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Leren door zelf
construeren

Rijkje Dekker

Wie de vermenigvuldigstrategieën
kent, kan allerlei tafelsommen met

elkaar in verband brengen, zodat er
een netwerk van sommen en

strategieën ontstaat. Dat is handig,
want als je het antwoord op een

som vergeten bent, kun je het via je
netwerk zo weer boven tafel halen.

Romee en Sofie in groep 4

Aan de tafel van twee
‘Hebben jullie zin om morgen weer
naar school te gaan?’ vraag ik aan Ro-
mee en Sofie die voor mijn neus gul-
zig spaghettisliertjes opslorpen. De
twee leerlingen van groep 4 kijken be-
denkelijk. Wat een vraag ook na zo’n
mooie laatste dag van de herfstvakan-
tie met rennen op de hei en spelen
met de Furby’s. 
‘We moeten de tafel van twee voor
morgen kennen!’ roept Sofie verschrikt
uit. Romee begint de antwoorden op
te ratelen. Sofie zegt dat ze het best
moeilijk vindt.
‘Je kent er vast wel een paar,’ moedig
ik haar aan.
‘Ja,’ zegt ze, ‘Een keer twee is twee,
twee keer twee is vier, vijf keer twee
is tien en tien keer twee is twintig.’
‘Dat is al bijna de helft,’ zeg ik.
‘Maar zeven keer twee, dan doe ik vijf
keer twee en dan tel ik er snel twee
en nog een keer twee bij op, dus
twaalf, veertien.’
‘Heel slim,’ zeg ik oprecht, want dat is
precies een strategie die nu in het re-
alistisch reken-wiskundeonderwijs ge-
leerd wordt. 

Vroeger werden de tafels uitgelegd
vanuit herhaald optellen en inge-
stampt door veel op te dreunen. Nog
steeds wordt drie keer twee bij aan-
vang uitgelegd als twee plus twee plus
twee, al dan niet ondersteund door
materiaal. Maar in het realistisch re-
ken-wiskundeonderwijs is het zelf
construeren van de tafel vanuit steun-
punten eraan toegevoegd. 

‘Bij zeven keer
twee doe ik
twee keer 

zeven’, zegt 
Romee

Een keer twee, twee keer twee, vijf
keer twee en tien keer twee zijn het
makkelijkst. En het is dus slim die als
steunpunten te gebruiken om de ande-
re te berekenen. Precies wat Sofie
doet. 

‘Bij zeven keer twee doe ik twee keer
zeven’, zegt Romee. Ook heel handig.
Door de getallen te verwisselen maakt
ze er verdubbelingen van. En getallen
verdubbelen hebben kinderen vaak
eerder geleerd dan de tafel van twee.
Maar dan moet je wel weten dat je bij
een vermenigvuldiging de getallen mag
verwisselen, dat zeven keer twee het-
zelfde is als twee keer zeven. Dat is
niet zo makkelijk te begrijpen als je de
tafels alleen als herhaald optellen hebt
geleerd. Twee plus twee plus twee plus
twee plus twee plus twee plus twee
lijkt niet op zeven plus zeven. En ze-
ven kindertjes met elk twee pepernoten
is echt niet hetzelfde als twee kinder-
tjes met elk zeven!
Dat je bij een vermenigvuldiging de
getallen mag verwisselen is wel makke-
lijk in te zien als het vermenigvuldigen
met het meten van oppervlaktes ver-
bonden wordt. Voor een tegelvloertje
van zeven bij twee heb je net zoveel
tegels nodig als voor een vloertje van
twee bij zeven. Het is gewoon hetzelf-
de vloertje, als je niet op de ligging let.

Aan de tafels

Met rechthoekige tegelvloertjes kun je allerlei tafelstrategieën ontdekken.
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‘Negen keer twee is ook zo moeilijk
niet,’ breng ik in ‘je doet gewoon tien
keer twee min twee.’
‘Achttien!’ antwoordt Sofie.
Om en om vraag ik ze nu de hele ta-
fel van twee door elkaar af. Het loopt
als een spaghettisliertje en ik zie weer
twee stralende gezichtjes voor me. 
Helemaal klaar voor morgen.

Romee en Sofie in groep 5

Aan de tafel van acht
‘Welke tafel willen jullie leren?’ vraag
ik Sofie en Romee, die in het gangetje
buiten de klas van Maaike klaar zitten
voor mijn rekenlesje ‘Tegeltafels’.
Door juf Maaike tot rekenmama gepro-
moveerd zit ik daar wekelijks met twee
vijfdegroepers een tafel naar keuze te
oefenen. De tafel van zeven is erg
populair. Sofie en Romee kiezen voor
de tafel van acht. Ik vraag ze hem op
te zeggen, maar het stokt al gauw. 
‘Straks zal het lukken’, beloof ik.
Ik pak een zak met gele tegeltjes, geef
beiden potlood, gum en strookjes pa-
pier en leg acht tegeltjes onder elkaar.
‘Kijk,’zeg ik ‘dit is een vloertje, eigen-
lijk meer een paadje van één tegeltje
breed en acht tegeltjes lang. Dat zijn
samen één keer acht is acht tegeltjes.
Eén keer acht is acht, schrijf dat maar
eens op.’ 
Dat doen ze. 

‘Nu leg ik de tegeltjes een stukje los
en nu zijn het acht losse tegeltjes.
Acht keer één.’ 
‘Acht keer één is acht,’ zeggen ze al
en dat schrijven ze ook op. 
Ik leg een tweede rijtje van acht tegel-
tjes tegen het eerste rijtje aan. 
‘Hoeveel tegeltjes zijn er nu?’
‘ Zestien.’ 
‘En welk keersommetje hoort daar bij
als je zó kijkt?’ Ik haal de twee rijtjes
een stukje los en schuif ze dan weer
tegen elkaar.
‘Twee keer acht is zestien,’ antwoor-
den ze. 

‘En nu?’ Ik haal het vloertje nu los in
tweetallen. Acht tweetallen liggen er
zo onder elkaar. ‘Acht keer twee is
zestien.’ 
Ze leggen er zelf een derde rijtje van
acht tegeltjes bij. 
‘Vierentwintig’, tellen ze en als ik
vraag of ze daar een handig maniertje
voor hebben, zeggen ze: ‘twee keer
acht plus acht.’ Ze kunnen het ook la-
ten zien door het derde rijtje even los
te halen van de twee andere en weer
aan te schuiven. Ook acht keer drie
kunnen ze nu zelf aangeven door de
drietallen van elkaar los te halen en
weer aan te schuiven. Bij vier keer
acht ontdekken ze, na een hintje, dat
je het vloertje doormidden kunt delen
waardoor er twee vloertjes van twee
keer acht tegeltjes komen te liggen.
Vier keer acht is dus twee keer acht
plus twee keer acht, is zestien plus
zestien, is tweeëndertig. 
Ook bij vijf keer acht, zes keer acht
en zeven keer acht worden met be-
hulp van de tegeltjes handige manier-
tjes gevonden die allemaal worden
opgeschreven. 
Als het grote vierkant van acht keer
acht er ligt, vraag ik ze hoeveel dat is. 
‘Drieënzestig,’ gokt Romee. 
‘Nee, vierenzestig,’ zegt Sofie. ‘Mijn
moeder zegt altijd dat zeven keer zeven
en acht keer acht het moeilijkst zijn.’ Allemaal maniertjes voor de tafel van acht van Sofie en Romee.
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Hoe kun je laten zien dat 8x4 = 4x8?
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‘Dus die heb je uit je hoofd geleerd.’ 
Sofie knikt lachend. 
‘Héél verstandig.’ 
Romee legt het grote vierkant onder-
tussen in vier kleine vierkanten uiteen:
vier keer vier keer vier! 
Bij negen keer acht doen ze tien keer
acht min acht, wat je ook weer goed
met een tegelvloertje kunt illustreren. 
En Sofie geeft intussen nog een heel
handig maniertje om acht van iets af
te trekken: ‘Je telt er twee bij op en
dan doe je er tien vanaf.’
Dan doen we de tegeltjes weg en be-
kijken we alle maniertjes voor de tafel
van acht die ze op de strookjes papier
hebben geschreven. Sofie en Romee
geven ieder aan welke zijzelf erg han-

dig vinden. Tot slot dreunen ze samen
de tafel helemaal op en dan komt de
vuurproef: elkaar om beurten, kris-kras
door elkaar, overhoren. Het gaat hele-
maal goed. Applaus! Terug naar de

Met de tegel-
tjes vinden 
ze allerlei 

handige tafel-
manieren

klas, maar eerst glippen we nog even
gauw de personeelskamer in. Daar

staat een schaal vol chocolaatjes op
tafel. We hebben er zeker meer dan
acht laten liggen!

De auteur is werkzaam bij het Insti-
tuut voor de Lerarenopleiding aan de
Universiteit van Amsterdam.

Noot: 

1 Dit artikel is in twee delen eerder verschenen in de

ASVO-Krant, schoolkrant van de ASVO-school.
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