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onverwachte gebeurtenissen bij het 
oplossen van deelopgaven
Wat moeten leerlingen leren op het gebied van het 
elementaire delen? En hóe kunnen ze dat leren? 
Daar valt natuurlijk het nodige over te zeggen. Het 
gaat onder meer om:

•	 een goed begrip van deze bewerking (inclusief 
het begrip ‘rest’) 

•	 het	verwerven	van	efficiënte	deelstrategieën	
•	 de daarmee samenhangende feitenkennis 

(geautomatiseerde kennis) van de deeltafels 
•	 het leren toepassen van deze kennis binnen 

verwante leerstofgebieden zoals breuken en 
kommagetallen. 

In het SLO-project Digilijn werden analyses van 
de leerlijn Delen gemaakt zoals deze te vinden is 
in gangbare reken-wiskundemethoden en belang-
rijke leerplanpublicaties. Daarbij kwam aan het 
licht dat er over het geheel genomen vrij grote 
overeenstemming is over de opbouw van deze 
leerlijn. Verderop in dit artikel gaan we daar nader 
op in. Toen er echter interviews met groepjes 
leerlingen in de groepen 4, 5 en 6 over hun kennis 
van het delen werden gehouden, bleken zich de 
nodige onverwachte gebeurtenissen voor te doen. 
Nogal wat leerlingen vertoonden in de praktijk 
namelijk niet het oplossingsgedrag en het soort 
van kennis dat in de methoden en vakpublicaties 
wordt verondersteld. Ook bleken leerkrachten zich 
veelal niet erg bewust van dergelijke discrepanties 
tussen theorie en praktijk. Al met al heeft dit geleid 
tot een aantal aandachtspunten voor de leerlijn 
die op de website van Digilijn (zie www.digilijn-
rekenen.nl) zijn uitgewerkt en met voorbeelden 
geïllustreerd1. In dit artikel staan we eerst stil bij 
de globale opbouw van de leerlijn zoals die in de 
reken-wiskundemethoden en andere vakpublica-
ties doorgaans wordt aangehouden. Vervolgens 
gaan we in op drie van deze aandachtspunten: 
strategiegebruik, delen met en zonder rest, en 
rekentaal. 

globale opbouw van de leerlijn 
Delen is de vierde en laatste hoofdbewerking 
die in de basisschool aan bod komt. Dat gebeurt 
doorgaans in de loop van groep 4, als het 
leerproces rond de andere bewerkingen (zoals 
het optellen en aftrekken tot 100 en de tafels van 
vermenigvuldiging) al een eind gevorderd is. De 
leerlijn begint gewoonlijk met een vrij uitgebreide 
verkenning van informele deelsituaties: concrete, 
herkenbare situaties waarbij sprake is van het 
eerlijk verdelen of het in gelijke groepjes verdelen 
van een hoeveelheid. Bijvoorbeeld: er worden 
20 tennisballen in doosjes van 4 gedaan, hoeveel 
doosjes zijn er nodig? En: 3 kinderen verdelen 18 
knikkers, hoeveel krijgt ieder?2 Na verloop van 
tijd wordt dan de formele deeltaal geïntroduceerd 
(20 ÷ 4 =…; 18 ÷ 3 =…). Tevens wordt het gebruik 
van	handige	en	minder	handige	deelstrategieën	
nader verkend, waarbij de nadruk op de inverse-
relatie met het vermenigvuldigen ligt (20 ÷ 4 = 
5, want 5 × 4 = 20). In het verlengde daarvan, 
als het automatiseringsproces rond de tafels 
van vermenigvuldiging verder z’n beslag heeft 
gekregen, worden alle elementaire deelopgaven 
uit het getallengebied tot 100 geautomatiseerd 
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en gememoriseerd. Parallel daaraan, doorgaans 
ongeveer halverwege groep 5, worden grotere 
deelopgaven verkend – eerst weer in de vorm van 
informele situaties, later ook als kale opgaven. 
De leerlijn rond het elementaire delen gaat in de 
eerste helft van groep 6 gewoonlijk over in die van 
het staartdelen waarbij de leerlingen complexere 
deelopgaven volgens een vaste procedure (koloms-
gewijs of cijferend) leren uitrekenen.  

Het	delen	kent	daarnaast	één	specifieke	eigen-
schap die deze bewerking van de andere hoofdbe-
werkingen onderscheidt: het komt soms niet mooi 
uit. Bijvoorbeeld: als je 45 eieren in doosjes van 6 
stopt	(afbeelding	2),	blijven	er	3	eieren	over,	die	
de leerlingen als ‘rest 3’ leren benoemen. Tijdens 
de hierboven genoemde interviewsessies bleek 
juist dit restbegrip bepaald niet eenvoudig te 
doorgronden voor leerlingen, en het vormt dan 

ook een van de hieronder beschreven aandachts-
punten. 

handige en minder handige 
deelstrategieën
Voor veel leerlingen eind groep 4, begin groep 5 
zijn	informele	deelopgaven	zoals	in	afbeelding	3	
niet echt moeilijk.
Alleen blijken ze vaak andere, meer basale oplos-
singsstrategieën	te	gebruiken	dan	in	de	litera-
tuur wordt verondersteld. Doorgaans wordt 
namelijk aangegeven dat de leerlingen hun 
geautomatiseerde kennis van de vermenigvul-
digtafels inzetten. Dus: 24 viooltjes in dozen van 
4? Antwoord 6, want 6 × 4 is 24. Toen er echter 
interviews met groepjes leerlingen begin groep 5 
werden gehouden, bleken deze leerlingen veelal 
op een basaler niveau tot een oplossing te komen: 

Leerling A (leest de opgave eerst voor): ‘Dat is dan … 
6 dozen. Want 2 dozen is 8, 4 dozen is 16 en dan 
nog 2 is 24’.
Interviewer: ‘Dus hoeveel dozen heeft ze nodig?’
Leerling A: ‘Nou 4 en 2 is 6…’.
Leerling B: ‘Ik deed eerst 3 dozen vol, dat is 12; 
want 3 × 4 is 12; en dan 12 en 12 is 24, dus 6 
dozen.’
Interviewer: ‘Zo kan het ook hè? Deed jij (leerling 
C) het ook zo?
Leerling C: ‘Nee. Ik deed 5 × 4 is 20 en 6 × 4 is 24; 
dus 6 dozen vol…’. 
(Het volledige filmfragment is te bekijken via:
http://www.digilijnrekenen.nl/digilijn2/video/DT-
S1-V01.mp4 )

Hier	blijkt	dat	het	vooral	strategieën	zijn	zoals	
herhaald optellen, verdubbelen en gebruik van 
5× als steunpunt die door de leerlingen ingezet 
worden. Meer in het algemeen bleken van de 
10 geïnterviewde leerlingen slechts enkelen 
hun geautomatiseerde tafelkennis te gebruiken. 
Verreweg de meesten hanteerden de hierboven 
genoemde	meer	basale	strategieën.	Voor	het	
onderwijs lijkt het van belang om een goed 
overzicht	over	deze	variëteit	aan	handige	en	
minder handige aanpakken te hebben. Tevens lijkt 
het aan te bevelen om de leerlingen enige ruimte 
te geven om dergelijke aanpakken al naar gelang 
de eigen voorkeur in te zetten, waarbij geleidelijk 
aan wordt aangestuurd op niveauverhoging en 
gebruik van geautomatiseerde tafelkennis. Dit kan 
verwarring en frustratie voorkomen bij leerlingen 
die in hun tafelkennis nog niet tot volledige 
automatisering zijn gekomen. Bovendien kan het 
voorkomen dat leerlingen hun tafelkennis op een 
ondoordachte manier gaan inzetten, zonder deze 
strategie goed te begrijpen. Dit kan gemakkelijk tot 
verkeerde uitkomsten leiden, zoals in het volgende 
voorbeeld duidelijk wordt: 

2. Deelopgave met rest: 
De kippen hebben 45 
eieren gelegd. Die worden 
in doosjes van 6 gedaan. 
Hoeveel doosjes kunnen er 
gevuld worden?

3. Informele deelopgave: 
Sandra doet 24 viooltjes 
in dozen van 4. Hoeveel 
dozen heeft zij nodig?

Veel leerlingen laten in de praktijk ander 
oplossingsgedrag zien dan in de methoden wordt 
verondersteld.
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Leerling A (ander groepje, bij dezelfde opgave rond 
24 viooltjes in dozen van 4): ‘Ik deed het anders: 
8 × 3. Je kan de 8 drie keer doen en dat is 24.
Interviewer: En hoeveel doosjes zijn het dan?
Leerling A: 8.
(http://www.digilijnrekenen.nl/digilijn2/video/DT-
S1-V03.mp4) 

De leerling in dit voorbeeld zoekt een tafelsom 
waarvan de uitkomst 24 is en neemt één van de 
getallen als antwoord zonder na te gaan of dit bij 
de opgave past. Door deze leerling zijn aanpak 
in beeld te laten brengen in een tekening (of 
met	fiches)	wordt	het	mogelijk	hem	zelf	te	laten	
ontdekken waarom deze oplossing niet klopt. De 
leerkracht koppelt de oplossing dan aan de opgave 
24 viooltjes in dozen van 4 en kan daarbij vragen 
stellen	als:	Waar	in	jouw	tekening	(of	in	de	fiches)	
zie ik de 24, waar zie ik de 4 (van de hoeveelheid 
viooltjes in één doosje) en waar zie ik hoeveel 
doosjes ik dan nodig heb? Deze aanpak wordt 
uitgebreid beschreven in de artikelen rond de 
Vertaalcirkel (Borghouts, 2011-2012).3
 
met en zonder rest
Het was de verwachting dat de groep 5-leerlingen 
in het geval van een niet-opgaande deling zoals 
die	van	de	eieren	(afbeelding	2)	een	vergelijkbaar	
repertoire	aan	strategieën	zouden	laten	zien.	Dit	
bleek echter maar ten dele het geval. In de eerste 
plaats bleken vier leerlingen de opgave op een laag 
niveau aan te pakken door 45 rondjes te tekenen, 
deze in groepen van 6 in te delen en tenslotte het 
aantal groepen te bepalen. Soms leidde dit tot een 
correcte uitkomst (‘7 en nog 3 over’), maar soms 
had een leerling moeite om tot een uitkomst te 
komen	(afbeelding	4).	

Daarnaast bleken er drie leerlingen te zijn die van 
mening waren dat deze opgave ‘eigenlijk niet kon’:

Leerling A (leest de opgave eerst voor): ‘… Dat is …?’
Leerling B (na lang nadenken): ‘Deze som klopt 
niet…’.
Leerling C: ‘Nee, dat dacht ik ook. Het moet vast 
54 zijn…’. 
Interviewer: ‘Hoe bedoel je dat het niet klopt?’
Leerling B: ‘Nou, 5 × 6 is 30; 6 × 6 is 36 en 7 × 6 
is 42. En daarna heb je 8 × 6 en dat is 48. Dus er 
komt geen 45 in voor…’.
Interviewer: ‘Aha…’.
Leerling C: ‘Als het 54 was, kon het wel; want 9 × 6 
is 54…’. 
(http://www.digilijnrekenen.nl/digilijn2/video/DT-
S2-V03.mp4)

Deze redeneringen zijn des te opmerkelijker 
omdat	ze	afkomstig	zijn	van	enkele	betere	
leerlingen van de geïnterviewde klassen – 
leerlingen die bijvoorbeeld bij grotere verme-
nigvuldig- en aftrekopgaven prima uit de voeten 
bleken te kunnen. Kennelijk associeerden zij de 
bewerking delen vooral met opgaande delingen, 
dat wil zeggen met situaties waarin de deler 
precies een aantal keren in het deeltal past. Nadere 
analyse van gangbare reken-wiskundemethoden 
bracht aan het licht dat dit oplossingsgedrag niet 
hoeft te verbazen. Er is bij de introductie van 
het delen veelal eerst sprake van een vrij uitge-
breide	oriëntatieperiode	waarin	alleen	opgaande	
delingen aan bod komen en vervolgens een korte 
periode waarin er enige aandacht is voor de 
begripsvorming rond niet-opgaande delingen. Te 
snel wordt er bij het delen met rest op een formeel 
niveau gerekend. Als gevolg daarvan lijkt het 
begrip ‘rest’ voor sommige leerlingen in nevelen 
gehuld te blijven. Dit is des te zorgelijker omdat 
het idee van de rest niet alleen van belang is bij het 
automatiseringsproces rond de deeltafels en bij 
de verkenning van deelbaarheid als rekenkundige 
eigenschap; maar ook omdat het restbegrip later, 
bij de verkenning van breuken (5 pannenkoeken 
verdelen met z’n vieren) en kommagetallen 
(een stuk touw van 5 meter in 4 gelijke stukken 
verdelen) een bredere betekenis dient te krijgen. 
Voor het onderwijs lijkt het dan ook aan te bevelen 
om deelsituaties met rest intensiever aan de orde 
te stellen en nader in te gaan op de vraag wat we 
met de rest nu precies bedoelen. Concretiseringen 
zoals	fiches	of	blokjes	en	schematische	voorstel-
lingen	zoals	in	afbeelding	4	kunnen	daarbij	
behulpzaam zijn. 

greep op de taal van het delen
In het leerlijnoverzicht van Digilijn is te zien dat de 
formele taal van het delen meestal pas geïntrodu-
ceerd wordt nadat de leerlingen eerst enige tijd met 
informele deelsituaties zijn bezig geweest. 
Ze hebben dan al enigszins een repertoire aan 

Bij leerlingen in groep 6 bleek herhaaldelijk dat zij 
moeite hebben om kale deelopgaven te verbinen met 
een passende contextsituatie.

4. Oplossing bij het 
eierenprobleem: 
7 groepjes van 6 en 
nog 3 over
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deelstrategieën	opgebouwd.	Bij	deze	introductie	
leren ze om informele deelsituaties om te zetten 
in formele rekentaal. Vervolgens doen al spoedig 
de rijtjes kale deelopgaven hun intrede, aanvanke-
lijk nog ingeleid met een concrete situatie die als 
denksteun	kan	fungeren	(afbeelding	5).	

Naderhand, als het accent op automatiseren en 
memoriseren komt te liggen, gaan de kale opgaven 
steeds meer de boventoon voeren. Echter, in 
de praktijk bleek dit proces van formalisering 
niet vlekkeloos te verlopen. Bij leerlingen begin 
groep 6 constateerden we tijdens de interviews 
herhaaldelijk dat ze moeite hadden om kale 
deelopgaven te verbinden met een passende 
contextsituatie. Steeds was de vraag om bij een 
kale opgave een passend verhaaltje te bedenken3. 
Ter verduidelijking werd door de interviewer 
desgewenst voorgedaan hoe je bij een som als 12 
- 7 een verhaaltje kunt bedenken zoals: Je hebt 12 
appels en er worden er 7 opgegeten. Toch ging het 
bedenken van passende verhaaltjes bij deelop-
gaven zoals 18 ÷ 3 en 30 ÷ 6 soms moeizaam. 
Bijvoorbeeld:

Leerling A (nadat de opgave is verduidelijkt):  
‘…. (lange tijd stil): Je hebt 18 kinderen en die deel 
je dan door 6.’ 
Interviewer: ‘En wat bedoel je dan met delen door 
6?’ 
Leerling A: ‘Dat je een paar aan de één geeft, en 
een paar aan de ander…’.
Leerling B: Je hebt 18 gedeeld door 3 en dan is het 
antwoord 6’.
Interviewer: ‘Oké, dus het antwoord is 6…’.
Leerling C: ‘Er waren 18 zakjes popcorn en er 

waren 6 kinderen, en toen gingen ze tellen en 
kreeg ieder er 3’. 
(http://www.digilijnrekenen.nl/digilijn2/video/DT-
S3-V03.mp4
http://www.digilijnrekenen.nl/digilijn2/video/DT-
S3-V02.mp4)

Opmerkelijk was verder dat leerlingen van begin 
groep 7, die een vergelijkbare opgave met wat 
grotere getallen kregen voorgelegd, dezelfde 
verwarring vertoonden zoals blijkt uit onder-
staand voorbeeld: 

Leerling A (‘Bedenk een verhaaltje bij 240 ÷ 6’): 
‘240 kinderen gedeeld door 6 die op schoolreisje 
gaan…’. 
Interviewer: ‘En wat bedoel je dan met gedeeld 
door 6?’
Leerling A: (moet lachen) ‘Weet ik niet. Maar het 
antwoord is 40’. 
Leerling B: (denkt na) ‘Ik doe eerst 24 ÷ 6 is 4, en 
dan 240 is een nul erachter. Dat is mijn verhaaltje’.
Leerling C: ‘Dat is geen verhaaltje… Misschien… je 
hebt 240 kinderen en je hebt 6 snoepjes en dan 
heb je het antwoord?’
Interviewer: ‘Krijgt ieder kind dan veel snoepjes? 
Alle leerlingen: ‘nee, veel te weinig!’.
(http://www.digilijnrekenen.nl/digilijn2/video/DT-
S4-V03.mp4
http://www.digilijnrekenen.nl/digilijn2/video/DT-
S4-V04.mp4)

Duidelijk blijkt dat deze leerlingen niet vertrouwd 
zijn met het idee dat je bij een kale opgave als 
240 ÷ 6 een verhaaltje kunt bedenken waarmee 
je	reële	betekenis	aan	zo’n	opgave	kunt	geven.	Ze	

5. Rijtje kale opgaven met 
ondersteunende context
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lijken	de	opdracht	voornamelijk	te	associëren	met	
het verwoorden van een oplossingsstrategie of 
het produceren van een uitkomst. Daarmee lijkt 
de realiteit van het rekensysteem steeds meer los 
te komen staan van de alledaagse realiteit. Om 
meerdere redenen lijkt dat niet wenselijk.

het belang van een hechte 
verbinding tussen alledaagse en 
formele realiteit 
Kenmerkend voor het proces van formalisering 
dat zich in de loop van de basisschool bij rekenen-
wiskunde voltrekt, is dat de leerlingen getallen en 
bewerkingen steeds meer als ‘denkdingen’ leren 
opvatten die ook op zichzelf een betekenisvolle 
‘wereld’ vormen, namelijk die van het rekensys-
teem. Op zich is het een natuurlijk proces dat dit 
systeem in het denken en handelen van leerlingen 
losser van de alledaagse realiteit komt te staan 
waaruit het is voortgekomen. Het lijkt echter 
onwenselijk dat die verbinding, naarmate het 
leerproces vordert, grotendeels of geheel op losse 
schroeven komt te staan. Dat blijkt alleen al uit het 
feit dat deze verbinding je als leerling in staat stelt 

om onwaarschijnlijke of onmogelijke antwoorden 
bij allerlei kale rekenopgaven te ontmaskeren. 
Nog belangrijker voor de doorgaande leerlijn is 
echter dat deze verbinding je ook later, bijvoor-
beeld in het geval van kale opgaven met breuken, 
procenten of kommagetallen, in staat stelt om 
tot een beredeneerd antwoord te komen. Denk 
bijvoorbeeld aan opgaven als 8 × 0,25 en 1,5 × 2,4. 
De	‘officiële’	procedures	om	zulke	opgaven	op	te	
lossen (via het wegwerken van de komma) zijn 
betrekkelijk complex en vooral voor zwakkere 
leerlingen moeilijk te doorgronden. Maar via de 
verbinding met een passende concrete situatie zijn 
ze betrekkelijk eenvoudig op te lossen, bijvoor-
beeld	door	8	×	0,25	te	associëren	met	‘8	planken	
van 0,25 m’ en 1,5 × 2,4 met ‘anderhalve kilo rijst 
van €2,40 per kilo’. Hiermee dient zich een derde 
aandachtspunt voor de leerlijn aan, een punt dat 
voor het hele verdere leerplan van de basisschool 
van belang is. Voor het onderwijs lijkt het lijkt 
aan te bevelen om blijvend aandacht te besteden 
aan het ‘levend houden’ van de verbinding tussen 
formele opgaven en passende contexten.
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