
Meewerken aan het  
onderwijs van morgen

Onder de naam Curriculum.nu vindt een landelijke herziening van het vaste 
onderwijsprogramma van alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs 
plaats. Begin 2018 starten de ontwikkelteams, bestaande uit leraren en schoolleiders 
uit het primair en voortgezet onderwijs, om voor negen leergebieden de vraag  
‘Wat moeten leerlingen kennen en kunnen?’ in verschillende stappen te 
beantwoorden. Ter ondersteuning van die taak is SLO gevraagd een overzicht te 
geven van de curriculaire uitdagingen rondom de betreffende leergebieden.

De ontwikkelteams buigen zich over mogelijke bouwstenen voor het curriculum.  
Om te helpen bij de voorbereiding op deze taak is in deze startnotitie de huidige 
stand van zaken ten aanzien van het leergebied Rekenen & wiskunde beschreven 
en een aantal leerplankundige uitdagingen benoemd. Deze zijn geconcretiseerd 
in ‘leidende vragen’ waarop de antwoorden van belang kunnen zijn voor de 
bouwstenen voor dit leergebied 

Rekenen & wiskunde
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“Het beoefenen van rekenen & wiskunde heeft waarde op zich  
voor de leerling (persoonsvorming), van abstract denken tot  

creatief oplossen van problemen.”

Inleiding 

Als lid van het ontwikkelteam Rekenen & wiskunde buig je je samen met andere leraren over bouwstenen 
voor het curriculum rekenen & wiskunde. In zowel primair als voortgezet onderwijs is dit een kernvak. In 
het primair onderwijs (po) staat het dagelijks op het rooster en in het voortgezet onderwijs (vo) doet een 
overgrote meerderheid van de leerlingen examen in een van de ‘varianten’ wiskunde. In het vwo zijn vier 
varianten (A, B, C, D); in het havo drie (A, B, D); en in het vmbo één, maar wel op drie niveaus. Verder leggen 
(momenteel) alle leerlingen in het vo een rekentoets af.

Anders dan in veel andere landen worden in Nederland 
voor rekenen & wiskunde verschillende termen gebruikt. 
In het primair en speciaal onderwijs (so) betekenen de 
termen rekenen-wiskunde en rekenen hetzelfde. In het 
vo is rekenen een ander vakgebied dan wiskunde, maar is 
er wel veel overlap in inhouden en doelen, met name in 
het vmbo. Met het ontwikkelteam buig jij je over al deze 
deelgebieden rekenen, rekenen-wiskunde en wiskunde. 
Daarom wordt in deze startnotitie gesproken over 
‘rekenen & wiskunde’. 

Voor onderwijs worden in het algemeen drie hoofd-
doelen onderscheiden: kwalificatie, socialisatie en 
persoonsvorming (zie bv. Onderwijsraad, 2016). 

 
Rekenen & wiskunde kan een bijdrage leveren aan al 
deze drie doelen. In hoeverre dat in de vernieuwde 
curricula voor de verschillende sectoren het geval dient 
te zijn is een belangrijke vraag voor het ontwikkelteam 
rekenen & wiskunde voor het vaststellen van een visie 
op het leergebied.

In het eerste deel van deze startnotitie kun je aan de 
hand van een probleemanalyse lezen waarom een 
curriculumherziening voor rekenen & wiskunde van 
belang is. Hier kun je ook lezen welke voorwaarden een 
vernieuwd curriculum tot een succes kunnen maken.  
In het tweede deel staat een aantal leidende vragen 
centraal die volgen uit deel een. 
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Probleemanalyse

De bijdrage die rekenen & wiskunde kan leveren aan 
de verschillende hoofddoelen van het onderwijs komt 
tot uitdrukking in de uiteenlopende waardes die het 
leergebied heeft:
•   Voorbereiden op vervolgonderwijs (kwalificatie). 

Rekenen-wiskunde in het po bereidt leerlingen voor 
op rekenen en op wiskunde in het vo. Wiskunde in 
het vo bereidt leerlingen voor op vervolgonderwijs, 
van specifieke reken- en wiskundige vaardigheden 
in beroepsopleidingen tot formele en toegepaste 
wiskunde in universitaire studies. 

•   Het functioneel gebruiken (toepassen) van rekenen 
& wiskunde door leerlingen in beroep en in dagelijks 
leven (socialisatie). Dit loopt uiteen van elementaire 
vaardigheden als het kunnen volgen van een recept 
of het omgaan met geld, tot het hanteren van 
kwantitatieve informatie in beroep en uit media. 
Het gaat om duiden, ordenen en structureren 
van informatie; begrijpen en kritisch bekijken van 
grafieken, statistieken, tabellen en modellen; en 
probleemoplossend denken. Hiervoor worden 
internationaal de termen numeracy of mathematical 
literacy gebruikt, in het Nederlands meestal vertaald 
als gecijferdheid. 

•   Daarnaast heeft het beoefenen van rekenen & 
wiskunde waarde op zich voor de leerling (persoons-
vorming), van abstract denken tot creatief oplossen 
van problemen. Ook kan rekenen & wiskunde 
bijdragen aan dieper begrip van verschijnselen en 
ontwikkelingen in de wereld (en daarbuiten). 

In de huidige situatie is er in de verschillende sectoren 
nog geen doordachte balans tussen deze verschillende 
functies van rekenen & wiskunde. 

Huidige wettelijke kaders: kerndoelen,  
eind termen en referentieniveaus
De doelen voor rekenen & wiskunde zijn uitgewerkt in 
verschillende wettelijke documenten die beschrijven 
wat leerlingen aangeboden moeten krijgen en wat ze 
moeten kennen en kunnen voor rekenen & wiskunde.
Wat leerlingen aangeboden dienen te krijgen, is voor 
rekenen & wiskunde vastgelegd in de kerndoelen 
primair onderwijs uit 2006, de kerndoelen onderbouw 
voortgezet onderwijs, eveneens uit 2006, en de 
examenprogramma’s voortgezet onderwijs.  
De examen programma’s zijn uitgewerkt in syllabi.  
Het examenprogramma vmbo dateert uit 2007 maar is 
sinds 1993 niet wezenlijk veranderd. In havo en vwo zijn 
in 2015 nieuwe examenprogramma’s ingevoerd. In 2017 
zijn in havo voor het eerst examens afgenomen volgens 
deze examenprogramma’s; het vwo volgt in 2018. De 
syllabi worden jaarlijks vastgesteld. 
Daarnaast zijn de referentieniveaus rekenen in 2010 
wettelijk vastgesteld. Deze gelden voor po, vo en mbo 
(middelbaar beroepsonderwijs). 
Voor het so zijn er kerndoelen speciaal onderwijs  
(2009) en kerndoelen voortgezet speciaal onderwijs  
(2013). Een volledig overzicht van alle wettelijke 
kaders is te vinden op http://rekenenwiskunde.slo.nl/
doelen-examens-toetsen-en-leerlijnen.

Kern en keuze

Gebrek aan consistentie en balans
Dat de verschillende soorten doelen (kerndoelen, eind-
termen en referentieniveaus) geen consistent geheel 
vormen zorgt voor problemen. De volgende zaken 
spelen:
•   De kerndoelen po en onderbouw vo, de diverse 

examenprogramma’s vmbo, havo en vwo en de 
referentieniveaus zijn ontwikkeld in verschillende 
tijdsperioden en voor uiteenlopende doelstellingen.  
De doelen voor de verschillende onderwijstypen 
variëren aanzienlijk in de mate van specificiteit 
en sturing, en zijn op onderdelen niet coherent 
(bijvoorbeeld voor gecijferdheid). 

•   In de kerndoelen po en onderbouw vo, in de referentie-
niveaus rekenen en in de examen programma’s 
vmbo is weinig aandacht voor wiskundig denken 
(redeneren, probleemoplossen, modelleren, hanteren 
van wiskundige formalismen), kwantitatieve 
informatievaardigheden, mathematiseren en 
gecijferdheid. 

•   Er is momenteel discussie over de balans in verschil-
lende sectoren tussen doelen voor functioneel gebruik 
en andere functies van rekenen-wiskunde. 

Om een en ander te kunnen duiden gaan we hierna in op 
het onderscheid tussen functioneel en formeel rekenen 
& wiskunde.

http://rekenenwiskunde.slo.nl/doelen-examens-toetsen-en-leerlijnen
http://rekenenwiskunde.slo.nl/doelen-examens-toetsen-en-leerlijnen
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Functioneel en formeel rekenen & wiskunde
Functioneel rekenen & wiskunde betreft minder 
abstracte en meer toepassingsgerichte aspecten. Hierbij 
valt te denken aan rekenen & wiskunde die nodig is 
voor het functioneren in de hedendaagse maatschappij. 
Formeel rekenen & wiskunde betreft meer pure 
wis kunde en meer abstracte kennis en vaardigheden. 
Figuur 1 toont een schematische weergave van een 
opbouw van functioneel en formeel rekenen & 
wiskunde.

Figuur 1. Opbouw voor formeel en functioneel rekenen & 
wiskunde (Folmer, Koopmans-van Noorel & Kuiper, 2017).

Het onderscheid formeel en functioneel zien we ook 
terug in de vakkenstructuur in de tweede fase van 
havo en vwo. Het formele spoor wordt afgesloten met 
wiskunde B – naar keuze van de leerling aangevuld met 
wiskunde D – terwijl wiskunde A en C meer functioneel 
van karakter zijn. In het vmbo is het rekenen en de 
wiskunde meer functioneel dan formeel van aard. 
In het referentiekader rekenen is hier op bepaalde 
wijze op geanticipeerd door het vaststellen van twee 
sporen. Een fundamenteel spoor (1F, 2F, 3F) waarbij 
het onder meer gaat om functionele kennis, inzicht en 
vaardigheden met eenvoudige getallen. Daarnaast is 
er een spoor van streefniveaus (1S, 2S, 3S) dat zich richt 
op een verdieping van kennis en vaardigheden door 
(wiskundig) redeneren, formaliseren en generaliseren 
(Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen, 
2008). Deze tweedeling werd gekoppeld aan de 
schooltypen in het vo en in het mbo. Het F-spoor is 
bedoeld voor leerlingen in vmbo-bb, vmbo-kb (ongeveer 
35 procent van de leerlingen) en mbo. Het S-spoor 
is bedoeld voor leerlingen die naar vmbo-t, havo en 
vwo gaan (ongeveer 65 procent van de leerlingen) 
(Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen, 
2008). Deze percentages zijn echter niet gerealiseerd.  
In alle schooltypes van het vo wordt alleen het F-niveau 
getoetst. Aan het eind van het po beheersen de meeste 
leerlingen het eerste S-niveau niet, terwijl dat niveau 
wel voor hen is bedoeld (Hemker, 2016; Inspectie van het 
Onderwijs, 2016; 2017; Ministerie van OCW, 2016).

In het verleden was kennis van en inzicht in het formele 
systeem van rekenen & wiskunde een noodzakelijke 
voorwaarde voor het beheersen van functioneel 
rekenen & wiskunde. Rekenen & wiskunde in po en vo 
was er voornamelijk op gericht leerlingen in te wijden 
in de formele kant van het vak en de toepassing van 
standaardprocedures in het bijzonder. Dat nam zoveel 
tijd in beslag dat naast functioneel rekenen-wiskunde 
slechts tijd resteerde voor enkele 'redactiesommen' of 
'toepassingsopgaven'. Toen de zakrekenmachine en later 
andere ICT-middelen hun intrede deden, bleek formeel 
kunnen rekenen en formele wiskunde kunnen bedrijven 
niet altijd meer een noodzakelijke voorwaarde voor het 
leren van functioneel rekenen & wiskunde. In de actuele 
maatschappelijke situatie is het nog de vraag in hoeverre 
álle leerlingen gebaat zijn bij de formele route of dat 
voor een deel van de leerlingen een (deels) functionele 
route meer geëigend en daardoor ook wenselijk is. Meer 
algemeen gesteld gaat het om de kwestie welke doelen 
gelden voor welke leerlingen.

“Er is sprake van discrepantie tussen verschillende 
vakken (waaronder wiskunde) waarin reken- & 

wiskundige inhouden aan de orde zijn.”

FORMELE 
WISKUNDE

CONCEPTUELE BASIS
WISKUNDE

CONCEPTUELE BASIS
REKENEN

FORMEEL REKENEN

FUNCTIONELE 
WISKUNDE

FUNCTIONELE 
WISKUNDE

FUNCTIONEEL
REKENEN



5

Doorlopende leerlijnen

Aansluiting po - vo
De overgangen tussen po en vo blijven problematisch 
voor rekenen & wiskunde, ondanks bijvoorbeeld de 
invoering van het sectoroverstijgende referentiekader. 
Er is sprake van verschillende terminologieën, 
hiaten in leerinhouden, verschillen in (aangeboden) 
handelingsniveaus en verschillen in focus (zie bv. Bruin-
Muurling, 2010 & Van Waveren Hogervorst & Daemen, 
2011). Didactische verschillen daargelaten (daar gaat 
een curriculumherziening niet over), zou het curriculum 
rekenen & wiskunde hierin meer houvast kunnen 
bieden dan nu het geval is. Aangezien leerlingen na de 
basisschool doorstromen naar verschillende schooltypes 
heeft rekenen-wiskunde in het po een kwalificerende 
waarde voor zowel functioneel als formeel rekenen 
& wiskunde. Dat impliceert dat er sprake kan zijn van 
verschillende doorlopende leerlijnen en dat is een 
complicerende factor bij het spreken over doorlopende 
leerlijnen. Ook overgangen tussen onderbouw en 
bovenbouw van het vo en tussen het vo en het 
vervolgonderwijs verlopen niet altijd zonder problemen.

Opstromen
Een punt van aandacht in dit kader is het zogenoemde 
'opstromen' van het ene schooltype in het vo naar 
een schooltype van een niveau hoger, bijvoorbeeld 
van vmbo-tl naar havo of van havo naar vwo. Ervan 
uitgaande dat het curriculum ruimte dient te bieden 
voor het ontplooien van talenten en het bieden van 
kansen, mogen de wiskundecurricula in het vo niet 
belemmerend werken voor leerlingen die de potentie 
hebben om op te stromen en dat is nu ten minste tussen 
vmbo-tl en havo wel het geval.

Maatschappelijke toerusting en persoonlijke 
vorming 
In het huidige curriculum is het referentieniveau 2F voor 
rekenen geformuleerd als een minimum voor maat-
schappelijk functioneren, maar voor de meeromvat-
tende reken-wiskundige vaardigheden voor burgerschap 
(bijvoorbeeld het op waarde kunnen schatten van kwan-
titatieve informatie) bestaan geen richtlijnen. Een door-
lopende leerlijn voor reken-wiskundige vaardigheden ten 
behoeve van maatschappelijke toerusting (gecijferdheid) 
en voor persoonlijke vorming door middel van rekenen & 
wiskunde is er niet. Dit geldt vooral voor probleemoplos-
sen, modelleren en kritisch en creatief wiskundig denken.“Er is sprake van discrepantie tussen verschillende 

vakken (waaronder wiskunde) waarin reken- & 
wiskundige inhouden aan de orde zijn.”
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Samenhang met andere vakken en 
leergebieden
Wiskunde wordt toegepast in veel andere disciplines 
(European Commission, 2011) . Dwarsverbandconcepten 
(cross cutting concepts) spelen hierbij een belangrijke 
rol (CTWO, 2007). Voorbeelden van dergelijke concepten 
zijn natuurwetenschappelijk onderzoek of wiskundig 
modelleren. Door samenhang te zoeken met andere 
disciplines wordt recht gedaan aan het verschijnsel 
dat steeds meer disciplines wiskunde benutten als 
instrumentarium (Platform Wiskunde Nederland, 2014; 
UNESCO, 2012). In het curriculum in het funderend 

onderwijs zijn er knelpunten ten aanzien van 
samenhang. Zo is er in po sprake van discrepantie en 
overlap tussen de inhouden van rekenen-wiskunde 
en andere vakken waarin reken-wiskundige inhouden 
een rol spelen. Een voorbeeld hiervan is 'schaal', dat bij 
aardrijkskunde vaak al wordt toegepast op hoog abstract 
niveau voordat onderliggende inzichten in verhoudingen 
bij rekenen-wiskunde aan de orde zijn geweest (Van 
Zanten, 2015). In vo is sprake van discrepantie tussen 
verschillende vakken (waaronder wiskunde) waarin 

“Het functioneel gebruik van rekenen & wiskunde loopt uiteen van 
elementaire vaardigheden als het omgaan met geld, tot het hanteren 

van kwantitatieve informatie in beroep en uit media.”
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reken- & wiskundige inhouden aan de orde zijn. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor de verschillende manieren waarop 
procentberekeningen uitgevoerd worden bij wiskunde 
en economie in het vmbo. De Expertgroep Doorlopende 
Leerlijnen (2008) geeft aan dat juist de samenhang 
tussen rekenen & wiskunde en andere vakken in het vo  
mogelijkheden biedt tot versterking van leerprestaties. 
Deels gaat het hier om didactische zaken, waar (zoals 
al eerder opgemerkt) een curriculumupdate niet over 
gaat. Echter het aanbrengen van meer samenhang in 
het curriculum van overeenkomende leerinhouden en 
(algemene) vaardigheden die met elkaar in verband 
staan, kan helpen overladenheid, verkokering en 
versnippering tegen te gaan.

Motivatie van leerlingen
Ruwweg kan worden gesteld dat Nederlandse leerlingen 
minder dan hun medeleerlingen in veel andere landen 
rekenen & wiskunde – zowel inhoud als lessen – 
aantrekkelijk vinden. Hun zelfvertrouwen is hoger 
dan die van hun medeleerlingen in de meeste andere 
landen. In het po vinden leerlingen rekenen & wiskunde 
nog belangrijk genoeg om goed op te presteren. In het 
vo denken de leerlingen daar nogal anders over. Hun 
motivatie om op school rekenen & wiskunde te leren 
is relatief gering. Overigens geldt dit niet alleen voor 
rekenen & wiskunde. 

Een toekomstbestendig curriculum

De invloed van ICT
De steeds verder toenemende rol van ICT in maat-
schappij, maar ook in veel beroepssectoren, brengt een 
aandachtspunt van het curriculum rekenen & wiskunde 
met zich mee, namelijk het volgende.  
Bij het toepassen van wiskunde zijn over het algemeen 
de volgende fasen te onderscheiden: 
1. het onderkennen van een probleem; 
2. het vertalen van dat probleem in wiskundige termen; 
3.  het oplossen van het wiskundig geformuleerde 

probleem; 
4.  het beoordelen wat het gevonden wiskundige 

antwoord betekent (zie bv. OECD, 2014). 
In het onderwijs wordt de meeste tijd besteed aan  
het leren handmatig uitvoeren van de derde fase.  
Bij het gebruik van wiskunde buiten school is dit nu 
juist het aspect dat kan worden uitgevoerd door of met 
ICT-hulpmiddelen. Voor de andere aspecten, die minder 
of zelfs in het geheel niet kunnen worden uitbesteed 
aan ICT, is veel minder aandacht in het onderwijs (zie bv. 
Gravemeijer, 2016). Het gegeven dat bepaalde reken-
wiskundige taken meer en meer worden overgenomen 
door computers is van invloed op de reken-wiskundige 
vaardigheden die mensen nodig hebben voor maat-
schappelijk en beroepsmatig functioneren. Dat roept 

de vraag op wat dat betekent voor het curriculum 
rekenen & wiskunde in het funderend onderwijs (zie bv. 
Gravemeijer, Stephan, Julie, Lin & Ohtani, 2017).

Actuele maatschappelijke veranderingen 
Actuele maatschappelijke veranderingen die aanleiding 
zijn tot nadere doordenking welke reken- & wiskundige 
bagage mensen nodig hebben zijn bijvoorbeeld: 
•   het gegeven dat iedereen op internet informatie breed 

kan verspreiden hetgeen leidt tot een steeds grotere 
hoeveelheid informatie waarvan de betrouwbaarheid 
niet op voorhand vaststaat; 

•   aandacht voor duurzaamheid, zoals de gevolgen 
van de zogenoemde ecologische voetstap van de 
mens bij een nog steeds groeiende wereldbevolking 
in combinatie met een wereldwijd toenemende 
welvaart;  

•   en de steeds betere beschikbaarheid van grote 
hoeveelheden gegevens voor een breed publiek  
(big data). 

Curriculaire antwoorden op zulke veranderingen kunnen 
gevonden worden door bijvoorbeeld meer nadruk te 
leggen op algemene rekenwiskundige vaardigheden 
als kritisch kwantitatief denken en reken-wiskundig 
probleemoplossen. Hetzelfde geldt voor het toevoegen 
en/of meer nadruk leggen op bepaalde reken-wiskundige 
leerinhouden in het curriculum als statistical literacy, 
waaronder bijvoorbeeld statistische methoden voor 
onderzoek naar verbanden en patronen in grote 
gegevensverzamelingen. Deze vakinhouden staan in  
de belangstelling omdat juist zij gereedschappen bieden 
big data te analyseren (Boswinkel, & Schram, 2012; 
Platform Wiskunde Nederland, 2014; UNESCO, 2012).
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Voorwaarden
Voor een succesvol vernieuwd curriculum rekenen & 
wiskunde is het noodzakelijk dat er aan een aantal 
voorwaarden voldaan wordt. Het is niet aan het 
ontwikkelteam om hier voor te zorgen, maar om deze 
curriculumherziening te laten slagen vragen deze 
voorwaarden bij de implementatie aandacht. We 
noemen er vier.

Aansluiting van toetsing bij leerdoelen
Een herziening van het curriculum vraagt ook om een 
heroriëntatie op de wijze van toetsen en examineren. 
Punt van aandacht daarbij is dat beheersing van 
algemene reken- & wiskundige vaardigheden niet 
altijd door middel van een digitale of schriftelijke 
toets mogelijk is vanwege de beperkte mogelijkheden 
en tijdsduur van een toets. In het vo bestaat een 
mogelijkheid de beheersing van dergelijke vaardigheden 
in het schoolexamen te toetsen. In de huidige situatie 
zien we echter dat schoolexamentoetsen vaak een soort 
generale repetitie vormen voor het centraal examen, om 
te voorkomen dat schoolexamenresultaten en resultaten 
op het centraal examen te veel van elkaar verschillen. In 
het po zien we iets vergelijkbaars. De beperkingen van de 
eindtoetsen en van leerlingvolgsystemen in combinatie 
met consequenties van resultaten op deze toetsen voor 
leerlingen leiden op nogal wat po-scholen tot reken-
wiskundeonderwijs dat nauw aansluit bij deze toetsen. 
Daarmee kent het reken-wiskundeonderwijs dezelfde 
beperkingen als de toetsen. Dit kan er toe leiden dat 
het uitgevoerde reken- & wiskundeonderwijs meer 
antwoordgericht dan conceptueel- en procesgericht is.

Tijd voor professionalisering van leraren
Leraren (in opleiding) hebben voldoende tijd en 
kennis nodig om in teamverband onderwijs te kunnen 
ontwikkelen. Daarnaast is aandacht en tijd nodig 
voor professionaliseringstrajecten voor leraren rond 
vakkennis, pedagogische, didactische en digitale 
vaardigheden. Een nieuw curriculum vraagt dan ook om 
aandacht voor de (ontwikkel)tijd die zo'n vernieuwing 
met zich meebrengt. Bij voldoende vakkennis gaat 
het om kennis van doelen, inhouden, vaardigheden 
en leerlijnen en de vertaling ervan in leeractiviteiten 
inclusief passende materialen en toetsing. De 
implementatie van een nieuw curriculum kan alleen 
slagen als leraren tijd hebben om kennis te nemen 
van de doelen en inhouden en die kunnen vertalen en 
gebruiken bij het vormgeven van hun onderwijs.

Draagvlak
Het curriculum voor elk vak of leergebied vereist 
draagvlak onder leraren, scholen en andere betrokkenen. 
Voor rekenen & wiskunde is verkrijging van voldoende 
draagvlak een bijzondere uitdaging omdat er  
verschillende opvattingen bestaan over wat goed 
reken- & wiskundeonderwijs is. In het (recente) verleden 
zijn deze opvattingen op niet mis te verstane wijze 
in verschillende media geuit. Om te voorkomen dat 
deze curriculumvernieuwing hieraan ten onder gaat, is 
een voldoende mate van draagvlak een noodzakelijke 
voorwaarde. Vragen daarbij zijn hoe het curriculum 
zodanig invulling kan krijgen dat het voldoende ruimte 
biedt voor verschillende opvattingen over rekenen & 
wiskunde en welke reken- & wiskundige inhouden in het 
curriculum opgenomen dienen te worden, ondanks dat 
er verschillende opvattingen over bestaan. 

Beeldvorming over het vernieuwde curriculum
Bij de invoering van de referentieniveaus rekenen is in 
het po het beeld ontstaan dat niveau 1F het beoogde 
eindniveau voor het po is en dat niveau 1S er weinig toe 
doet. Dit beeld is terug te zien in de resultaten van de 
eindtoetsen po. De resultaten laten een betrekkelijk 
hoog beheersingspercentage voor niveau 1F zien en een 
betrekkelijk laag beheersingspercentage voor niveau 1S. 
Dit is een voorbeeld van hoe een goedbedoeld initiatief 
om de rekenprestaties in het po te verbeteren, als gevolg 
van verkeerde beeldvorming een tegengesteld effect 
heeft.

Verkeerde beeldvorming over een vernieuwd curriculum 
kan leiden tot ongewenste effecten. Correcte beeld-
vorming is daarom een voorwaarde voor succes.

Algem
een

Kern en keuze
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Leidende vragen

Algem
een

Kern en keuze

1  Hoe ziet een antwoord op de betreffende vraag eruit voor het po, het (v)so en de verschil len
de schooltypen in het vo?

2  Op welke wijze kan de motivatie van leerlingen om rekenen & wiskunde op school te leren 
verbeterd worden? In hoeverre kan het curriculum daarin voorzien?

De leidende vragen voor het thema kern en keuze gaan in eerste instantie over het waartoe van onderwijs 
van rekenen & wiskunde op school en wat we in essentie met dit onderwijs willen bereiken. Hierbij vormen de 
hoofddoelen van het onderwijs en de gekozen balans daartussen belangrijke uitgangspunten.

1.   Waartoe wordt rekenen & wiskunde op school onderwezen? Welke doelen willen we in 
essentie bereiken met reken & wiskundeonderwijs? 

 
2.  Hoe dient daarbij de balans te liggen tussen de verschillende waardes van rekenen & 

wiskunde? Wat betekent dat voor specifieke reken & wiskundige leerinhouden en 
algemene reken & wiskundige vaardigheden? 

Naar aanleiding van de antwoorden op deze vragen, met inachtneming van vraag (1), kan het ontwikkelteam zijn 
gedachten laten gaan over wat wel en niet tot de kern van rekenen & wiskunde behoort. 

3.  Wat behoort tot de kern van rekenen & wiskunde? Hoe zit dat in de verschillende sectoren 
en schooltypes? In welke mate is de kern voor alle leerlingen hetzelfde? 

4.  In hoeverre gaat het bij het bepalen van de kern om inhoud (welke kennis en vaardigheden 
moeten zeker) en in hoeverre om niveau van het aanbod? In hoeverre spelen (potentiële) 
talenten van leerlingen een rol bij het beantwoorden van deze vraag?

5.  Hoe verhouden (meer) functionele doelen en (meer) formele doelen zich tot elkaar voor 
verschillende leerlingen? 

6.  Welke andere factoren (dan de hier al genoemde) dienen meegewogen te worden om keuzes 
te kunnen maken voor de kern van rekenen & wiskunde?
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Sam
enhang

D
oorlopende leerlijnen

O
verig

Leidende vragen voor het thema doorlopende lijnen richten zich vooral op afstemming van doelen tussen de 
verschillende onderwijssectoren.

1.  Hoe kunnen de doelen voor po en vo beter op elkaar worden afgestemd? Hoe kunnen de 
doelen van de onderbouw en de bovenbouw vo beter op elkaar worden afgestemd? 

2.  Hoe kan worden gezorgd dat gestelde doelen ook realiseerbaar zijn? Hoe kan worden 
voorkomen dat doelen noch te hoog, noch te laag worden gesteld?

3.  Wat is nodig in de verschillende wiskundecurricula in het vo om de mogelijkheid tot 
opstromen van leerlingen te optimaliseren?

4.  Welke aanpassingen zijn nodig in het curriculum rekenen & wiskunde in het vo om de 
aansluiting met vervolgopleidingen in mbo, hbo en wo te versterken? 

Onderstaande leidende vraag heeft betrekking op verwerving van algemene reken- & wiskundige vaardigheden.  
In het algemeen zijn dat langlopende leertrajecten die over opeenvolgende onderwijssectoren lopen. Daarom is er 
ook voor deze vaardigheden sprake van doorlopende leerlijnen.

5.  Hoe kan een doorlopende leerlijn voor reken & wiskundige vaardigheden voor maat
schappelijke toerusting en persoonlijke vorming gestalte krijgen? Hoe kan dat worden 
uitgewerkt voor probleemoplossen, modelleren en kritisch en creatief wiskundig denken?

In het kader van samenhang met andere vakken en leergebieden kan de vraag opgeworpen worden welke  
reken- & wiskundige leerinhouden en algemene reken- & wiskundige vaardigheden voorkomen in andere vakken  
en leergebieden. Hiermee hangt samen of, en zo ja hoe, in het curriculum deze samenhang gedefinieerd dient  
te worden.

1.  Hoe kan een betere afstemming van reken & wiskundige leerinhouden en vaardigheden  
in verschillende vakken worden gerealiseerd? Wat betekent dat voor het curriculum van 
rekenen & wiskunde en wat voor de curricula van andere vakken?

Deze leidende vragen gaan over welke consequenties technologische en maatschappelijke ontwikkelingen  
zouden kunnen hebben in het curriculum, zodat dat meer toekomstbestendig wordt.

1.  Welke algemene reken & wiskundige vaardigheden kunnen gezien maatschappelijke 
veranderingen een plek of meer plek krijgen in het curriculum rekenen & wiskunde?  
Welke reken & wiskundige leerinhouden behoeven om deze reden meer of juist minder 
aandacht in het curriculum? 

2.  Wat betekent de toenemende rol van ICT in samenleving en beroepssectoren voor het 
curriculum rekenen & wiskunde?
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Als landelijk kenniscentrum leerplanontwikkeling richt SLO zich 
op de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal 
en voortgezet onderwijs in Nederland. We werken met het 
onderwijsveld aan de doelen, kaders en instrumenten waarmee 
scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen.
 
We brengen praktijk, beleid, maatschappelijke ontwikkelingen 
en onderzoek samen en stellen onze expertise beschikbaar aan 
onderwijs en overheid, bijvoorbeeld in de vorm van leerplannen, 
tools, voorbeeldlesmaterialen, conferenties en rapporten.
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T 053 484 08 40
E info@slo.nl
www.slo.nl

company/slo

SLO_nl

Hoofdlocatie
Piet Heinstraat 12
7511 JE  Enschede

Postadres
Postbus 2041
7500 CA  Enschede

Nevenlocatie
Aidadreef 4
3561 GE  Utrecht

Meer informatie? 

Kijk op http://curriculumvandetoekomst.slo.nl en http://rekenenwiskunde.slo.nl.
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