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1 inleiding 

Ongeveer een jaar voordat het PPON-onderzoek werd uitgevoerd waarover 
kortelings is gerapporteerd door Janssen e.a. (1999), heeft de inspectie 
van het onderwijs de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs in kaart 
gebracht. Zij bezocht daartoe alle scholen voor zintuiglijk gehandicapten 
in Nederland en een representatieve steekproef van honderd basisscholen. 
In deze bijdrage wordt nader ingegaan op de bevindingen van dit onder-
zoek, met name op de bevindingen over de kwaliteit van rekenen en wis-
kunde in het basisonderwijs. Beoogd wordt daarmee een bijdrage te leve-
ren aan de discussie over de - voor velen enigszins teleurstellende - resul-
taten van bovengenoemd PPON-onderzoek.

2 vraagstelling

De centrale vraagstelling voor de evaluatie van de kwaliteit van het reken-
wiskundeonderwijs door de inspectie luidde: ‘Is het onderwijs in rekenen 
en wiskunde van voldoende kwaliteit?’ Om deze centrale vraag te kunnen 
beantwoorden, is een aantal deelvragen geformuleerd. Deze deelvragen 
hebben betrekking op enerzijds enkele voorwaarden voor goed reken-wis-
kundeonderwijs op schoolniveau (schoolcondities) en anderzijds het on-
derwijsleerproces in de groepen. Met betrekking tot de voorwaarden op 
schoolniveau is één deelvraag geformuleerd. Deze deelvraag luidde:

Zijn de voorwaarden op schoolniveau gunstig voor de uitvoering van het 
reken-wiskundeonderwijs in de groepen? 

Voor het onderwijsleerproces in de groepen zijn drie deelvragen geformu-
leerd: 
a dekt het uitgevoerde reken-wiskundeprogramma de kerndoelen en is er 

sprake van een doorgaande lijn tussen de groepen? 
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Figuur 1 bevat de resultaten voor de kwaliteitskenmerken die de kwaliteit 
van de voorwaarden op schoolniveau karakteriseren.  
Uit deze figuur blijkt dat de voorwaarden voor goed reken-wiskundeonder-
wijs in het basisonderwijs gunstig zijn. Een ruime meerderheid van de 
scholen beschikt over een programma waarvan de leerstofinhoud de kern-
doelen voldoende dekt. Deze programma’s maken een vakdidactische aan-
pak mogelijk, die bijdraagt aan het realiseren van de kerndoelen van reke-
nen en wiskunde. Voorts is er op een meerderheid van de scholen een sys-
teem van leerlingenzorg opgezet, dat van voldoende kwaliteit is. Tevens 
hebben de meeste scholen hun beleid ten aanzien van rekenen en wiskun-
de voldoende geëxpliciteerd. Dit beleid krijgt vorm in afspraken over de 
leerstofverdeling, over de verschillende leerjaren, over de vakdidactische 
aanpak in de groepen en over de wijze van differentiëren. 
De belangrijkste verklaring voor het positieve oordeel is dat het basison-
derwijs anno 1997 op grote schaal beschikt over moderne methoden, die 
goed aansluiten bij de kerndoelen. De scholen hanteren deze methoden als 
beleidslijn voor de leerinhouden, de verdeling van de leerstof, de te hante-
ren didactiek en deels voor de differentiatievormen en het systeem van 
leerlingenzorg.  
Alleen voor de groepen 1 en 2 zijn de voorwaarden minder gunstig. In ruim 
de helft van de scholen ontbreekt een programma met inhouden voor jonge 
leerlingen uit relevante reken-wiskundedomeinen. De reden waarom in de 
eerste groepen onvoldoende programmaplanning aanwezig is, valt voorna-
melijk terug te voeren op de opvattingen die veel van de leraren van deze 
groepen huldigen over goed onderwijs aan jonge kinderen. Daarin is wei-
nig ruimte voor een (meer) programmatische aanpak (Stevens & Hars-
kamp, 1996; zie ook CEB, 1994). In het bijzonder voor risicoleerlingen is 
deze situatie ongunstig.

evaluatievraag 2 
De tweede evaluatievraag richt zich op de uitvoering van het onderwijs en 
luidt: 

Dekt het uitgevoerde reken-wiskundeprogramma de kerndoelen en is er 
sprake van een doorgaande lijn tussen de groepen?

Het aanbod waarover scholen (doorgaans in de vorm van methoden) be-
schikken voor rekenen en wiskunde, geeft een indicatie van de mate waar-
in zij ernaar streven de algemene doelstelling en de kerndoelen voor dit 
leer- en vormingsgebied zoveel mogelijk te realiseren. Belangrijker nog is 
te weten of de door de kerndoelen geïndiceerde inhouden ook in de prak-
tijk aan zoveel mogelijk leerlingen worden aangeboden. Daarom zijn de 
scholen door de inspectie beoordeeld op twee kwaliteitskenmerken. Het 
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Uit figuur 4 blijkt dat de organisatie van het reken-wiskundeonderwijs in 
basisscholen over het algemeen van voldoende kwaliteit is.  
In het overgrote deel van de scholen wordt door leraren efficiënt lesgegeven 
en in vrijwel alle scholen is sprake van een accepterend en structurerend 
pedagogisch klimaat. Minder gunstig is het binnen de groepen gesteld met 
de evaluatie en registratie van de leerlingvorderingen. Ofschoon het sys-
teem voor leerlingenzorg op de meeste scholen op papier voldoende is uit-
gewerkt, worden de vorderingen van de leerlingen op te weinig scholen 
door de leraren systematisch geanalyseerd en leiden de evaluatiegegevens 
op te weinig scholen tot een gedifferentieerd of aangepast aanbod. Ook is 
het minder gunstig gesteld met de mate waarin het onderwijs wordt afge-
stemd op verschillen tussen leerlingen, zoals ook al bleek uit de geringe 
kwaliteit van de procesdifferentiatie door middel van interactief lesgeven 
en het laten uitvoeren van controleactiviteiten (zie evaluatievraag 3). Tra-
ditie, groepsgrootte, overladenheid van het programma en (te) geringe des-
kundigheid van leraren kunnen als verklaringen worden aangevoerd. 
Mede om die reden is adaptief onderwijs, dat wil zeggen de afstemming van 
instructie en verwerking op de individuele behoeften van de leerlingen, 
voor de meeste leraren moeilijk te realiseren.

4 conclusie

Naar het oordeel van de inspectie is het reken-wiskundeonderwijs op ba-
sisscholen over het geheel genomen van matige kwaliteit. Mogelijk is dit 
een van de verklaringen voor de tegenvallende resultaten van PPON (Jans-
sen e.a., 1999). Samengevat zijn de belangrijkste knelpunten die uit het 
inspectieonderzoek naar voren zijn gekomen:
1 De ontwikkelingen in de groepen 1 en 2 zijn op het gebied van rekenen 

en wiskunde achtergebleven bij de rest van het basisonderwijs. 
2 Leraren zijn nog onvoldoende vertrouwd met het gebruik van de zakre-

kenmachine en met meetkunde-activiteiten en vinden het programma 
overladen. 

3 De vakdidactische kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs is voor 
verbetering vatbaar, met name op die onderdelen die de kern vormen 
van de moderne reken-wiskundedidactiek: interactief lesgeven en leren 
reflecteren door het uitvoeren van controle-activiteiten.

Een saillante toevoeging is nog dat scholen met veel 1.90 leerlingen het op 
de onder punt 3 genoemde aspecten aanzienlijk slechter doen dan de ge-
middelde basisschool in Nederland (Inspectie, 1999). 

Weliswaar heeft de inspectie in haar evaluatie van 1997 een aantal knel-
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punten geconstateerd met betrekking tot het onderwijs in rekenen en wis-
kunde, maar er is naar haar mening voldoende perspectief tot verbetering. 
In de eerste plaats zijn de voorwaarden voor goed reken-wiskundeonder-
wijs gunstig: verreweg de meeste scholen beschikken op dit moment over 
methoden en aanvullende onderwijsleermaterialen die geschikt zijn voor 
goed reken-wiskundeonderwijs. In de tweede plaats is de organisatie van 
reken-wiskundelessen door leraren over het algemeen van voldoende kwa-
liteit. Bovendien heeft het TAL-project (Treffers, Van den Heuvel- Panhui-
zen & Buijs, 1999) inmiddels een stevige bijdrage geleverd aan de verbete-
ring van de kwaliteit van het onderwijs in de onderbouw. De (gezamenlijke) 
inspanningen zouden nu vooral gericht moeten worden op het verbeteren 
van het Pabo-curriculum en op het stimuleren van leraren om deel te ne-
men aan goed opgezette nascholing. Uit de vele gesprekken die inspec-
teurs dagelijks met leraren voeren, blijkt dat er ook onder leraren zelf een 
groeiend bewustzijn is dat goed rekenen en wiskunde volgens de moderne 
vakdidactische inzichten, aanvullende kennis en vaardigheden vereist.
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