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Vraag 
Is het verstandig om op rekengebied het onderwijs rondom tijd/geld/meten te clusteren? Behaal je dan 
betere resultaten dan wanneer je dit verspreid over het jaar aanbiedt? 

Aanleiding voor de vraag is dat in de methode Reken zeker de onderwerpen meten, tijd en geld 
geclusterd zijn in twee blokken per jaar. De vraag is of dit de voorkeur heeft boven een aanbod dat meer 
is gespreid over het jaar. 

 
Kort antwoord 
Centraal in dit artikel staat de vraag of het wel of niet clusteren van rekenonderwijs rondom 
tijd/geld/meten effect heeft op leerresultaten. Deze vraag beantwoorden we indirect door te kijken naar 
factoren die van invloed zijn op rekenprestaties. We kiezen voor indirecte beantwoording, omdat naar de 
effecten van het clusteren van een bepaalde leerlijn binnen een rekenmethode, zoals de leerlijn voor 
meten, tijd en geld, in Nederland voor zover bekend geen onderzoek is verricht. De leerresultaten voor 
rekenen worden in het algemeen beïnvloed door diverse factoren, zoals de hoeveelheid tijd die wordt 
besteed aan instructie en verwerking, de attitude en werkhouding van de leerlingen en het vertrouwen 
van de leerkracht in de eigen didactische vaardigheden. Ook de volgorde waarin leerlingen lesstof 
aangeboden krijgen en verwerken, is van invloed op de leerresulaten. Amerikaans onderzoek wijst uit 
dat het verstandig is verschillende typen opgaven afwisselend aan te bieden. 

 
Toelichting antwoord 
 

Meten, tijd en geld in Reken zeker 

Reken zeker is een tamelijk nieuwe methode, op de markt sinds 2010. De methode onderscheidt zich 
van de ‘realistische’ methoden voor rekenen-wiskunde, die sinds de jaren negentig de markt hebben 
veroverd. Zo worden meer sommen zonder context aangeboden en leren leerlingen elk type som volgens 
één strategie op te lossen. Daarbij wordt gekozen voor ‘traditionele methoden’ zoals de staartdeling en 
de traditionele vermenigvuldiging. Reken zeker sluit hiermee aan op de kritiek die is geuit op het 
realistisch rekenen, met name door Van de Craats (2007). Ook bij het behandelen van de onderwerpen 
meten, tijd en geld is bij Reken zeker een andere keuze gemaakt dan bij de meeste methoden. Elk 
leerjaar bestaat bij Reken zeker uit 9 blokken van 4 weken. Nieuwe stof voor meten, tijd en geld wordt 
geïntroduceerd in 2 van deze blokken, namelijk blok 4 en 8. Hierin verschilt Reken zeker van de meeste 
hedendaagse rekenmethoden, waarin de onderwerpen meten, tijd en geld meer verspreid over het jaar 
worden aangeboden, bijvoorbeeld door in elk blok een les over deze onderwerpen op te nemen. Het is 



	
	

	

niet zo dat meten, tijd en geld uitsluitend in deze twee blokken wordt aangeboden. De stof wordt, samen 
met de andere rekenonderwerpen, herhaald in de andere blokken. 

Onderzoek naar rekenmethodes in Nederland 

Is de keuze van de methode Reken zeker om de onderwerpen meten, tijd en geld te clusteren van 
invloed op de leerresultaten? Die vraag is niet direct te beantwoorden, 

aangezien geen onderzoek bekend is naar deze specifieke rekenmethode. Reken zeker is nog niet 
meegenomen in het PPON-onderzoek (Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau), waarin de resultaten 
van veel gebruikte methoden met elkaar worden vergeleken. De meest recente PPON-onderzoek naar 
het reken-wiskundeonderwijs is gehouden in 2010, toen Reken zeker pas net op de markt was. 
Momenteel wordt vanuit de Universiteit Utrecht vergelijkend onderzoek gedaan naar reken-
wiskundemethoden. Dit onderzoek wordt afgerond in 2018. Ook van dit onderzoek kunnen we echter niet 
een rechtstreeks antwoord op de gestelde vraag verwachten. 

Internationaal onderzoek naar reken-wiskundeonderwijs 

De ordening van lesstof is een heel specifiek onderwerp binnen de reken-wiskundedidactiek. Binnen het 
onderzoek naar de factoren die leerresultaten beïnvloeden, neemt het geen belangrijke plaats in, ook 
niet in het internationale onderzoek naar reken-wiskunde-onderwijs. Wat is dan wel van belang volgens 
dat internationale onderzoek? Recente grootschalige studies en reviews geven daar antwoord op. 

Het TIMSS-onderzoek wordt periodiek uitgevoerd in ruim 60 landen. In dit onderzoek wordt een 
vergelijking gemaakt tussen de deelnemende landen en wordt ook een analyse gemaakt van de factoren 
die van invloed zijn op de leerresultaten. Uit het meest recente TIMSS-onderzoek komt naar voren dat 
de volgende factoren van belang zijn bij rekenwiskunde onderwijs (Mullis e.a., 2012); 

o Leerlingkenmerken: positieve houding ten opzichte van reken-wiskunde, zelfvertrouwen; 
o Leraarkenmerken: opleiding, ervaring, vertrouwen in eigen kennis en kunde, beroepssatisfactie; 
o Instructiekenmerken: hoeveelheid lestijd besteed aan rekenen-wiskunde, actief betrekken van 

leerlingen bij de stof, aansluiten bij belevingswereld, aansluiten bij voorkennis van leerlingen. 
 

Reviews van onderzoek naar effectief reken-wiskunde-onderwijs (Grouws, 1992; Reynolds & Muijs, 
1999) bevestigen het belang van de gelegenheid tot leren (‘opportunity to learn’): de hoeveelheid stof 
die is behandeld en de hoeveelheid leertijd die effectief is benut. Een andere belangrijke factor is de tijd 
die besteed wordt aan (directe) instructie. Het belang van deze factoren is onomstreden, meer dan van 
een bepaalde clustering of volgorde van onderwerpen. 

Spreiden of clusteren van lesstof 

Terug naar de vraag over het clusteren van meten, tijd en geld. Er zijn in het buitenland verscheidene 
studies verricht waarin het geclusterd aanbieden van bepaalde reken-wiskundeopgaven wordt vergeleken 
met het afwisselend aanbieden van verschillende soorten opgaven.. Deze studies wijzen erop dat 
afwisseling van verschillende opgaven betere resultaten blijkt op te leveren (Pashler et al, 2007; Rohrer, 
Dedric & Stershic, 2015). Daarnaast duidt onderzoek naar het leren van rekenen-wiskunde erop dat het 
leren een continu proces is, waarbij begripsvorming en oefenen hand in hand gaan en waarbij nieuwe 
kennis voortbouwt op bestaande kennis (b.v. Grouws, 1992). Nieuwe kennis en vaardigheden moeten 
worden geconsolideerd, voortdurend worden bijgehouden. Het Tal-project van de Universiteit van Utrecht 
sluit zich hierbij aan en beschrijft aparte leerlijnen voor meten, waaronder tijd en geld. De auteurs 
pleiten voor het leggen van verbanden en doorlopende leerlijnen die zich over het hele schooljaar en de 
hele schoolperiode uitstrekken (Gravemeijer e.a., 2007). Op basis van de beschikbare literatuur kan dus 



	
	

	

gesteld worden dat herhaling en verbinding van belang zijn voor het leren van rekenen-wiskunde, ook 
als de lesstof in eerste instantie geclusterd aangeboden is. 

Conclusie 

Wat betekent dit voor het effect van methoden, waarin op rekengebied het onderwijs rondom 
tijd/geld/meten geclusterd is, op de leerresultaten? 

In de eerste plaats moeten we beseffen dat goede leerprestaties vooral gebaat zijn bij de gelegenheid tot 
leren en het geven van (directe) instructie. Dat is meer van belang dan de ordening van onderwerpen in 
een methode. Ten tweede is over het verschil in effect op leerprestaties tussen het geclusterd aanbieden 
met herhaling (zoals bij Reken zeker) of het meer verspreid aanbieden niets bekend. Wel duidt 
onderzoek op het belang van het afwisselend aanbieden van opgaven. Hiermee dient dus rekening 
gehouden te worden bij het gebruik van een methode. 
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Meer weten? 
Kijk ook eens op de volgende informatieve websites: 

o http://www.methodewereld.nl/common/downloads/rekenmethoden.pdf  
o http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/PPON  
o http://tule.slo.nl/RekenenWiskunde/F-L33.html  
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