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1 rekenen en wiskunde

Sinds het begin van de jaren tachtig van de twintigste eeuw wordt er van 
rekenen-wiskunde als vak voor de basisschool gesproken, terwijl dit zo’n 
twintig jaar terug rekenen heette en zoals het in het gewone spraakgebruik 
nog vaak genoemd wordt. Dit komt ook in de kerndoelen naar voren en in 
de titel van een enkele methode, zoals ‘Rekenen en Wiskunde’. De meeste 
methoden - denk aan ‘De wereld in getallen’ en ‘Rekenrijk’ - verwijzen met 
hun titels toch vooral naar het getal- en rekenaspect van de wiskunde. Nu 
is rekenen ook volwaardige wiskunde, maar het is slechts één facet van dit 
prachtige vak.

Ik vat wiskunde op in de klassieke, reeds van Plato stammende, omschrij-
ving namelijk als de wetenschap van Getal en Ruimte. Er bestaan tegen-
woordig wel andere definities, zoals de Leer van Structuren. Maar die be-
treffen vergaande abstracte opvattingen, die niets meer van de historisch-
genetische ontwikkeling van het vak weerspiegelen en die van geen bete-
kenis zijn voor de ontwikkeling van het allereerste onderwijs in de wiskun-
de. Het rekenonderwijs is traditioneel altijd ontwikkeld en onderwezen vol-
gens een natuurlijke, informele methode, die begint met het gewone tellen. 
We gebruiken daarbij geen definities, axioma’s of stellingen, maar leiden 
alles af uit de natuurlijke structuren van de getallen en het positiesys-
teem. 

+ =

figuur 1: oneven + oneven = even 

Van oorsprong werden eigenschappen van getallen en hun operaties ove-
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rigens visueel weergegeven. Even getallen kun je zien als rechthoekige 
stippenpatronen, oneven als zulke patronen plus één. Hiermee kunnen we 
op natuurlijke wijze de rekenkundige stelling bewijzen dat een oneven ge-
tal plus een oneven getal een even getal oplevert (fig.1). Uiteraard heeft ook 
de rekenkunde een formeel wiskundige onderbouwing gekregen, maar die 
is pas zo’n dikke honderd jaar terug ontstaan. 

Gelukkig heeft de traditie van de historische ontwikkeling van de inhoud 
van het vak rekenen ook de ontwikkeling van de didactiek en methodiek 
voor het onderwijs beïnvloed. Niemand zal het in zijn hoofd halen om in 
het rekenonderwijs met de axioma’s van Peano te beginnen. Hoe sterk deze 
traditie is, blijkt wel uit het feit dat men de rekenkunde en de voortzetting 
daarvan in de algebra ook voor het voortgezet onderwijs nooit als een for-
meel systeem heeft toegepast. Dat was en blijft stof voor de academische 
studie.

2 historische ontwikkeling van de meetkunde

Ook in de meetkunde heeft de historische ontwikkeling die van het onder-
wijs beïnvloed, maar in tegenstelling tot die van het rekenen heeft deze tra-
ditie de onderwijskundige ontwikkeling sterk gefrustreerd. Meetkunde is 
namelijk de discipline die als eerste een wetenschappelijke fundering 
kreeg. Sterker nog, meetkunde heeft sinds Euclides’ Elementen zo’n 2300 
jaar geleden, het aureool gekregen van het vak waaraan je kunt leren re-
deneren. Euclides maakte van meetkunde het vak van definities, axioma’s 
en vooral van stellingen, die strikt logisch, lineair uit elkaar afgeleid kun-
nen worden.  
Deze euclidische meetkunde, zoals dit vak nog altijd wordt genoemd, had 
in feite al heel snel de historisch-genetische ontwikkeling van concreet 
naar abstract, van intuïtief naar formeel doorgemaakt. Dit komt onder 
meer, omdat het in dit vak om een tamelijk eenvoudige structuur gaat, die 
visueel ondersteund kan worden. Dat men daar later op terug is moeten 
komen, laat ik nu buiten beschouwing.

3 voorbeeld van logisch-deductief redeneren 

Ik geef nu een voorbeeld uit deze euclidische meetkunde: de drie middel-
loodlijnen van een driehoek gaan door één punt (fig.2). Allen, die vóór 1968 
naar de middelbare school gingen, zullen zich deze mooie stelling nog wel 
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het hoofd geleerde gezangen, die de kinderen in koor moesten opdreunen. 
Pestalozzi en zijn school kregen wereldwijde faam, waardoor ook deze 
vormleer in Nederland een plaats kreeg. Voorafgaand aan de genoemde oe-
feningen moesten op de bewaarschool of door de moeders al oefeningen in 
het aanschouwen gedaan worden. In figuur 5 staat een oefening over ‘den 
Cubus’ uit een handleiding, die op instigatie van de Friese inspecteur Vis-
ser in 1817, is uitgebracht. Het doel was om zo een aantal ruimtelijke or-
deningsbegrippen aan te leren. Nu kunnen we hier natuurlijk een beetje 
om lachen, maar in die tijd was het een enorme vooruitgang dat men ging 
nadenken over een methode hoe de kinderen de ruimte zouden kunnen le-
ren verkennen. 

 
Dit is de regter voor bovenliggende hoek. 
Dit is de linker voor bovenliggende hoek. 
Dit is de regter achter bovenliggende hoek. 
Dit is de linker achter bovenliggende hoek. 
Dit is de regter voor onderliggende hoek. 
Dit is de onder achter linkerzijstaande hoek.

figuur 5: enkele namen van de 24 hoeken van een kubus

Hoe het ook zij, vanaf het begin van de negentiende eeuw, hebben de grote 
pedagogen en schoolmeesters in West-Europa het belang van meetkunde 
als onderwijsvak voor de jongste kinderen, zowel voor de bewaarschool (la-
ter kleuterschool) als de lagere school ingezien. Herbart liet zijn licht over 
deze kwestie schijnen. Diesterweg heeft de Pestalozziaanse vormleer in 
praktische zin verbeterd. Echter niet zo dat men eindelijk loskwam van de 
euclidische ordening van de stof. En in feite bleef het aanmodderen met 
het vak meetkunde op de basisschool. Zo sterk zelfs, dat het in Nederland 
aan het eind van de negentiende eeuw officieel geschrapt werd ten faveure 
van het tekenen.

6 Fröbel, uitvinder van het speelleermateriaal

Is de innovatie van de meetkunde in de negentiende eeuw mislukt, in het 
kleuteronderwijs beleven we in het tweede deel van die eeuw een geweldige 
sprong voorwaarts, wanneer Friedrich Fröbel in zijn Kindergarten begint 
met een sterk meetkundig getint programma. 
Fröbel moet beschouwd worden als de uitvinder van de meetkundige 
speelleermaterialen, die hij ‘Gaben’ noemde. Zijn blokkendozen en zijn 
mozaïeken of variaties daarop, worden nog altijd gebruikt. Het papiervou-
wen, het verknippen van figuren, het maken van ruimtelijke constructies 
82
































	Van Fröbel tot Freudenthal
	1 rekenen en wiskunde
	figuur 1 : oneven + oneven = even

	2 historische ontwikkeling van de meetkunde
	3 voorbeeld van logisch-deductief redeneren
	figuur 2 : de middelloodlijnen van een driehoek gaan door één punt
	figuur 3 : ‘heen- en terug’-bewijs van de middelloodlijnstelling

	4 vormende waarde
	5 vormleer: pogingen tot informele meetkunde
	figuur 4 : figuren uit het vormleerboek van Schmid (1809)
	figuur 5 : enkele namen van de 24 hoeken van een kubus

	6 Fröbel, uitvinder van het speelleermateriaal
	figuur 6 : Friedrich Fröbel (1782-1852)
	figuur 7 : een oefening met de derde gave (Wierts van Coehoorn, 1914)

	7 meetkunde na de lagere school
	figuur 8 : vraagstukken uit de ‘Übungensammlung’ (1931)

	8 Wiskobas-meetkunde
	9 meetkunde in de ‘Proeve ...’
	figuur 9 : deze fietsers rijden dezelfde kant op. Hoe kan dat?

	10 ruimtelijk denken, een aparte hersenfunctie
	11 zwakke correlatie rekenen-meetkunde
	12 huidige situatie op de basisschool
	figuur 10 : voorbeelden bij de vaardigheidsschaal meetkunde

	13 oppervlakte
	figuur 11 : opgave uit de Pimbo-toets

	14 oppervlakte op een Pabo
	figuur 12 : welke driehoek heeft de grootste oppervlakte?

	15 ervaringen met Stella
	figuur 13 : bouwplaatje van doosje zonder deksel
	figuur 14 : doosje van 20 bij 5 bij 10 cm
	figuur 15 : een krantenbericht
	figuur 16 : Stella’s antwoord

	16 van vormleer naar realistische meetkunde
	17 tot slot
	figuur 17 : Hans Freudenthal (1905-1980)



