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Inn dit hoofdstuk worden de theoretische achtergronden en de poten-
tiëlee mogelijkheden van peer tutoring binnen het reken-wiskunde-
onderwijss beschreven. In het reken-wiskundeonderwijs is in Nederland 
opp didactisch gebied veel veranderd sinds de opkomst van het realis-
tischh rekenen en wiskunde eind jaren zestig, begin jaren zeventig. Des-
ondankss blijken zwakke rekenaars stelselmatig op te blijven lopen te-
genn een aantal problemen. Uit de rekenproblemen van deze zwakke 
rekenaarss zijn hun leerbehoeften afgeleid en op grond hiervan is de 
inhoudd van de Leerstof voor het tutorprogramma in dit onderzoek samen-
gesteld.. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de probleemstelling en de 
onderzoeksvragen. . 

Inleidin g g 
Dee helft van de onderwijstijd in het primair onderwijs blijkt te worden be-

steedd aan het geven van taalonderwijs en reken-wiskundeonderwijs (CEB, 1994). 
Voorr het leren van taal en taalvaardigheden is de tijdsbesteding in het primair 
onderwijss ongeveer even groot als voor rekenen en wiskunde. Taal is maat-
schappelijkk gezien van groot belang, omdat dit hét communicatiemiddel is waar 
niemandd buiten kan. Het lijk t daarom verrassend dat in het primair onderwijs 
aann het reken-wiskundeonderwijs evenveel tijd wordt besteed als aan het taal-
onderwijs.. Eén reden daarvoor kan zijn, dat door het reken-wiskundeonderwijs 
inn het primair onderwijs de basis wordt gelegd voor de exacte vakken in het voort-
gezett onderwijs. Echter, dat verklaart nog niet waarom het vak rekenen en wis-
kundee zo'n groot aandeel heeft in het primair onderwijs. Een tweede en wellicht 
belangrijkeree factor is, dat het dagelijks leven vol zit met allerlei activiteiten die 
zijnn gebaseerd op vaardigheden die met het vak rekenen en wiskunde worden 
geleerd.. Of het nu gaat om het uitgeven van zakgeld, het op de klok kunnen zien 
hoee laat het is, het begrijpen van snelheden en afstanden in het verkeer, het lezen 
vann de krant en het zien van het tv-journaal waarin allerlei cijfermatige begrippen 
voorkomen,, het wegen en meten van hoeveelheden en voorwerpen, het begrijpen 
vann ruimtelijke relaties en verhoudingen, het kunnen omgaan met vreemde va-
luta,, het hebben van inzicht in allerlei financiële zaken: de basis voor inzicht in en 
begripp van al deze dagelijkse activiteiten wordt gelegd met het vak rekenen en 
wiskunde.. Zelfs al nemen rekenmachines en computers een deel van het feitelijke 
rekenwerkk over, om de dagelijkse dingen te kunnen begrijpen is getalsmatig in-
zichtt nodig, of met andere woorden, gecijferdheid. Gecijferdheid wil niet zeggen 
datt formele rekenoperaties kunnen worden uitgevoerd, maar dat de wereld om 
onss heen, die vol zit met getalsmatige begrippen en ruimtelijke relaties, begrepen 
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kann worden. Door inzicht te krijgen in de wereld zoals die zich dagelijks aan ons 
voordoet,, krijgen kinderen de controle over en greep op de wereld in al zijn com-
plexiteit.. Eén van de belangrijke onderwijsdoelen is dan ook om kinderen op te 
voedenn tot gecijferdheid. Het opvoeden tot gecijferdheid legitimeert de relatief 
grotee tijdsbesteding aan het reken-wiskundeonderwijs binnen het primair onder-
wijs. . 

2.11 Ontwikkelinge n in het reken-wiskundeonderwij s in Nederlan d 

Voorr het ontwikkelen van gecijferdheid en het leren van rekenen en wiskunde 
inn het onderwijs, bestaan verschillende didactieken die zich in de loop van de 
geschiedeniss hebben ontwikkeld. De overheersende didactiek in het reken-
wiskundeonderwijss van na de oorlog was die van de mechanistische aanpak, waarin 
standaardd oplossingsprocedures werden aangeleerd. Mede als reactie hierop en 
onderr invloed van Freudenthal ontstond de realistische stroming, die inmiddels 
internationaall  toonaangevend genoemd kan worden. Realistisch rekenen heeft tot 
doell  om leerlingen vanuit betekenisvolle toepassingssituaties zelf oplossingsma-
nierenn te laten ontwikkelen. Leerlingen construeren op deze wijze hun eigen ken-
nis,, die zij vervolgens in andere situaties weer leren toepassen. Bij het zoeken naar 
dee oplossingsmanieren speelt communicatie met anderen een belangrijke rol. Hier-
voorr vindt men belangrijke theoretische aanknopingspunten in het socio-
constructivismee en in de cognitieve ontwikkelingstheorie. 

2.1.11 Strominge n in het reken-wiskundeonderwij s 
Dee invloed van verschillende theoretisch-didactische stromingen op de feite-

lijke,, huidige didactiek van het reken-wiskundeonderwijs is imposant. De meest 
gangbaree reken-wiskundedidactiek op dit moment is die van de realistische stro-
ming,, die zich in Nederland ontwikkelde, naast en in reactie op andere stromin-
gen.. Deze realistische didactiek ontstond deels in reactie op de mechanistische 
stromingg die na de oorlog decennia lang hoogtij vierde. Tevens werd met de realis-
tischee didactiek een alternatief geboden voor de 'New Math'-beweging die vanuit 
Amerikaa naar Nederland 'over dreigde te waaien' (Van den Heuvel-Panhuizen, 
1996;; 1998). Eerder dan de realistische didactiek ontwikkelden zich de structura-
listischelistische didactiek in Frankrijk en de empiristische didactiek voornamelijk in Groot-
Brittannië.. Treffers (1987) beschrijft hoe elk van deze stromingen zijn invloed had 
opp de ontwikkeling van de Nederlandse realistische stroming die nu het meest 
gangbaarr is en zelfs ook buiten Nederland zijn invloed uitoefent. 

60 0 



Naa de oorlog was de mechanistische didactiek in Nederland dominant. Een 
belangrijkk kenmerk van deze didactiek is, dat de leergangen sterk taakanalytisch 
(inn de zin van Gagné), dat wil zeggen hiërarchisch zijn aangebracht. Opgaven en 
vaardighedenn in de ene leergang zijn steeds gebaseerd op voorwaardelijke vaardig-
hedenn die in voorafgaande leergangen zijn opgebouwd. In elke leergang wordt één 
bepaaldd afgebakend onderdeel van de rekenstof uitgebreid behandeld, geoefend 
enn herhaald. De aanbieding van de stof vindt vrijwel uitsluitend in de vorm van 
kalee sommen plaats, die voor de leerlingen niet terug te vinden zijn in de wereld 
omm zich heen. Een ander kenmerk van deze didactiek is, dat in elke leergang vaste 
oplossingsproceduress worden aangeleerd bij de aanpak van de opgaven. De leer-
lingenn leren regels hoe zij een bepaald type opgave dienen uit te rekenen en zij 
krijgenn hiervoor standaardprocedures aangeboden die moeten worden nagedaan, 
geoefendd en onthouden. Op deze wijze wordt alle kennis geleidelijk en cumulatief 
opgebouwdd (Nelissen & Van Oers, 1990). Pas na uitgebreide oefening en herha-
lingg van de leerstofonderdelen in de vorm van kale sommen, wordt het geleerde 
toegepastt in contexten of begrijpelijke situaties. Tijdens de instructie heeft de 
leerlingg slechts de rol om de aangeboden stof te consumeren en te reproduceren. 
Ookk de rol van de leerkracht ligt tijdens de instructie helemaal vast, omdat de 
leerlingenn sterk in de richting van de aangeboden oplossingsmethode worden ge-
stuurd.. Het doel is het eindproduct: de juiste oplossing van de opgave (Willemsen, 
1994).. In deze rekendidactiek vindt men weinig interactie tussen de leerkracht en 
dee leerlingen. 

Dee impuls voor het ontstaan van de rekendidactische hervormingsbeweging 
diee uitmondde in de realistische stroming, is gegeven door het Wïskobas-project. 
Di tt project is in 1968 door Wijdeveld en Goffree gestart en het is voortgezet aan 
hett Instituut voor de Ontwikkeling van het Wiskunde Onderwijs (IOWO), dat 
inn 1971 werd opgericht. Het oorspronkelijke doel was om het reken-wiskunde-
onderwijss in het voortgezet onderwijs te moderniseren. Mede onder invloed van 
Freudenthall  ontwikkelde zich de realistische didactiek die nu gangbaar is in het 
Nederlandsee reken-wiskundeonderwijs (Freudenthal, 1991). Het IOWO (waar-
vann Freudenthal directeur was) werd opgeheven, maar het onderzoeks- en ont-
wikkelingswerkk werd voortgezet aan het in 1981 nieuw opgerichte OW&OC. Na 
hett overlijden van Freudenthal in 1991 werd OW&OC naar Freudenthal ver-
noemd.. Al in de zeventiger jaren zette Freudenthal als reactie op de 'New Math'-
bewegingg de vernieuwing van het reken-wiskundeonderwijs in de richting van 
realistischh onderwijs in gang. Volgens hem moest rekenen-wiskunde verband hou-
denn met de dagelijkse realiteit waarin kinderen leven en moest alle kennis worden 
opgebouwdd uit de eigen ervaringen van de kinderen (Nelissen & Van Oers, 1990) 
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off  vanuit datgene dat zij zich kunnen voorstellen. Het woord 'realistisch' heeft 
betrekkingg op 'realiteit', de werkelijkheid, de echte wereld. Maar die echte wereld 
kann ook worden gerepresenteerd in contexten, ofwel afbeeldingen van de wer-
kelijkheid,, zoals kinderen zich die kunnen voorstellen. Contexten bieden aanlei-
dingg tot het samen nadenken over mogelijke oplossingen voor afgebeelde proble-
menn die in de alledaagse werkelijkheid voor kunnen komen. Door actief mee te 
denkenn en te praten over mogelijke oplossingen kan kennisconstructie bij leerlin-
genn plaatsvinden. Idealiter kunnen leerlingen op deze manier zelf de nodige ken-
niss en vaardigheden afleiden ('guided reinventions') en vervolgens die opgebouwde 
kenniss weer toepassen in andere betekenisvolle werkelijkheden en contexten. Zo-
well  het aspect van het samen praten over oplossingen als het aspect van het con-
struerenn van oplossingen en daarmee ook eigen kennis binnen de realistische di-
dactiek,, zijn nauw verwant met de leertheoretische uitgangspunten van het socio-
constructivisme.. In de volgende paragraaf wordt hierop nader ingegaan, in het 
perspectieff  van het samenwerken tussen leerlingen. 

2.1.22 De social e contex t als theoretisch e basis voor 
Samenwerken dd Leren en Realistisc h Rekenen en Wiskund e 

Hett actief construeren van kennis in een sociale context is één van de verbin-
dendee factoren tussen realistisch rekenen en samenwerkend leren. Actieve kennis-
constructie,, de praktische uitwerking van de huidige nieuwe visie op leren (zie 
paragraaff  1.2.5), speelt zich afin een sociale context. Zowel het actief construeren 
vann kennis als de sociale context staan centraal in zowel samenwerkend leren als 
realistischh rekenen. De theoretische basis van deze sociale context bevat eveneens 
raakvlakkenn met samenwerkend leren en realistisch rekenen. 

Allereerstt vindt men gezamenlijke raakvlakken in het socio-constructivisme. Het 
realistischh rekenen, dat zoals hierboven is betoogd verwantschap vertoont met het 
constructivisme,, krijgen leerlingen contextproblemen uit het dagelijks leven ge-
presenteerd,, waardoor zij in interactie met de leerkracht en met medeleerlingen 
hunn eigen kennis construeren. Op grond van deze kenmerken vertoont het realis-
tischh rekenen, zoals in de vorige subparagraaf al is aangegeven, veel overeenkom-
stenn met het op het socio-constructivisme gebaseerde reken-wiskundeonderwijs 
(Vann den Heuvel-Panhuizen, 1998). Zowel realistisch rekenen als het socio-
constructivismee zijn gebaseerd op de veronderstelling dat het leren en het leerpro-
cess een voortvloeisel is van interactie tussen mensen. Behalve realistisch rekenen 
lijk tt ook samenwerkend leren aan te sluiten bij het socio-constructivisme. Samen-
werkingg tussen leerlingen impliceert namelijk dat leerlingen inhoudelijk ideeën, 
gedachten,, meningen en strategieën met elkaar uitwisselen, zodat individuele denk-
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enn leerprocessen in gang worden gezet. Nieuwe kennis en informatie worden geïn-
tegreerdd met al aanwezige (voor)kennis (Boekaerts & Simons, 1995). De kernge-
dachtee is, dat het leren volgens dit actieve koppelings- en integratieproces bij elk 
menss anders verloopt, omdat iedereen in het verleden andere ervaringen heeft 
opgedaann en dus andere voorkennis heeft. Elk kind komt met bepaalde voorken-
niss de school binnen en breidt zijn individuele kennisbestand volgens deze theorie 
inn interactie met de omgeving weer verder uit. De leerlingen ontwikkelen in de 
interactiee met de ander als het ware eigen inzichten en verwerven hun eigen kennis-
net,, dat voor elke persoon uniek is (Gravemeijer, 2001). Overigens laat Freudenthal 
(1991)) zich in zijn laatste werk nogal kritisch uit over het gebruik van het woord 
'constructivisme'.. Wanneer woorden als (re)constructie en constructivisme niet in 
eenn specifieke context worden gebruikt, dan zijn het slechts slogans. Met betrek-
kingg tot didactiek is de instructie namelijk bepalend voor hetgeen kan worden 
ge(re)construeerd. . 

Eenn tweede, gezamenlijk aanknopingspunt vindt men in de sociaal-historische 
theorie,theorie, waarin leren gezien wordt als sociaal, cultureel en historisch bepaald. Grond-
leggerr van deze theorie is Vygotsky, die het begrip 'zone van de naaste ontwikke-
ling'' introduceerde. Vygotsky (1978) veronderstelt met dit begrip, dat kinderen 
inn aanraking komen met vaardigheden die op een iets hoger ontwikkelingsniveau 
liggen.. Door middel van taal en door prikkels vanuit de omgeving, worden kinde-
renn gestimuleerd om op een hoger ontwikkelingsniveau te komen dan waarop zij 
zichh op dat moment bevinden. Via verbaal handelen (spreken) en via het hande-
lenn met materiële voorwerpen vindt kennisoverdracht plaats en kan het kind de 
nodigee cognitieve begrippen verinnerlijken. Vygotsky formuleerde op basis hier-
vann de interiorisatiehypothese. Volgens deze hypothese doet elke vorm van ont-
wikkelingg zich bij kinderen tweemaal voor: eerst op het sociale niveau tussen men-
sensen (interpsychisch) en vervolgens binnen ^^/W^^T(intrapsychisch). Op deze 
wijzee worden, door middel van transformatie, sociale processen omgezet tot ver-
innerlijktee individuele processen. Volgens deze theorie zijn alle hogere cognitieve 
functiess daarom voortgekomen uit de -van oorsprong- sociale relaties tussen men-
sen. . 

Tenn slotte biedt ook de cognitieve ontwikkelingstheorie aanknopingspunten met 
zowell  realistisch rekenen als het samenwerkend leren. Sommigen zien de cogni-
tievee ontwikkelingspsychologie als een soort tegenhanger van het sociaal-
constructivisme.. In de cognitieve ontwikkelingstheorie nemen sociale relaties een 
minderr prominente rol in dan in het sociaal-constructivisme, maar toch spelen 
(sociale)) omgevingsfactoren een rol in het leren van kinderen. Piaget, de grond-
leggerr van de cognitieve ontwikkelingstheorie, beschrijft in 'The Child's Conception 
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off  Number' (1952) de ontwikkelingsstadia die volgens hem bepalend zijn voor de 
cognitievee ontwikkeling van de mens. Kinderen zouden zich altijd en onvermij-
delijkk ontwikkelen volgens de opeenvolgende stadia van de sensomotorische ont-
wikkelingg (van 0-2 jaar), de pre-operationele ontwikkeling (2-7 jaar), de con-
creet-operationelee ontwikkeling (7-11 jaar) en de formeel-operationele ontwikke-
lingg (vanaf 11 jaar). Volgens de kennistheorie van Piaget verloopt de overgang van 
hett ene naar het volgende stadium hoofdzakelijk autonoom binnen het kind. 
Omgevingsfactorenn zoals taal en sociaal milieu zouden slechts een beperkte in-
vloedd op die ontwikkeling kunnen uitoefenen en elk organisme zou streven naar 
eenn evenwicht tussen de omgeving en zichzelf. Elke verandering in ofwel het eigen 
organisme,, ofwel de omgeving, zou volgens deze theorie leiden tot een verstoring 
vann dit evenwicht, doordat een socio-cognitief conflict binnen het individu zelf 
ontstaat.. Een socio-cognitief conflict zonder dat er sprake is van samenwerking, 
blijk tt niet daadwerkelijk tot cognitieve groei bij te dragen (De Lisi & Golbeck, 
1999).. Cognitieve groei ontstaat kennelijk vooral in interactie met anderen die 
zichh in een ander, mogelijk hoger ontwikkelingsstadium bevinden. Met behulp 
vann de cognitieve processen 'assimilatie' en 'adaptatie' zoekt het organisme vervol-
genss een nieuw evenwicht. Volgens dit continue streven van het organisme naar 
eenn (nieuw) evenwicht, beweegt een kind zich van het ene naar het volgende 
ontwikkelingsstadium,, om uiteindelijk het hoogste ontwikkelingsstadium, dat van 
dee formeel-operationele ontwikkeling te bereiken, waarin volledig omkeerbaar en 
abstractt denken mogelijk is (Miller, 1993). Het gehele proces van de cognitieve 
ontwikkelingg wordt volgens deze theorie gezien als een voortdurend aanpassings-
proces,, waarbij het kind geleidelijk aan steeds betere en 'hogere' vormen van even-
wichtt bereikt. Hoewel groepen leerlingen uit individuele leerlingen bestaan die 
iederr steeds hun eigen cognitieve ontwikkeling doormaken, wordt het feitelijke 
lerenn dus pas mogelijk doordat zich tussen deze leerlingen constructivistische pro-
cessenn afspelen. In deze samenwerkingsrelatie worden problemen ontdekt die een 
cognitieff  conflict veroorzaken. Dit cognitieve conflict wordt door de individuele 
leerlingg opgelost, zodat deze op een hoger cognitief niveau kan komen. 

Dee sociale context als bindende factor kent daarmee overeenkomstige per-
spectievenn op het leren van kinderen. Eén perspectief is dat van de intrapersoonlijke 
processenn die (kunnen) worden opgeroepen door de omgeving. Een ander per-
spectieff  is dat van de interpsychische processen in relatie met anderen in de omge-
vingg (Musatti, 1993). De interactie tussen de leerlingen verwijst naar inter-
persoonlijkee processen. Met deze combinatie van intrapersoonlijke, inter-
persoonlijkee en interpsychische processen, bevat de sociale context van het inter-
ventieprogrammaa in dit proefschrift, zowel in praktische en uitvoerende zin als in 
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theoretischh opzicht, het fundament voor het interactief leren van rekenen-wis-
kundee in samenwerking met een tutor. 

2.22 Effectiviteit van realistische reken-wiskundemethoden 

Inn de laatste tien, vijftien jaar is het aandeel van de realistische reken-wiskunde-
methodenn in het onderwijs sterk toegenomen. Een belangrijke vraag is, of de 
resultatenn van het onderwijs met een realistische methode in de afgelopen jaren 
zijnn verbeterd en of er daardoor nu ook minder zwakke rekenaars zijn dan voor-
heen.. Ook vragen we ons af of het mogelijk is met realistische methoden adaptief 
onderwijss te realiseren, en wel zodanig dat voldoende differentiatie voor de betere 
enn de zwakkere rekenaars mogelijk is. 

2.2.11 Resultaten van het gebruik van realistische methoden 
Inn het primair onderwijs is de laatste jaren een grote verschuiving opgetreden 

inn het gebruik van het type reken-wiskundemethode. Op dit moment worden 
nogg bijna uitsluitend realistische methoden gebruikt in het primair onderwijs 
(Cito,, 2000). Het marktaandeel van realistische methoden is binnen een periode 
vann tien, vijftien jaar tijd explosief gestegen, uiteraard ten nadele van de traditio-
nelee (mechanistische) methoden. In 1995 is het aandeel van realistische metho-
denn al 80% en over 1997 rapporteert het Cito (2000) een gebruik van realistische 
methodenn van bijna 90%. Echter, het werken met een realistische methode wil 
niett automatisch zeggen dat de resultaten van de leerlingen zijn verbeterd. Om na 
tee gaan wat de resultaten zijn van het reken-wiskundeonderwijs in Nederland, 
zijnn er op drie achtereenvolgende momenten, met een tussenperiode van 5 jaar, 
PPON-peilingenn gehouden (Periodieke Peilingen Onderwijs Nederland). Voor 
dezee peilingen die in 1987, 1992 en 1997 werden gehouden, zijn speciale op de 
realistischee didactiek gebaseerde toetsen ontworpen. Het is niet eenvoudig om 
directee conclusies te trekken over 'de' resultaten van 'het' realistisch rekenen, om-
datt meerdere factoren hierin een rol spelen. Er zijn bijvoorbeeld resultaatverschillen 
tussenn bepaalde subgroepen leerlingen, zoals tussen allochtonen, leerlingen uit 
sociaall  zwakke milieus en leerlingen uit sociaal betere milieus evenals tussen leer-
lingenn halverwege en aan het eind van de basisschool. Daarnaast zijn er resultaat-
verschillenn tussen bepaalde methoden, maar ook binnen methoden die na verloop 
vann een aantal jaren in een vernieuwde versie zijn uitgegeven. Bovendien zijn er 
grotee resultaatverschillen tussen de diverse getoetste onderdelen van het reken-
wiskundeonderwijs. . 

65 5 



Voorr de verschillende subgroepen leerlingen geldt, dat bij de eerste PPON-pei-
lingg in 1987 blijkt , dat de gemiddelde en betere leerlingen meer dan voorheen pro-
fiterenfiteren van het rekenonderwijs, vergeleken bij eerdere metingen (Houtveen, Boo ij 
&&  Overmars, 1996). Met andere woorden: de zwakke leerlingen profiteren op dat 
momentt minder van de realistische methoden dan de gemiddelde en de betere 
leerlingen.. Leerlingen uit de sociaal-economisch zwakkere milieus met een leerling-
gewichtt van 1.25, blijken bij de peiling in 1997 (Cito, 2000) op alle onderdelen 
vann het rekenen slechter te scoren dan de leerlingen die een leerlinggewicht van 
1.000 hebben. Vooral de allochtone leerlingen, die een leerlinggewicht hebben van 
1.9,, scoren aanzienlijk lager dan de leerlingen met een leerlinggewicht van 1.00. 
Dee efFectgrootte van deze achterstand varieert tussen -0.21 tot —0.67 en is in alle 
gevallenn significant. Leerlingen die uit sociaal-economisch kwetsbare groepen 
komenn blijken systematisch slechtere rekenprestaties te behalen dan leerlingen 
afkomstigg uit een gemiddeld of hoger sociaal-economisch milieu. Realistische re-
ken-wiskundemethodenn lijken daarmee in eerste instantie de bestaande verschil-
lenn tussen leerlingen niet weg te nemen en mogelijk zelfs nog te versterken, omdat 
bijj  geen van de drie peilingen de prestaties van met name de zwakke leerlingen 
blijkenn te zijn verbeterd. Wat betreft de verschillen tussen leerlingen aan het eind 
vanvan de basisschool en halverwege de basisschool, blijkt dat de resultaten van de leer-
lingenn aan het eind van de basisschool niet duidelijk zijn verbeterd. In 1997 wordt 
voorr leerlingen aan het eind van de basisschool een toename gevonden van het aan-
tall  onderwerpen met een negatief jaarefFect ten opzichte van 1987 en in vergelij-
kingg met een vervolgmeting in 1992. Eén van de belangrijkste conclusies voor de 
leerlingenn aan het eind van de basisschool is, dat er bij de derde meting in 1997 
zelfss sprake lijk t te zijn van een geleidelijke negatieve ontwikkeling in de reken-
prestatiess van de leerlingen (Cito, 1999). Echter, de resultaten voor leerlingen hal-
verwegeverwege de basisschool, gemeten met de peilingen in 1997 (Cito, 2000) zijn weer 
duidelijkk positiever dan voor de leerlingen aan het eind van de basisschool. Daar-
bijj  moet onderscheid worden gemaakt naar de verschillende onderdelen van het 
rekenen-wiskunde,, waarop we in een volgende alinea terugkomen. 

Tevenss blijken er duidelijke verschillen te zijn tussen de met de verschillende 
realistischerealistische methoden bereikte resultaten. Met name twee specifieke realistische me-
thoden,, te weten de nieuwe versie van Wereld in Getallen en de methode Plus-
puntt die 'pas' in 1992 is verschenen, blijken bij leerlingen betere resultaten te 
bereikenn dan de andere realistische methoden. Dit wordt bevestigd voor leerlin-
genn halverwege de basisschool in de PPON-rapportage over het jaar 1997 (Cito, 
2000).. Echter, de traditionele methode Naar Zelfstandig Rekenen komt, voor 
zoverr deze methode nog was gebruikt op de scholen die aan het onderzoek deelna-
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men,, toch nog op de derde plaats voor wat betreft de resultaten die behoren bij de 
bestee groep, gemeten bij leerlingen halverwege de basisschool. Echter, voor leer-
lingenn aan het eind van de basisschool blijkt Naar Zelfstandig Rekenen weer tot 
dee zwakste methoden te behoren. In de rapportage concluderen de onderzoekers 
tevenss dat de realistische methoden Rekenen en Wiskunde en de oude versie van 
Wereldd in Getallen, evenals de traditionele methode Niveaucursus Rekenen, bij 
dee resultaatmetingen tot de zwakste methoden behoren. 

Tenn slotte zijn er de resultaatverschillen tussen de diverse getoetste onderdelen 
vann het rekenen-wiskunde. Aan het eind van de basisschool worden binnen het 
domeinn Getallen en Bewerkingen bij het hoofdrekenen voor de basisoperaties 
(optellenn en aftrekken) en voor vermenigvuldigen en delen negatieve effecten van 
realistischee methoden gevonden. Vergelijkend methodenonderzoek van eerdere 
datum,, wees uit dat leerlingen die met één bepaalde mechanistische reken-
wiskundemethodee hadden gewerkt meer gebruik maakten van handige 
vermenigvuldigstrategieënn dan leerlingen die met één bepaalde realistische me-
thodee hadden gewerkt en meer tellende strategieën bleken te gebruiken 
(Gravemeijer,, Van den Heuvel-Panhuizen & Van der Ploeg, 1990, in: Gravemeijer, 
Vann den Heuvel-Panhuizen, Van Donselaar, Ruesink, Streefland, Vermeulen, Te 
Woerdd & Van der Ploeg, 1993). Daarentegen zijn er in 1997 voor de leerlingen 
aann het eind van de basisschool wel weer positieve effecten voor de onderwerpen 
basiskenniss en begrip van getallen. Bij andere onderwerpen binnen het domein 
Getallenn en Bewerkingen wordt voor deze leerlingen de negatieve tendens van de 
eerderee peilingen echter bevestigd. Mogelijk speelt een rol, dat de versies van de 
realistischee methoden in de beginjaren meer de nadruk legden op het, vanuit het 
werkenn met contexten, bijbrengen van inzicht bij de leerlingen, dan op het auto-
matiserenn van bepaalde basisvaardigheden. Voor leerlingen halverwege de basis-
schooll  wordt op de meeste onderdelen van het rekenen-wiskunde echter weer een 
lichtt positieve tendens gevonden, behalve voor de vaardigheden structureren en 
aftrekken,, waar zowel de vooraf geformuleerde tussendoelen als de minimum-
doelenn door een te laag aantal leerlingen worden behaald. In hoofdstuk vier, bij de 
uitwerkingg van de inhoud van het tutorprogramma, zal nog nader worden inge-
gaann op de resultaten van de PPON-peilingen voor de verschillende onderdelen 
afzonderlijk.. Opvallend is, dat een realistische context voor de onderdelen optel-
lenn en het aftrekken bij leerlingen eerder complicerend dan faciliterend blijkt te 
werken.. Bij de introductie van het realistisch rekenen en wiskunde was men er 
juistt van uitgegaan dat contextopgaven een faciüterende werking zouden hebben. 

Samenvattendd kan worden geconcludeerd, dat de aanvankelijk hoge verwach-
tingenn van rekenresultaten als gevolg van het gebruik van realistische methoden 
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voorr leerlingen aan het eind van de basisschool in eerste instantie zeker niet wor-
denn bevestigd. Oorzaken hiervoor kunnen liggen in een tegenvallende 
implementatiee van de realistische didactiek, die voor veel leerkrachten een geheel 
anderee manier van lesgeven dan voorheen impliceert. Tevens blijken niet alle rea-
listischee methoden even effectief te zijn en kan een vernieuwde versie van een 
methodee soms tot betere resultaten leiden dan een oude versie. Op dit moment 
kunnen,, na een inmiddels wat langere aanloopperiode voor de implementatie van 
realistischee methoden én nadat deze ook nog inhoudelijk zijn verbeterd in de 
vormm van nieuwere versies, de huidige resultaten voor leerlingen halverwege de 
basisschooll  mogelijk tot iets meer optimistische verwachtingen ten aanzien van 
toekomstigee resultaten leiden. Voortdurende aandacht voor de klaarblijkelijk grote 
verschillenn in prestaties tussen leerlingen, met name in het nadeel van de zwakke 
leerlingenn in de diverse subgroepen, lijk t echter noodzakelijk. Mede door de duide-
lij kk tegenvallende resultaten bij de peilingen stonden onderwijskundigen en on-
derzoekerss jarenlang enigszins sceptisch tegenover de voordelen van het realistisch 
rekenen,, zoals deze bij de implementatie in het onderwijs waren aangekondigd. 
Indienn de tendens zich vanuit de middenbouw voortzet in de bovenbouw, dan is 
hett mogelijk dat de huidige resultaten van de peilingen voor leerlingen halverwege 
dede basisschool és. aanvankelijk negatieve bevindingen in positieve richting om kun-
nenn buigen. 

2.2.22 Praktisch e pro' s en contra' s van realistisc h rekene n 
Dee realistische reken-wiskundedidactiek heeft in de afgelopen 15, 20 jaar in 

Nederlandd voor een omwenteling in het traditionele reken-wiskundeonderwijs 
gezorgd,, die tot veel internationale belangstelling heeft geleid. De uitgangspunten 
vann het realistisch rekenen zijn inhoudelijk sterk geformuleerd en lijken niet al-
leenn bij te kunnen dragen aan betere resultaten, maar ook aan het beleven van 
plezierr aan de reken-wiskundeactiviteiten bij de leerlingen. Bij het zoeken naar de 
oplossingsstrategieënn speelt het in gesprek zijn met anderen een belangrijke rol. 
Doorr het uitwisselen van alternatieve en soms handiger oplossingsstrategieën met 
eenn andere leerling, wordt toegewerkt naar rekenen op een hoger, formeler niveau. 

Hett zal duidelijk zijn, dat de interactie tussen de leerkracht en leerlingen in de 
omgangg met die realistische contexten steeds een belangrijke rol speelt. De leer-
krachtt zet deze processen in gang en begeleidt de leerlingen hierbij. De leerkracht 
heeftt een belangrijke rol bij het uiteindelijke vormgeven en bij het behalen van 
beteree resultaten met realistisch rekenen. Interactie is dan ook één van de belang-
rijkee grondprincipes van het realistisch reken-wiskundeonderwijs. De leerkracht 
nodigtt uit, vraagt, leidt, stroomlijnt, en de leerlingen mogen daarop reageren. Het 
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doell  van interactief reken-wiskundeonderwijs is, om het inzicht en het begrip van 
dee kinderen te verbeteren, mede doordat duidelijk en begrijpelijk geformuleerd 
moett worden (Leenders & Winnubst, 1995). Interactief onderwijs kan daarom 
leidenn tot een goed begrip van de leerstof. Door met elkaar te praten en te overleg-
gen,, hardop te formuleren en feedback van de ander te krijgen, kunnen geleidelijk 
geïnternaliseerdee kennis en vaardigheden worden ontwikkeld. 

Echter,, veel leerkrachten hebben moeite met het toepassen van de realistische 
principes,, waaronder interactief onderwijs (MORE, 1993; Harskamp, Suhre & 
Willemsen,, 1993; Harskamp & Deinum, 1995). Behalve dat leerkrachten soms 
drempelvreess hebben of bij zichzelf weerstand ervaren, ontbreekt het in bepaalde 
gevallenn ook aan kennis en vaardigheden om bijvoorbeeld contextsituaties te laten 
verkennen,, een visueel model te gebruiken of door middel van interactieve in-
structiee de eigen oplossingen van leerlingen te ondersteunen en op een hoger ni-
veauu te brengen (Harskamp & Deinum, 1995). In veel lessen is, volgens de maat-
stavenn waaraan realistisch reken-wiskundeonderwijs zou moeten voldoen, nauwe-
lijk ss sprake van realistisch reken-wiskundeonderwijs. Kern van de problematiek is 
hett niet goed verlopen van de interacties: lang niet alle interacties tussen leerlin-
genn en de leerkracht zijn even zinvol, in enkele gevallen werken deze zelfs 
contraproductieff  (Nelissen, 1996). Van Eerde (1995) stelt dat er ogenschijnlijk 
heell  wat interactie in de lessen plaatsvindt, maar dat er vaak sprake is van schijn-
interactie:: de leerkracht stelt een vraag (vaak gesloten vragen), de leerling ant-
woordt,, de leerkracht beoordeelt het antwoord op zich en wil graag bevestigd zien 
datt de leerling tot het goede antwoord kan komen. Daardoor wordt vaak voorbij-
gegaann aan hóe het antwoord tot stand is gekomen. De leerkracht besteedt relatief 
veell  tijd aan uideggen, zonder dat er echt een uitwisseling van denkwijzen tussen 
leerlingenn plaatsvindt. In veel gevallen duren de interactieve momenten te lang en 
haaktt een groot deel van de leerlingen af. Vaak praat de leerkracht tégen de leerlin-
genn in plaats van mét ze. Of de leerkracht gaat wel de interactie aan, maar krijgt 
dann met zoveel verschillende oplossingsstrategieën te maken dat hij 'door de bo-
menn het bos niet meer ziet' (Boswinkel, 1995). Op basis van onderzoek naar 
allerleii  interactiesituaties komt Eibers (1992, in: Van Eerde, 1995) tot de conclu-
sie,, dat de eigen inbreng van het kind in de interactie onderbelicht blijft . Kenne-
lij kk vinden leerkrachten het moeilijk om werkelijk interactief onderwijs tijdens de 
reken-wiskundelessenn te realiseren. Het soepel laten lopen van interactiemomenten 
iss één van de moeilijkste, maar tevens belangrijkste onderdelen van realistisch 
reken-wiskundeonderwijss (Boswinkel, 1995). Het lijk t logisch te concluderen, 
datt met name de zwakke rekenaars zullen afhaken bij de bovengenoemde klassi-
kalee instructies. 

69 9 



Realistischh reken-wiskundeonderwijs lijk t daarmee niet eenvoudig te realise-
renn en de zwakke rekenaars dreigen hier als eersten de gevolgen van te ondervin-
den.. En hoewel het realistisch reken-wiskundeonderwijs perspectief lijk t te bie-
denn voor beter onderwijs en voor betere resultaten, op dit moment blijven de 
resultatenn toch nog achter bij de aanvankelijk hoge verwachtingen. De zwakke 
rekenaarss kampen nog steeds met achterstanden, hoewel hun problemen moge-
lij kk van een andere aard zijn dan wanneer zij hadden gewerkt met meer traditio-
nelee methoden. De orthodidactiek van het rekenen-wiskunde gaat nader in op de 
aardd van de problemen van de zwakke rekenaars, maar deze zal later in dit hoofd-
stukk aan de orde komen. Eerst wordt adaptief onderwijs in het kader van realis-
tischh rekenen-wiskunde nader bestudeerd. De vraag rijst in hoeverre het met de 
realistischee methoden mogelijk is om zodanig adaptief onderwijs te geven, dat 
tegemoett kan worden gekomen aan de instructiebehoeften van alle leerlingen, dus 
ookk aan die van de zwakke rekenaars. 

2.2.33 Adaptie f onderwij s en het typ e reken-wiskundemethod e 
Adaptieff  onderwijs betekent, dat de leerkracht zodanig omgaat met de ver-

schillenn tussen leerlingen, dat voor alle leerlingen een optimaal leerproces kan 
wordenn bereikt. Daarmee is adaptief lesgeven een manier om de zorgbreedte van 
hett door de leerkracht gegeven onderwijs te vergroten (Janson, 1996). Binnen 
dezee ruime omschrijving van adaptief onderwijs past dus zowel de aandacht voor 
extraa instructiebehoeften van individuele leerlingen als voor individuele aanpas-
singenn in de verwerking van de lesstof. 

Eenn aantal met elkaar samenhangende onderwijsaspecten bepaalt of er sprake 
iss van adaptief onderwijs. Eén van deze aspecten is de gebruikte methode. Andere 
aspectenn die van invloed zijn op adaptief onderwijs, zijn het leerkrachtgedrag en 
dee groepskenmerken. De bijdrage van de reken-wiskundemethoden aan adaptief 
onderwijss wordt dan ook grotendeels bepaald door de interactie tussen de ge-
bruiktee reken-wiskundemethode, het gedrag van de leerkracht en de kenmerken 
vann de groep waaraan wordt lesgegeven (Hofman & Guldemond, 1998). Het 
typee gebruikte methode is van invloed op hoe de leerkracht reken-wiskundeonder-
wijss kan organiseren (Wijnstra, 1996). Sterker nog, het merendeel van de leer-
krachtenn (62%) geeft aan dat hun rekenonderwijs vrijwel geheel wordt bepaald 
doorr de gebruikte reken-wiskundemethode (Hofman & Guldemond, 1998). 

Mett traditionele (mechanistische) methoden blijkt , voor zover die nog wor-
denn gebruikt, in zoverre gedifferentieerd onderwijs te worden gegeven dat het 
instructiew/mz«« voor groepjes leerlingen of voor individuele leerlingen wordt aan-
gepastt (Wijnstra, 1996). Dat betekent in de praktijk dat de leerlingen binnen één 
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klass dan met verschillende lesstof bezig kunnen zijn en dus ook een verschillende 
instructiee (moeten) krijgen. Met traditionele methoden is deze manier van wer-
kenn relatief goed uitvoerbaar, omdat de instructie die de leerkracht volgens de 
handleidingg geeft wat minder uitgebreid is dan in realistische methoden. Echter, 
inn traditionele methoden gaat de instructie doelgericht af op het aanbieden van de 
snelstee oplossingsprocedure en de bijbehorende rekenregel(s). De rekenstof wordt 
tijdenss de instructie overwegend uitgelegd en voorgedaan, wat minder tijd in be-
slagg neemt dan de in de handleiding beschreven instructie bij realistische metho-
den.. Hierdoor is het bij traditionele methoden mogelijk om in één rekenles ach-
tereenvolgenss aan verschillende subgroepen in de klas meerdere malen een in-
structiee over heel verschillende lesstof te geven. Deze manier van werken wordt 
dann ook eerder gedifferentieerd dan adaptief onderwijs genoemd, vanwege de dif-
ferentiatiee die al vóór de instructie plaatsvindt. Adaptief onderwijs impliceert na-
melijk,, dat de leerlingen wel in eerste instantie klassikaal dezelfde lesstof krijgen 
aangeboden,, maar dat daarna vervolginstructies of verwerking van deze stof indi-
vidueell  worden aangepast. Dit is ook het geval bij realistisch reken-wiskunde-
onderwijs,, waar de instructie echter tijdrovender is dan bij traditionele metho-
den.. Vrijwel alle leraren die realistische methoden gebruiken geven aan, dat de 
rekeninstructiee overwegend klassikaal wordt gegeven, zoals dit in de methoden 
staatt beschreven (Cito, 2000). Bij de verwerking van de oefenstof wordt vervol-
gens,, naar de mening van 60% van de leraren, naar niveau en tempo gedifferen-
tieerd.. Treffers houdt in een interview in Didaktief (Schoor, 1997) een pleidooi 
voorr (neo-) klassikaal rekenonderwijs, met als argument dat leerlingen van eikaars 
oplossingsmethodenn kunnen leren wanneer de leerkracht de verschillende 
oplossingsmanierenn klassikaal bespreekt. Het is echter niet duidelijk of de zwakke 
rekenaars,, gezien hun zwakke basisvaardigheden, voldoende van de klassikale in-
structiee kunnen opsteken en of de differentiatie tijdens de verwerking voldoende 
iss om aan de verschillen tussen leerlingen (en met name aan de verschillen in 
instructiebehoefte)) tegemoet te komen. Van Luit (1998) pleit er dan ook voor om 
voorr leerlingen met rekenproblemen specifieke orthodidactische instructiewijzen 
tee hanteren en zonodig aanvullende (remediërende) programma's te gebruiken. 

Dee vraag rijst hoe men kan bepalen wanneer men onderwijs werkelijk adaptief 
onderwijss kan noemen. Het Procesmanagement WSNS heeft negen kwaliteits-
criteriaa beschreven waaraan adaptief onderwijs dient te voldoen. Elk van deze 
criteriaa gaat uit van specifiek leerkrachtgedrag. Deze negen criteria zouden stu-
rendd moeten zijn voor het gedrag van de leerkracht, met als doel om kwalitatief 
goedd adaptief onderwijs te geven. Echter, leerkrachten geven zelf aan dat de me-
thodenn waarmee zij werken juist bepalend zijn voor hoe zij het (adaptieve) onder-
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wijss in de klas kunnen organiseren. In de perceptie van leerkrachten hangt adap-
tieff  onderwijs kennelijk meer af van de aanwijzingen die de methoden op dit 
gebiedd geven, dan van hun eigen leerkrachtvaardigheden. Toch bleek bijvoorbeeld 
uitt het MORE-Onderzoek (1993) dat het realistisch rekenonderwijs zoals dat in 
dee methoden is uitgewerkt, door de leerkrachten niet of slechts den dele volgens 
dee bedoelingen wordt onderwezen. Suggesties uit de handleiding worden (lang) 
niett altijd opgevolgd. Doordat de meeste leraren nog volgens het traditionele reken-
onderwijss zijn geschoold, is open realistisch reken-wiskundeonderwijs nog geen 
gemeengoedd (Gravemeijer, 2001). Daarnaast zijn specifieke leerkrachtvaardigheden 
vereist,, in die zin dat de leerkracht zicht moet hebben op de specifieke kenmerken 
enn moeilijkheden van de leerstof en bovendien in staat moet zijn om onderscheid 
tee maken tussen de rekenvaardigheden van de verschillende subgroepen leerlingen 
inn de klas (Janson, 1996). Tevens zijn specifieke klassenmanagementvaardigheden 
nodigg om de afstemming op deze subgroepen leerlingen in de praktijk ten uitvoer 
tee brengen. Kennelijk is gebruikmaking van adaptieve methoden geen doorslag-
gevendee factor voor het realiseren van werkelijk adaptief onderwijs in de klas. 

Ookk in diverse studies is nagegaan aan welke voorwaarden moet zijn voldaan 
omm te kunnen spreken van adaptief onderwijs. Horman en Guldemond (1998) 
analyseerdenn een aantal van deze studies en vonden zes basiscomponenten van 
adaptieff  onderwijs die in de methoden uitgewerkt zouden moeten zijn om te 
kunnenn voldoen aan de criteria voor adaptief onderwijs. Deze basiscomponenten 
hebbenn betrekking op signalering en diagnostisering van problemen of achter-
standen,, het geven van modellen voor de leerstoforganisatie, het geven van aan-
wijzingenn voor het toepassen van variatie in instructiewijzen, het toetsen en eva-
luerenn van de leerlingvorderingen en het gebruik (kunnen) maken van of verwij-
zenn naar aansluitende remediële materialen. Zes moderne reken-wiskunde-
methodenn (waarvan vijf realistisch) zijn door zowel onderzoekers als door des-
kundigenn gescreend op zogenaamde indicatoren voor adaptief onderwijs. Opval-
lendd is, dat alle methoden in meerdere of mindere mate voldeden aan de criteria, 
waarbijj  de niet-realistische methode het laagst scoorde. Echter, het feit dat de 
methodenn voldoen aan criteria voor adaptief onderwijs, wil nog niet zeggen dat 
ookk werkelijk adaptief onderwijs wordt gerealiseerd, gezien de eerder genoemde 
invloedd van de andere factoren zoals het leerkrachtgedrag, de leerkrachtvaardigheden 
enn de groepskenmerken. Op grond van de methoden kan daardoor niet worden 
vastgesteldd of het reken-wiskundeonderwijs voor met name de zwakke leerlingen 
well  voldoende adaptief is. 

Omm vooral de zwakke rekenaars extra te ondersteunen is gedurende drie jaar 
tussenn 1995 en 1998 het project 'Kwaliteitsversterking Rekenen en Wiskunde' 
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uitgevoerdd (Houtveen, Booij & Overmars, 1996). Het project is opgezet met 
gebruikmakingg van expertise die is opgebouwd met een schoolverbeterings-
programmaa voor lezen. Voor het vakgebied rekenen-wiskunde zijn de nodige vak-
specifiekee aanpassingen gedaan. Als uitgangspunten voor adaptief onderwijs is 
gekozenn voor zes experimentele variabelen: het planmatig werken ter voorkoming 
vann uitval van leerlingen, het werken met het instructiemodel voor strategisch 
handelen,, het in hoge mate realiseren van effectieve onderwijstijd, het bieden van 
eenn exploratieve leefomgeving, het versterken van zelfvertrouwen en competentie-
gevoel,, en het bevorderen van een zelfstandige leerhouding bij leerlingen. Leer-
krachtenn en directeuren werden intensief begeleid en volgden bovendien uitge-
breidee nascholing. Acht onderwijsbegeleidingsdiensten uit Nederland namen deel 
aann dit project en 15 scholen werden door hun onderwijsbegeleidingsdienst bege-
leid.. Een belangrijke vraag was, of de gekozen begeleidingsstrategie voor de scho-
lenn ook daadwerkelijk leidde tot meer adaptief onderwijs voor rekenen-wiskunde. 
Eenn andere vraag was, of dit adaptieve onderwijs ook betere leerresultaten bij de 
leerlingenn opleverde. Beide onderzoeksvragen konden bevestigend worden beant-
woordd (Van Zoelen & Houtveen, 2000). Op de experimentele scholen werd op 
vij ff  van de zes experimentele variabelen significant meer adaptief onderwijs gege-
ven.. Alleen in zelfvertrouwen van de leerlingen is geen groei geconstateerd. Ook 
bleekk dat bij de leerlingen in groep 3 en 4 een verbetering van de leerprestaties 
voorr rekenen-wiskunde was opgetreden. Voor de leerlingen die in groep 4 aan het 
experimentt deelnamen, bleken deze resultaten na een jaar in groep vijf nog steeds 
tee bestaan, hoewel niet voor de leerlingen die in groep 3 het experiment hadden 
gevolgd.. Het blijkt dus mogelijk om, door middel van een intensieve begeleiding 
vann leerkrachten in scholen, elementen van adaptief onderwijs te implementeren 
enn als gevolg daarvan meer adaptief onderwijs te geven met realistische reken-
wiskundemethodenn en bovendien het aantal uitvallers te reduceren. 

2.33 Zwakke rekenaar s 

Dee basis voor gecijferdheid is getalbegrip, waarvan tellen een belangrijk aspect 
is.. Goed kunnen tellen in zijn verschillende gebruiksvormen is een voorwaarde 
omm te kunnen leren rekenen. Het blijkt dat zwakke rekenaars het tellen vaak niet 
voldoendee beheersen.Zwakke rekenaars blijken een aantal kenmerken gemeen-
schappelijkk te hebben. Door deze kenmerken te onderscheiden, kan worden vast-
gesteldd welke leerbehoeften zij hebben en hoe hieraan kan worden tegemoet geko-
men. . 
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2.3.11 Tellen als basis voor het aanvankelij k rekene n 
Getalbegripp is de basis van gecijferdheid. Voor het verwerven van getalbegrip 

onderscheidtt Goffree (1989) tien afzonderlijke 'bouwstenen', ofwel essentiële on-
derdelenn van getalbegrip. De bouwstenen zijn achtereenvolgens: 1. het doen van 
spontanee wiskundige activiteiten; 2. het leren van de telnamen; 3. het tellen van 
aantallen;; 4. het zien van structuren; 5. het leren van de getalsymbolen ofwel de 
cijfers;; 6. het gebruiken van de getallenlijn; 7. het construeren van getallen boven 
dee tien; 8. het toepassen van getallen, ofwel het 'zien' van getallen in reële situaties; 
9.. het 'zich iets kunnen voorstellen' bij getallen; 10. het vinden van mooie (ronde) 
getallenn in een bepaalde omgeving. 

Eenn belangrijke bouwsteen van getalbegrip is tellen. De ontwikkeling van het 
tellenn verloopt gelijktijdig met de ontwikkeling van het getalbegrip (Van de Rijt, 
1996).. In de ontwikkeling van het tellen onderscheidt Buys (1991) zes fasen. 

FaseFase 1: tellen via visueel herkennen 
Kinderenn blijken al op jonge leeftijd gevoel voor (verschillen in) hoeveelheden 

tee bezitten en verder te ontwikkelen, hoewel hoeveelheden dan nog niet tellend 
wordenn bepaald. De voorschoolse ontwikkeling van het tellen wordt sterk beïn-
vloedd door de omgeving waarin het kind opgroeit, zoals de aanwezigheid en het 
gebruikmakenn van klokken, kalenders, legosteentjes en allerlei andere telbare voor-
werpenn (Vuurmans, 1994). 

FaseFase 2: akoestisch tellen 
Doorr liedjes en versjes op te zeggen en door middel van spelletjes wordt de 

telrijj  al geleidelijk bekend bij jonge kinderen, ook al zegt het tellen van concrete 
hoeveelhedenn hen nog niets. Met het frequent horen en opzeggen van de (volg-
ordee van de) getallen, worden de getallen in het geheugen vastgehouden. Kenmer-
kendd voor deze fase is, dat nog niet altijd de vaste volgorde van de getallen wordt 
aangehoudenn en dat het tellen niet altijd bij één begint (Van de Rijt, 1996). 

FaseFase 3: asynchroon tellen 
Vanaff  ongeveer vier jaar doen kinderen pogingen om voorwerpen echt te tel-

lenn en de hoeveelheid vast te stellen. Dit tellen verloopt in deze fase echter nog 
niett correct één voor één ofwel synchroon. Soms wordt een getal overgeslagen, of 
eenn voorwerp dubbel geteld, of worden twee voorwerpen voor één geteld. 

FaseFase 4: betekenissen van getallen beseffen 
Eénn getal kan in verschillende contexten verschillende betekenissen hebben. 

Trefferss (1998) noemt dit de verschillende 'tal-gedaanten'. Getallen kunnen wor-
denn gezien als 1) een hoeveelheid of aantal (ik heb zes dropjes); 2) een volgorde 
(dee zesde: nummer zes in de rij) ; 3) een maat (zes glazen wijn uit een fles); 4) een 
naamgetall  (tramlijn zes gaat naar...). Goffree (1989) noemt daarbij ook het reken-
getal,, waarmee berekeningen worden uitgevoerd, of als het resultaat van een bere-
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kening.. Door in verschillende situaties geconfronteerd te worden met de beteke-
nissenn van getallen, ontwikkelen kinderen gevoel voor het onderscheid tussen ge-
tallen. . 

FaseFase 5: resultatief tellen 
Vanaff  5-jarige leeftijd wordt een correcte één-één-relatie gelegd tussen de te 

tellenn objecten en de getallen. Het tellen wordt begonnen met één, elk voorwerp 
wordtt maar één keer geteld volgens de juist volgorde van de telrij en met het 
uitsprekenn van het laatste getal is tevens de totale hoeveelheid van de voorwerpen 
bepaald.. In eerste instantie worden kleine hoeveelheden correct resultatief geteld, 
maarr geleidelijk worden de hoeveelheden steeds groter. 

FaseFase 6: verkort tellen 
Nadatt enige tijd het resultatief tellen correct wordt uitgevoerd, komen kinde-

renn tot verkort tellen. Dit houdt in, dat bepaalde patronen als hoeveelheid worden 
herkendd en de rest daar één voor één bij wordt geteld. Bijvoorbeeld: hier liggen 
vierr blokjes, vijf , zes, zeven, acht, negen. Soortgelijk verloopt het structurerend 
tellenn in kleine groepjes: twee, vier, zes, acht, tien. Het tellen van de hoeveelheden 
verlooptt bij verkort tellen dus steeds korter en sneller. 

Correctt resultatief tellen en verkort kunnen tellen wordt door velen als de basis 
voorr het rekenen gezien. Bij het bereiken van de fase van het resultatief tellen, gaat 
hett voorbereidend rekenen van de kleuterleeftijd geleidelijk over in het aanvanke-
lij kk rekenen, waarbij in contexten en op handelingsniveau met optel- en aftrek-
opgavenn kan worden gewerkt (Van de Rijt, 1996). 

Tijdenss het aanvankelijk rekenen leren de kinderen de 'operaties' van het op-
tellenn en aftrekken uit te voeren, toe te passen en te noteren (TAL-team, 1998). 
Eenn voorwaarde hiervoor is het goed resultatief kunnen tellen. Pas dan kunnen, 
viaa een proces van toenemende verkorting (structurerend tellen) en formalisering, 
optel-- en aftrekopgaven worden gemaakt. Binnen dit proces van toenemende ver-
kortingg zijn drie niveaus te onderscheiden, in navolging van de niveautheorie van 
Vann Hiele (MORE, 1993). Volgens de auteurs van MORE is het eerste en het 
laagstee niveau het concrete (resultatieve) tellen, het tweede niveau is het structure-
rendd ofwel groepsgewijs tellen en het derde niveau is het formele rekenen met het 
optellenn en aftrekken. Echter, veel zwakke rekenaars blijken al moeite te hebben 
mett het komen tot het tellen op een hoger niveau. Een belangrijke vraag is, wan-
neerr en hoe blijkt dat leerlingen problemen of achterstanden hebben, met andere 
woorden:: hoe signaleert men deze zwakke leerlingen. Nadat de zwakke rekenaars 
zijnn gesignaleerd, kan worden vastgesteld met welke leerstof zij problemen erva-
ren,, zodat extra maatregelen kunnen worden getroffen om hen de kans te geven 
zichh de leerstof alsnog eigen te maken. 
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2.3.22 Signalerin g en oplossingsstrategieë n van zwakk e rekenaar s 
Inn paragraaf 2.3.3 zal nader worden ingegaan op de aard van de problemen en 

dee definiëring van de zwakke rekenaar. Wat betreft het signaleren van zwakke 
rekenaarss zijn er twee soorten toetsen waarmee de rekenvaardigheden van leerlin-
genn kunnen worden vastgesteld: de methodegebonden en daarnaast de methode-
onafhankelijke,, geformaliseerde toetsen. Met de methodegebonden toetsen kan 
wordenn nagegaan of de in de methode behandelde stof door de leerlingen wordt 
beheerst.. Deze toetsen signaleren dus alleen vorderingen op een beperkt gebied 
vann de leerstof, namelijk de stof die in de achterliggende periode is aangeboden. 
Methodeonafhankelijke,, geformaliseerde toetsen maken veelal onderdeel uit van 
eenn leerlingvolgsysteem (LVS) voor het primair onderwijs. Kenmerkend voor deze 
toetsenn is, dat zij een overzicht kunnen bieden van het totaal aan rekenvaardigheden 
diee niet alleen in de afgelopen periode maar ook in de afgelopen jaren is opge-
bouwd.. De mogelijkheden met geformaliseerde toetsen lijken daarmee groter dan 
mett methodegebonden toetsen. Echter, tot in de tachtiger jaren dienden de 
geformaliseerdegeformaliseerde toetsen op het gebied van rekenen en wiskunde eigenlijk alleen 
omm vast te stellen of leerlingen tot een juist antwoord konden komen voor ver-
schillendee soorten rekenproblemen (Van den Heuvel-Panhuizen, 1996). Vanuit 
dee realistische didactiek is hier altijd veel kritiek op geweest, mede omdat de wer-
kelijkee problemen van de leerlingen hier niet mee boven tafel kwamen. De echte 
problemenn van de leerlingen worden pas zichtbaar door te achterhalen welke 
oplossingsstrategieënn zij gebruiken. In een gesprek met de leerling bleken deze 
oplossingsstrategieënn wel naar voren te komen, maar door middel van de bestaande 
schriftelijkee toetsen bleek dit niet mogelijk. Door het Freudenthal Instituut (inder-
tijdd nog OW & OC) werd uitvoerig gezocht naar alternatieve schriftelijke toets-
wijzenn die meer informatie konden bieden over de problematiek van de leerlingen 
enn die bovendien beter zouden aansluiten bij de realistische didactiek. In 1987 
werdd het MORE-onderzoek (1993) gestart, met als doel om goede schriftelijke 
evaluatievee toetsen te ontwikkelen. Uit het MORE-onderzoek bleek onder meer, 
datt door middel van het gebruik van contexten en modellen van situaties in de 
toetsopgavenn veel verschillende oplossingsstrategieën van kinderen in kaart kun-
nenn worden gebracht. Door de ontwikkeling van dit soort toetsen, die zijn geba-
seerdd op de realistische didactiek, is het nu beter mogelijk om vast te stellen welke 
vaardighedenn wel of niet worden beheerst. 

Hett Cito heeft in het LVS een toets voor rekenen en wiskunde opgenomen, 
diee eveneens aansluit bij de didactiek van het realistisch rekenen. Met deze toets 
kann op basis van de behaalde score met behulp van De Rekengids (Cito) vrij goed 
wordenn vastgesteld welke (deel)vaardigheden leerlingen nog niet of slechts gedeel-
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telijkk beheersen. Zwakke rekenaars blijken vaak een aantal rekenproblemen ge-
meenschappelijkk te hebben, die kunnen worden gerangschikt onder een aantal 
kenmerken.. De orthodidactiek van het rekenen heeft zich hier al jarenlang mee 
beziggehouden.. Deze kenmerken worden in de volgende subparagraaf besproken. 

2.3.33 De zwakke rekenaar : kenmerkene n mogelijk e oorzake n 
vann probleme n 

Zwakkee rekenaars worden in het kader van dit onderzoek omschreven als leer-
lingenn die een achterstand blijken te hebben in het vak rekenen en wiskunde. Men 
dientt echter nog onderscheid te maken tussen leerlingen met een 'gewone' reken-
achterstandd en leerlingen met dyscalculie. Kinderen waarbij dyscalculie wordt 
vastgesteld,, zijn leerlingen die niet alleen kampen met achterstanden, maar tevens 
specifiekee problemen hebben met de automaticiteit bij het rekenen (Van Luit, 
1998).. Onder de leerlingen met een achterstand in het rekenen vallen in principe 
ookk de leerlingen die zich bevinden op de speciale basisscholen, de voormalige 
MLK -- en LOM-scholen. In het hier beschreven onderzoek zal niet nader worden 
onderzochtt of een leerling mogelijk dyscalculie heeft, of dat er alleen maar sprake 
iss van een achterstand op rekengebied. Dit gebeurt onder de aanname dat beide 
groepenn leerlingen, waarvan de leerlingen met dyscalculie ongetwijfeld in de min-
derheidd zijn, random over de onderzochte scholen zijn verdeeld. 

Tott nu toe is er over de oorzaken van het ontstaan van zwakke rekenaars geen 
eenduidigheid,, bijvoorbeeld over waarom de ene leerling moeite blijkt te hebben 
mett rekenen en de andere niet. De oorzaken kunnen uiteraard zowel in het reken-
wiskundeonderwijss worden gezocht als in specifieke leerlingkenmerken (Hars-
kamp,, Suhre & Willemsen, 1993; Willemsen, 1994). 

Watt betreft het gegeven reken-wiskundeonderwijs is volgens Treffers (1992) de 
aansluitingaansluiting op de oplossingsstrategieën die veel kinderen uit zichzelf gebruiken on-
voldoende.. Indien een oplossingsstrategie van een hoog niveau wordt aangebo-
den,, is het voor een grote groep kinderen moeilijk om deze te begrijpen, het gaat 
zee simpelweg 'boven de pet'. Daarnaast bestaat er nog steeds een breukvlak tussen 
dee verschillende aanpakken in de kleutergroepen en de didactische aanpak in groep 
driee (Goffree, 1989). In de kleuterbouw wordt overwegend uitgegaan van de ei-
genn ontdekkingen van kinderen, zij krijgen de ruimte om eigen leerervaringen op 
tee doen. De kinderen leren hier min of meer spelenderwijs, waardoor men kan 
zeggenn dat de ontwikkeling per kind verschillend verloopt. Echter, vanaf groep 
driee krijgen de leerlingen allemaal hetzelfde reken-wiskundeonderwijs, te begin-
nenn bij bladzijde 1 van het eerste rekenboekje, waardoor de individuele ont-
wikkelingslijnenn van kinderen min of meer abrupt worden afgebroken. Leerlin-
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genn die nog niet echt aan aanvankelijk rekenen toe zijn worden geconfronteerd 
mett leerstof waarvoor zij de nodige (deel) vaardigheden nog niet hebben. Mogelijk 
ligtt hier al een bron voor latere rekenproblemen. Daarnaast kan een verkeerde 
rekendidactiek,rekendidactiek, waarbij onvoldoende is gewerkt vanuit contexten ofwel reële toepas-
singssituaties,, leiden tot een soort 'systeemscheiding' tussen het maken van som-
metjess en het toepassen van de vaardigheden (Goffree, 1989). Wat in de reken-
lessenn is geleerd staat in dat geval voor sommige leerlingen gevoelsmatig los van de 
problemenn die opgelost moeten worden. In feite speelt hier een toepassings-
probleem,, doordat de context van het probleem niet door de leerling wordt her-
kendd en er vervolgens geen adequate oplossingsmethode wordt toegepast. 

Naastt het mogelijk in gebreke blijven van het gegeven reken-wiskundeonderwijs, 
lijkenn ook specifieke leerlingkenmerken te kunnen bijdragen aan rekenproblemen. 
Zwakkee rekenaars blijken vaak een aantal rekenproblemen gemeenschappelijk te 
hebben,, die terug te voeren zijn op een aantal kenmerken waarmee zwakke reken-
aarss zich onderscheiden van de gemiddelde rekenaars. Veel kinderen met reken-
problemenn hebben bijvoorbeeld, zoals eerder gezegd, problemen met het tellen 
(Vann Luit, 1987). Zwakke rekenaars beginnen in groep drie al vaak met onvol-
doendee telvaardigheden, met als gevolg onvoldoende getalbegrip (Van de Rijt & 
Vann Luit, 1994). Tevens blijken zwakke rekenaars nauwelijks of niet tot een spon-
tanee ontwikkeling van een juist gebruik van strategieën te komen. Veel van hun 
rekenproblemenn zijn dan ook terug te voeren op deze strategiezwakte (Ruijssenaars, 
1992;; Van Luit, 1987). 

Behalvee dat zwakke rekenaars vaak last hebben van strategiezwakte, hebben zij 
overr het algemeen ook weinig inzicht in getallen (Nelissen & Van Oers, 1990). Van 
Luitt (1998) omschrijft in dat kader het discriminatieprobleem, wat betekent dat 
eenn leerling niet inziet dat de positie van een bepaald cijfer in een getal de waarde 
aangeeft.. In het getal 38 is de 8 bijvoorbeeld minder waard dan de 3. Doordat de 
tientallenn en eenheden worden verwisseld, kunnen door dit gebrek aan inzicht 
systematischee fouten ontstaan (Harskamp e.a., 1993).3 Daarnaast kunnen zwakke 
rekenaarss zich moeilijk een voorstelling maken van hoeveelheden en hebben zij 
moeitee met de abstracte relaties daartussen (Nelissen & Van Oers, 1990). Zwakke 
rekenaarss hebben ook moeite met relaties tussen getallen, zoals het feit dat een 
kwartjee vijf stuivers waard is, wat de verhouding van 5:1 representeert. Door de 

33 Mogelijk speelt daarbij overigens ook een rol, dat in het Nederlands bij grote getallen de leesrichting wordt omgedraaid. 
Bijvoorbeeldd bij het getal 35: eerst wordt de 5 uitgesproken, dan de 3. Onderzoek van Fuson, Perry & Kwon (1994) bij 
(Noord)-Amerikaansee kinderen toont bijvoorbeeld aan, dat deze kinderen bijvoorbeeld geen problemen blijken te hebben 
mett getallen als 38 (thirty-eight), maar well met getallen tussen de 10 en de 20. Uit een experiment waarbij (tijdelijk) deze 
getallenn tussen de 10 en de 20 zijn herbenoemd tot 'one ten and one', 'one ten and two', 'one ten and three' en zo voorts 
bleek,, dat de leertingen er vanaf dat moment geen moeite meer mee hadden. 
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invoeringg van de Euro is er helaas een eind gekomen aan deze mooie rekenkun-
digee verhouding, die voor anderen juist inzicht gaven in de relaties tussen getal-
len. . 

Mogelijkk spelen ook inprentingproblemen een rol bij zwakke rekenaars, in com-
binatiee met een gebrekkig korte-termijngeheugen (Van Luit, 1987). Het beheer-
senn van bepaalde basiskennis in de vorm van automatismen wordt door veel 
rekendidacticii  benadrukt (MORE, 1993) en kinderen met rekenproblemen blij -
kenn vaak automatiseringsproblemen te hebben. Nelissen en Van Oers (1990) de-
finiërenfiniëren automatismen als volgt: 'Automatismen zijn zeer snelle, zonder noemens-
waardigee tussentijdse denkinspanning verlopende mentale processen waarin een 
correctee en steeds constante reactie wordt gegeven op een gegeven signaal'. In de 
mechanistischee rekenbenadering werd veel 'blind' geautomatiseerd, dus niet op 
basiss van inzicht. In het realistisch rekenen wordt actief en op basis van inzicht 
geleerd,, zodat de stof beter wordt onthouden (Leenders e.a., 1995). Handig reke-
nen,, dus rekenen op het derde niveau, berust vaak op het beschikbaar hebben van 
allerleii  correcte automatismen. Echter, met handig rekenen en automatiseren wordt 
niett hetzelfde bedoeld (Nelissen & Van Oers, 1990). Bij handig rekenen vinden 
namelijkk tussentijds nog afwegingen plaats, als onderdeel van een denkproces. 
Bijvoorbeeldd bij de opgave: 8+7, eerst 8+8 = 16, dan nog één eraf: is 15. Ook als 
dee opgave 8+8 wél zou zijn geautomatiseerd, moeten voor de opgave 8+7 nog 
enkelee tussenstappen worden genomen. Van Luit (1998) noemt deze problemen 
'denkproblemen'' ofwel problemen met denkopgaven, omdat de leerling bij zo'n 
soortt opgave niet gebruikmaakt van de associatie met de opgave die 'in de buurt 
ligt'.. Het automatiseren van de basisbewerkingen kost bij de zwakke leerlingen 
zoveell  moeite en tijd, dat het geheugen voortdurend zwaarder wordt belast (Nelissen 
&&  Van Oers, 1990). Als gevolg van een gebrek aan inzicht en de onvoldoende 
automatisering,, worden de opgaven veelal tellend opgelost en raakt het korte-
termijngeheugenn nog meer overbelast. Door deze overbelasting worden niet alle 
tijdenss het oplossingsproces te nemen stappen correct uitgevoerd, zodat ook hier-
doorr weer fouten ontstaan. Goede rekenaars daarentegen, stemmen hun oplossings-
wijzee af op het soort opgave en gebruiken de handigste manier (Boswinkel, 1995). 
Ditt zijn oplossingsstrategieën op het derde en hoogste niveau (TAL-team, 1998). 

Tevenss kunnen een gebrek aan taalvaardigheid en motivatie- en concentratiepro-
blemenblemen een rol spelen (Nelissen & Van Oers, 1990; Van Luit, 1987). Een geringe 
motivatiee voor rekenen kan de inzet negatief beïnvloeden. Bovendien kan het 
gevoell  van falen met rekenen ook de motivatie van de leerling negatief beïnvloe-
den.. Bij een gebrekkige taalvaardigheid kan het tevens voorkomen dat contextop-
gavenn in de vorm van een verhaaltje moeilijk te bevatten zijn. Dit geldt waar-

79 9 



schijnlijkk meer voor allochtone leerlingen dan voor leerlingen die Nederlands als 
eerstee taal hebben. Daarnaast is taal als communicatiemiddel nodig voor het ver-
krijgenn van interactie bij het bespreken van mogelijke oplossingsmethoden. Er 
wordenn vragen gesteld, uitleg gegeven, voorbeelden en oplossingsmanieren ge-
noemd.. Taal speelt dus een belangrijke rol. 

Tenn slotte speelt ook ten gebrekkige infbrmatieverwerkingyaak een rol bij zwakke 
rekenaarss (Ruijssenaars, 1992; Van Luit, 1998). Bij het oplossen van opgaven 
waarbijj  meerdere stappen moeten worden genomen, wordt vaak een beroep ge-
daann op het kortetermijngeheugen, het tussentermijngeheugen en het langetermijn-
geheugen.. Bovendien is naast een goed functionerend geheugen ook een 'monitor-
junctiejunctie nodig, om alle tussenstappen die tijdens het oplossen van een opgave ge-
nomenn moeten worden te bewaken, zelf aan te sturen en te controleren. Bij zwakke 
rekenaarss is deze zelfsturende functie vaak onvoldoende, zij vinden het moeilijk 
omm oplossingen voor opgaven zelfstandig voor te bereiden, uit te voeren en te 
controlerenn (Compagnie-Rietberg, 1994). Zij kunnen geen structuur aanbrengen 
inn hun werkaanpak en hebben geen overzicht over de stappen die genomen moe-
tenn worden. Hoe minder het geheugen bij een leerling functioneert, hoe meer 
rekenhandelingenn moeten worden uitgevoerd en gemonitord om tot een juiste 
oplossingg te kunnen komen. Problemen op het ene gebied kunnen dus eventuele 
problemenn op het andere gebied nog versterken. 

Wellichtt ten overvloede wordt hier nog opgemerkt, dat niet alle zwakke reken-
aarss dezelfde kenmerken hebben, maar dat men bepaalde kenmerken wel veelvul-
digg bij zwakke rekenaars ziet terugkomen. All e mogelijke problemen en kenmer-
kenn bij elkaar vragen om een gerichte benadering van de zwakke rekenaars (Hars-
kampp e.a., 1993), waarbij wordt ingespeeld op hun specifieke leerbehoeften. 

2.3.44 Leerbehoefte n van de zwakk e rekenaar s 
Omm aan de leerbehoeften van zwakke rekenaars tegemoet te komen en daar-

meee adaptief onderwijs te realiseren, lijken, gezien hetgeen in hoofdstuk 1 en in 
hett huidige hoofdstuk 2 is gesteld, aanpassingen op verschillende gebieden nodig. 
Hett eerste gebied heeft betrekking op de vorm van de instructie en op de wijze 
waaropp de leerstof wordt aangeboden en de organisatie daarvan. Het tweede ge-
biedd betreft de afstemming van de inhoud van de instructie op de individuele 
leerbehoeftenn van de leerlingen. 

Watt betreft het eerstgenoemde aspect, de vorm van de instructie en de wijze 
vann aanbieding van de leerstof en de organisatie daarvan, geldt voor kinderen die 
moeitee hebben met rekenen dat zij nog meer dan de gemiddelde rekenaar afhan-
kelijkk zijn van de instructie die zij krijgen en van de gevolgde didactiek (Hout-

80 0 



veen,, Booij & Overmars, 1996). Zwakke rekenaars komen kennelijk niet spon-
taann tot automatismen, zodat voor hen een meer systematische en sturende didac-
tiekk moet worden gebruikt (Ruijssenaars, 1992, Houtveen, Booij, Overmars, 1996). 
Inn hoofdstuk 1 is al beschreven, dat gestructureerd onderwijs in combinatie met 
strategietrainingg effectief is voor zwakke leerlingen. Bovendien hebben deze leer-
lingenn vanwege hun gebrekkige zelfsturing behoefte aan structurering van hun 
leergedrag.leergedrag. Dit vraagt om de nodige deskundige ondersteuning (Ruijssenaars, 1992; 
Compagnie-Rietberg,, 1994a). Door de fasen in het oplossingsproces vooraf te 
structurerenn en door de leerlingen relaties te laten leggen tussen de reken-
vaardighedenn en bepaalde praktische toepassingen, krijgen de leerlingen een beter 
begripp en zijn zij beter in staat de vaardigheden toe te passen in de dagelijkse 
praktijkk (Van Luit, 1998). Tevens is een uitbreiding van de beschikbare leertijd 
vann belang (Willemsen, 1994; Slavin, 1989), zoals in paragraaf 1.1.2 al is bespro-
ken.. Hoe meer tijd aan reken-wiskundeonderwijs wordt besteed, hoe meer de 
leerlingenn kunnen leren (MORE, 1993; Houtveen, Booij & Overmars, 1996). 
Zwakkee rekenaars hebben nog meer dan de andere leerlingen behoefte aan een 
hogee daadwerkelijk bestede leertijd en zij hebben aanvullende instructie nodig 
omm oplossingsstrategieën op een hoger niveau te leren beheersen. Uiteraard is met 
betrekkingg tot alle bovengenoemde punten de leerkracht verantwoordelijk voor 
dee vervulling van deze voorwaarden. 

Tenn aanzien van het tweede aspect voor wat betreft de afstemming van de 
inhoudd van de instructie op de individuele leerbehoeften van de leerlingen, is 
inhoudelijkee kennis van zaken vereist. Veel realistische reken-wiskundemethoden 
bevattenn relatief weinig extra toegesneden leerstof voor de zwakke rekenaars. In de 
voorgaandee paragraaf is al beschreven, dat de belemmeringen van zwakke reken-
aarss kunnen bestaan uit onvoldoende getalbegrip en beheersing en automatisering 
vann de basisstof, het vasthouden aan omslachtige telstrategieën, gebrek aan getal-
begripp en inzicht in de getallen, een zwak en overbelast geheugen, gebrekkige 
informatieverwerking,, het ontbreken van of een gebrekkige monitorfunctie, een 
geringee mate van zelfsturing of ook een gebrekkige taalvaardigheid en/of motiva-
tiee voor het rekenen. Om deze redenen is het van belang dat de leerstofinhouden 
opp de leerlingen worden afgestemd. Op dit aspect zal in hoofdstuk 4 bij de be-
schrijvingg van het interventieprogramma worden ingegaan. 

2.3.55 Wanneer interveniëren ? 
Ookk al doen zwakke rekenaars veelvuldige leerervaringen op, toch raken be-

paaldee basiskennis en vaardigheden niet of slechts moeizaam geautomatiseerd 
(Ruijssenaars,, e.a., 1994). Zwakke rekenaars gebruiken namelijk heel vaak het 
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tellenn als oplossingsmethode en blijven daardoor hangen in het laagste oplossings-
niveauu (Treffers & Van den Heuvel-Panhuizen, 1999; TAL-team, 1998). Een extra 
struikelblokk is het optellen en aftrekken waarbij het tiental moet worden gepas-
seerdd (Harskamp, Suhre & Willemsen, 1993). Voor het kunnen oplossen van 
opgavenn van nul tot honderd is minimaal nodig, dat kinderen structurerend (met 
groepjess van twee, vijf of tien) kunnen tellen. Doordat de zwakke leerlingen blij -
venn hangen in hun omslachtige (tellende) of zelfs foutieve oplossingsstrategieën, 
kann bij het rekenen tot honderd een heel nieuw stelsel van omslachtige of ver-
keerdee oplossingsstrategieën ontstaan (Harskamp, Suhre & Willemsen, 1993; 
Willemsen,, 1994). Deze strategieën en systematische fouten belemmeren het later 
handigg en vlot kunnen rekenen tot de honderd. Leerlingen die in de loop van 
groepp vier nog niet structurerend kunnen tellen, lopen dus een groot risico om in 
eenn later stadium met rekenen-wiskunde uit te vallen. Rekenproblemen worden 
echterr vaak pas voor het eerst gesignaleerd in de loop van groep 4 of zelfs pas in 
groepp 5, als het optellen of aftrekken tot 20 en tot 100 beheerst dient te worden en 
hierr een beroep op wordt gedaan bij opgaven van een zekere moeilijkheidsgraad 
(Harskampp e.a., 1993). Voor het kunnen rekenen tot 20 en vervolgens tot 100 is 
hett namelijk nodig om manieren van handig rekenen of geautomatiseerde vor-
menn te beheersen. 

Gezienn het bovenstaande lijk t het zinvol om de (potentieel) zwakke rekenaars 
tijdig,, dat wil zeggen bij voorkeur al in groep 3 of uiterlijk in groep 4, te onder-
kennenn en hen adequate hulp te bieden, op een tijdstip dat zij nog niet geheel zijn 
vastgelopenn in hun foutieve of omslachtige rekenstrategieën. Aan de ene kant 
kunnenn de zwakke rekenaars op dat moment aan de hand van de toetsen al vrij 
goedd worden gesignaleerd, anderzijds zijn zij dan nog niet geheel vastgelopen in 
hunn oplossingsstrategieën. Hoewel de automatiseringsvaardigheden bij deze ge-
signaleerdee leerlingen over het algemeen nog onvoldoende zijn ontwikkeld, is het 
inn dit leerstadium nog mogelijk hen via de strategie van het structurerend tellen te 
brengenn tot strategieën van een hoger niveau. Indien met een interventie wordt 
gewachtt totdat de leerlingen later in groep 5 echt zullen zijn vastgelopen met het 
rekenen,, worden de mogelijkheden en kansen om hen nog van hun verkeerde 
oplossingsstrategieënn af te brengen steeds kleiner. Vanuit dit oogpunt is een inter-
ventiee die medio groep vier van start gaat goed te verdedigen. 

Interventiess kunnen op tal van manieren worden uitgevoerd. In dit onderzoek 
zall  verslag worden gedaan van een peer tutoring programma voor leerlingen uit 
groepp vier die op de Cito-toets voor rekenen en wiskunde worden gesignaleerd als 
potentiëlee (toekomstige) uitvallers. De gesignaleerde 'tutees' uit groep 4 worden 
individueell  begeleid door tutoren uit groep 7, die aanvankelijk drie maal per week, 
maarr vanaf halverwege het programma nog twee maal per week een extra rekenles 
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gevenn aan 'hun' tutee. Een mogelijk neveneffect van het functioneren van deze 
leerlingenn uit groep 7 als tutor zou kunnen zijn, dat ook de rekenprestaties van de 
tutorenn verbeteren, omdat er aanleidingen voor reflectie op het eigen rekenen en 
dee toegepaste rekenstrategiëen kunnen ontstaan.Vanuit hun rol als tutor zijn zij 
opnieuww met leerstof bezig die zij enkele jaren eerder kregen aangeboden. Door 
mett een jongere leerling, de tutee, te reflecteren op oplossingswijzen, krijgen zij 
volopp gelegenheid de aanwezige kennis te herstructureren en op een hoger niveau 
uitt te breiden (zie ook paragraaf 1.2.5). Daarom zullen in dit onderzoek niet 
alleenn de rekenprestaties van de tutees, maar ook die van de tutoren worden ge-
volgd. . 

2.44 Samenvattin g en probleemstellinge n 

Hoewell  relatief veel onderwijstijd wordt besteed aan het rekenwiskunde-
onderwijss en de didactiek de laatste decennia een enorme ontwikkeling heeft door-
gemaaktt in de richting van realistisch reken-wiskundeonderwijs, is het aantal leer-
lingenn met rekenproblemen of rekenachterstanden niet afgenomen. Adaptief on-
derwijs,, dat als doel heeft om tegemoet te komen aan de specifieke leerbehoefte 
vann individuele leerlingen, blijkt in realistische reken-wiskundemethoden niet stan-
daardd in het instructiegedeelte van de les te zijn opgenomen. Realistisch rekenen 
heeftt als theoretische basis het actief construeren van kennis in een sociale con-
text,, waarbij interactie tussen de lerenden een grote rol moet krijgen. Samen-
werkendd leren vindt plaats in een soortgelijke sociale context, waarbij de inter-
persoonlijkee samenwerkingsprocessen tussen leerlingen van invloed zijn op de 
intrapersoonlijkee leerprocessen bij leerlingen. Realistisch rekenen en samenwer-
kendd leren vertonen daarmee sterke overeenkomsten in hun uitgangspunten, zo-
datt het geven van instructie in het reken-wiskundeonderwijs door middel van 
samenwerkingg tussen een tutor en een tutee voor de hand lijk t te liggen. 

Ondankss de grote vernieuwingen in het reken-wiskundeonderwijs in Neder-
landd van de laatste decennia kent het onderwijs nog steeds grote aantallen leerlin-
genn die onvoldoende presteren. Gezien de overeenkomsten in uitgangspunten van 
realistischh reken-wiskundeonderwijs en samenwerkend leren, lijk t het voor de hand 
tee liggen om een interventie voor de aanpak van rekenachterstanden, waarbij ge-
bruikk wordt gemaakt van de jarenlange kennis en ervaring vanuit de orthodidactiek, 
tee combineren met één van de vormen van samenwerkend leren. In dit geval is 
gekozenn voor peer tutoring als samenwerkingsvorm. 
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Hett bovenstaande leidt tot de volgende eerste twee onderzoeksvragen: 
11 Welke cognitieve korte- en langetermijneffecten heeft de inzet van een tutor-

programmaa op de rekenprestaties van de zwakpresterende tutees uit groep 
4? ? 
aa Verkrijgen de tutees meer inzicht in het rekenen? 
bb Verbeteren de automatiseringsvaardigheden? 

22 Welke cognitieve korte- en langetermijneffecten heeft het deelnemen in 
eenn tutorprogramma op de rekenprestaties van de tutoren uit groep 7? 
aa Verkrijgen de tutoren meer inzicht in het rekenen? 
bb Verbeteren de automatiseringsvaardigheden? 

Behalvee effecten op cognitief gebied zou men ook effecten op sociaal-emotio-
neell  gebied kunnen verwachten (zie hoofdstuk 1). Het gevoel van falen bij het 
rekenenn zou bijvoorbeeld de motivatie van de leerling negatief kunnen beïnvloe-
den,, of, andersom geredeneerd, een verandering of verbetering in de rekenprestaties 
zouu kunnen samenhangen met een verandering of verbetering van de motivatie 
voorr het rekenen. Dit kan zowel voor de tutees als voor de tutoren gelden. Daar-
naastt krijgen de tutoren veel oefening in het werken met een jonge leerling en in 
hett uitleggen van de rekenstof. Mogelijk ontwikkelen zij meer zelfvertrouwen op 
hett gebied van het geven van uideg aan een andere leerling. Een andere mogelijk-
heidd is, dat zij leren om zich beter in te leven in de ander, ofwel sensitiever worden 
voorr medeleerlingen. De onderzoeksvragen op dit gebied luiden als volgt: 

33 Welke sociaal-emotionele korte-termij neffecten treden op bij tutees uit groep 
4? ? 

44 Welke sociaal-emotionele korte-termijneffecten treden op bij tutoren uit 

groepp 7? 

Eenn programma voor peer tutoring dat op systematische, gestructureerde wijze 
iss opgezet en ingevoerd, lijk t in Nederland een relatief nieuw verschijnsel. Het tot 
nuu toe in Nederland uitgevoerde onderzoek heeft zich, voor zover bekend, niet 
specifiekk gericht op de beleving en de tevredenheid van de betrokkenen. Het hier 
besprokenn onderzoek richt zich daarom tevens op de vraag, hoe de bij het 
tutorprogrammaa betrokkenen het programma evalueren en beoordelen, wat leidt 
tott de volgende onderzoeksvraag: 

55 Hoe tevreden zijn leerkrachten, tutees, tutoren, ouders, en proefleiders over 

hett tutorsysteem? 

Inn het volgende hoofdstuk zullen de onderzoeksgroepen en de aard en inhoud 
vann de interventie worden beschreven. 
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