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’t Hooft wil dat we kunnen rekenen op rekenen

Zojuist lag het nieuwe boek van de onderwijs-
gek in de bus: ‘Effectief rekenonderwijs op de ba-
sisschool’, een uitgave van Pica. Voor het basis-
onderwijs is eindelijk een boek voor handen 
over rekenen, rekenonderwijs en rekenvisies. 
Het boek geeft heldere adviezen voor effectie-
ve rekenlessen en rekent af met rekenmythes. 
Schoolleiders beveel ik aan om minimaal de 
hoofdstukken 1 (realistisch versus traditio-
neel rekenonderwijs) en 6 (effectief rekenon-
derwijs in de school) te lezen. Daarmee kun-
nen zij hun leerkrachten, remedial teachers 
en orthopedagogen steunen, die overigens 
het volledige boek moeten lezen, en de effec-
tiviteit van het onderwijs in de gehele school 
bevorderen. Het geeft naast inzicht in de pro-
blemen die zijn ontstaan als gevolg van het in-

troduceren van het realistisch onderwijs, con-
crete handvatten voor het ontwerpen van re-
kenlessen en dit alles volledig wetenschappe-
lijk verantwoord onderbouwd. Tijdens mijn 
logicacolleges leerde ik dat een autoriteitsar-
gument een drogreden is. Dat neemt niet weg 
dat ik vind dat Marcel Schmeier trots mag 
zijn op het feit dat het voorwoord geschreven 
is door onze Nobelprijswinnaar voor natuur-
kunde, prof. dr. Gerard ’t Hooft. Hij stelt, ik 
parafraseer, dat we ons niet moeten laten lei-
den door hoe wij iets geleerd hebben, maar 
wetenschappelijk verantwoord moeten vast-
stellen wat werkt en wat niet werkt. Expliciete 
directe instructie werkt voor vrijwel iedereen 
en zelf ontdekkend leren rekenen werkt voor 
vrijwel niemand.


