnen derhalve in principe
op verschillende manieren en op verschillende niveaus van inzichten en
vaardigheden worden opgelost.
Voor de beschrijving van de differentiatie in oplossingswijzen, gebruiken we

Vermenigvuldigprocedures Deelprocedures

●● Verwisselen ●● Redeneren via de vermenigvuldigtafels

12 x 4 via 4 x 12 48 : 8 via 48 = 6 x 8

●● Verdelen ●● Delen in porties

12 x 4 via (10 x 4) + (2 x 4) 140 : 5 via 100 : 5 (20) en 40 : 5 (8); samen 28

5 x 15 via (4 x 15) + 15 ●● Redeneren met de tafels en de nullen

●● Rekenen met nullen 200 : 5 via 20 : 5 = 4; dus 40

8 x 40 via 10 x 32 ●● Vermenigvuldigen (‘opvermenigvuldigen’)

100 x 20 via 10 x 200 48 : 12 via 2 x 12 = 24, 4 x 12 = 48, dus 4

●● Transformeren (en compenseren)

4 x 16 via (4 x 15) + 4

4 x 16 via 2 x 32
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voorlopig de typen rekenprocedures die we voor het domein Optellen en
aftrekken hebben onderscheiden (paragraaf 5.2).

● Bij de eerste rekenwijze, herhaald optellen en aftrekken,
vermenigvuldigen leerlingen door het getal zoveel keer te herhalen en
vervolgens het totaal uit te rekenen. Ze kunnen ook direct cumulatief
optellen (4 x 12 via 12, 24, 36, 48). Bij delen doen ze het omgekeerde:
herhaald aftrekken (50 : 12 via 50 – 12 = 38; 38 – 12 = 26 enzovoort).

● Rekenwijze 2, gebruik van relaties, verschilt van rekenwijze 1 is omdat de
leerlingen hier niet optellen of aftrekken, maar eigenschappen van getallen
en van vermenigvuldigen en delen toepasssen alsmede de relatie tussen
vermenigvuldigen en delen. Alle hoofdrekenmethoden die hierboven zijn
beschreven, behoren tot deze categorie.

● Rekenwijze 3, (hoofd)cijferen, is om twee redenen als aparte categorie
toegevoegd. Ten eerste om bij het onderwerp Vermenigvuldigen en delen:
bewerkingen de toegepaste vormen van cijferen te kunnen evalueren (zie
paragraaf 6.3). Ten tweede, omdat sommige leerlingen geen
hoofdrekenprocedures toepassen, maar uit het hoofd cijferen.
Tegenwoordig wordt er door leerlingen op sterk van elkaar verschillende
manieren gecijferd. Alle mogelijke vormen van cijferen behoren daarom tot
deze derde categorie rekenprocedures.

De oplossingswijzen van vier hoofdrekenopgaven zijn bij het onderwerp
Vermenigvuldigen en delen: bewerkingen in paragraaf 6.3 afgebeeld om een
idee te geven van de te verwachten differentiatie in oplossingswijzen.

Het tweede kerndoel dat als referentie dient (kerndoel 7), duidt belangrijke
aspecten van het mathematiseringsproces aan, dat wil zeggen de wijze waarop
leerlingen een ‘gewoon’ probleem door een wiskundige bril kunnen bekijken
teneinde het aan te pakken en op te lossen. Om dit vermogen van leerlingen te
kunnen toetsen zijn zes typen toepassingsproblemen geconstrueerd. In elk
type probleem heeft vermenigvuldigen (resp. delen) een van de betekenissen
die we in het leven van alledag aan deze rekenhandeling geven. Bij het
onderwerp Optellen en aftrekken: bewerkingen (paragraaf 5.3) komen deze
zelfde typen toepassingsproblemen in de toetsboekjes terug.

De onderscheiden betekenissen van vermenigvuldigen en delen in de toepassingsproblemen

Typerend voor het onderwerp Hoofdrekenen is de nadruk die gelegd is op
getallen waarbij hoofdrekenprocedures lonen (zie ook paragraaf 5.2). De afname
is ook anders dan bij de Basisoperaties en bij Bewerkingen. Leerlingen moeten
bij hoofdrekenen alle rekenstappen uit-hun-hoofd maken, zonder gebruik van

Vermenigvuldigproblemen Deelproblemen

Herhalen: voorbeeldopgave 2 Verhoudingsdeling: voorbeeldopgave 1

Verhoudingen: voorbeeldopgave 11 Interpretatie van de rest: voorbeeldopgave 10

Vermenigvuldigen: voorbeeldopgave 7 Verdelingsdeling: geen voorbeeldopgave
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een kladpapier. Vier van de vijf opgaven zijn toepassingsproblemen, de
resterende opgaven zijn contextloze vermenigvuldigingen en delingen.

Wat leerlingen kunnen

We hebben de hoofdrekenvaardigheid vermenigvuldigen en delen van de LOM-,
MLK- en basisschoolleerlingen geschat op basis van hun antwoorden op
zeventig contextloze opgaven en toepassingsproblemen. Deze opgaven,
waaronder de elf voorbeeldopgaven die hier zijn opgenomen, vormen samen de
vaardigheidsschaal Vermenigvuldigen en delen: hoofdrekenen.

Het niveau van de 12-jarige LOM-leerlingen is te vergelijken met het niveau
van de leerlingen halverwege groep 6 basisonderwijs. De gemiddelde 12-jarige
LOM-leerling beheerst voorbeeldopgaven 1 tot en met 4 goed en opgaven 5 en 6
matig. De vaardigheid van leerlingen rond percentiel 25 is te vergelijken met
die van de gemiddelde leerling eind jaargroep 5, terwijl leerlingen rond
percentiel 75 boven het niveau van de gemiddelde leerling eind jaargroep 6
uitkomen. Ongeveer 10% van deze leerlingen bereikt een niveau boven het
niveau van de gemiddelde leerling in jaargroep 7.
De leerlingen beneden percentiel 25 opereren op het niveau van basis-
schoolleerlingen die eind groep 5 op niveau D van het LVS zijn ingeschaald. De
voorbeeldopgaven 1 tot en met 4 weerspiegelen de stof die deze leerlingen min
of meer aankunnen. De minst vaardige leerlingen in deze groep (beneden
percentiel 10) komen niet verder dan een matige beheersing van voorbeeld-
opgaven 2 en 3 (4 x 55 en 28 : 4).
De 13-jarige LOM-leerlingen zijn, wat hun vaardigheid betreft, vergelijkbaar
met de basisschoolleerlingen eind jaargroep 6. De 5% vaardigste leerlingen
bereiken het niveau van de gemiddelde leerling eind jaargroep 8. Deze
leerlingen beheersen opgave 10 beter dan hun een jaar jongere, goed
presterende schoolgenoten.

De gemiddelde 12-jarige MLK-leerling rekent 20 schaalpunten lager dan de
gemiddelde leerling eind jaargroep 5. Deze leerling beheerst alleen voorbeeld-
opgave 1 goed en de opgaven 2 en 3 matig. Ongeveer 25% van de 12-jarige MLK-
leerlingen bereikt een niveau boven het gemiddelde eind jaargroep 5 van het
basisonderwijs, minder dan 10% boven het gemiddelde eind jaargroep 6. Deze
leerlingen beheersen dan de voorbeelopgaven 1 tot en met 4 goed en de
opgaven 5 en 6 matig.
De groep leerlingen beneden percentiel 25 heeft ongeveer dezelfde vaardigheid
als de basisschoolleerlingen eind groep 5 op niveau E en gedeeltelijk D. De
minst vaardige leerlingen (beneden percentiel 10) komen niet verder dan een
matige beheersing van voorbeeldopgave 1.
Ook de 13-jarige MLK-leerlingen rekenen onder het niveau van leerlingen eind
jaargroep 5 basisonderwijs. In vergelijking met hun een jaar jongere groeps-
genoten hebben ze maar weinig vooruitgang geboekt.
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Vermenigvuldigen en delen: hoofdrekenen

De vaardigheidsschaal bij het onderwerp 
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Aandachtspunten

De ontwikkeling die de afbeelding Vermenigvuldigen en delen: hoofdrekenen
laat zien, bevestigen de signalen die we uit de resultaten op het onderwerp
Vermenigvuldigen en delen: basisoperaties kregen: een groot deel van de LOM-
en met name MLK-leerlingen kent onvoldoende tafelproducten en/of heeft deze
producten te ‘mechanisch’ geleerd om zinvol te kunnen leren vermenigvuldigen
en delen (zie paragraaf 6.1). De stapjes laten drie ontwikkelingstrends in de
groep 12-jarige LOM- en MLK-leerlingen zien.
● Opvallend is ten eerste dat de 12-jarige MLK-leerlingen en een grote groep

13-jarige MLK-leerlingen nauwelijks in staat zijn elementaire
vermenigvuldigen en delingen tot 100 correct op te lossen.

Voorbeelden bij

de vaardigheidsschaal

Vermenigvuldigen en

delen: hoofdrekenen

1

Je hebt één gulden.

Hoeveel toverballen kun je dan

kopen?

_______ toverballen

2 Moeder heeft 4 maanden achter

elkaar 55 gulden opzij gelegd:

Hoeveel is dit samen?

_______ gulden

3 28 kinderen gaan met auto’s naar

een tentoonstelling.

In elke auto is plaats voor

4 kinderen.

Hoeveel auto’s moeten rijden?

_______ auto’s

4 Vul in

4 x 20 = 80

4 x 23 = _______ 

5 846 : 2 = _______ 

6

Hoeveel moet je voor dit vel

betalen?

_______ cent en dat is 

_______ gulden

7

Marcel kopieert 20 bladzijden van

het boek.

Hoeveel moet hij betalen?

_______ cent en dat is 

_______ gulden

8 526 : 5 = 105 rest _______ 

9

Op deze wagen mag niet meer dan

500 kg.

Hoeveel van deze zakjes van 40 kg

mag je per keer laden?

_______ zakjes

10

Op de sportdag krijgt elke leerling

één krentenbol.

Er zijn 138 leerlingen op school.

Hoeveel zakjes van 5 zijn er nodig?

_______ zakjes

11

Op deze kar kunnen 180 zakken

aardappelen.

In elke zak zit 21–2 kg.

Hoeveel kg is dat in totaal?

_______ kg
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xPercentiel

De ontwikkeling van de vaardigheid bij het onderwerp

11 10 halen, 9 betalen (ƒ 150 per stuk)

Zonder context: type 25x15; 400x700.

10 Zonder context: type 20x12 000.

Combinatie: type 40x12+17. Verdelen: type 16x 6.

Gegeven de opgaven 2255x4, 5x198, 10x49 welk antwoord is groter dan x en

kleiner dan y?

9 Vermenigvuldigen met het oppervlaktemodel: type 16x50 en opgave 7.

8 In context verdelen: type opgave 6.

Herhaald optellen/vermenigvuldigen: type 2x19 en 6x40.

7 In context verdelen: 6x60 via 6x50 en 6x10 (met zegels als context).

6 In context vermenigvuldigen: type 30x 6.

Gegeven de opgaven 20x5, 18x5 en 13x5, welk antwoord is groter dan 80 maar

kleiner dan 100?

In context verdelen: 8x30=240      8x45= ? 

5 In context verdelen: 8x30=240      8x35= ? En opgave 4.

Oppervlaktemodel: n x 10.

Zonder context: type 8x50.

4 In context vermenigvuldigen: n x 15 (met n<6).

3 In context verdelen: vb. 3x13 en opgave 2.

2 Twee keer zoveel: vb. 2x110

Verhoudingen: n bekers frisdrank met 1 fles, hoeveel met 10 flessen?

Herhaald optellen: n x 6.

1 6x3 via 3x3=9.

Herhaald optellen: n x 50.

10x10 via 5x10=50.

10 25 50 75 90 10 25 50 75 90

BO-g6 LOM-12j

Onvoldoende beheersing

Matige beheersing

Goede beheersing

Vermenigvuldigen: hoofdrekenen

Vaardigheid van MLK-12-jarige leerlingen

Goede Matige

beheersing beheersing

P90 blok 1-5 blok 6

P75 blok 1-3 blok 4-5

P50 blok 1 blok 2-3

P25 - blok 1

P10 - -
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;

De ontwikkeling van de vaardigheid bij het onderwerp

9 Verhoudingsdeling in context: opgave 9 (500:40).

1/10 van ƒ 82,50 is ?

Zonder context: type 80 000:400.

8 Verhoudinsgdeling in context: 4 voor ƒ 2; hoeveel kun je voor 4 gulden

en voor 6 gulden kopen?

7 Zonder context: type 90:7= ? rest ? en opgave 8.

Verhoudingsdeling in context: type 600:50.

Hoeveel is de rest bij 657:5.

6 Inwisselen van briefjes van 100 voor briefjes van 50.

Zonder context: hoeveel keer gaat 5 in 85?

Opgave 5.

5 In context samenstellen: 200 met ? x 50 of ? x 25.

Inwisselen: briefjes van 100 voor briefjes van 10 en briefjes van 25 voor munten

van 5 gulden.

Verhoudingsdeling als 20:5 en 1000:10.

4 Zonder context met rest als 50:6=8 met rest ?

3 Verhoudingsdeling in context: opgave 2 en eerlijk verdelen met

vergelijkbare getallen als uitgangspunt.

2 Eerlijk verdelen: type 18:3

1 Verhoudingsdeling: opgave 1.

10 25 50 75 90 10 25 50 75 90

BO-g6 LOM-12j

Onvoldoende beheersing

Matige beheersing

Goede beheersing

Delen: hoofdrekenen

Vaardigheid van MLK-12-jarige leerlingen

Goede Matige

beheersing beheersing

P90 blok 1-5 blok 6

P75 blok 1-2 blok 3-5

P50 blok 1 blok 2

P25 - blok 1

P10 - -

Percentiel
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● LOM- en MLK-leerlingen kunnen beter tot 100 optellen dan aftrekken. Ze
leren ook in dit gebied gemakkelijker te vermenigvuldigen dan te delen. Zo
kan tussen 25% en 50% van de 12-jarige LOM-leerlingen redelijk goed tot
100 vermenigvuldigen (zie het type 4 x 23). Maar een opgave als 90 : 7 wordt
slechts door 10% van deze groep beheerst. Dit betekent dat een zeer grote
groep 12-jarige LOM-leerlingen en vrijwel alle MLK-leerlingen de
voorwaarden missen die nodig zijn om zinvol en effectief tot 100 te leren
delen. We denken met name aan de voorwaardelijke oriëntatie op dit
gebied die basisschoolleerlingen tegenwoordig in de onderbouw (tot en met
groep 5) krijgen: de verkenning van vermenigvuldigen en delen in
contexten waarin deze bewerkingen verschillende betekenissen hebben en
op verschillende manieren kunnen worden gesymboliseerd én de daarbij
horende reconstructie en toepassing van de tafelproducten. Een relatief
grote groep LOM- en MLK-leerlingen ondervindt feitelijk dezelfde
problemen als de groep leerlingen beneden percentiel 25 in de reguliere
basisscholen aan het einde van groep 5 en 6.

● Opvallend is tenslotte hoe vermenigvuldigingen die structurerend
gemakkelijk zijn op te lossen, zeer moeilijk zijn voor 12-jarige LOM-
leerlingen. We doelen bijvoorbeeld op opgaven als 4 x 55 (blok 3;
voorbeeld 2), 4 x 23 (blok 4) en 13 x 5 (blok 6). Via verdubbelen is het
antwoord op de twee eerste opgaven zo gevonden. 13 x 5 vormt voor veel
leerlingen eind groep 5 evenmin een probleem: ze breiden gewoon de tafel
van 5 uit (11 x 5 = 55; 12 x 5 = 60; 13 x 5 = 65), passen de verwissel-
eigenschap toe in combinatie met ‘slim tellen’ (13 x 5 = 5 x 13 en dat is 10,
20, 30, 40, 50 ➝ 53, 56, 59, 62, 65) of ze splitsen 13 in 10 en 3 (5 x 10 = 50;
5 x 3 = 15; samen 50 + 15 = 65).

Tussendoelen, annex leerlijnen: vermenigvuldigen en delen tot 100 (Bron: Treffers e.a., 1999)

Operaties Groep Tussendoel

Vermenigvuldigen 4 (5) Kinderen kunnen in elementaire toepassingssituaties en in

notaties van herhaald optellen een vermenigvuldiging

herkennen en deze met de korte keernotatie beschrijven. Ook

zijn ze in staat om een formele keersom betekenis te geven.

Voorts doorzien ze, mede aan de hand van het rechthoek-

model, de twee kerneigenschappen van vermenigvuldigen, te

weten: de verdeeleigenschap (6 x 8 = 5 x 8 + 8) en de verwissel-

eigenschap (5 x 8 = 8 x 5). Bij het oplossen van tafelproducten

maken ze hiervan in groep 4 (5) gebruik, zowel bij kale

opgaven als in contextsituaties.

Eind groep 4 kennen ze ten minste de tafels van twee, vijf en

tien met hun omkeringen uit het hoofd en kunnen daarmee de

overige tafelproducten tot tien handig berekenen.

Delen 4 (5) Kinderen kunnen contextopgaven over (eerlijk) verdelen en

opdelen oplossen via herhaald optellen, herhaald aftrekken of

schattend vermenigvuldigen. De kinderen kunnen

verbindingen leggen tussen deze rekenoperaties.
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Meer factoren kunnen de moeilijkheidsgraad van het hoofdrekenen tot 100
verklaren, bijvoorbeeld:
● het inzicht in de structuur van getallen;
● het begrip van vermenigvuldigen en het inzicht in de eigenschappen van

vermenigvuldigen;
● de beschikking over de tafelproducten;
● de beheersing van tel- en optelvaardigheden;
● de kwaliteit van het werkgeheugen (omdat de leerlingen in deze toets uit

het hoofd moeten vermenigvuldigen);
● een combinatie van deze factoren.
Bovenstaande vaardigheidsaspecten vormen hoe dan ook belangrijke
hindernissen op weg naar de ontwikkeling van breed toepasbare
hoofdrekenprocedures en van cijferalgoritmen. In de hierna volgende paragraaf
komen we op deze kwestie terug bij het voorleggen van aandachtspunten bij
het onderwerp Vermenigvuldigen en delen: bewerkingen.

Verdeling 12-jarige LOM- en MLK-leerlingen naar jaargroep-

niveaus in het basisonderwijs

Vermenigvuldigen en delen: hoofdrekenen

Procenten

80

70

60

50

40

30

20

10

0
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6.3 Vermenigvuldigen en delen: bewerkingen

Inhoud

De vaardigheid die we met het onderwerp Vermenigvuldigen en delen:
bewerkingen onderzoeken vinden we terug in de kerndoelen Hoofdrekenen,
Cijferen en Mathematiseren:
● De leerlingen kunnen eenvoudige hoofdrekenopgaven vlot uitrekenen,

waarbij ze verschillende bewerkingen inzichtelijk toepassen (kerndoel 3,
hoofdrekenen).

● De leerlingen kunnen de bewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen
en delen volgens standaardprocedures of varianten daarvan uitvoeren en
deze in eenvoudige situaties toepassen (kerndoel 8, cijferen).

● De leerlingen kunnen een eenvoudige, niet in wiskundetaal aangeboden
probleemstelling zelf in wiskundige termen omzetten (kerndoel 7,
mathematiseren).

Het grootste verschil tussen Vermenigvuldigen en delen: bewerkingen en deze
operaties bij het onderwerp Vermenigvuldigen en delen: hoofdrekenen is dat de
leerlingen bij Bewerkingen afwisselende typen opgaven moeten oplossen. In
het ene geval loont het om een hoofdrekenprocedure toe te passen. In het
andere geval juist niet, omdat de getallen lastig te bewerken zijn en zich dus
meer voor een cijferaanpak lenen. Globaal genomen leent 80% van de opgaven
zich voor hoofdrekenen. Leerlingen kunnen echter alle opgaven cijferend
oplossen, als ze dat willen. In de regel gebruiken ze afwisselend beide reken-
vormen: hoofdrekenprocedures met of zonder aantekeningen op papier én de
geleerde cijferalgoritmen.
Afgezien van deze afwisseling van hoofdrekenopgaven en cijferopgaven,
verschillen de toetsopgaven inhoudelijk gezien niet van de opgaven voor hoofd-
rekenen. Dezelfde typen toepassingsproblemen komen terug (zie de voorbeelden
van paragraaf 6.2) en we verwachten dezelfde typen oplossingen, waarvan we
hier enkele voorbeelden geven. Hooguit zullen meer leerlingen cijferen, omdat
ze nu de mogelijkheid krijgen om hun rekenstappen op te schrijven.

Wat leerlingen kunnen

We hebben de vaardigheid vermenigvuldigen en delen van de LOM-, MLK- en
basisschoolleerlingen geschat op basis van hun antwoorden op tachtig
contextloze operaties en toepassingsproblemen. Deze opgaven, waaronder de
elf voorbeeldopgaven die hier zijn opgenomen, vormen samen de schaal
Vermenigvuldigen en delen: bewerkingen.
De 12-jarige LOM-leerlingen lijken wat hun vaardigheid bij dit onderwerp
betreft, sterk op de leerlingen eind jaargroep 5 basisonderwijs. Het verschil
bedraagt slechts 15 schaalpunten in het voordeel van de LOM-leerlingen. De
gemiddelde 12-jarige LOM-leerling rekent dus iets beter dan de gemiddelde
leerling van groep 5, maar haalt nog lang niet het niveau van de gemiddelde
leerling eind jaargroep 6. Deze leerling beheerst voorbeeldopgaven 1, 2, 3 en 5
goed en opgaven 4, 6 en 7 matig.
Deze middengroep in deze leeftijdscategorie, tussen percentiel 25 en 75, is in
vaardigheid vergelijkbaar met basisschoolleerlingen eind jaargroep 6 die op
niveau D en C rekenen.
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De leerlingen rond percentiel 75 rekenen op het niveau van de gemiddelde
basisschoolleerling eind groep 6. Ongeveer 5% van deze leerlingen doet niet
onder voor de gemiddelde basisschoolleerling eind jaargroep 7; zij beheersen
de eerste acht voorbeeldopgaven goed.
De groep leerlingen op percentiel 25 en lager is vergelijkbaar met leerlingen
eind jaargroep 5 basisonderwijs op niveau E, D en gedeeltelijk C. De minst
vaardige leerlingen in deze groep (beneden percentiel 10) beheersen ook de
gemakkelijkste voorbeeldopgave niet, maar ook leerlingen op percentiel 25
beheersen de eerste voorbeeldopgave slechts matig.
De vaardigheid van de gemiddelde 13-jarige LOM-leerling bij dit onderwerp is
vrijwel vergelijkbaar met die van de gemiddelde leerling eind jaargroep 6
basisonderwijs. Het verschil bedraagt slechts 10 schaalpunten in het voordeel
van groep 6.

De gemiddelde 12-jarige MLK-leerling rekent bijna 30 schaalpunten onder het
niveau van de gemiddelde leerling eind jaargroep 5 basisonderwijs. Deze
vaardigheid komt overeen met die van een basisschoolleerling die eind groep 5
op niveau C (Cito-LVS) is ingedeeld. Deze leerlingen beheersen voorbeeld-
opgaven 1 en 2 goed en voorbeeldopgaven 3 tot en met 5 matig. Opgave 6 ligt
buiten hun vaardigheidsbereik.
De vaardigheid van de leerlingen rond percentiel 75 is vergelijkbaar met die
van de gemiddelde basisschoolleerling eind jaargroep 5. De percentiel 25
leerlingen zouden in jaargroep 5 van het basisonderwijs op niveau D (Cito-LVS)
rekenen. Ze beheersen voorbeeldopgave 1 nog slechts matig.
Een kleine groep, minder dan 10%, is wat hun vaardigheid betreft, vergelijkbaar
met de gemiddelde leerling eind jaargroep 6. Ze beheersen dan minstens
voorbeeldopgaven 6, 7 en 8 al matig.
De groep leerlingen beneden percentiel 25 is vergelijkbaar met de basis-
schoolleerlingen uit jaargroep 5 die sterk achter lopen (niveau E en gedeeltelijk
D in Cito-LVS). De minst vaardige leerlingen uit deze groep beheerst geen
enkele voorbeeldopgave van de schaal. Deze leerlingen hebben nog moeite met
elementaire vermenigvuldigsituaties als het berekenen van het aantal potloden
in 5 getekende dozen van 5 potloden (5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 of 5 x 5 = 25). De
leerlingen rond percentiel 25 komen niet verder dan een matige beheersing van
voorbeeldopgave 1 (20 + 20 + 20).
De vaardigheid van de 13-jarige MLK-leerlingen ligt weinig hoger dan die van
hun een jaar jongere groepsgenoten en gemiddeld nog altijd onder het niveau
eind jaargroep 5 basisonderwijs. De vaardigste leerlingen rekenen als de
percentiel 90 leerlingen eind groep 5.

Aandachtspunten

Wat de hoofdrekenvaardigheid betreft, lijken de resultaten op de hoofdreken-
opgaven in de verzameling voor Vermenigvuldigen en delen: bewerkingen een
bevestiging in te houden van de trends en de aandachtspunten die we in
paragraaf 6.2 al hebben gesignaleerd:
● MLK-leerlingen hebben nauwelijks leren vermenigvuldigen en delen.
● Delen is veel moeilijker dan vermenigvuldigen. Zo kan 75% van de 12-jarige

LOM-leerlingen redelijk goed in het gebied tot 100 vermenigvuldigen (zie de
opgaven in de blokken 1 tot en met 4). Slechts 10% van de groep beheerst
echter de deling 50 : 12 (opgave 7) en 90 : 5.
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Rekencategorie Rekenprocedures bij voorbeeldopgave 5 Rekenprocedures bij Toetsopgave 24 x 24

1  Herhaald A 15 + 15 + 15 + 15 + 15 =

optellen en 10 + 10 = 20; 20 + 5 + 5 = 30;

herhaald enzovoorts

aftrekken
+15 +15 +15 +15

B 15  ➝➝ 30  ➝➝ 45  ➝➝ 60  ➝➝ 75

C 15  ➝➝ 30  ➝➝ 45  ➝➝ 60  ➝➝ 75

2  Gebruik van D 15 + 15 + 15 + 15 + 15 A 10 x 25 = 250 B 10 x 24 = 240

relaties ---30----+----30---+ 15 10 x 25 = 250 10 x 24 = 240

---------60---------+ 15 ➝➝ 75 4 x 25 = 100 5 x 24 = 120

Samen 600 Samen 600

E 15   15   15   15   15   15

10   10   10   10   10   10 C 24 x 25 = 12 x 50 = 6 x 100 = 600

10, 20, 30 , 40, 50; 55, 60, 65, 70, 75

D Foutief E Foutief

F 1 x 15 = 15 G 10 x 5 = 50 2 x 25 =   50 20 x 25 =   50

2 x 15 =30 11 x 5 = 55 4 x 25 = 100 4 x 25 = 100

3 x 15 = 45 12 x 5 = 60 Samen 150 Samen 150

4 x 15 = 60 13 x 5 = 65

5 x 15 = 75 14 x 5 = 70 F Correct G Correct

15 x 5 = 75 20 x 25 = 500 20 x 24 = 480

4 x 25 = 100 5 x 24 =

H 4 x 15 = 60 Dat weet ik! 60 + 15 = 75 Samen 600 100 + 20 = 120

Samen 600

I 2 x 15 = 30; 3 x 15 = 45; 30 + 45 = 75

J 10 x 5 = 50 K 5 x 10 = 50 L 25

5 x 5 = 25 + 5 x   5 = 25 + 50 +

75 75 75

3  (Hoofd)cijferen M 2 H 25 I 24 K 24

15   24 x   25 x   25 x

  5 x 100    4 x 20 120    5 x

75 500  20 x 100 480  20 x

600 80 600

400

600

L 25 M 24

  24 x   25 x

100 120

500 + 480 +

600 600

Voorbeeldopgave 5

Fred koopt 5 zakjes.

Dat zijn samen 

knikkers.

Toetsopgave

24 x 24 = 

Waargenomen rekenprocedures bij de oplossingen van de twee vermenigvuldigproblemen
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Waargenomen rekenprocedures bij de oplossing van de twee deelproblemen

Voorbeeldopgave 7

Wilco heeft 50 gulden

bij zich.

Hoeveel kippen kan

hij daarmee kopen?

kippen

Voorbeeldopgave 9

Denk mee en vul in.

De juf moet zeker 

bussen

huren.

Rekencategorie Rekenprocedures bij voorbeeldopgave 7 Rekenprocedures bij voorbeeldopgave 9

1  Herhaald A 12 B 4 A 60

optellen en 12 50 60

herhaald 12 12 – 60

aftrekken 12 + 38   60 +

48 12 – 240

26

12 –

14

12 –

02

2  Gebruik van A 1 =12 D 48  4x B Foutief

relaties 2 = 24 50 Tafel van 6

3 = 36 2 1 x 6 = 6

4 = 48 2 x 6 = 12 ➝➝ 2 x ➝➝ 120

3 x 6 = 18 ➝➝ 3 x ➝➝ 180

4 x 6 = 24 ➝➝ 4 x ➝➝ 124

5 x 6 = 30 ➝➝ 5 x ➝➝ 130

6 x 6 = 36 ➝➝ 6 x ➝➝ 136  Dus: 6 bussen 

(...)

10 x 6 = 60

C 1➝➝ 60 D 60 E 5 x 6 = 30

2➝➝ 120 120 5 x 60 = 300

3➝➝ 180 180 5 bussen

4➝➝ 240 240

5➝➝ 300

3  (Hoofd)cijferen E 12 / 50 \4 F 12 / 50 \ 4 F 60 G 284 H 284

– 48   36  3x     5  x 60 x 4 = 240  – 240  –

2 14 300 44 44

12

2 I 284 : 60 J 60 / 284 \ 4

120  2x 240

G 50 : 12  =  50 164 44

12 x 4 48  4x 120  2x Dus 5 bussen!

48               2 44
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Vermenigvuldigen en delen: bewerkingen

De vaardigheidsschaal bij het onderwerp 
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● Een aanzienlijke groep LOM-leerlingen en vrijwel alle MLK-leerlingen mist
belangrijke voorwaarden om zinvol en effectief te leren vermenigvuldigen
en delen.

Als we de cijfervaardigheid van LOM- en MLK-leerlingen vergelijken met die van
bijvoorbeeld leerlingen in groep 6 van de basisschool, zien we dat LOM- en MLK-
leerlingen niet structureel beter rekenen met pen en papier dan zonder pen en
papier. Dit suggereert dat deze leerlingen niet echt profiteren van de nadruk die
hun leraren op cijferen leggen. Ze kunnen immers alle opgaven cijferend (onder
elkaar) op een kladpapier uitrekenen, terwijl zij dat bij het onderwerp
Vermenigvuldigen en delen: hoofdrekenen niet kunnen doen. Dit zou kunnen
betekenen dat veel LOM- en MLK-leerlingen die een voorkeur voor cijferen
hebben, onvoldoende rekenfeiten kennen en de algoritmen onvoldoende
begrijpen om cijferend goede resultaten te bereiken. De moeilijkste typen
vermenigvuldiging, die de beste 12-jarige LOM-leerlingen matig beheersen, zijn 

Voorbeelden bij

de vaardigheidsschaal

Vermenigvuldigen en

delen: bewerkingen

1

Er lopen 3 rijen van 20 soldaten.

Hoeveel soldaten zijn dat?

_______ soldaten

2

Johan wisselt zijn bon in voor

appels. 

Hoeveel appels krijgt hij?

_______ appels

3 Mijn tante plakt 50 foto’s in een

album.

Op elke bladzijde plakt ze er 5.

Hoeveel bladzijden maakt ze vol?

_______ bladzijden

4 Tineke heeft 43 stripboeken.

Joost heeft er twee keer zoveel.

Hoeveel stripboeken heeft Joost?

_______ stripboeken

5

Fred koopt 5 zakjes.

Dat zijn samen _______ knikkers.

6

Moeder koopt 8 van deze pakjes.

Dit is bij elkaar _______ kauwgums.

7

Wilco heeft 50 gulden bij zich.

Hoeveel kippen kan hij daarmee

kopen?

_______ kippen

8

Dit kost bij elkaar ƒ _______ 

9 Denk mee en vul in.

De juf moet zeker _______ bussen

huren.

10 452 x 85 = _______ 

11 8275 : 4 = _______ rest _______ 
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x x 

De ontwikkeling van de vaardigheid bij het onderwerp

7 Zonder context: type 24x57 en 108x84.

6 Vermenigvuldigingen als 36x54; 25x23; 20x5,50; 346xƒ8,-.

Zonder context: type 70x74; 24x25; 76x50.

5 Vermenigvuldigen als in opgave 8.

Verdelen: 72x358 is evenveel als 2x358 en nog ?

Zonder context: type 7x17; 8x2,50.

4 Vermenigvuldigingen als opgaven 4 en 6.

In context vermenigvuldigen: type 40x5; 14x6; 7x40.

3 In context vermenigvuldigen: type opgave 5.

Toepassen van de tafel van 6.

Zonder context: type 43x2.

2 In context vermenigvuldigen: type 5x11; 3x13; 4x20; 3x25; opgave 1.

1 Herhaald optellen van het type n x 5.

10 25 50 75 90 10 25 50 75 90

BO-g6 LOM-12j

Onvoldoende beheersing

Matige beheersing

Goede beheersing

Vaardigheid van MLK-12-jarige leerlingen

Goede Matige

beheersing beheersing

P90 blok 1-3 -

P75 blok 1-2 blok 3

P50 blok 1 blok 2

P25 - blok 1

P10 - -

© Cito Instituut voor Toetsontwikkeling

Vermenigvuldigen: bewerkingen

Percentiel
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: : 

De ontwikkeling van de vaardigheid bij het onderwerp

6 Verhoudingsdeling in context: type 864:4.

Verpakkingen als 256:6.

5 Verhoudingsdeling in context: type 1350:3; 450:80; 828:36; opgave 9.

Zonder context: type 369:3; 738:34; 84:4; 744:24.

4 Zonder context: type 90:5.

In context eerlijk verdelen: type 320:4.

Opgave 7. 

3 Verhoudingsdeling in context: type 80:4 en 35:8 (rest-probleem).

Verpakkingen met rest als in 34:10.

Zonder context: type 60:3; 75:7= ? rest ?; 480:8.

2 Verhoudingsdeling als opgave 3.

Verpakkingen: toepassing van de tafel van 4.

1 Inwisselen als opgave 2.

10 25 50 75 90 10 25 50 75 90

BO-g6 LOM-12j

Onvoldoende beheersing

Matige beheersing

Goede beheersing

Vaardigheid van MLK-12-jarige leerlingen

Goede Matige

beheersing beheersing

P90 blok 2 blok 3

P75 blok 1 blok 2

P50 blok 1 -

P25 - -

P10 - -

© Cito Instituut voor Toetsontwikkeling

Delen: bewerkingen

Percentiel
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25 x 23 en 346 x 8 en de moeilijkste typen deling 369 : 3 en 738 : 34. De LOM-
leerlingen in percentiel 25 en het gros van de MLK-leerlingen hebben nog
problemen met een product als 5 x 15 en een deling als 60 : 3.

Tussendoelen, annex leerlijnen: vemenigvuldigen en delen tot 100 (Bron: Treffers e.a., 1999)

De kwalitatieve analyse van oplossingswijzen na deze rapportage zal
duidelijker moeten maken wat de meest structurele problemen zijn bij
vermenigvuldigen en delen, zowel wat het hoofdrekenen als wat het cijferen
betreft. De uitkomst van deze aanvullende analyse is van direct belang voor de
inrichting van de zorg op dit gebied. We denken niet alleen aan de verbetering
van de condities van het leren rekenen tot 100, maar ook aan de verdere
ontwikkeling van de doorgaande lijn in de richting van vermenigvuldigen en
delen tot 1000. Op dit moment komt immers hooguit 10% van de 12-jarige LOM-
leerlingen toe aan vermenigvuldigen en delen in dit gebied (niveau van de
gemiddelde leerling eind groep 7). Het is denkbaar dat met name 13-jarige
LOM-leerlingen beter uit de verf zouden kunnen komen indien de leerlijn op dit
gebied zou kunnen worden verbeterd.

Al met al moeten we concluderen dat een grote groep LOM-leerlingen en
praktisch alle MLK-leerlingen in de loop van hun basisonderwijs nauwelijks
vorderingen maken op het gebied van vermenigvuldigen en met name delen.
Het eindniveau is hoe dan ook ontoereikend om zich in alledaagse reken-
situaties te kunnen redden en biedt weinig perspectief voor betekenisvolle
leerervaringen in het vervolgonderwijs.

Operaties Groep Tussendoel

Vermenigvuldigen 4 (5) Kinderen kunnen in elementaire toepassingssituaties en in

notaties van herhaald optellen een vermenigvuldiging

herkennen en deze met de korte keernotatie beschrijven. Ook

zijn ze in staat om een formele keersom betekenis te geven.

Voorts doorzien ze, mede aan de hand van het rechthoek-

model, de twee kerneigenschappen van vermenigvuldigen, te

weten: de verdeeleigenschjap (6 x 8 = 5 x 8 + 8) en de

verwisseleigenschap (5 x 8 = 8 x 5). Bij het oplossen van

tafelproducten maken ze in groep 4 (5) daarvan gebruik, zowel

bij kale opgaven als in contextsituaties.

Eind groep 4 kennen ze ten minste de tafels van twee, vijf en

tien met hun omkeringen uit het hoofd en kunnen daarmee de

overige tafelproducten tot tien handig berekenen.

Delen 4 (5) Kinderen kunnen contextopgaven over (eerlijk) verdelen en

opdelen oplossen via herhaald optellen, herhaald aftrekken of

schattend vermenigvuldigen. De kinderen kunnen

verbindingen leggen tussen deze rekenoperaties.
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Verdeling 12-jarige LOM- en MLK-leerlingen naar jaargroep-

niveaus in het basisonderwijs

Vermenigvuldigen en delen: bewerkingen

Procenten

80

70

60

50

40

30

20

10

0

© Cito Instituut voor Toetsontwikkeling

> gem jrgr 4

< gem jrgr 5

<  gem jrgr 4

LOM MLK LOM MLK LOM MLK LOM MLK LOM MLK LOM MLK

> gem jrgr 6

< gem jrgr 7

> gem jrgr 5

< gem jrgr 6

> gem jrgr 8> gem jrgr 7

< gem jrgr 8



Pagina 94

6.4 Samenvattende conclusie

Als we alle resultaten op de drie onderwerpen over Vermenigvuldigen en delen
in ogenschouw nemen, moeten we constateren dat de 12-jarige LOM-leerlingen
ongeveer even goed vermenigvuldigen en delen als de leerlingen aan het einde
van groep 5 basisonderwijs. De verschillen met de leerlingen eind groep 8
basisonderwijs zijn dus erg groot. Slechts de leerlingen in percentiel 90 doen
niet onder voor de gemiddelde leerling eind jaargroep 8. Een kwart van de
groep 12-jarige LOM-leerlingen ondervindt dezelfde leerproblemen op dit
gebied als de zorgleerlingen eind groep 5 basisonderwijs en 50% van de groep
komt niet verder dan vermenigvuldigingen als 6 x 15 en delingen als 80 : 4.
Alleen met bewerkingen op papier bereiken de 13-jarige LOM-leerlingen
duidelijk betere resultaten dan hun jongere schoolgenoten.

70 tot 75% van de 12-jarige MLK-leerlingen vermenigvuldigt en deelt onder het
niveau van de gemiddelde leerling eind jaargroep 5 basisonderwijs. Ongeveer de
helft van de groep rekent op het niveau van de zorgleerlingen aan het einde van
groep 5 basisonderwijs (percentiel 10 en percentiel 25). Deze leerlingen hebben
nog moeite met producten als 7 x 5 en 4 x 4 en delingen als 54 : 6. Ze kennen
nog te weinig tafelproducten en begrijpen nog te weinig wat vermenigvuldigen
en delen is om op korte termijn vooruitgang te kunnen boeken. De vaardigste
leerlingen (percentiel 90) lossen de problemen en de contextloze opgaven op op
het niveau van een goede basisschoolleerling eind jaargroep 5. Dit betekent dat
het tussendoel van het rekenen tot 100 (groep 4-5) in feite voor de meeste MLK-
leerlingen een einddoel is. Dit geldt ook voor een grote groep 13-jarige MLK-
leerlingen, aangezien deze oudere leerlingen op alle drie onderwerpen
nauwelijks vorderingen maken ten op zichte van hun jongere schoolgenoten.

Het lijkt erop dat LOM- en MLK-leerlingen niet beter vermenigvuldigen en
delen als ze hun rekenstappen op kunnen schrijven dan wanneer ze uit het
hoofd moeten rekenen. Het gebrek aan voorwaardelijke kennis, inzichten en
vaardigheden zou dit kunnen verklaren. We denken met name aan gebrek aan
kennis van de tafels en andere handige getalrelaties, gebrek aan begrip van de
aard en de eigenschappen van beide operaties en aan de gebrekkige beheersing
van basale optel- en aftrekrekenvaardigheden.

De waargenomen ontwikkelingslijn suggereert tenslotte dat, evenals bij optellen
en aftrekken, de zwakke LOM- en MLK-leerlingen met name behoefte hebben
aan een lange en brede organisatie van de getallen, gekoppeld aan de verkenning
van de betekenissen en van de eigenschappen van vermenigvuldigen en delen
(zie paragraaf 5.4). Ook bij dit onderwerp zouden leraren meer de eigen noties en
informele oplossingswijzen van de leerlingen als vertrekpunt moeten nemen om
het leerproces structureel te kunnen verbeteren.
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Het domein Meten omvat drie onderwerpen: Meten van lengte,

oppervlakte, inhoud en gewicht, Tijd en Geld. De twee laatste

onderwerpen behoren in het speciaal onderwijs tot het zogenaamde

werkelijkheidsrekenen, dat vooral bedoeld is om de zelfredzaamheid

van de kinderen te bevorderen.

Van ieder onderwerp beschrijven we de inhoud waarop de opgaven-

verzameling is gebouwd, vervolgens de vaardigheden van LOM- en

MLK-leerlingen en formuleren daarna aandachtspunten op basis van

de waargenomen achterstand van groepen leerlingen. In een

afsluitende paragraaf zetten we de belangrijkste bevindingen en

aandachtspunten op een rijtje.

7 Meten

7.1 Meten

Inhoud

De vaardigheden die we met het onderwerp Meten van lengte, oppervlakte,
inhoud en gewicht (kort aangeduid als het onderwerp Meten) onderzoeken, zijn
terug te vinden in de volgende drie kerndoelen:
● De leerlingen hebben inzicht in de relatie tussen de belangrijkste

grootheden en de bijbehorende maateenheden (kerndoel 18).
● De leerlingen kennen de gangbare maten van lengte, oppervlakte, inhoud,

tijd, snelheid, gewicht en temperatuur en kunnen deze in eenvoudige
toepassingssituaties hanteren (kerndoel 19).

Enigszins afwijkend van het eerste kerndoel leggen we minder de nadruk op de
relatie tussen lengte, oppervlakte en inhoud en meer op het vaststellen en
vergelijken van lengtes, oppervlakten en inhouden op verschillende niveaus van
inzicht en vaardigheden. Relaties tussen grootheden krijgen in de regel in LOM-
en met name MLK-scholen minder aandacht dan in de reguliere basisscholen.
Wanneer we niettemin het accent in de opgavenverzameling op deze relaties
zouden leggen, dan is het risico groot dat de vergelijking tussen de basisschool-
en SO-leerlingen onmogelijk wordt. Het aspect Tijd in kerndoel 19 wordt als een
afzonderlijk onderwerp geëvalueerd (zie paragraaf 7.2).
Op het meest informele niveau rekenen de leerlingen met aantallen (afgebeelde)
natuurlijke maten als tegels, roostervierkantjes, pakjes, en dergelijke. Op het
meest formele niveau moeten ze, volgens de geijkte formules, een berekening
maken. We doen daarbij slechts een beroep op de kennis van de meest
gebruikelijke maten van ons meetsysteem en van de meest gebruikelijke
relaties tussen maateenheden.
De leerinhouden en opgaven voor het onderwerp Meten weerspiegelen het
leertraject van de meest gebruikte reken-wiskundemethoden in het reguliere
basisonderwijs. In dit leertraject kunnen we drie fasen onderscheiden:
informeel meten en vergelijken, meten en vergelijken met behulp van
natuurlijke maten en formeel meten en vergelijken. De drie fasen structureren
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per deelonderwerp (lengte/afstand; oppervlakte; inhoud/gewicht) de
doorgaande lijn van groep 3 tot en met groep 8 van het basisonderwijs. In die
zin weerspiegelt de verzameling opgaven enerzijds de geleidelijke ontwikkeling
van de notie van meten en van maten en anderzijds de toenemende
standaardisering van meetprocedures en berekeningen.

Leerinhouden van het onderwerp Meten (lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht) gekoppeld aan de

fasering van het leerproces

Bij de eerste peiling is gebleken dat veel leerlingen weinig vertrouwd zijn met
ons maatsysteem. We beperken ons daarom tot de maten die leerlingen in hun
dagelijkse leefomgeving het meest tegenkomen. We proberen ook vast te
stellen in hoeverre leerlingen een idee hebben van de werkelijke maten van
vertrouwde objecten in hun leefomgeving, zoals bijvoorbeeld de hoogte van een
kerktoren, een deur of een bestelwagen. Alleen in de toetsen op het niveau van
jaargroep 7 en 8 vragen we de leerlingen in bepaalde contexten gegevens te
herleiden. In een beperkt aantal opgaven worden ook relaties tussen
grootheden in eenvoudige tabellen en grafieken aan de orde gesteld. De nadruk
ligt dan op het aflezen en op de interpretatie van de gegevens. Enkele opgaven
van de toets tenslotte doen een beroep op het begrip van de relatie tussen de
vorm, de lengte en de oppervlakte van meetkundige figuren.

Wat leerlingen kunnen

We hebben de vaardigheid van de leerlingen geschat op basis van de resultaten
van de MLK-, LOM- en basisschoolleerlingen op zeventig toetsopgaven. Deze
opgaven, waaronder de elf voorbeeldopgaven die hierna zijn opgenomen,
vormen samen de vaardigheidsschaal Meten.

Fasering van het leerproces Leerinhouden en voorbeeldopgaven

Informeel meten en vergelijken ●● Vergelijken op het oog, via meetkundige

(meetkundig kwalitatief) handelingen als omvormen, samenstellen of via

ruimtelijk redeneren.

Formeel meten en vergelijken ●● Notie van standaardmaten (opgaven 9 en 10) en van

de maat van bekende objecten.

●● Herleiden (opgave 12).

●● Aflezen van een meetinstrument (opgave 4).

●● Gebruik van een schaallijn en van een tekening op

schaal (opgaven 5 en 10).

●● Rekenen aan de hand van standaardmaten, waarbij

formele procedures worden toegepast (opgave 11).

Meten en vergelijken met behulp ●● Tellen van afgepaste eenheden (opgaven 1, 2, 3, 6, en 7).

van natuurlijke maten  ●● Afpassen van een object als intermediair hulpmiddel.

●● Gebruik van andere grootheden (indirect meten)

(opgave 8).
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1

Hoeveel stukjes liggen er als de

puzzel af is?

_______ stukjes

2 Anja legt 3 weggetjes met lucifers.

Welk weggetje is het langst?

weggetje _______ 

3

Hoeveel kratten staan hier?

_______ kratten

4

Hoeveel weegt Peter?

_______ kilo

5

Hoe hoog is de toren?

A 18 m

B 30 m

C 60 m

D 100 m

6

Uit hoeveel tegels bestaat het

landschap op de muur?

_______ tegels

7

Hoeveel kisten passen er in dit

laadruim?

_______ kisten

8

Hoeveel kost de lange lap?

ƒ _______

9

Het etiket is gescheurd.

Wat heeft er achter ‘12’ gestaan?

A cm2

B dm2

C m2

10

Hoe lang is de woonkamer in

werkelijkheid?

A 880 mm

B 880 cm

C 880 m

11

Hoeveel blokjes van 1 cm3 passen 

in dit doosje?

_______ blokjes

12

In de fles zit 1 liter sap.

Hoeveel ml is dat?

_______ ml

Voorbeelden bij

de vaardigheidsschaal

Meten
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De ontwikkeling van de vaardigheid bij het onderwerp

6 Inhouden bepalen via m lagen van n objecten.

Inhouden vergelijken door blokjes van 1x1x1 mentaal in doosjes te zetten.

Omtrekken van op roosterpapier getekende objecten vergelijken.

5 Inhouden bepalen (opgave 7) en oppervlakte bepalen (opgave 8).

Herleidingen van gewichtsmaten (3     kg is ? gram) en lengtematen (van m naar

cm en omgekeerd). Toepassingen als 50 cm op 3 m afpassen en het verschil

tussen 3 km en 2600 meter bepalen. 

4 Omtrek bepalen via nx 250.

Oppervlakte bepalen en vergelijken: opgave 6

3 Hoogte bepalen via het afpassen van een schaallijnstuk: opgave 5.

Gewicht van een pakje boter inschatten, gewicht op een weegschaal aflezen

(opgave 4). Inhoud van stapels bepalen en vergelijken met behulp van natuurlijke

maten: opgave 3.

2 Kosten van afgebeelde tegelvloertjes bepalen via n x 10 en n x 5. 

Gewichten in een tabel vergelijken. 

Lengtes vergelijken: opgave 2.

1 Inhouden op het oog vergelijken. Aantal dozen bepalen via "zoveel rijen van

zoveel (en de rest)" en via "zoveel lagen (of "torens") van zoveel". 

Het totaal aantal stukjes van een gedeeltelijk gelegde puzzel bepalen: opgave 1.

Prijs van een "half stuk" bepalen.

10 25 50 75 90 10 25 50 75 90

BO-g6 LOM-12j

Onvoldoende beheersing

Matige beheersing

Goede beheersing

Vaardigheid van MLK-12-jarige leerlingen

Goede Matige

beheersing beheersing

P90 blok 2 blok 3

P75 blok 1 blok 2

P50 blok 1 -

P25 - -

P10 - -

Meten

1__
2

Percentiel
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Het vaardigheidsniveau van 12-jarige LOM-leerlingen laat zich het best
vergelijken met dat van leerlingen in jaargroep 5 van het basisonderwijs.
De gemiddelde leerling beheerst opgaven 1 tot en met 5 goed, opgaven 6 en 7
matig en de overige opgaven onvoldoende. De allerbeste leerlingen in deze
groep (ongeveer 10%) hebben een vaardigheidsniveau op of boven dat van de
gemiddelde leerling in jaargroep 7. Aan de andere kant van de vaardigheids-
verdeling heeft 10% van de leerlingen een niveau op of zelfs beneden dat van
jaargroep 4 in het basisonderwijs. De leerlingen op percentielniveau 25
onderscheiden zich van de gemiddelde leerling door een minder goede
beheersing van de opgaven 3, 4 en 5.
De 13-jarige LOM-leerlingen behalen uitzonderlijk goede resultaten op dit
gebied, in vergelijking met de resultaten op alle andere onderwerpen. 60% van
de leerlingen overstijgt het niveau van de gemiddelde leerling eind groep 6
basisonderwijs. Dit is ongeveer 10% meer dan bij de andere onderwerpen van
deze peiling. Uitzonderlijk is ook dat ruim 15% van de leerlingen minstens op
het niveau van de gemiddelde leerling eind jaargroep 8 opereert. De gemiddelde
leerling in deze groep beheerst de eerste zes à zeven opgaven goed.
De vaardigheidsverdeling van 12-jarige MLK-leerlingen ligt op het niveau van
leerlingen in jaargroep 4 basisonderwijs. De gemiddelde 12-jarige MLK-leerling
beheerst de eerste drie à vier voorbeeldopgaven matig tot zeer matig.
Leerlingen op percentielniveau 75 in deze groep beheersen de eerste twee
opgaven goed en de volgende vier matig. Deze leerlingen opereren onder het
niveau van de gemiddelde leerling in jaargroep 5 (niveau C eind groep 5 Cito-
LVS). Ongeveer 10% van deze leerlingen rekent op of iets boven het niveau van
de gemiddelde leerling in jaargroep 5. Ongeveer 25% van de leerlingen in deze
groep heeft nog zeer weinig ervaring opgedaan op dit gebied. De vaardigste
leerlingen in deze groep komen niet veel verder dan een zeer matige
beheersing van voorbeeldopgaven 1 en 2.
De 13-jarige MLK-leerlingen presteren ook aanzienlijk beter dan hun één jaar
jongere schoolgenoten. Gemiddeld ligt hun niveau echter nog beneden dat van
leerlingen in jaargroep 5, maar geschat wordt dat iets meer dan 10% van deze
leerlingen een niveau bereikt rond het gemiddelde in jaargroep 6.

Aandachtspunten

Er zijn nog geen tussendoelen voor dit meetonderwerp geformuleerd. Daarom
nemen we de leerlijn van de meest gebruikte rekenmethode als inhoudelijke
referentie om de ernst van de achterstand van LOM- en MLK-leerlingen aan te
duiden. De auteurs van moderne rekenmethoden volgen de lijn van de
natuurlijke ontwikkeling van maten, meet- en rekenprocedures, zoals die
destijds door de Wiskobasgroep is ontwikkeld. De leerlingen vergelijken eerst
grootheden ‘op het oog’ en met behulp van een ‘intermediair’ waarvan lengte,
oppervlakte, inhoud of gewicht als referentie(maat) dient. Lichaamsdelen
fungeren vaak als de natuurlijke referenties voor bijvoorbeeld lengte en afstand.
Van hieruit ontwikkelen de leerlingen natuurlijke maten en procedures om met
die maten lengte en afstand, oppervlakte, inhoud en gewicht – met verschillende
graden van nauwkeurigheid – te kunnen vaststellen. In deze fase krijgt ook
indirect meten de aandacht, bijvoorbeeld het vergelijken van de oppervlakte van
vloerbedekking via de prijs per meter. De telrij dient in deze fase als reken-
instrument bij het afpassen en tellen van maten of het bepalen van afgepaste of
af te passen eenheden. Andere modellen zoals bijvoorbeeld de roosterstructuur
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ondersteunen deze telactiviteiten. Deze oriëntatie legt de basis voor de daarop
geënte introductie van standaardmaten en de ontwikkeling van standaard-
technieken en -(reken)procedures. Een belangrijk aspect van deze leerlijn is
tenslotte de nadruk die gelegd wordt op de relatie tussen grootheden
(bijvoorbeeld tussen omtrek, oppervlakte en inhoud) en op dwarsverbindingen
met andere onderdelen van het rekenprogramma, met name verhoudingen,
meetkunde en het organiseren van meetgegevens in tabellen en grafieken.

12-jarige LOM-leerlingen op percentiel 25 beheersen de eerste twee blokken
goed. Deze leerlingen, en alle minder vaardige leerlingen, hebben al een
aanzienlijke achterstand ten opzichte van de basisschoolleerlingen einde
jaargroep 6. De situatie is des te ernstiger aangezien basisschoolleerlingen al
enige jaren minder goed op dit gebied presteren dan verwacht (zie Janssen e.a.,
1999). Deze leerlingen kunnen slechts de meest basale problemen op het gebied
van Meten enigszins correct oplossen. Dit zijn de problemen die een beroep
doen op het gebruik van natuurlijke maten.
De gemiddelde 12-jarige LOM-leerling beheerst de eerste drie blokken goed, de
blokken 4 en 5 matig; de inhoud van blok 6 blijkt voor deze leerling nog
moeilijk te zijn. Dit wijst erop dat deze leerling nog sterk afhankelijk is van
afpassend en tellend meten (zie bijvoorbeeld opgave 3). Deze leerlingen kunnen
een gewicht op een weegschaal aflezen (zie opgave 4) en de lengte van een op
een schaal afgebeeld object bepalen met behulp van een eenvoudige schaallijn.
Het kunnen omgaan met meer formele maten en instrumenten, zoals in de
blokken 4 en 5 wordt geïllustreerd, wordt door deze leerlingen matig beheerst.

Zelfs de beste 12-jarige MLK-leerlingen komen wat hun vaardigheid op het
onderwerp Meten betreft, niet veel verder dan wat in de eerste twee blokken
wordt beschreven. 13-jarige MLK-leerlingen scoren iets beter: ongeveer een
kwart van deze groep haalt het eindniveau van blok 3 van de tabel, te
vergelijken met het hierboven beschreven niveau van de gemiddelde 12-jarige
LOM-leerling.

Concluderend kunnen we stellen dat een zeer grote groep LOM- en met name
MLK-leerlingen niet toekomt aan de beheersing van elementaire meet- en
rekenprocedures op het gebied van lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht, die
toch tot het standaardprogramma van het reguliere basisonderwijs behoren.
Deze situatie is zorgelijk als we de doorgaande ontwikkeling van deze
leerlingen in ogenschouw nemen. We denken daarbij enerzijds aan de eisen die
voortkomen uit de beroepsperspectieven van deze leerlingen en anderzijds aan
hun zelfredzaamheid in het leven van alledag. Meten speelt zo’n belangrijke rol
in de lagere beroepsopleidingen en in het maatschappelijke leven, dat alle
leerlingen in het primair onderwijs, dus ook de minst vaardigen, elementaire
gereedschappen zouden moeten ontwikkelen waarmee ze zinvol, zelfstandig en
slagvaardig op en buiten de school kunnen handelen.
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Verdeling 12-jarige LOM- en MLK-leerlingen naar jaargroep-

niveaus in het basisonderwijs
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7.2 Tijd

Inhoud

De vaardigheid die we met het onderwerp Tijd onderzoeken, vinden we terug in
de volgende drie kerndoelen:
● De leerlingen kunnen klokkijken en tijdsintervallen berekenen, ook met

behulp van de kalender (kerndoel 16).
● De leerlingen kennen de gangbare maten van (…) tijd (…) en kunnen deze

in eenvoudige toepassingssituaties hanteren (kerndoel 19).
We onderzoeken met name hoe goed de leerlingen klok kunnen kijken en hoe
effectief ze een kalender, een tv-gids en een spoorboekje kunnen raadplegen.
Daarnaast gaan we ook na hoe goed ze tijdsintervallen kunnen aflezen en
uitrekenen en in welke mate de kinderen een notie hebben van samengestelde
grootheden als snelheid. Kortom, we leggen de nadruk op de meest
voorkomende vragen en behoeften uit het leven van alledag. Daarom zijn, op
enkele herleidingsopgaven na, alle toetsvragen in een context voorgelegd.

Leerinhouden van het onderwerp Tijd (kalender en klok)

De opgaven over klokkijken dekken de leerlijn van de meest gebruikte reken-
boeken voor het basisonderwijs. Vanaf jaargroep 6 wordt daarin de nadruk
gelegd op het gebruik van de digitale notatie in verschillende contexten. Bij de
kalendervraagstukken ligt de nadruk op basiskennis als de volgorde van dagen
en maanden en elementaire vaardigheden als het gebruik van de systematiek
van een kalenderjaar in verschillende contexten. De visualiseringmiddelen en
tabellen in de toets komen overeen met wat de leerlingen thuis en op straat

Leerinhouden Voorbeeldopgaven

Klokkijken

●● Aflezen van hele uren, halve uren, kwartieren en minuten. ●● Opgaven 1, 2 en 7

●● Omzetten van ‘gewone’ tijdaanduiding in digitale 

tijdaanduiding en omgekeerd.

●● Tijdstippen en tijdduren bepalen en vergelijken. ●● Opgaven 3, 6, 8, 9 en 10

●● Interpreteren van visualiseringsmiddelen en tabellen ●● Opgaven 4, 9 en 12

(tv-gids, spoorboekje, uithangborden, enzovoort).

●● Notie van samengestelde grootheden: tijd-prijs; tijd- ●● Opgave 11

aantallen en tijd-afstand.

Kalendergebruik

●● Basiskennis: structuur van de kalender en volgorde van

de dagen en maanden.

●● Gebruik van de systematiek van de kalender bij de ●● Opgave 5

oplossing van toepassingsproblemen.

●● Gebruik van de kalender in verbinding met andere 

rekenonderwerpen (getalbegrip, hoofdrekenen en 

verhoudingen), bijvoorbeeld bij het vergelijken van

huurprijzen van kamers (ƒ 120,- per week, tegen 

ƒ 500,- per maand en ƒ 2400,- per jaar.
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tegenkomen: tv-programma’s, openingstijden van winkels, vertrektijden van
tram en bus en tabellen van het spoorboekje. We leggen de nadruk op de
elementaire begrippen (dag, maand, week, begintijd, reisduur en dergelijke) en
op alledaagse praktische vaardigheden (bepalen hoeveel woensdagen een
maand telt, hoe laat een uitzending begint, en dergelijke). In de toetsen voor
jaargroep 7 en 8 leggen we ook de verbinding tussen tijd en andere grootheden,
met name aantallen, prijs en afstand.

Wat leerlingen kunnen

We hebben de vaardigheid van de leerlingen geschat op basis van de
antwoorden van MLK-, LOM- en basisschoolleerlingen op 75 opgaven. Deze
opgaven, waaronder de twaalf voorbeeldopgaven die hierna zijn opgenomen,
vormen samen de vaardigheidsschaal Tijd.
De gemiddelde 12-jarige LOM-leerling opereert vrijwel op het niveau van de
gemiddelde leerling eind jaargroep 5 basisonderwijs. De afstand tot de
gemiddelde leerling eind jaargroep 6 is groot. De gemiddelde 12-jarige LOM-
leerling beheerst de voorbeeldopgaven 1 tot en met 7 goed, de opgaven 8 en 9
matig en de opgaven 10 tot en met 12 worden onvoldoende beheerst. De
leerlingen tussen percentiel 25 en percentiel 75 – de middengroep dus – opereren
rondom het niveau van de gemiddelde leerling eind jaargroep 5 (niveau C en B
Cito/LVS-normering). Ongeveer 25% van de leerlingen heeft een vaardigheids-
niveau op of boven het niveau van de gemiddelde leerling in jaargroep 6. Deze
leerlingen beheersen de eerste 9 opgaven goed, opgave 10 matig en ook voor hen
geldt dat de opgaven 11 en 12 nog (te) moeilijk zijn. De leerlingen beneden
percentiel 25 zijn te vergelijken met de laagst presterende leerlingen in jaar-
groep 5 basisonderwijs (niveau E, D en gedeeltelijk C). De vaardigste leerlingen
van deze groep beheersen voorbeeldopgaven 1 tot en met 4 goed en opgaven 5
tot en met 8 matig. De minst vaardige leerlingen (beneden percentiel 10)
beheersen in de regel voorbeeldopgaven 1 en 2 goed. Voorbeeldopgaven 3, 4 en 5
markeren de grens van de vaardigheid van deze leerlingen.
De groep 13-jarige LOM-leerlingen opereren iets onder het niveau van de
basisschoolleerlingen aan het einde van jaargroep 6. De gemiddelde leerling
beheerst de voorbeeldopgaven 1 tot en met 9 goed en voorbeeldopgave 10
matig. De vaardigste leerlingen (boven percentiel P90) opereren minstens op
het niveau van de gemiddelde leerling eind jaargroep 8, de minst vaardige
leerlingen (beneden percentiel P10) ruim onder het niveau van de gemiddelde
leerling eind jaargroep 5.
De gemiddelde 12-jarige MLK-leerling presteert beter dan de gemiddelde
basisschoolleerling eind jaargroep 4, maar minder goed dan de gemiddelde
leerling eind jaargroep 5. Deze leerling beheerst voorbeeldopgaven 1 tot en met
4 goed en voorbeeldopgaven 5 tot en met 7 matig. Voorbeeldopgave 8 ligt voor
deze leerling in de zone van naaste ontwikkeling. De brede middengroep
(tussen percentiel 25 en percentiel 75) leerlingen opereert minstens op het
niveau van de gemiddelde leerling eind jaargroep 4. De vaardigste leerlingen uit
deze groep hebben een vaardigheidsniveau vergelijkbaar met dat van de
gemiddelde leerling eind jaargroep 5 in het basisonderwijs.
De leerlingen op percentiel 25 en lager zijn te vergelijken met de onderste helft
leerlingen eind jaargroep 4 basisonderwijs. De vaardigste leerlingen binnen deze
groep beheersen de voorbeeldopgaven 1 en 2 goed en voorbeeldopgaven 3, 4 en
5 matig tot zeer matig. De minst vaardige leerlingen (beneden percentiel 10) 
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1 Teken de grote wijzer op de goede

plaats.

half twaalf

2 Hoe laat is het op deze klok?

_____________________

3

De school begint om negen uur.

Hoeveel is de leerling die daar aan

komt rennen te laat?

A drie minuten

B een kwartier

C een half uur

D een uur

4 Nederland 1

18.00 uur – Hand aan het stuur

18.30 uur – Teleac

19.00 uur – Journaal

19.05 uur – De Strooishow

19.30 uur – De Jolyband

Welk programma begint om vijf

over zeven?

____________________________

5

Helma en Anita gaan samen op

vakantie.

Ze vertrekken de derde zaterdag

van juli.

Dat is op zaterdag _______ juli

6

De school is om half negen

begonnen.

Hoeveel minuten is Wim te laat?

_______ minuten

7

Hoe laat is het op deze klok?

_____________________

8

Sim neemt de veerboot van

9.25 uur.

Hoe laat komt hij in Texel aan?

Om _______ uur

9

De trein naar Amsterdam vertrekt

normaal om 5 over één.

Hoe laat zal hij door de vertraging

vertrekken?

Om ______________

10 In de magnetron is een rollade in

35 minuten klaar.

Hoe laat moet je de rollade in de

magnetron zetten als je om

18.00 uur wil eten?

Om ______________

11

Vader wil 1 uur parkeren.

Hoeveel kost dat?

ƒ _______

12

Hoe lang zal een reis van

Amsterdam naar Milaan duren?

_______ uur en _______ minuten

Voorbeelden bij

de vaardigheidsschaal

Tijd
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De ontwikkeling van de vaardigheid bij het onderwerp

7 Tijdsduur bepalen: tussen 10 voor 7 en 10 voor half 8; tussen 21.35 en 22.10;

tussen 10 voor 3 en 5 over 3 

Einddatum van een garantie bepalen: 6 maanden na 18 maart.

Tv-gids: welk programma begint om half negen?

6 Tijdsduur bepalen: tussen 8.45 en 9.09 en tussen 20.15 en 21.45.

Tijdstip bepalen als in opgaven 9 en 10.

Aflezen van tijd: 18 over 5 en 8 over half 4.

5 Aankomsttijd bepalen: 8.20 + 0.40.

Een half uur later dan 7.25 is ?; 25 minuten later dan 14.05 is ?

Kosten bepalen van een half uur parkeren bij tarief 25ct per 10 minuten.

4 Een half uur en anderhalf uur later dan kwart over 8 is ?.

Opgave 8. 

Tijdsduur bepalen: tussen kwart voor 3 en kwart over 4.

Tv-gids: Welk programma begint om kwart over __?

3 Drie kwartier later dan 3 uur is __. Aflezen: 10 over het hele uur; opgave 7. 

Kalendergebruik: aantal woensdagen van een maand aflezen; datum van de

2e woensdag van juni bepalen. 

Digitale tijdsduren interpreteren: type 16.00-19.00.

2 Een half uur en drie kwartier in minuten herleiden. 

Tijdsduur bepalen: tussen 8 en kwart over 8; tussen half 6 en half 7; opgave 6.

Aflezen: 5 voor, 10 over half. Gebruik van Tv-gids: opgave. 

Datum van de dag ervoor bepalen en opgave 5.

1 Kwart voor en kwart over aflezen/interpreteren als in opgaven 2 en 3.

Hele en halve uren aflezen: opgave 1.

Kalendergebruik: op welke dag is 20 augustus? Volgorde van de maanden.

10 25 50 75 90 10 25 50 75 90

BO-g6 LOM-12j

Percentiel

Onvoldoende beheersing

Matige beheersing

Goede beheersing

Vaardigheid van MLK-12-jarige leerlingen

Goede Matige

beheersing beheersing

P90 blok 3 blok 4-5

P75 blok 2 blok 3

P50 blok 1 blok 2

P25 - blok 1

P10 - -

Tijd
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komen zelfs niet verder dan een matige beheersing van voorbeeldopgave 2.
De groep 13-jarige MLK-leerlingen hebben een vaardigheidsniveau dat zich het
best laat vergelijken met dat van de leerlingen eind jaargroep 5 basisonderwijs.
De gemiddelde leerling beheerst voorbeeldopgaven 1 tot en met 7 goed en
voorbeeldopgaven 8 en 9 (zeer) matig. Ook bij dit onderwerp presteert de hele
groep 13-jarigen aanzienlijk beter dan de groep 12-jarige MLK-leerlingen.

Aandachtspunten

Ook bij het onderwerp Tijd nemen we de lijn van de rekenmethoden als
inhoudelijke referentie, omdat er nog geen tussendoelen voor dit onderwerp
zijn geformuleerd. Leerlingen ontwikkelen en reconstrueren tegenwoordig op
school tijdsmaten en meet- en rekenprocedures aan de hand van levensechte
problemen. Deze ontwikkeling omvat in het bijzonder het leren klokkijken, het
structureren van een jaar en het raadplegen van een kalender in verschillende
omstandigheden en condities. In de regel neemt de leergang een eerste
wending in de middenbouw, bij de introductie van digitale tijden en van allerlei
tijdstabellen die een beroep doen op het begrip van deze notatie
(openingstijden van een winkel, tv-gidsen, spoorboekjes en dergelijke). Een
tweede wending vindt in de bovenbouw plaats bij de behandeling van snelheid
en andere samengestelde grootheden, zoals bijvoorbeeld het verbruik van
water bij het douchen. In die periode krijgt het berekenen ook meer nadruk,
ingebed in probleemsituaties van alledag, bijvoorbeeld het instellen van de
magnetron, gegeven de kooktijd en het tijdstip waarop men graag zou willen
eten. Het onderwerp Tijd heeft een speciale status in het speciaal onderwijs.
Het behoort samen met het onderwerp Geld tot het domein van het
zogenoemde werkelijkheidsrekenen; de zelfredzaamheid van de kinderen in
hun eigen leefwereld staat daarin centraal. De ontwikkelingstabel illustreert in
stappen de vorderingen van de leerlingen op het onderwerp Tijd.

De 12-jarige LOM-leerlingen op percentiel 25 komen tot een goede beheersing
van de eerste twee blokken en tot matige beheersing van de blokken 3 en 4.
Typerend voor deze leerlingen is dat ze de verfijnde manier van klokkijken nog
lang niet onder de knie hebben. Leerlingen beneden percentiel 10 kunnen de
elementaire digitale aanduidingen in een tv-gids nog niet correct interpreteren
(zie opgave 4 van blok 2), hebben veel moeite om een datum met behulp van
een kalender te bepalen (opgave 5 van blok 2), kunnen een half uur of drie
kwartier niet tot minuten herleiden en zijn niet in staat de tijdsduur tussen
acht uur en kwart over acht met behulp van een gewone klok te bepalen.
De gemiddelde 12-jarige LOM-leerling kan weliswaar beter met kalender en
klok omgaan dan de gemiddelde basisschoolleerling eind jaargroep 5, maar
heeft een aanzienlijke achterstand ten opzichte van de gemiddelde leerling
eind jaargroep 6. De blokken 4 en 5 worden door de gemiddelde leerling in
jaargroep 6 goed beheerst terwijl er bij de gemiddelde 12-jarige LOM-leerling
sprake is van matige beheersing. Voor deze laatste zijn opgaven als het rekenen
met digitale tijden door gebruik te maken van de breuken- of verhoudings-
structuur van de tijdmaten nog problematisch. Ook het systematisch gebruik
van de relaties binnen deze structuur om verschillende typen problemen
structurerend, dat wil zeggen via getalrelaties, op te lossen (zie bijvoorbeeld
opgave 8 van blok 4), wordt nog niet goed beheerst.
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De beste 12-jarige MLK-leerlingen (percentiel 90) bereiken een beheersings-
niveau vergelijkbaar met dat van de gemiddelde 12-jarige LOM-leerlingen: de
eerste drie blokken worden goed beheerst, de blokken 4 en 5 matig. Ongeveer
drie kwart van de 12-jarige MLK-leerlingen komt niet verder dan een goede tot
matige beheersing van de blokken 1, 2 en 3. Dit betekent dat de meerderheid
van de 12-jarige MLK-leerlingen niet nauwkeurig klok kan kijken. Deze grote
groep leerlingen kan evenmin de kalender en de tv-gids op een elementair
niveau gebruiken.

Concluderend kunnen we vaststellen dat een zeer grote groep MLK-leerlingen,
maar ook een deel van de LOM-leerlingen zich onmogelijk kan redden in
elementaire situaties waarin tijdsaspecten een rol spelen. Deze leerlingen
kunnen niet verfijnd klokkijken, met name omdat ze getalstructuren van de
klok en de getalrelaties onvoldoende overzien. Ze zijn niet vertrouwd met de
digitale tijdsaanduiding en kunnen dus slechts zeer globaal een tv-gids
raadplegen. Deze leerlingen hebben tenslotte te weinig overzicht in de
structuur van een jaar (verdeling in maanden en weken) om bij herkenbare
vraagstellingen en onder reële omstandigheden en condities van het leven van
alledag, inzichtelijk en slagvaardig met een kalender om te kunnen gaan.

Verdeling 12-jarige LOM- en MLK-leerlingen naar jaargroep-

niveaus in het basisonderwijs
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7.3 Geld

Inhoud

De vaardigheid die we met het onderwerp Geld onderzoeken, vinden we terug
in kerndoel 17:
● De leerlingen kunnen in alledaagse situaties met geld rekenen.

We willen enerzijds weten of de leerlingen ons geldsysteem voldoende overzien
om de meest voorkomende geldhandelingen slagvaardig en correct te kunnen
uitvoeren. Anderzijds willen we weten of ze deze inzichten en vaardigheden
ook in uiteenlopende rekensituaties van het leven van alledag kunnen
toepassen, al of niet in relatie met andere grootheden (afstand, tijd, onkosten
en dergelijke) en andere rekenonderwerpen (kommagetallen, hoofdrekenen en
verhoudingen). De toets bestaat dan ook uit opgaven die tot twee elkaar
aanvullende clusters behoren, te weten: geldsysteem en geldhandelingen
enerzijds en toepassingsgericht rekenen (koopmansrekenen) anderzijds.

Leerinhouden van het onderwerp Geld

Tot het tweede cluster opgaven behoren vraagstukken waarbij het verband
wordt gelegd tussen Nederlands geld en vreemde valuta en tussen geld en
andere grootheden. Dergelijke opgaven worden alleen aan leerlingen op het
niveau van jaargroep 7 en 8 van het basisonderwijs voorgelegd. Bij deze

Leerinhouden Voorbeeldopgaven

Geldsysteem

●● Alle bekende munten en bankbiljetten van ons 

geldsysteem: van stuivers tot vijfguldenmunten en van 

tientjes tot briefjes van duizend.

●● Gebruik van de begrippen dubbeltje, kwartje en rijksdaalder.

●● Wisselhandelingen. ●● Opgaven 5, 9 en 15

Geldhandelingen

●● Het te betalen totaal bedrag bepalen (of de totale waarde ●● Opgaven 2 en 3

van wat je hebt).

●● De grootte van bedragen vergelijken. ●● Opgave 15

●● Gepast betalen en handig betalen om het teruggeven te ●● Opgave 11

vergemakkelijken.

●● Bepalen wat je voor een bepaald bedrag kunt kopen. ●● Opgaven 8 en 10

●● Bepalen hoeveel je terugkrijgt, overhoudt of juist tekort komt. ●● Opgaven 4, 6, 7, 13 en 17

Toepassingsgericht rekenen (koopmansrekenen)

●● Handig en flexibel rekenen, gebruikmakend van de orde ●● Opgaven 12, 14, 16, 18

van grootte van de bedragen, ronde getallen die in de buurt en 19

liggen en beschikbare getallenrelaties als 2 x 25 = 50 en 

4 x 250 = 1000 (al of niet in verbinding met andere 

onderwerpen, met name kommagetallen, hoofdrekenen 

en verhoudingen).
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opgaven komen complexere kommagetallen voor, die we in de andere toetsen
juist bewust vermijden.
Het onderwerp Geld heeft een speciale status in het speciaal onderwijs. Het
behoort, samen met het onderwerp Tijd, tot het domein van het zogenoemde
werkelijkheidsrekenen, dat gericht is op de zelfredzaamheid van de kinderen in
hun eigen leefwereld.
De vaardigheidsschaal bij het onderwerp Geld wordt geïllustreerd met relatief
veel voorbeeldopgaven. Dit hangt samen met de aanstaande invoering van de
euro. Bij een volgende peiling zijn deze opgaven daardoor niet meer bruikbaar.
Omdat de huidige geldopgaven zoveel zinvolle informatie over de reken-
vaardigheid van verschillende groepen leerlingen verschaft, willen we deze
gegevens aan iedereen die daar belangstelling voor heeft, beschikbaar stellen.

Wat de leerlingen kunnen

We hebben de vaardigheid van de leerlingen geschat op basis van de
antwoorden van de MLK-, LOM- en basisschoolleerlingen op ruim zeventig
opgaven.

De vaardigheid van 12-jarige LOM-leerlingen op het onderwerp Geld laat zich
het best vergelijken met die van de basisschoolleerlingen eind jaargroep 5. De
gemiddelde 12-jarige LOM-leerling beheerst opgaven als die van voorbeelden 1
tot en met 9 goed en opgave 10 matig. De vaardigheid van leerlingen op
percentiel 75 is vergelijkbaar met dat van de gemiddelde leerling eind jaar-
groep 6. Zij beheersen de voorbeeldopgaven 1 tot en met 10 goed en de opgaven
11, 12 en 13 matig. De andere opgaven zijn voor deze leerlingen nog erg
moeilijk. Ongeveer 10% van de 12-jarige LOM-leerlingen rekent met geld op het
niveau van de gemiddelde leerling eind jaargroep 7. Zij beheersen dan de
voorbeeldopgaven 1 tot en met 14 goed en opgaven 15 en 16 matig.
De zwakkere leerlingen in deze groep (percentiel 25 en lager) zijn te vergelijken
met de leerlingen eind jaargroep 5 basisonderwijs op niveau E en D volgens de
Cito-LVS-normering. De vaardigste leerlingen van deze groep beheersen
voorbeeldopgaven 1 tot en met 3 goed en opgaven 4, 5 en 6 matig. De drie
daarop volgende opgaven liggen in de zone van naaste ontwikkeling. De minst
vaardige leerlingen (beneden percentiel 10) komen niet verder dan een matige
beheersing van voorbeeldopgaven 3 en 4.
De 13-jarige LOM-leerlingen opereren ongeveer op hetzelfde niveau als de
leerlingen eind jaargroep 6 in het basisonderwijs. Het verschil bedraagt 5
schaalpunten in het voordeel van de LOM-leerlingen. Iets meer dan 10% van
deze leerlingen behaalt een niveau dat vergelijkbaar is met dat van de
gemiddelde leerling in jaargroep 8, ongeveer 25% een niveau boven dat van de
gemiddelde leerling in jaargroep 7. Anderzijds presteert ongeveer 20% van deze
leerlingen onder het niveau van de gemiddelde leerling in jaargroep 5.

Het gemiddelde niveau van de 12-jarige MLK-leerlingen ligt duidelijk boven
dat van de gemiddelde leerling eind jaargroep 4, maar beneden dat van de
gemiddelde leerling eind jaargroep 5. Deze leerling beheerst typen opgaven als
die van de eerste vier voorbeelden goed. Voorbeeldopgaven 7, 8 en 9 liggen in
de zone van naaste ontwikkeling van deze leerling. Ongeveer 25% van de 12-
jarige MLK-leerlingen bereikt een niveau op of boven dat van de gemiddelde
leerling in jaargroep 5, terwijl anderzijds ongeveer 25% op of beneden het
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niveau van de gemiddelde leerling eind jaargroep 4 presteert. Deze laatste
groep heeft vrijwel geen notie van het begrip Geld.
De 13-jarige MLK-leerlingen scoren op dit onderwerp aanzienlijk beter en zijn
te vergelijken met de 12-jarige LOM-leerlingen en met leerlingen eind jaar-
groep 5 in het basisonderwijs.

Aandachtspunten

Evenals bij de onderwerpen Meten en Tijd gebruiken we bij Geld de leerlijnen
van de methoden als referentie, aangezien er geen tussendoelen voor dit
onderwerp zijn geformuleerd. We houden er daarbij rekening mee dat Geld in
het rekenprogramma van zowel het speciaal onderwijs als het reguliere
basisonderwijs twee functies heeft. De leergang Geld staat ten eerste in dienst
van de voorbereiding van de leerlingen op het rekenen met geld in de
verschillende contexten van het leven van alledag. Het stelsel van munten en
briefjes binnen deze leergang heeft echter ook een functie bij het leren
structureren van getallen en van de getallenrij (zie hoofdstuk 4) en bij het leren
structurerend rekenen (zie hoofdstukken 5 en 6). We doelen op relaties als: tien
guldens zijn evenveel waard als één tientje (10 = 10 x 1) of: tien tientjes zijn
evenveel waard als één briefje van honderd (100 = 10 x 10). Maar ook op andere
structuren en relaties, zoals: 100 = 20 x 5 (twintig stuivers voor één gulden);
100 = 4 x 25 (vier kwartjes voor één gulden; vier briefjes van 25 voor één briefje
van honderd) en ƒ 10 = 4 x ƒ 2,50 = 2 x ƒ 5 en ƒ 100 = 4 x ƒ 25 = 2 x ƒ 50. Leraren
rekenen er met andere woorden op dat geldeenheden en met name de relaties
ertussen het inzicht in getalstructuren en bewerkingen bevorderen, vooral
omdat leerlingen concreet met geld kunnen handelen. We denken daarbij aan
aftreksituaties als 100 – 25 of 100 – 75 en aan deelsituaties als 100 : 25, 200 : 50
of 300 : 75. Vanuit deze optiek integreren de auteurs van rekenmethoden reeds
vanaf groep 3 min of meer de verkenning van geld en geldhandelingen in de
stof van het domein Getallen en Bewerkingen.

De blokken 1 tot en met 10 van de ontwikkelingstabel Geld illustreren vooral
de vorderingen van de leerlingen in de jaargroepen 4, 5 en 6 van het basis-
onderwijs. Een leerling die alle blokken beheerst, behoort tot de groep
vaardigste basisschoolleerlingen eind jaargroep 6, of tot de groep vaardigste 
13-jarige LOM-leerlingen (percentiel 90).

De 12-jarige LOM-leerling op percentiel 25 komt niet verder dan de eerste vier
blokken van de tabel. De eerste twee blokken worden goed beheerst en
beschrijven welke typen taken deze groep leerlingen min of meer zinvol en
slagvaardig kan oplossen: kleingeld samen nemen en vergelijken, gepast
betalen met klein geld en bepalen wat je terug krijgt. Blok 3 met de voorbeeld-
opgaven 4 en 5 wordt matig beheerst en omvat het begrip omtrent de waarde
van een rijksdaalder, hoe dat bedrag met muntjes kan worden samengesteld en
van hieruit rekenen met elementaire kommagetallen tot bijvoorbeeld de
waarde van een tientje en een briefje van honderd gulden (rekenen tot 10 en
100 met elementaire kommagetallen). De problemen die hier ontstaan, hangen
nauw samen met gebreken die we eerder bij de onderwerpen Tellen en getal-
begrip (hoofdstuk 4), Optellen en aftrekken (hoofdstuk 5) en Vermenigvuldigen
en delen (hoofdstuk 6) hebben gesignaleerd: het gebrekkige begrip dat getallen
als 100, 200 enzovoort en 150, 250 enzovoort op verschillende manieren kunnen 
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1 Wat is het goedkoopste?

2 Wie heeft het meest gespaard?

3 Astrid heeft 1 dubbeltje en

1 kwartje.

Dat is samen _______ cent

4

Moeder koopt zo’n reep.

Ze betaalt met een rijksdaalder.

Hoeveel krijgt ze terug?

_______ cent

5 Een gulden kun je inwisselen voor

2 kwartjes en _______ dubbeltjes.

6

Ik koop een reep chocola en een rol

drop. Ik geef 1 gulden.

Ik krijg _______ cent terug.

7 Katrien wil een doosje kleurkrijtjes

van 95 cent kopen. 

Zij heeft twee kwartjes.

Hoeveel komt ze tekort?

_______ cent

8

Hans heeft 60 cent.

Hij kan daar _______ lollies voor

kopen.

9

De winkelier wisselt één gulden om

voor stuivers.

Hoeveel stuivers krijgt hij?

_______ stuivers

10

Hoeveel spekjes kun je met een

gulden kopen?

_______ spekjes

11 Saskia koopt een lamp voor

ƒ127,75.

Ze betaalt gepast. Saskia geeft: 

1 briefje van 100 gulden,

1 briefje van 25 gulden,

1 rijksdaalder en 1 _______

12

Bellen naar Amerika kost ƒ 2,60 per

minuut.

Aafje heeft 5 minuten met haar

oma gebeld.

Hoeveel kost dit gesprek?

ƒ _______

13

Elsbeth betaalt deze walkman met:

– een briefje van vijftig gulden en

– een tientje.

Hoeveel krijgt ze terug?

ƒ _______

14

Moeder koopt 150 gram bonbons.

Hoeveel moet ze betalen?

ƒ _______

15 Joost heeft 20 kwartjes. 

Loek heeft hetzelfde bedrag aan

dubbeltjes.

Hoeveel dubbeltjes heeft Loek?

_______ dubbeltjes

16

Hoeveel kost 500 g van deze kaas?

ƒ _______

17

Margo, Wim, Peter en Loes

bestellen een weekend Parijs.

Margo betaalt met een briefje van

1000 gulden en een briefje van

25 gulden. Hoeveel krijgt ze terug?

ƒ _______

18 Voor 200 Zwitserse francs moet ik

ƒ266,- betalen.

Hoeveel kost 1 Zwitserse franc?

ƒ _______

19 Bij de bank moet je voor 1 Franse

franc 32,3 Nederlandse cent

betalen.

Hoeveel kosten 120 Franse francs?

ƒ _______

Voorbeelden bij

de vaardigheidsschaal

Geld
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De ontwikkeling van de vaardigheid bij het onderwerp

10 Vreemd geld inwisselen. Inwisselen: f 14,50 in dubbeltjes; opgave 15. 

Statiegeld: 2 flessen à 3 kwartjes per fles.

Waarde bepalen van een aantal rijksdaalders (maximaal 8). 

Kosten bepalen als in opgave 14.

9 Prijs bepalen: 2 kg rundergehakt à 930 cent per 1000 gram.

Terug geven: ƒ 19,78 betaald met 2 tientjes; opgave 13. 

8 Kosten bepalen: 6 stuks à 2 kwartjes per stuk;  opgave 12.

Terug geven: ƒ 6,30 betaald met ƒ 10,-; ƒ 98,25 betaald met ƒ 100,-; ƒ 24,90 betaald

met ƒ 25,- (maar je hebt geen dubbeltje meer). 

Samen nemen: briefjes en munten. Gepast betalen: opgave 11. 

7 Afpassen: hoeveel kauwgumballen van 10 ct krijg je voor 1 gulden en 2 kwartjes? 

Loon uitrekenen: 30xƒ 5,-.

Een kwartje en een gulden voor kleinere munten inwisselen. 

6 Teruggeven: 2x95ct betaald met 2 guldens; 75 ct betaald met 1 gulden, 

ƒ 75,- betaald met ƒ 100.

Afpassen als in opgave 10.

Inwisselen: een kwartje voor 5 __. Gepast betalen met klein geld.

5 Tekort bepalen als in opgave 7.

Afpassen: hoeveel snoepjes van 1 dubbeltje krijg je voor 3 gulden?; opgave 8.

4 Teruggeven: 75ct betaald met 1 gulden; ƒ 1,25 betaald met 1 rijksdaalder;

opgave 6.

Een ijsje betalen met ? kwartjes.

Klein geld vergelijken. Inwisselen als in opgave 9.

3 Gepast betalen: 90 cent met dubbeltjes en kwartjes. 

Terug geven als in opgave 4. Klein geld samennemen. 

Inwisselen: 5 dubbeltjes in kwartjes; opgave 5.

Een postzegel betalen met kwartjes, dubbeltjes en stuivers (max. ƒ1,-).

2 Teruggeven: 25ct betaald met 3 dubbeltjes. 

Samennemen: 2x25+2x10+3x5; opgave 3.

Wat kun je voor 2 kwartjes en een dubbeltje kopen?  

1 Vergelijken: opgaven 1 en 2.

10 25 50 75 90 10 25 50 75 90

BO-g6 LOM-12j

Onvoldoende beheersing

Matige beheersing

Goede beheersing

PercentielVaardigheid van MLK-12-jarige leerlingen

Goede Matige

beheersing beheersing

P90 blok 6 blok 7

P75 blok 1-5 blok 6

P50 blok 2 blok 3-5

P25 blok 1- blok 2

P10 - blok 1-

Geld
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worden samengesteld en omgekeerd op verschillende manieren uit elkaar
kunnen worden gehaald. 200 is meer dan alleen 2 x 100 (twee briefjes van
honderd) en 250 meer dan alleen twee honderdtallen en vijf tientallen (twee
briefjes van honderd en een briefje van vijftig). 200 is ook 8 x 25 (acht kwartjes)
en 4 x 50 (vier briefjes van vijftig voor twee briefjes van honderd). En 250 is dus
ook 10 x 25 (tien kwartjes) of 5 x 50 (vijf briefjes van vijftig). Zeker de helft van
de 12-jarige LOM-leerlingen is onvoldoende vertrouwd met ons geldsysteem
om dergelijke getalrelaties te kennen, laat staan om ze in rekensituaties te
kunnen toepassen. Dit probleem komt sterk overeen met het gebrek aan inzicht
in de relaties tussen de getallen van de klok (60 als 2 x 30, 4 x 15 en 12 x 5) met
als gevolg dat deze leerlingen falen bij bewerkingen als 60 – 15 of 120 : 30, die
structurerend gemakkelijk kunnen worden opgelost.
De gemiddelde 12-jarige LOM-leerling beheerst globaal genomen het merendeel
van de handelingen met kleingeld (rekenen tot 100 met gehele getallen) en
overziet ook elementaire problemen met eenvoudige kommagetallen (zie blok 1
tot en met 4). Zijn begrip van het stelsel van munten en van elementaire
kommagetallen is echter ontoereikend om bijvoorbeeld foutloos een gulden en
een kwartje te wisselen voor kleinere munten. De blokken 7, 8 en 9 (en
voorbeeldopgaven 11, 12 en 13) laten goed zien dat de gemiddelde 13-jarige
LOM-leerling (die even goed presteert als de gemiddelde basisschoolleerling
eind groep 6) meer inzicht in kommagetallen heeft verworven, grotere getallen
kan structureren en de verworven inzichten en vaardigheden al redelijk goed in
complexere probleemsituaties kan toepassen.

Ongeveer 10% van de 12-jarige MLK-leerlingen beheerst de eerste zes blokken
goed en blok 7 matig. Ongeveer de helft van deze leerlingen bereikt een goede
tot matige beheersing van de eerste vijf blokken. Dit betekent dat de
meerderheid van de 12-jarige MLK-leerlingen handelingen met stuivers,
dubbeltjes, kwartjes en guldens wel enigszins kan overzien. De 13-jarige MLK-
leerlingen gaan met geld om zoals de leerlingen van jaargroep 5 in het basis-
onderwijs.

Concluderend kunnen we stellen dat met name MLK-leerlingen, maar toch ook
een deel van de LOM-leerlingen zich maar moeilijk weet te redden in
elementaire probleemsituaties met geld. Deze leerlingen overzien slechts
elementaire handelingen met kleingeld (stuivers, dubbeltjes, kwartjes en
guldens) in het rekengebied tot 100. Ze komen niet toe aan het begrip van
bedragen als ƒ 2,75 in hun relatie met een rijksdaalder, een vijfguldenmunt en
een tientje. Dat je een kwartje terugkrijgt als je een reep chocolade van ƒ 2,25
met een rijksdaalder betaalt, gaat boven het begrip van ruim 10% van de 
12-jarige LOM-leerlingen, 50% van de 12-jarige MLK-leerlingen en 25% van hun
13-jarige schoolgenoten. Het lijkt tenslotte zeer onwaarschijnlijk dat deze
groep leerlingen structureel ervaring heeft opgedaan met het gebruik van geld
ter ondersteuning van de organisatie van de getallenwereld enerzijds en van de
verkenning van structurerend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
anderzijds.
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Verdeling 12-jarige LOM- en MLK-leerlingen naar jaargroep-

niveaus in het basisonderwijs
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7.4 Samenvattende conclusie

Afgezien van de uitzonderlijke resultaten van de 13-jarige LOM leerlingen op
het gebied van Lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht, zijn de eindprestaties
van de leerlingen in het speciaal onderwijs in het domein Meten zorgwekkend.
Gemiddeld genomen overstijgt het niveau van de 12-jarige LOM- en MLK-
leerlingen niet het niveau van respectievelijk de leerlingen uit de jaargroepen 5
en 4 in het basisonderwijs. 10 tot 25% van de MLK-leerlingen opereert op of
boven het niveau van de gemiddelde leerling eind groep 5, 20 tot ruim 25% van
de LOM-leerlingen op of boven het niveau van de gemiddelde leerling eind
groep 6.

Uit de gegevens van paragrafen 7.1, 7.2 en 7.3 leiden we in eerste instantie drie
trends af bij zeker 50% van de 12-jarige LOM-leerlingen en het merendeel van
hun leeftijdsgenoten in de MLK-scholen. Deze groep zwakkere leerlingen:
● kan hooguit met natuurlijke maten lengtes, oppervlakten en inhouden

bepalen en onderling vergelijken;
● kan slechts (zeer) globaal klokkijken en kent slechts oppervlakkig de

structuur van de kalender;
● beheerst hooguit geldhandelingen met kleingeld in het getalgebied tot 100.
Dit betekent onder andere dat deze groep leerlingen zich onmogelijk kan
redden in betrekkelijk eenvoudige probleemsituaties van het leven van alledag.
We doelen bijvoorbeeld op het controleren of de winkelier voldoende munten
teruggeeft en op het zelf bepalen of je te vroeg of te laat bent als je ergens om
5 voor half 4 of om 10 over half 5 wordt verwacht. Leerlingen met de
waargenomen achterstand hebben in dergelijke situaties de hulp van anderen
nodig.

De inhoudelijke analyse van de gegevens suggereert ten tweede dat een grote
groep leerlingen het getalsysteem van de subdomeinen Tijd en Geld niet als
referentie kan gebruiken, noch voor de organisatie van de getallenwereld, noch
voor schattend rekenen, noch voor het structurerend leren oplossen van reken-
situaties als 60 – 15 en 60 : 15 of 200 – 75 en 200 : 25.

Deze uitkomsten richten de aandacht op drie elkaar aanvullende maatregelen
die genomen zouden kunnen worden om de leercondities en het leerproces in
het domein Meten te verbeteren, te weten:
● structurele aandacht voor het domein Meten;
● nadruk op de constructie en het gebruik van het getalsysteem van met

name Tijd en Geld;
● dwarsverbindingen versterken tussen het domein Meten en de domeinen

Getallen en Bewerkingen.

Methodeschrijvers en docenten zouden van begin af aan structureel aandacht
moeten geven aan de onderscheiden onderwerpen van het domein Meten. We
kunnen immers kennis en vaardigheden aanwijzen die alle leerlingen als
elementaire gereedschappen moeten beheersen om in de huidige samenleving
zelfstandig te kunnen functioneren. Tegelijkertijd zou meer de nadruk gelegd
moeten worden op de verkenning en de organisatie van de meet- en
verhoudingsgetallen van onze meetsystemen en op het gebruik van gevonden
getalrelaties in allerlei praktische situaties waar meten, tijd en geld een rol
spelen.
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Zowel de leraren als de leerlingen zouden tenslotte hun voordeel kunnen doen
met een meetprogramma waarin de onderwerpen sterk met elkaar zijn
verweven, waardoor de toepasbaarheid van de geleerde inzichten en
vaardigheden wordt vergroot. Via de verbinding van leerinhouden zouden de
leerlingen beter kunnen begrijpen wat van hen wordt verwacht en hoe ze hun
aanpak en oplossing van problemen kunnen veranderen om inzichtelijker en
slagvaardiger te handelen. We doelen met name op de aandacht voor patronen
en structuren, bijvoorbeeld de structuur van de klok en het stelsel van munten
en briefjes, die essentiële getalrelaties zichtbaar en bruikbaar maken. Vanuit
ditzelfde perspectief zouden de meetonderwerpen, op een ‘natuurlijke’ manier
(vanuit het oogpunt van de leerlingen gezien) moeten worden verbonden met
die onderwerpen uit de domeinen Getallen en Bewerkingen die horen bij de
organisatie van de gehele getallen en de ontwikkeling van rekenprocedures.
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In de voorgaande hoofdstukken zijn verschillen in rekenvaardigheid

tussen groepen leerlingen gerapporteerd door de vaardigheids-

verdelingen van de verschillende groepen naast elkaar te leggen.

Meestal hebben we dan de verdelingen van LOM- en MLK-leerlingen

en van basisschoolleerlingen in jaargroep 6 en 8 met elkaar

vergeleken. In dit hoofdstuk onderzoeken we de specifieke bijdrage

van een aantal variabelen op verschillen in prestaties tussen

leerlingen. Het betreft de variabelen schooltype, geslacht, leeftijd en

afnamejaar.

8 Verschillen tussen leerlingen

In de voorgaande hoofdstukken hebben we aandacht besteed aan verschillen
tussen groepen leerlingen door de vaardigheidsverdelingen van deze groepen
leerlingen met elkaar te vergelijken. Het betreft dan vrijwel steeds de 12- en 
13-jarige LOM- en MLK-leerlingen en de jaargroepen 6 en 8 in het basis-
onderwijs. Voor jaargroep 6 is gekozen omdat het eindniveau van de 13-jarige
LOM-leerlingen zich daarmee het best laat vergelijken; voor jaargroep 8 is
gekozen omdat die jaargroep naar leeftijd de referentie vormt voor de
onderzochte populatie in het speciaal onderwijs.
De afgebeelde vaardigheidsverdelingen geven de verschillen tussen groepen
zonder dat we ons afvragen of die groepen naar samenstelling wel vergelijkbaar
zijn. Het verschil in prestaties tussen groepen zou bijvoorbeeld mede
veroorzaakt kunnen zijn doordat de samenstelling van de groepen verschillend
is. Zo weten we dat de rekenprestaties van meisjes achterblijven bij die van
jongens. Wanneer dan de verdeling van jongens en meisjes in twee groepen niet
dezelfde is, dan verklaart dat deels een eventueel verschil tussen die groepen.
In dit hoofdstuk onderzoeken we de specifieke bijdragen van een aantal
variabelen op verschillen in prestaties tussen leerlingen. We spreken van
gezuiverde effecten omdat alle andere kenmerken van de leerlingen – voorzover
bekend – constant worden gehouden. Het verschil in vaardigheid tussen de
groepen wordt getoetst en bij een overschrijdingskans p < .05 spreken we van
een significant effect. Deze toetsing geeft echter geen informatie over de
grootte van het verschil. En zeker bij grote aantallen subjecten, zoals in het
onderhavige peilingsonderzoek, kunnen relatief kleine verschillen al gauw een
significant effect geven. We rapporteren de verschillen daarom in termen van
effectgrootten. De effectgrootte is het quotiënt van het verschil tussen de
gemiddelden en de standaardafwijking binnen de groepen. Voor de interpretatie
van de effectgrootten volgen we de in de literatuur gebruikelijke kwalificaties.

In eerste instantie hebben de analyses uitsluitend betrekking gehad op SO-
leerlingen en daarbij zijn er effectschattingen uitgevoerd voor vier variabelen:
● schooltype, met de categorieën MLK en LOM;
● geslacht, met de categorieën jongens en meisjes;
● leeftijd, met de categorieën 12- en 13-jarigen;
● afnamejaar, met de categorieën 1992 en 1997.
Bij alle analyses is uitsluitend gebruikgemaakt van een hoofdeffectenmodel.
Incidenteel is in additionele analyses gezocht naar interactie-effecten, maar er
deden zich geen systematische interacties voor. Daarnaast is er een analyse 
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Kwalificatie van effectgrootten

uitgevoerd waarin voor het peilingsjaar 1997 een vergelijking wordt gemaakt
tussen de prestaties van LOM- en MLK-leerlingen en van basisschoolleerlingen
in de jaargroepen 4 tot en met 8.

Het effect van schooltype

Het is uiteraard niet verwonderlijk dat er in de vergelijking tussen schooltypen
een groot negatief effect wordt gevonden bij alle vaardigheidsschalen voor
MLK-leerlingen ten opzichte van LOM-leerlingen. Dit effect is inherent aan de
procedures die in het verleden zijn toegepast bij de verwijzing van leerlingen
naar de beide schooltypen voor speciaal onderwijs. Interessanter is het te
onderzoeken welke posities de onderscheiden groepen SO-leerlingen innemen
in het basisonderwijs. De toetsen die leerlingen in het speciaal onderwijs
hebben gemaakt, zijn daarom ook voorgelegd aan leerlingen in de jaar-
groepen 4 tot en met 8 van het basisonderwijs (zie hoofdstuk 2). Met
uitzondering van het onderwerp Optellen en aftrekken: basisoperaties bleek
voor alle onderwerpen een vergelijking mogelijk. Waarschijnlijk zijn de
opgaven voor Optellen en aftrekken: basisoperaties voor de basisschool-
leerlingen te gemakkelijk, waardoor een vergelijking met SO-leerlingen niet
goed mogelijk is. De afbeelding hierna toont de onderlinge verschillen in
gemiddelde vaardigheidsscores van de verschillende groepen, waarbij het
niveau van de 12-jarige LOM-leerlingen op nul is gesteld.
De twaalfjarige MLK-leerlingen nemen op vier onderwerpen een positie in die
te vergelijken is met die van leerlingen in jaargroep 4 van het basisonderwijs.
Het betreft de onderwerpen Tellen en getalbegrip, Optellen en aftrekken: basis-
operaties en bewerkingen en Meten. De onderwerpen voor Vermenigvuldigen
en delen zijn niet in jaargroep 4 van het basisonderwijs afgenomen. Op deze
onderwerpen blijkt er geen significant verschil tussen 12- en 13-jarige MLK-
leerlingen. Op de onderwerpen Tijd en Geld nemen de 12-jarige MLK-leerlingen
een positie in tussen jaargroep 4 en jaargroep 5 van het basisonderwijs. Op alle
onderwerpen ligt het niveau van de twaalfjarige MLK-leerlingen beneden dat
van jaargroep 5 van het basisonderwijs.
Ook de dertienjarige MLK-leerlingen nemen op bijna alle onderwerpen een
positie in beneden die van jaargroep 5 in het basisonderwijs. Een uitzondering
vormen de onderwerpen Tijd en Geld, waarop deze leerlingen het niveau van
jaargroep BO-5 benaderen. Bij de onderwerpen voor Vermenigvuldigen en delen
liggen hun gemiddelde prestaties niet significant boven het niveau van de
twaalfjarige MLK-leerlingen. Bij de andere onderwerpen ligt het gemiddelde 

Effectgrootte Kwalificatie

–0.8 groot negatief effect

–0.5 matig negatief effect

–0.2 klein negatief effect

0.0 geen effect 

0.2 klein positief effect

0.5 matig positief effect

0.8 groot positief effect 
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vaardigheidsniveau tussen dat van jaargroep 4 en 5 in het basisonderwijs.
Op de meeste onderwerpen valt het gemiddelde vaardigheidsniveau van de
twaalfjarige LOM-leerlingen samen met dat van leerlingen in jaargroep 5 van
het basisonderwijs. Alleen op het onderwerp Vermenigvuldigen en delen:
hoofdrekenen is hun vaardigheidsniveau significant hoger.
Tenslotte is het gemiddelde vaardigheidsniveau van de dertienjarige LOM-
leerlingen niet significant afwijkend van dat van leerlingen in jaargroep 6 van
het basisonderwijs. Op het onderwerp Vermenigvuldigen en delen: basis-
operaties ligt het gemiddelde niveau lager, op het onderwerp Meten hoger dan
dat van jaargroep 6.

Het effect van geslacht

In het speciaal onderwijs zijn de rekenprestaties van meisjes eenduidig
zwakker dan die van jongens. Het negatieve effect varieert van klein tot matig,
maar is in alle gevallen significant. Ook in jaargroep 8 van het basisonderwijs is
voor de meeste onderwerpen een negatief effect voor meisjes ten opzichte van
jongens gevonden; een uitzondering vormen de Bewerkingen (Janssen e.a.,
1999). In het speciaal onderwijs vervalt dit onderscheid.

Effectgrootten over alle vaardigheidsschalen in het speciaal onderwijs
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Onderwerpen 
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Verschil is niet significant (p < .05)
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Het effect van leeftijd

Voor alle onderwerpen geldt dat dertienjarige leerlingen betere resultaten
behalen dan twaalfjarige leerlingen. Er is sprake van een eenduidig matig
positief effect voor dertienjarige ten opzichte van twaalfjarige leerlingen.

Het effect van afnamejaar

Bij zes van de tien onderwerpen vinden we geen verschil in prestaties van 
SO-leerlingen in 1992 en 1997. Een negatief effect wordt gevonden voor de
beide onderwerpen over basisoperaties en voor Meten en Geld. De effecten zijn
echter klein, met uitzondering van Optellen en aftrekken: basisoperaties,
waarvoor een matig negatief effect wordt gevonden.
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Bijlage 1 Toelichting bij de afbeeldingen

Verdeling 12-jarige LOM- en MLK-leerlingen naar jaargroep-

niveaus in het basisonderwijs
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Bij de beschrijving van de resultaten van de leerlingen op de verschillende
onderwerpen maken we gebruik van twee afbeeldingen. Op de eerste
afbeelding is steeds de vaardigheidsschaal afgebeeld, terwijl de tweede
afbeelding de ontwikkeling van een vaardigheid in beeld brengt. Omdat deze
afbeeldingen toch tamelijk complex zijn, geven we een nadere toelichting.

De vaardigheidsschaal

Als voorbeeld van een vaardigheidsschaal gebruiken we de afbeelding van de
vaardigheidsschaal bij het onderwerp Tellen en getalbegrip (zie hoofdstuk 4).
In het linker deel van de afbeelding is opgenomen:
● de vaardigheidsschaal met de verdeling in de leerlingpopulatie;
● de moeilijkheidsgraad van een aantal opgaven;
● het gemiddelde niveau van jaargroepen in het basisonderwijs (de zwarte

horizontale lijnen, zie aanduidingen in rechter marge).

In het rechter deel van de afbeelding worden de vaardigheidsverdelingen van
enkele groepen leerlingen vergeleken. Het betreft de vaardigheidsverdelingen
voor 12- en 13-jarige MLK- en LOM-leerlingen en leerlingen in jaargroep 6 en 8
van het basisonderwijs. De vaardigheidsverdeling van de leerlingen in jaar-
groep 6 van het basisonderwijs is opgenomen omdat die meestal vergelijkbaar
is met die van de 13-jarige LOM-leerlingen. De vaardigheidsverdeling van jaar-
groep 8 is afgebeeld omdat jaargroep 8 naar leeftijd de referentiepopulatie is
van de leerlingen in het speciaal onderwijs.

De vaardigheidsschaal en de verdeling in de leerlingpopulatie

De vaardigheidsschalen zijn geconstrueerd met behulp van zogenaamde
itemresponsmodellen. De aanname is dat de vaardigheid die met een schaal
wordt gemeten, in de populatie bij benadering normaal verdeeld is. De maat-
verdeling op de schaal is vrij te kiezen. Het landelijk gemiddelde voor de
leerlingpopulatie in jaargroep 8 in het peiljaar 1997 is op 250 gesteld en de
standaardafwijking op 50. De afbeelding toont de vaardigheidsschaal tussen de
vaardigheidsscores 0 en 350.
Op de schaal zijn de gemiddelde vaardigheidsniveaus van de leerlingen in de
jaargroepen 4 tot en met 8 van het basisonderwijs aangegeven.

De moeilijkheidsgraad van een aantal opgaven

De moeilijkheidsgraad van een opgave duiden we vaak aan met de p-waarde.
Een p-waarde van 0.80 betekent dat 80% van de leerlingen de opgave goed heeft
opgelost. Een opgave met een p-waarde van 0.50 is dan moeilijker omdat nu
slechts de helft van de leerlingen de opgave goed heeft beantwoord.
De moeilijkheidsgraad van een opgave is echter niet voor alle leerlingen gelijk.
Over het algemeen zal gelden dat naarmate een leerling een onderwerp beter
beheerst, hij of zij een grotere kans heeft om een opgave over dat onderwerp
goed te beantwoorden. Die relatie wordt voor een aantal voorbeeldopgaven in
de figuur afgebeeld met een verticale balk. De voorbeeldopgaven zelf zijn
steeds naast de figuur afgedrukt.
De balk begint onderaan op het punt dat de kans om die opgave goed te maken
0.5 is. De balk eindigt op het punt dat de kans op een correct antwoord op een
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opgave 0.8 is. Het donkerder worden van de balk symboliseert de toename van
de kans dat de opgave goed gemaakt wordt. Naarmate een opgave moeilijker is,
zal deze balk hoger op de schaal komen te liggen. De opgaven zijn dus
gerangschikt naar moeilijkheidsgraad met links de gemakkelijkste opgave en
rechts de moeilijkste. Aan de hand van deze balk onderscheiden we nu drie
niveaus van beheersing van een opgave:
● We spreken van goede beheersing wanneer de kans op een goed antwoord

groter is dan 0.8. De leerling heeft dan een vaardigheidsscore die hoger ligt
dan de afgebeelde balk.

● Wanneer de kans op een goed antwoord tussen 0.5 en 0.8 ligt, spreken we
van matige beheersing. Dit gebied op de vaardigheidsschaal wordt dus
gemarkeerd door de verticale balk.

● Tenslotte spreken we van onvoldoende beheersing van een opgave
wanneer de kans op een goed antwoord kleiner is dan 0.5. Dat gebied ligt
dus – zoals ook de legenda laat zien – beneden de balk.

Nemen we als voorbeeld opgave 6. De balk begint bij vaardigheidsscore 95 en
eindigt bij vaardigheidsscore 150. Leerlingen met een vaardigheidsscore 95
hebben een kans van 0.5 om die opgave goed te maken. Van leerlingen met een
lagere vaardigheidsscore zeggen we nu dat zij die opgave onvoldoende
beheersen. Als we dan naar de referenties van de jaargroepen in het basis-
onderwijs kijken, zien we dat de gemiddelde leerling in jaargroep 4 deze opgave
onvoldoende beheerst.
Leerlingen met een vaardigheidsscore 150 hebben een kans van 0.8 om opgave 6
goed te maken. Leerlingen met deze of een hogere vaardigheidsscore beheersen
deze opgave dus goed. Uit de BO-referentielijnen kunnen we afleiden dat de
gemiddelde leerling in jaargroep 5 dit niveau bijna bereikt. Leerlingen met een
vaardigheidsscore tussen 95 en 150 beheersen opgave 6 matig.

De vaardigheidsverdelingen van enkele groepen leerlingen

In het rechter deel van de figuur zijn vaardigheidsverdelingen voor enkele
relevante groepen leerlingen afgebeeld. Zoals de legenda aangeeft, zijn voor
iedere groep vijf percentielpunten op de vaardigheidsschaal afgebeeld. De
gemiddelde vaardigheidsscore van een groep (percentiel 50) is met een wit
sterretje aangegeven. In dit geval leert de figuur ons bijvoorbeeld dat de
gemiddelde vaardigheidsscore van de 12-jarige LOM-leerlingen ongeveer 150 is,
voor de 13-jarige LOM-leerlingen is de gemiddelde vaardigheidsscore ongeveer
175. De gemiddelde vaardigheidsscores van de 12- en 13-jarige MLK-leerlingen
liggen ongeveer bij de vaardigheidsscores 80 en 105.
Het verschil in vaardigheid tussen de verschillende groepen leerlingen kunnen
we concretiseren aan de hand van de voorbeeldopgaven. De gemiddelde
12-jarige LOM-leerling beheerst bijvoorbeeld de eerste zes opgaven goed, terwijl
de overige opgaven door deze leerling onvoldoende worden beheerst.
Vergelijken we dit niveau met de BO-referentielijnen dan zien we dat het
gemiddelde niveau van de 12-jarige LOM-leerling iets boven het gemiddelde
niveau van de leerlingen in jaargroep 5 ligt. Een andere vergelijking kunnen we
maken, wanneer we kijken naar de vaardigheidsverdeling in jaargroep 6 van het
basisonderwijs. Dan zien we dat het gemiddelde niveau van 12-jarige 
LOM-leerlingen vrijwel overeenkomt met percentielniveau 25 in jaargroep 6.
Verder is uit de figuur af te leiden dat percentiel 90 van de 12-jarige
LOM-leerlingen ongeveer overeenkomt met het gemiddelde niveau in jaar-
groep 7 van het basisonderwijs en met percentiel 25 in jaargroep 8.



Pagina 131

m
/j

'9
7/

'9
2

13
j/1

2j

LO
M

Spreidingdeld

© Cito Instituut voor Toetsontwikkeling



Pagina 132

De figuur stelt ons dus in staat om enerzijds inhoudelijk het vaardigheids-
niveau van de leerlingen te beschrijven aan de hand van de voorbeeldopgaven
en anderzijds vaardigheidsniveaus van verschillende groepen leerlingen
onderling te vergelijken.

De ontwikkeling van de vaardigheid

Op de vorige pagina is de afbeelding van de Ontwikkeling van de vaardigheid
bij het onderwerp Tellen en getalbegrip weergegeven. Op basis van de relatieve
moeilijkheidsgraad van de opgaven die voor dit onderwerp bij het peilings-
onderzoek zijn gebruikt, is een empirische ontwikkelingslijn vastgesteld. Deze
ontwikkelingslijn geeft aan in welke volgorde leerlingen bepaalde opgaven of
typen van opgaven gaan beheersen. Daarnaast is voor enkele markante posities
op de vaardigheidsverdelingen van leerlingen in jaargroep 6 en van 12-jarige
LOM-leerlingen aangegeven of deze aspecten goed, matig of onvoldoende
worden beheerst. Bij dit onderwerp bijvoorbeeld beheerst de 12-jarige 
LOM-leerling (percentiel 50) de eerste vijf aspecten goed, de aspecten 6 en 7
matig en de andere drie aspecten onvoldoende. Bij de vorige afbeelding is
goede beheersing gedefinieerd als een kans van 0.8 of hoger dat de leerling de
opgave goed beantwoordt, van matige beheersing is sprake indien deze kans
tussen 0.5 en 0.8 ligt en van onvoldoende beheersing indien de kans op een
goed antwoord kleiner is dan 0.5.
Ter vergelijking is ook de mate van beheersing van deze aspecten voor
verschillende niveaus van leerlingen in jaargroep 6 van het basisonderwijs
afgebeeld. Daaruit valt af te leiden waarin de prestaties van 12-jarige LOM-
leerlingen overeenkomen en verschillen met die van leerlingen in jaargroep 6.
Zo zien we in dit geval dat het prestatieniveau van 12-jarige LOM-leerlingen op
percentiel 25 overeenkomt met dat van percentielniveau 10 in jaargroep 6 van
het basisonderwijs. Het gemiddelde niveau van 12-jarige LOM-leerlingen is te
vergelijken met dat van percentielniveau 25 in jaargroep 6 van het basis-
onderwijs.

Een waarschuwing is bij deze figuur echter wel op zijn plaats. De indeling en
rangschikking van de aspecten is uitgevoerd op de totale beschikbare opgaven-
verzameling. Het is echter bekend dat niet alle opgaven die tot een bepaald
aspect gerekend zouden kunnen worden, ook inderdaad een vergelijkbare
moeilijkheidsgraad hebben. Soms is het duidelijk waarom de ene opgave
moeilijker of makkelijker is dan de andere, soms ook is dat niet duidelijk. Net
als ons, zal het ook de lezer niet moeilijk vallen voor een aspect een opgave te
bedenken die veel moeilijker of makkelijker is dan de opgave die in de
afbeelding is opgenomen. Maar net als wij zal ook de lezer dan verplicht zijn
aan te geven waarin die opgaven dan blijkbaar toch verschillen en een nieuw
aspect moeten definiëren op een ander niveau.



Pagina 133



Pagina 134

Besluit kerndoelen basisonderwijs. (1993). ‘s-Gravenhage: Sdu.

Janssen, J., F. van der Schoot, B. Hemker & N. Verhelst (1999). Balans van het
reken-wiskundeonderwijs aan het einde van de basisschool 3. Arnhem, Cito
Instituut voor toetsontwikkeling.

Kraemer, J.-M., F. van der Schoot & N. Veldhuijzen (1996). Balans van het
rekenonderwijs in LOM- en MLK-scholen. Uitkomsten van de eerste peiling
rekenen/wiskunde. Arnhem: Cito Instituut voor toetsontwikkeling.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (1998). Kerndoelen
basisonderwijs 1998. Over de relatie tussen de algemene doelen en kerndoelen
per vak. Den Haag, Sdu.

Netelenbos, T. (1995). De school als lerende organisatie. Den Haag, Sdu.

Treffers, A & E. de Moor (1990). Proeve van een nationaal programma voor het
reken-wiskundeonderwijs op de basisschool. Deel 2: Basisvaardigheden en
cijferen. Tilburg, Zwijsen.

Treffers, A., M van den Heuvel-Panhuizen & K. Buys (1999). Tussendoelen Annex
Leerlijnen. Hele Getallen onderbouw Basisschool. Groningen, Wolters-Noordhoff.

Willem Bartjens (1999). Een speciale uitgave over cijferend rekenen en
kolomsgewijs rekenen: een discussie. Jaargang 19 (1), september.

Literatuur



Pagina 135



Pagina 136

Besluit kerndoelen basisonderwijs. (1993). ‘s-Gravenhage: Sdu.

Janssen, J., F. van der Schoot, B. Hemker & N. Verhelst (1999). Balans van het
reken-wiskundeonderwijs aan het einde van de basisschool 3. Arnhem, Cito
Instituut voor toetsontwikkeling.

Kraemer, J.-M., F. van der Schoot & N. Veldhuijzen (1996). Balans van het
rekenonderwijs in LOM- en MLK-scholen. Uitkomsten van de eerste peiling
rekenen/wiskunde. Arnhem: Cito Instituut voor toetsontwikkeling.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (1998). Kerndoelen
basisonderwijs 1998. Over de relatie tussen de algemene doelen en kerndoelen
per vak. Den Haag, Sdu.

Netelenbos, T. (1995). De school als lerende organisatie. Den Haag, Sdu.

Treffers, A & E. de Moor (1990). Proeve van een nationaal programma voor het
reken-wiskundeonderwijs op de basisschool. Deel 2: Basisvaardigheden en
cijferen. Tilburg, Zwijsen.

Treffers, A., M van den Heuvel-Panhuizen & K. Buys (1999). Tussendoelen Annex
Leerlijnen. Hele Getallen onderbouw Basisschool. Groningen, Wolters-Noordhoff.

Willem Bartjens (1999). Een speciale uitgave over cijferend rekenen en
kolomsgewijs rekenen: een discussie. Jaargang 19 (1), september.

Colofon

● Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
● Ontwerp peiling: Jean-Marie Kraemer, Frank van der Schoot,

Johan Wijnstra
● Opgaven- en toetsconstructie: Jean-Marie Kraemer in samenwerking

met een commissie van rekendeskundigen en leraren basisonderwijs
● Coördinatie gegevensverzameling: Frank van der Schoot
● Secretariaat: Joke van Daal en Truus Peters
● Auteurs: Jean-Marie Kraemer en Frank van der Schoot
● Psychometrische analyses: Ron Engelen 
● Analyse vragenlijsten: Sandra van Abswoude en Frank van der Schoot
● Rekeninhoudelijke analyses: Jean-Marie Kraemer
● Bureauredactie: Piet Hugen en Truus Peters
● Grafische vormgeving: Grafische dienst Cito, Marianne Brouwer
● Ontwerp grafieken en advies: leesTeken, Jan Kamies
● DTP-opmaak: Grafische dienst Cito, Ron Egbers
● Druk- en bindwerk: Tamminga Siegers

Artikelnummer 57429

© Cito Arnhem 2000. Auteursrecht voorbehouden.
Niets uit dit werk mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van het Cito worden opgenbaar gemaakt en/of verveelvoudigd door
middel van druk, fotokopie/reprografie, scanning, computersoftware of
andere elektronische verveelvoudiging of openbaarmaking, microfilm,
geluidskopie, film- of videokopie of op welke wijze dan ook.




