Lagere school, 1 968. De juf leert haar leerlingen lezen
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iONDERVfIJS moetweer
een AMBACHTworden
omaar wat krantenkoppen van
de laatste twee jaar: 'Daling rekenniveau gaat verder','Leesni-

lnternationaal gezien scoÍen onze kinderen slecht in
rekenen. Het taalonderwijs holt ook achteruit. Ouders
mopperen dat kinderen slecht les krijgen, scholen klagen
dat Pabo-studenten fouten maken, universitair docenten
merken dat studenten nauwelijks kunnen spellen en
rekenen.Wat is eÍ aan de hand? Een analyse.

veau basisschool onvoldoende',
'Inhoud en niveau in lesaanbod vaag'. De
onderzoeken waaruit blijkt dat het slecht
gesteld is met het taal- en rekenniveau op
de Nederlandse scholen, nemen al enige

tijd toe. Zo concludeerde taalkundige HilHacquebordin2004 dat een kwart van
alle middelbare scholieren - van vmbo tot
vwo - niet in staat is de eigen schoolboeken goed te begrijpen. En onlangs bleek
uit het internationale Timss-onderzoek
onder negen- en tienjarigen dat Nederland
sinds 1995 steeds slechter scoort op rekengebied. In vergelijking met het vorige
onderzoek uit 2003 zijn we gezakt van de
vierde naar de negende plaats, onder Letland, Rusland en Kazachstan. Hongkong
en Singapore staan bovenaan het lijstje.
de

Maar waar zijn onze kinderen op rekengebied nu precies minder goed in dan wij
vroeger? 'In cijferen,' zegt Leon Flenkens,
hoofdinspecteur van het basisonderwijs.
'Optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. In jargon heet dat: het automatiseren van bewerkingen. Hoofdrekenen

hoort daar ook bii. Maar er zijn ook
onderdelen waarop kinderen van nu het
beter doen, zoals schatten. Dat heb ik
op school nooit geleerd. Als we moesten

uitrekenen wat de oppervlakte van een

voetbalveld was, had ik geen flauw idee
wat het ongeveer moest zijn. Dus als ie
de berekening verkeerd deed, kon je niet
zien oÍ het veel te veel of iuist te weinig
was. Overigens staat Nederland voor de
exacte vakken nog steeds in de top van de
internationale rankings, maar het is waar
dat we langzaam zakken.' Nederlandse
meisjes zijn, anders dan in de meeste landen, relatief veel slechter in rekenen dan
jongens. Uit het laatste Timss-onderzoek
bleek dat dat extra geldt voor allochtone
meisjes. Henkens heeÍt er geen verklaring

voor. 'Het is wél bekend dat meisjes zich
veel onzekerder voelen als het gaat om rekenen. Een jongen maakt een som, doet

'm fout enzegti "Verdorie, niet goed opgelet." Een meisje doet dezelfde som fout en
zegt: "Zie je wel, ik kan het niet."'
REKENEN lVORDT ï'EKSTYERKI,ART,]N

De belangrijkste oorzaak van de

ver-

minderde rekenvaardigheid is volgens
velen de nadruk die de laatste jaren lag
op het realistisch rekenen, oftewel de
verhaalt.jessommen.'Het automatiseren

van basiskennis is mede daardoor naar
de achtergrond verdreven,' zo schrijft de
inspectie in een recent onderzoeksverslag.
Volgens onderwijsexpert Leo Prick is het
rekenen op de basisschool verworden tot
een soort tekstverklaring.'Voor realistisch
rekenen moet je goed kunnen redeneren,
en je hebt er een hoog taalniveau voor
nodig. Daardoor raken zwakke leerlingen
gemakkelijk achterop. Terwijl ieder basis-
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schoolkind kan leren cijferen volgens de
ouderwetse, abstracte methode. Dat wil
niet zeggen dat realistisch rekenen waardeloos is, integendeel. Je leert erdoor begrijpen waar je nu precies mee bezig bent.
Maar het dient een aanvulling te zljn op
het leren cijferen.'
Grote boosdoener is

in Pricks ogen het
Freudenthal Instituut, dé promotor van

het realistisch rekenen in

Nederland.

ces zetten, en zoniet, snel zorgen dat dat

alsnog gebeurt. Elk jaar verlaten 40.000
leerlingen de basisschool met een leesachterstand van twee jaar of meer. Dat is dus
helemaal niet nodig.'
Die teloorgang van de ambachtelijkheid in
het onderwijs ziet Leo Prick ook. 'Kinderen leren niet meer om een goede zin met
een kop en een staart te construeren. Ik
kreeg kortgeleden een aantal teksten onder ogen van brugklasleerlingen; ik wist
niet wat ik zag! Slordig, krom, vaak onbegrilpelilk taalgebruik. Er was niet over nagedachr, terwijl het leerlingen waren van
het beste gymnasium van Amsterdam.'
IEDEREEN IS SCHULDIG
'Wie is verantwoordelijk

voor dat verlies
van degelijkheid en ambachtelijkheid in
het onderwijs? 'Wij allemaal,' vindt Ker-

Leo Prick:'Vanaf de jaren zeventig hebben de Freudenthalers geleidelijk het Nederlandse rekenonderwijs in een ijzeren
greep gekregen. Ze hebben het Cito weten te overtuigen van hun opvattingen en
de uitgevers van rekenmethodes voegden
zich op hun beurt naar de schooltoetsen
van het Cito.'
ËERST FUNDA&TENT BOUWEN
Kete Kervezee was zes jaar inspecteurgeneraal van de onderwijsinspectie en is
tegenwoordig voorzifter van de PO-raad,
een belangenorganisatie die een groot deel
van de schoolbesturen in het basisonderwijs vertegenwoordigt. Ze is het met Leo
Prick eens dat realistisch rekenen pas nut
heeft nadat het fundament van de basisvaardigheden is gelegd. 'We zijn uit het

oog verloren dat onderwijs ertenliik iets
heel ambachtelilks is. Net als bfi her bouwen van een muurtje: als je de stenen niet
goed legt, stort het in elkaar. Dat is ook

duidelijk te zien bij het technisch lezen,
het ontcijferen van woorden en zinnen.
Anders dan begrijpendlezen kunnen alle
kinderen technisch leren lezen, ongeacht

hun intelligentie en

sociaal-economisch

achtergrond. Mits de docent het maar op
de juiste, degelijke manier aanpakt. Dat
wil zeggen: goed in de gaten houden oÍ
de leerlingen ieder stapje van het leerpro-

vezee.'Het is me te makkelijk om het onderwijs daar alleen de schuld van te geven. Kenmerkend voor onze maatschappij
is dat we reageren op alles wat passeert,
maar geen keuzes kunnen maken. Een
gebrek aan besef dat je niet alles tegelijk

kunt doen. Dat heeft geleid tot de huidige zesjescultuur, want ach, er is'zoveel
te doen in het leven. Discipline en routine
vonden we burgerlijk. Scholen zijn te lang
toegeeflijk geweest, net zoals ouders. Die
laten hun kinderen te laat naar bed gaan
en hebben geen tijd om ze voor te lezen.'
Leo Prick: 'Jarenlang was niemand geïnteresseerd in het onderwijs. De politiek
niet, de kranten niet. Onderwijs was niet

sexy. Maar langzamerhand kwamen er
zoveel signalen dat het onderwijsniveau
structureel was gedaald, dat de collectieve
verdringing niet langer viel vol te houden.
Dat resulteerde uiteindelijk in de Com,
missie Dijsselbloem.' Onder leiding van
Tweede Kamerlid Jeroen Dijsselbloem
(PvdA) stelde deze parlementaire onderzoekscommissie een rapport op over de
onderwijsvernieuwingen (basisvorming,
tweede fase, vmbo en het nieuwe leren)
die sinds de jaren negentig waren doorgevoerd. Hun belangrijkste conclusie:'De

overheid heeft haar kerntaak, het zeker
stellen van deugdelijk onderwijs, ernstig
verwaarloosd.'

Het ministerie, de onderwijsinspectie
het onderwijs zelf hebben inmiddels

en
de

handen ineengeslagen. Het gevoel dat er
iets moet gebeuren, willen zij omzetten in
actie. Een greep uit de plannen: docenten
krijgen bijscholing, het taal- en rekenonderwijs wordt zowel in het basis- als in

het voortgezet onderwijs geïntensiveerd.
Vage kerndoelen maken plaats voor referentieniveaus, wat wil zeggeí dat op elke

basisschool 75 procent van de leerlingen

aan concrete einddoelen moet voldoen.
Scholen die zonder geldig eicuus slecht
blijven presteren, riskeren sluiting. Nu
kan de overheid een school alleen sluiten
als die de wet overtreedt, bijvoorbeeld als
er onbevoegde leraren voor de klas staan,
en niet als jaar na jaar de resultaten achterblijven. Toch is voorkomen beter dan
genezen, vindt ook de onderwijsinspectie.
Vandaar dat zij sinds kort een meer preventieve aanpak hanteert: goede scholen
worden met rust gelaten, zwakke scholen
zit ze dicht op de huid om te voorkomen
dat ze afglljden. Verder zal de inspectie
vaker toetsen, komt er een betere afstemming van het taal- en rekenonderwijs op
de basisschool en het voortgezet onderwijs via doorlopende leerlijnen en zullen
de slechte(re) scholen moeten gaan leren
van de goede.
Volgens de onderwijsinspectie is op een
kwart van de basisscholen het rekenonderwijs onvoldoende en op [2 procent
van de scholen het taalonderwijs. Negen
procent van alle scholen is zowel taal- als

rekenlwak. Maar terwijl in het algemeen
de resultaten en de kwaliteit van het les-

geven zi1'n gedaald,

zijn er ook scholen die

het opvallend goed doen, soms veel beter
dan je op grond van het type leerlingen
zou verwachten. De inspectie heeft onderzócht waar die verschillen tussen goede
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Begin deze maand heeft het ministerie van
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Onderwijs besloten het reken- en taalniveau
van basisschoolleerlingen voortaan jaarlijks
te meten, Hiervoor worden de resultaten
van de Cito-eindtoets gebruikt.

bekwaamheidseisen voor leraren wettelijk

vastgelegd. Ik had graag gezien dat een
periodieke herkeuring in die wet was opgenomen. Dat is niet gebeurd, helaas. Piloten moeten toch ook geregeld een keuring
ondergaan? En a1s ze de test niet halen,
worden ze eruitgegooid. Een ieerkracht
met 35 kinderen heeft net zoveei verant-

woordelijkheid als een piioot.'
Zetten we het realistisch rekenen binnenkort overboord? Volgens Leon Henkens
van de onderwijsinspectie is dat niet no-

dig:'Bijna alle scholen gebruiken realistische methodes, en sommigen halen er wél
goede resultaten mee. rX/el komt er nu in

opdracht van staatssecretaris Dijksma een
onderzoek naar rekenmethodes en -didactieken. Je mag aannemen dat methodes
waarvan komt vast te staan dat ze niet

werken, niet meer gebruikt zullen worden.'Tot verdriet van Leo Prick is het echter onmogelijk scholen te verplichten om

Lagere school, 1 957. Geen verhaaltjessommen, maar gewoon ouderwets en abstract Ieren rekenen

en slechte scholen in zitten. Niet verras'send bleek dat vooral de kwaliteit van
leerkrachten en de directie cruciaal te zijn.

Hoofdinspecteur Leon Henkens:'Een
goede school heeft docenten die duidelijk

kunnen uitleggen en leerlingen bij de les
\\-eten te houden. Daarnaast is er een directeur die niet alleen manager is. maar
ook onders.ijskundig leiding kan geven.
De l:eadnaster in Engeland en An'rerika
houdt zich leel meer bezig met het ondern-ijs zelf. Daar zouden we in Nederland
ook naartoe moeten.'
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Toekomsrige docenten dienen aan hogere
eisen te voldoen, daar is iedereen her wel
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over eens. In 2006 kwam aan het licht dat
de taal- en rekenkennis van veel Pabostudenten ernstig tekortschoot. Voor een
rekentoets op basisschoolniveau zakte 48
procent. Een taaltoets op het niveau van
de eerste klas havo werd door 68 procent
niet gehaald. Volgens Leon Henkens valt
de Pabo's niets te verwijten, maar duidt
dit op een probleem in het voortgezet onderwijs. En dat probleem komr weer voorr
uit de gebreken in het basisonderwijs. Inmiddels zrjn áe taal- en rekentoetsen op
de Pabo's verplicht en wie drie keer zakt,
mag de opleiding niet afmaken.
Kete Kervezee is voorstander van meer
kwaliteitsbewaking, óók voor zittende
docenten.'Een paar jaar geleden zijn d,e

de beste methode te volgen. Hij meent dat
scholen veel te veel vrijheid hebben om de
zaken op hun eigen manier aan te pakken.

'Ik vind het onbestaanbaar dat in het onderwijs allerlei lesmethodes en didactische
benaderingen worden toegestaan, terwijl
bewezen is dat andere aanpakken effectiever werken. Als een bepaalde leesmethode
duidelijk superieur is aan anderen, zouden
ze die verplicht moeten stellen. \íij kunnen veel leren van de medische wereld,
waar ze de best bewezen behandelwijze
als vanzelfsprekend toepassen. In het onderwijs wordt veel te veel amateuristisch
aangerotzooid.' ê

liYilj* wÈten *ver welk* rek*n.r**rdigheden *en
kincl m*et besrilikk*n a!s het de !:a*issch**l
v*ri*ai? Voor rekencompetenties en meer
informatie over taal- en rekenonderwijs, zie www.
jmouders.n l/school
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