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De doorlopende leerlijn bij het vermenigvuldigen van breuken 

 
Jeroen Leuverink 

 
Samenvatting 
Het breukenonderwijs heeft in Nederland geen doorlopende leerlijn bij de overgang van het primair naar het 

voortgezet onderwijs. Het vermenigvuldigen van breuken levert bij leerlingen in latere jaargangen nog veel 

problemen op. Dit onderzoek wijst uit dat deze problemen ontstaan door het aanbod van verschillende 

strategieën om vermenigvuldigingen van breuken mee uit te voeren. Nergens in het curriculum worden al deze 

strategieën aan elkaar gekoppeld en tot één aanpak herleid. Dit zou wel het geval moeten zijn om later de 

leerlingen algebraïsch beter te laten presteren. Nu blijven leerlingen hangen tussen verschillende strategieën en 

kunnen daar zelf niet de juiste van uitkiezen. De methoden waaruit lesgegeven wordt zullen hiervoor een aantal 

aanpassingen moeten doorvoeren. De docenten in beide typen onderwijs zijn daarbij niet op de hoogte van deze 

problemen en zullen op dit gebied beter moeten worden voorgelicht, zodat ze de leerlingen hier beter in kunnen 

begeleiden. De verdere bevindingen van dit onderzoek worden in dit onderzoeksverslag toegelicht.  

 

Inleiding 
De laatste jaren is er veel kritiek op de algebraïsche vaardigheden van leerlingen in de bovenbouw van het 

voortgezet onderwijs en van studenten in de eerste jaren van de universiteit. Een van de grondslagen hiervoor 

lijkt te liggen bij de rekenkundige basis van de leerlingen (Drijvers, 2006). Volgens het onderzoek van Drijvers 

hebben leerlingen te weinig oefening gehad en lopen bij het oplossen van concrete probleemsituaties vast bij 

basisvaardigheden als het vermenigvuldigen van letterbreuken.  

In het primair onderwijs (PO) krijgen leerlingen voor het eerst te maken met breuken. Onderdeel van het 

curriculum is het vermenigvuldigen van breuken. Dit wordt opnieuw behandeld in voortgezet onderwijs (VO). 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat de boeken uit het PO en het VO niet goed op elkaar aansluiten bij het 

breukenonderwijs op het gebied van tekst, taalgebruik en betekenis van wiskundige artefacten (Bruin-Muurling 

et al, 2009). Daarom wordt er in dit onderzoek gekeken naar waar de problemen ontstaan bij de leerlingen. Dit 

wordt gedaan door de verschillende oplossingsstrategieën van leerlingen met elkaar te vergelijken. Er wordt 

hierbij alleen gekeken naar het vermenigvuldigen van breuken. De onderliggende vragen van dit onderzoek zijn 

daarom: waar liggen de problemen bij de leerlingen bij het vermenigvuldigen van breuken en hoe gaan de 

docenten daarmee om? Deze vragen leiden naar de hoofdvraag van het onderzoek: hoe kan de doorlopende 

leerlijn vanuit het PO naar het VO bij het vermenigvuldigen van breuken worden verbeterd? 

Als de doorlopende leerlijn kan worden verbeterd, worden de basisvaardigheden van de leerlingen beter en dit 

zal ten slotte de algebraïsche vaardigheden in latere stadia positief beïnvloeden. Omdat het gebrek aan 

algebraïsche vaardigheden voornamelijk tot uiting komt bij de HAVO en VWO leerlingen, wordt alleen naar 

deze laag in het onderwijs gekeken.  

In dit verslag zal eerst de theorie rondom dit onderwerp worden behandeld, waarna de onderzoeksvragen verder 

kunnen worden toegelicht. Daarna wordt de uitvoering van het onderzoek verder toegelicht, de resultaten 

besproken en de conclusies hieruit getrokken. In het afsluitende hoofdstuk zal tenslotte een aanbeveling worden 

gedaan hoe mogelijke verbeterpunten kunnen worden gerealiseerd.  

 

Theorie 
In het PO krijgen leerlingen voor het eerst te maken met breuken. Onderdeel van het curriculum is het 

vermenigvuldigen van breuken. In het PO wordt bij het behandelen van deze stof gebruik gemaakt van het 

realistisch rekenonderwijs. Hierbij wordt veel gebruikt gemaakt van modellen en contexten, zoals pizzapunten en 

begrippen als ‘deel van’ (Van Beusekom et al., 2000; Huitema et al., 2000; Boerema et al, 2001; Bokhove et al, 

1999). Er zijn veel verschillende boeken in het primair onderwijs en ze gebruiken allemaal deze modellen en 

context (Gravemeijer et al, 2009). Soms zit er wel een contextloze som in, maar dan lijkt het dat van de 

leerlingen wordt verwacht dat ze dit zelf in een context plaatsen.  

Zo wordt bijvoorbeeld in de methode ‘Pluspunt’ (Van Beusekom et al., 2000) het volgende voorbeeld gebruikt 

om de som 6 x ¾ te berekenen. “Je hebt 1 pak drank waarin ¾ liter zit. Je koopt een doos met 6 pakken erin, 

hoeveel liter heb je gekocht?” Daarna wordt er met herhaald optellen het antwoord bepaald, 2 pakken is dan 1,5 

liter, dus 6 pakken 4,5 liter. Zo wordt er nog een voorbeeld gegeven, waarna de leerlingen een paar kale sommen 

krijgen. Hierbij lijkt te worden verwacht dat ze dit op dezelfde manier aanpakken, want een andere methode 

wordt niet aangeboden op dat moment. 

Een ander voorbeeld uit de methode ‘De Wereld in Getallen’ (Huitema et al., 2000) is het tekenen van 

oppervlaktes. Zo wordt een aantal rechthoeken getekend. Als we hetzelfde voorbeeld als net nemen, moeten ze 

dan eerst een rechthoek voor ¾ inkleuren, daarna die vol maken en de volgende voor de helft inkleuren, net 
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zolang totdat ze 6 keer hebben gekleurd en dan het aantal volle rechthoeken tellen. Dit wordt kort herhaald in het 

VO, bijvoorbeeld in de methode Getal en Ruimte,  zie ook figuur 1 (Reichard et al, 2004).  

In de handleidingen die bij de methodes zitten voor de docent in het PO wordt ook duidelijk gerefereerd aan het 

concretiseren van de sommen. Zo wordt in de handleiding van ‘Alles Telt’ (Boerema et al, 2001) de docent 

aanbevolen om de ‘breuken zoveel mogelijk in een context te plaatsen’.  

In het PO worden verder nog breukvermenigvuldigingen met de getallenlijn berekend of wordt de som naar een 

dagelijkse situatie vertaald en daarna logisch beredeneerd. Een andere vaak voorkomende som is de ‘deel van’ 

som. Een voorbeeld hiervan is “Wat is een derde deel van de helft van een taart”. Aan de hand van een aantal 

voorbeelden moet de leerling er daarna zelf mee uit de voeten kunnen.  

 

In het voortgezet onderwijs (VO) worden de breuken nogmaals behandeld, maar nu op een veel formeler niveau. 

Hier wordt niet meer terug gegrepen naar de modellen die de leerlingen hebben geleerd in het PO, maar op 

formele rekenregels. In het voortgezet onderwijs 

wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de 

methodes ‘Getal en Ruimte’ (Reichard et al, 2004) 

en ‘Moderne Wiskunde’ (de Bruijn et al, 2007). In 

‘Getal en Ruimte’ wordt bij het vermenigvuldigen 

van breuken gelijk de regel ‘teller keer teller en 

noemer keer noemer’ geïntroduceerd. Bij ‘Moderne 

Wiskunde’ is de overgang iets geleidelijker, maar 

wordt alsnog snel met onbenoemde breuken 

gewerkt (Gravemeijer et al, 2009).  

Beide methoden leggen de regel uit door een 

rechthoek te tekenen, waarbij de lengte en breedte 

de noemers zijn. Vervolgens wordt twee keer het 

deel van de teller ingekleurd. (Zie figuur 1). 
       Figuur 1: breuk x breuk uit Getal en Ruimte 

 

Na één of twee voorbeelden wordt dit als een soort bewijs aangevoerd en wordt aangenomen dat de leerling 

altijd de regel ‘teller keer teller en noemer keer noemer’ mag gebruiken. Er worden nog een aantal voorbeelden 

gegeven, maar verder wordt er geen aandacht meer aan het onderwerp besteed. De verschillende strategieën uit 

het PO worden verder nooit gekoppeld aan het feit dat het allemaal breukvermenigvuldigingen betreft en kunnen 

worden vervangen door de strategie “teller keer teller en noemer keer noemer”. 

Uit de methoden en uit het onderzoek van De Bruin-Muurling (2010a) is een lijst op te stellen van strategieën die 

leerlingen kunnen gebruiken. Dit zijn de volgende strategieën, waar in dit onderzoek nog vaker naar verwezen 

zal worden:  

1. Teller keer teller, noemer keer noemer (t x t n x n) 

2. Oppervlakte tekenen (Opp tek) 

3. Deel van 

4. Getallenlijn 

5. Vertalen naar dagelijkse situatie (Vert dag sit) 

6. Herhaald optellen (Herh. Opt) 

 

Bij de aansluiting tussen het PO en het VO is er dus geen sprake van een doorlopende leerlijn in de methoden 

(Gravemeijer et al, 2009). De aanbeveling vanuit het onderzoek van Gravemeijer is dat er een doorgaande 

leerlijn wordt ontwikkeld tussen het PO en het VO. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat dit nodig is 

vanuit de methoden gezien, maar wordt verder niet gekeken naar wat het effect is van de methoden op de 

prestaties van leerlingen. Er wordt niet gekeken of het gat in de doorlopende leerlijn ook daadwerkelijk 

problemen oplevert bij de leerlingen. Ook ander onderzoek levert wel een pleidooi op voor betekenisvolle 

algebra op scholen (Drijvers, 2006), maar ook daar wordt niet precies vastgesteld waar de leerlingen de fout 

ingaan.  

 

In eerder onderzoek is al wel gekeken naar waar leerlingen fouten maken tijdens het vermenigvuldigen van 

breuken (Bruecker 1928). In dit onderzoek werden alle fouten vastgesteld die werden gemaakt tijdens het maken 

van een aantal breukvermenigvuldigingen. Hieruit blijkt dat de meeste fouten rekenfouten zijn, zoals bij het 

vermenigvuldigen van de tellers, het verkeerd vermenigvuldigen van 5 en 14, bijvoorbeeld 5x14=58. In 

combinatie met het onderzoek van Gravemeijer (2009) blijkt ook dat er veel fouten voorkomen door het 

ontbreken van het begrip van achterliggende processen. Een voorbeeld hiervan is het gelijknamig maken van de 

breuken en daarna alleen de tellers met elkaar vermenigvuldigen.  
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Vanuit verschillende psychologische stromingen zijn er visies op de ontwikkeling van het reken- en getalbegrip. 

Bijvoorbeeld vanuit de ontwikkelingstheorie van Piaget gezien kan het kind net het formele niveau aan. Volgens 

Piaget gaan kinderen van de leeftijd 11-12 over van een concrete operationele fase naar de formele operationele 

fase (Smith et al 2003). In de concrete operationele fase kunnen kinderen al wel abstracte termen gebruiken, 

maar moeten deze altijd gekoppeld worden aan concrete objecten. Als ze over gaan naar de formele operationele 

fase kunnen ze redeneren in puur abstracte termen. De leerlingen uit het laatste jaar PO en eerste jaar VO 

bevinden zich precies in deze overgang. In de basisschoolboeken wordt ook duidelijk een betekenis aan de 

sommen gegeven. Zo wordt ‘deel van’ gebruikt, worden dagelijkse situaties als voorbeeld gebruikt, wordt er 

herhaald opgeteld en worden oppervlaktes getekend. Dit zijn allemaal strategieën om dezelfde operatie, 

vermenigvuldigen, te behandelen.  

Op het moment dat de leerlingen naar het VO gaan zijn ze dus in aanraking gekomen met verschillende 

strategieën, maar zijn deze strategieën nog niet gekoppeld aan het vermenigvuldigingsteken (Gravemeijer et al., 

2009). Als de leerlingen dan op het VO de regel ‘teller keer teller, noemer keer noemer’ krijgen, kunnen ze dit 

niet koppelen aan alle aangeleerde strategieën. Dit terwijl in de basisdoelen van het PO toch is vastgesteld dat 

leerlingen breuken met elkaar moeten kunnen vermenigvuldigen. Hier is al in eerder onderzoek kritiek op 

geweest. (Van den Heuvel-Panhuizen et al., 2005) 

 

Misschien kan er van de leerlingen wel verwacht worden dat ze de koppeling zelf kunnen maken. Dit wordt 

echter tegengesproken door verschillende theorieën. Zo laat de handelingsleerpsychologie zien dat er microstadia 

zijn in het leren oplossen en denken (Verhofstadt-Denève et al 2003). De ‘grote stap’ die de boeken overslaan 

lijkt hierdoor veel te groot om door kinderen van deze leeftijd zelf genomen te worden. 

Van Hiele (1986) beschreef in latere jaren andere niveaus van leren, die enige samenhang hebben met de fases 

van Piaget. Van Hiele beschrijft dat er verschillende niveaus in het leren van wiskunde zijn. Als een leerling het 

eerste niveau niet bereikt, kan het ook niet door naar de volgende niveaus. Hij maakt echter geen onderscheid in 

twee fases zoals Piaget, maar in vijf niveaus van leren. Een leerling kan pas het laatste niveau bereiken, nadat de 

voorgaande niveaus zijn doorlopen: 

- 1
e
 niveau: het visuele niveau 

- 2
e
 niveau: het beschrijvende niveau 

- 3
e
 niveau: het theoretische niveau 

- 4
e
 niveau: het niveau van formele logica 

- 5
e
 niveau: de oorsprong van de formele wetten 

Van Hiele beschrijft ook een andere manier om de structuur van wiskunde te beschrijven en die lijkt meer van 

toepassing op het rekenen met breuken. Deze manier maakt gebruik van fases in plaats van niveaus. Hier geldt 

ook weer dat de laatste fase pas bereikt kan worden nadat eerdere fases zijn doorlopen: 

- Fase 1: Informatie, de leerlingen raken bekend met het onderwerp. 

- Fase 2: Gerichte oriëntatie: leerlingen oefenen met verschillende relaties rondom het onderwerp 

- Fase 3: Explicitatie: de leerling kan het onderwerp met woorden omschrijven 

- Fase 4: Vrije oriëntatie: de leerling leert door algemene taken zijn eigen methode bij het onderwerp 

- Fase 5: Integratie, de leerling heeft een overzicht van al het geleerde samen met het netwerk van relaties 

daartussen.  

De leerlingen moeten in de brugklas van het VO de laatste stap bereiken bij het vermenigvuldigen van breuken. 

Ze moeten namelijk alle mogelijke breuken met elkaar kunnen vermenigvuldigen in verschillende situaties. De 

resultaten van het VO wijzen hier echter niet op, het lijkt erop dat ze in het PO nog niet alle voorgaande stappen 

hebben doorlopen. (Bruin-Muurling, 2010b) 

Een andere interessante aaname van van Hiele is dat het behalen van een volgend niveau niet alleen beïnvloed 

wordt door het lesgeven, maar door een geschikte keuze van opgaven. Door het selecteren van de juiste 

oefenopgaven, kan een leerling doorgaan naar een volgende fase. Bij een gebrek aan goede opgaven zal een 

leerling veel meer moeite hebben om het volgende niveau te halen.  

 

Naast de boeken zijn er ook andere invloeden op de rekenontwikkeling van kinderen. Instructie en en docent 

hebben veel invloed op het tot stand komen van reken- en getalbegrip (Ruijssenaars, 2004). De docenten uit het 

PO zullen de basis leggen voor het reken- en getalbegrip van de leerlingen tijdens de rekenlessen. Deze basis 

nemen de leerlingen mee naar het VO, waar ze met andere instructies en een andere docent te maken krijgen. 

Volgens Ruijssenaars zou deze verandering dus al invloed kunnen hebben op de prestaties van leerlingen. Bij 

een onderzoek naar de overgang van het PO naar het VO zal dus ook gekeken moeten worden hoe de docenten 

de stof behandelen.  

 

In eerder onderzoek zijn al eens de oplossingsstrategieën van leerlingen bij het rekenen met breuken onderzocht 

(Clarke et al., 2009). Zij keken naar de verschillende strategieën die leerlingen gebruikten bij het bepalen welke 

breuk een groter getal was. Ze gaven de leerlingen een blaadje met daarop twee breuken. De leerling moest door 
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middel van een hardop uitgesproken beredenering bepalen welke breuk groter was. Ze hadden van tevoren een 

aantal mogelijke strategieën vastgelegd en analyseerden hiermee de resultaten. Aan de hand hiervan werden 

aanbevelingen gedaan om het onderwijs te verbeteren.  

 

Uit bovenstaande onderzoeken kan er geconcludeerd worden dat er geen doorlopende leerlijn is bij het 

vermenigvuldigen van breuken bij de overgang van het PO naar het VO. Of dit ook terug te vinden is in de 

resultaten van leerlingen zal in dit onderzoek worden bepaald. De knelpunten waar leerlingen tegenaan lopen 

worden gezocht door leerlingen zelf te laten vertellen wat ze doen tijdens het oplossen van 

breukvermenigvuldigingen. Op deze manier kan er een goed beeld gevormd worden van de strategie die de 

leerling gebruikt en in welke fase de leerling zich bevind. De beschreven strategieën en mogelijke fouten vormen 

hierbij de basis van het onderzoek. Dit onderzoek zal daarnaast rekening houden met de methode die de leerling 

gebruikt en de manier waarop zijn docent de stof behandeld. Dit zal zowel bij leerlingen van het PO als het VO 

worden onderzocht, waarna deze resultaten met elkaar vergeleken kunnen worden. Een dergelijke opbouw van 

het onderzoek is te vergelijken met die van Clarke (2009).  

 

Onderzoeksvragen 
De hoofdvraag van het onderzoek is: hoe kan de doorlopende leerlijn vanuit het PO naar het VO bij het 

vermenigvuldigen van breuken worden verbeterd? Het uiteindelijke doel van al het onderzoek naar het 

rekenonderwijs is ten slotte een goede kwaliteit van onderwijs ontwikkelen.  

Om deze hoofdvraag te beantwoorden zijn meerdere invalshoeken nodig. De invalshoek bij de methoden is, 

zoals beschreven in de literatuur, bekend. In dit onderzoek wordt gekeken naar de strategieën die leerlingen 

gebruiken en hoe docenten met de stof omgaan. Het onderzoek bevat daardoor twee deelvragen. 

1. Zijn er verschillen of overeenkomsten in de manier waarop leerlingen uit het primair onderwijs 

breukvermenigvuldigingen oplossen en de manier waarop leerlingen uit het secundair onderwijs dat 

doen? En waar zitten die verschillen of overeenkomsten dan precies? 

2. Wat weten docenten op het PO en VO af van de doorlopende leerlijn en kennen zij de aanpak van de 

andere docent? En weten de docenten welke mogelijke oplosstrategieën er zijn en tegen welke 

problemen leerlingen aan kunnen lopen? Hoe gaan ze hier mee om?  

Op deze manier kan het probleem van de doorlopende leerlijn vanuit de leraren en leerlingen worden 

geanalyseerd en worden vastgelegd waar de problemen precies liggen. Aan de hand van deze resultaten kan dan 

een aanbeveling worden geschreven om de doorlopende leerlijn te verbeteren.  

 

Hypothesen 

Er zijn een aantal hypothesen die vooraf gesteld konden worden aan de hand van de literatuur. Zo kan worden 

verwacht dat vanwege de slechte aansluiting van de methoden, de leerlingen uit het PO contextrijke opgaven 

beter zullen maken. Deze leerlingen hebben meer van deze opgaven gemaakt in de afgelopen periode, terwijl dit 

bij de leerlingen uit het VO meer is weggezakt.  

Vanwege de manier waarop de stof is behandeld in het voortgezet onderwijs kan verwacht worden dat de 

leerlingen uit het VO ook vaker de strategie ‘teller keer teller en noemer keer noemer’ zullen gebruiken en 

hierbij minder fouten maken. Daarentegen is de verwachting dat leerlingen uit het PO juist veel verschillende 

strategieën zullen gebruiken.  

Op het gebied van de docent zijn er geen specifieke hypothesen op te stellen. Wel lijkt het logisch dat docenten 

uit het VO meer zullen weten van de stof zelf, terwijl docenten uit het PO meer weten over hoe de stof vanuit de 

basis wordt aangeleerd in het realistisch rekenonderwijs.  

 

Methode 
Respondenten 

Voor het onderzoek zijn in totaal 24 leerlingen en 8 leraren onderzocht. De helft van beide groepen kwam uit het 

PO en de andere helft uit de brugklas van het VO. De docent van elke klas heeft een vragenlijst ingevuld en drie 

leerlingen uit elke klas hebben een set opgaven gemaakt.  

Een overzicht van de respondenten: 

- 4 leraren onderbouw VO 

o 2 leraren die werken met de methode ‘Getal en Ruimte’ 

o 2 leraren die werken met de methode ‘Moderne Wiskunde’ 

- 4 leraren groep 8 basisonderwijs 

o 4 scholen en 1 leraar per school 

- 12 leerlingen uit het primair onderwijs, groep 8 

o 3 leerlingen per geïnterviewde leraar uit de betreffende klas. 

- 12 leerlingen uit het voortgezet onderwijs, 1
e
 klas 

o 3 leerlingen per geïnterviewde leraar uit de betreffende klas. 
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Opgave 1: 4 x   Opgave 2:  X   Opgave 3:   van  deel van een taart is … 

Opgave 4:  X 6  Opgave 5:  x  

Opgave 6:  In de supermarkt zijn de gevulde koeken in de aanbieding voor  van de prijs.  

Er is een pak dat een gebroken koek bevat, daarom wordt deze zelfs nog goedkoper. Dit pak 

wordt nog eens voor  van de aanbiedingsprijs verkocht.  

Welk deel van de oorspronkelijke prijs moet je betalen voor het pak met gebroken koeken? 

 

Opgave7:  X  Opgave 8:  X  

 

In het VO zijn er 2 methoden die veel gebruikt worden, ‘Getal en Ruimte’ en ‘Moderne Wiskunde’. Er is van 

beide methoden een middelbare school onderzocht, waarbij 2 klassen HAVO/VWO werden onderzocht met elk 

een verschillende docent. 

In het PO is ‘Pluspunt’ de meest gebruikte methode met een marktaandeel van 40% in 2004 (Janssen et al., 

2005). Daarom is er gekozen om 2 basisscholen te onderzoeken die ‘Pluspunt’ gebruiken. Verder wordt ook 

‘Rekenrijk’ veel gebruikt en hier is één school mee onderzocht en ten slotte nog een school die ‘Alles Telt’ 

gebruikt.  

De leerlingen zijn random uit de klas gekozen, waarbij in het PO wel eerst een selectie is gemaakt. Hier is 

random geselecteerd uit de leerlingen die het jaar erna naar of de HAVO of het VWO gaan. Dit was op het 

moment van het onderzoek al bekend.  

Er is verder niet geselecteerd op andere eigenschappen dan het niveau van de leerlingen en de methode die wordt 

gebruikt. De verschillende methoden zouden verder geen invloed moeten hebben op de uitkomst van het 

onderzoek, aangezien alle methoden met dezelfde insteek en structuur werken. Er is geen onderscheid gemaakt 

in leeftijd, geslacht of afkomst van de leerlingen.  

De scholen waar het onderzoek heeft plaatsgevonden zijn random gekozen uit een database van scholen uit de 

regio Eindhoven. Er is één school geweest die niet aan het onderzoek wilde meewerken vanwege de uitval van 

de docent van groep 8, verder is er geen sprake geweest van non-respons.  

 

Procedure 

De leerlingen hebben voor het onderzoek een aantal opgaven moeten maken. Ze werden uit de klas gehaald en 

maakten de opgaven in een aparte ruimte naast de interviewer. Alles wat ze zeiden en opschreven werd met een 

camera opgenomen. De interviewer legde eerst uit wat precies de bedoeling was. Elke leerling kreeg exact 

dezelfde instructie bestaande uit de volgende punten. 

- De opgaven worden één voor één aan je gegeven. 

- Tijdens het maken moet je hardop vertellen wat je denkt en waarom je iets opschrijft. Probeer te 

beschrijven wat je doet en waarom. Als je klaar bent met de opgave kun je dat aangeven.  

- Ook als je een opgave niet kunt oplossen, vertel dit dan. Dit is niet erg, dan volgt gewoon de volgende 

opgave. 

De leerling mocht dus niet alleen het eindantwoord geven op de opgaven, maar moest een duidelijke 

beschrijving geven van zijn gebruikte oplossingsstrategie.  

Daarnaast werd de leerling ingelicht over het gebruik van de videobeelden en de privacy hier rondom. De 

bedoeling was om de leerling zich op zijn gemak te stellen, zodat nervositeit de uitkomst van het onderzoek niet 

zou beïnvloeden.  

Daarna gaf de interviewer één voor één de opgaven. Zodra een leerling een opgave af had, werd de nieuwe 

opgave overhandigd. Na de laatste opgave kreeg de leerling nog een aantal vragen over het onderwerp. De 

docenten kregen een aantal dagen voor het interview met hun leerlingen een vragenlijst toegestuurd. Deze 

vulden ze in en verder werd er niets van de docent gevraagd.  

 

Instrumentatie  

Er waren 8 opgaven die de leerlingen moesten maken. (Zie figuur 2) 

 

Figuur 2: Opgaven 
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De opgaven komen voort uit een onderzoek van De Bruin-Muurling (2010b). Hierbij maakten de leerlingen de 

opgaven zelfstandig en zijn deze opgaven geanalyseerd aan de hand van het aantal goed en aantal fout. Er is 

hierbij echter niet gekeken naar welk soort fouten gemaakt zijn. Uit deze opgaven, die allemaal al gevalideerd 

zijn is voor dit onderzoek een selectie gemaakt. Er is gekozen om de leerlingen 8 opgaven te laten maken. De 

reden hiervoor is dat leerlingen daarmee ongeveer 10 minuten tot een kwartier bezig zullen zijn. Na die tijd zal 

de meeste concentratie op zijn en zullen de leerlingen eerder slordig worden, wat een verkeerd beeld kan geven. 

Ook zijn het voldoende opgaven om een goed beeld te krijgen van de oplossingsstrategieën die de leerling 

gebruikt. Meer opgaven zullen geen extra informatie toevoegen aan het onderzoek.  

Opgave 1 en opgave 4 zijn beide opgaven waar verschillende strategieën mogelijk zijn en waar de leerlingen 

ervaring mee hebben. Bij beide opgaven is er de mogelijkheid om de strategie “herhaald optellen” te gebruiken, 

waarbij de uitkomst ook ‘mooi’ uitkomt. Uit het onderzoek van de Bruin-Muurling kwam ondermeer naar voren 

dat leerlingen alleen herhaald optelden bij een ‘mooie uitkomst’. Daarnaast kan er de strategie ‘teller keer teller 

en noemer keer noemer’ worden gebruikt en is ook de strategie ‘deel van’ toe te passen.  

Opgave 2 is een opgave waarbij niet meer herhaald kan worden opgeteld, maar waar wel verschillende andere 

benaderingen mogelijk zijn. De meest voor de hand liggende is ‘teller keer teller en noemer keer noemer’, maar 

in de methoden van het PO wordt deze som ook opgelost met het tekenen van oppervlaktes of een derde deel van 

een zesde deel nemen.  

Opgave 3 en opgave 6 zijn opgaven die alleen in het PO voorkomen. De sommen zijn in een context geplaatst, 

waarbij typische voorbeelden uit de methoden van het PO zijn gebruikt. In het VO worden opgaven met 

breukvermenigvuldigingen niet meer op deze manier gebracht. Een bijkomstigheid is dat opgave 5 en opgave 6 

dezelfde vermenigvuldiging bevatten. Hiermee kan dus extra getest worden of er verschil in aanpak was tussen 

een kale en contextuele som.  

Opgave 7 is een som waar de leerling met oppervlaktes of de ‘deel van’ benadering sneller zal vastlopen. Hierbij 

heeft de leerling nog wel de mogelijkheid om de opgave te splitsen in .  

Opgave 8 tenslotte bevat een vermenigvuldiging met lastige getallen, waardoor de leerling bijna wordt 

gedwongen om ‘teller keer teller en noemer keer noemer’ toe te passen.  

 

Naast de opgaven is er ook bij de leerlingen een vragenlijst afgenomen. De vragenlijst is terug te vinden in 

bijlage A. Aan de hand van deze vragen is geprobeerd een beeld te verkrijgen van de aanwezige strategieën bij 

de leerlingen. De leerling moest proberen uit te leggen hoe je in het algemeen een vermenigvuldiging met 

breuken moet doen en waarom. Daarnaast is de vraag gesteld of dit dan altijd mocht en waarom. Ook zijn deze 

vragen gekoppeld aan de manier waarop ze het ooit op school hebben geleerd. Als de leerling tijdens het maken 

van de opgaven opvallende uitspraken deed of andere strategieën gebruikte, is hierop dieper ingegaan, om na te 

gaan wat de leerling precies dacht. 

 

Ook de docenten van de leerlingen hebben een vragenlijst ingevuld. Met behulp van deze vragenlijst is ten eerste 

vastgelegd hoe de docent het vermenigvuldigen van breuken in de klas heeft behandeld. Zo is er een beeld 

gevormd van hoe de leerling de opgaven kon gaan aanpakken. Gekoppeld aan de vragenlijst van de leerlingen en 

de gemaakte opgaven van de leerlingen is hiermee een totaalbeeld gevormd van de opgestoken kennis van de 

leerling.  

Daarnaast is de docent gevraagd hoe hij met de methode omgaat en in welk opzicht dit beter of slechter kan. Ook 

is gevraagd of de docent uit het PO meer wist van de werkwijze op het VO bij dit onderwerp, en omgekeerd. 

Hiermee is geprobeerd een beeld te verkrijgen van hoe de docenten in het onderwerp thuis zijn en of dit 

eventueel problemen bij de leerlingen veroorzaakt. De vragenlijst voor de docenten uit het PO is in bijlage B 

bijgevoegd, die voor docenten uit het VO in bijlage C.  

 

Rol van de interviewer 

De taak van de interviewer was om het onderzoek te leiden en de leerling precies te laten vertellen wat hij dacht. 

Als een leerling een opgave niet kon oplossen of niet genoeg vertelde over zijn strategie, greep de interviewer in. 

In het geval dat een leerling weinig zei of niet duidelijk vertelde wat de leerling aan het doen was, vroeg de 

interviewer aan de leerling om meer te vertellen over wat hij dacht en of hij dit kon uitleggen.  

In het geval dat een leerling de opgave niet kon maken, probeerde de interviewer via een aantal gerichte vragen 

de leerling enigszins te sturen. Hierbij was het doel dat de leerling terug zou vallen op aangeleerde strategieën. 

Deze vragen waren voor iedere leerling hetzelfde. De interviewer vroeg eerst aan de leerling of hij de opgave 

nog een keer hardop kon voorlezen. Daarna of de leerling een dergelijke opgave al eens eerder had gezien en of 

hij zich kon herinneren hoe hij dit moest aanpakken. Als een leerling met deze hints nog steeds de opgave niet 

kon oplossen, werd er verder gegaan met de volgende opgave.  

De reden dat de interviewer met een aantal gerichte vragen de leerling probeerde te sturen was om tijdens dit 

proces precies vast te leggen op welke strategie de leerling terug valt. De leerlingen die gelijk een strategie klaar 

hadden, goed of fout, gebruikten deze strategie telkens weer, zonder na te denken over mogelijke andere 
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methoden. Bij de leerlingen die tijdens het nadenken op een methode kwamen, zal waarschijnlijk duidelijk te 

zien welke strategie er op dat moment juist naar voren komt.  

 

Analyse  

Om de opgaven te kunnen analyseren is een formulier opgesteld met oplossingsstrategieën. Op dit formulier kon 

worden aangekruist welke strategie de leerling gebruikte en welke fouten daarbij werden gemaakt. De 

verschillende categorieën waren van te voren gemaakt aan de hand van de strategieën die in de methoden werden 

aangeboden, zoals beschreven in de theorie van dit onderzoek. Een analyseformulier is als bijlage D bijgevoegd.  

Op het analyseformulier staan onder elke strategie een aantal mogelijke fouten die de leerlingen kunnen maken. 

Deze fouten zijn ook gebaseerd op eerdere onderzoeken, die ook terug te vinden zijn in het hoofdstuk over de 

theorie. In werkelijkheid zijn er uiteraard nog veel meer fouten mogelijk, maar hiermee is het grootste gedeelte 

ondergebracht. De andere fouten zijn na afloop van de interviews bepaald.  

Het analyseformulier is voorgelegd aan twee experts
1
 en aan de hand van hun commentaar aangepast en 

goedgekeurd. Na alle interviews is de data met behulp van deze analyseformulieren omgezet naar percentages en 

andere statistische gegevens. Deze zijn terug te vinden in het volgende hoofdstuk.  

De video’s zijn vervolgens bekeken en aan de hand daarvan zijn de analyseformulieren ingevuld. Ter controle 

van de inter-beoordelaars subjectiviteit is willekeurig een van de video’s door een buitenstaander geanalyseerd. 

Hierbij kwamen geen significante verschillen in de analyse voor.  

 

Betrouwbaarheid 

Om de betrouwbaarheid van de set opgaven te testen is er een Cronbach’s Alpha test gedaan. Deze test geeft een 

maat af voor de interne consistentie en betrouwbaarheid van een vragenlijst. Elke opgave werd gescoord door 

hem 0 of 1 punten toe te kennen. Een fout antwoord was 0 punten en een goed antwoord 1 punt. Daarna werd per 

opgave de variantie berekend en ook de variantie van de totaalscore. In tabel 1 zijn deze varianties terug te 

vinden. In bijlage E is de gehele tabel terug te vinden.  

 
Tabel 1: Variantie van opgaven.  

Opgave 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

Variantie 0,244565 0,26087 0,21558 0,195652 0,253623 0,244565 0,26087 0,26087 6,63587 

Hieruit kon de Cronbach’s Alpha worden bepaald met de formule .  

Hierin is N het aantal opgaven, SYi de variantie per opgave en Sx de variantie van de totaalscore. Dit levert een 

Cronbach’s Alpha op van afgerond 0,81. Deze uitkomst is hoog genoeg om de test intern consistent en 

betrouwbaar te noemen. Verder verschillen de varianties per opgave niet veel van elkaar en hebben alle vragen 

dus allemaal ongeveer evenveel invloed op de uitkomst van het onderzoek.    

 

Resultaten 
De resultaten zijn opgesplitst in 4 verschillende onderdelen.  

1) Resultaten van gemaakte opgaven 

2) Resultaten van gebruikte strategieën 

3) De resultaten van de fouten per opgave 

4) De resultaten van de strategieën van docenten 

Voor elk van de onderdelen staan alle verzamelde gegevens weergegeven en hierbij zijn van een aantal 

opvallende waarden de statistieken apart genoemd. De eerste drie onderdelen zijn van invloed op de eerste 

deelvraag van het onderzoek, het vierde onderdeel op de tweede deelvraag. In het hoofdstuk ‘discussie’ zullen 

deze deelvragen aan de hand van de resultaten verder worden besproken.  

 

Opgaven 

In tabel 2 zijn de percentages terug te vinden van het aantal goede antwoorden per opgave. Er is daarbij een 

opsplitsing gemaakt tussen het PO, VO en het totaal.  

 

Tabel 2: Percentage goede opgaven (afgerond op gehele getallen). 

Opgave 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

PO 50 42 17 83 42 42 25 42 43 

VO 75 58 42 67 75 25 75 58 60 

Totaal 63 50 29 75 58 37 50 50 52 

 

                                                           
1
 Prof. Dr. Dhr K. Gravemeijer en MSc. Mevr  G. De Bruijn Muurling, zie ook referenties in de literatuurlijst.  
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Er zijn 6 opgaven waarbij de leerlingen uit het VO percentueel beter scoren. Ook het totaal percentage goede 

opgaven ligt in het VO hoger.  

Opgave 3 en opgave 6 zijn duidelijk het slechtste gemaakt. Dit zijn de enige opgaven waarbij meer dan de helft 

van alle leerlingen de opgave fout had. Dit was zowel het geval in het PO als in het VO. Dit zijn ook precies de 

opgaven waarbij er geen kale som is gegeven, maar de som in een context is geplaatst.  

Voornamelijk opgave 3 is slechts een aantal keer goed gemaakt, in 7 van de 24 gevallen werd er een goed 

antwoord gegeven. Daarvan werd 5 keer door leerlingen uit het VO en 2 keer door leerlingen uit het PO goed 

geantwoord.  

 

Strategieën 

In tabel 3 is terug te vinden hoe vaak de strategieën door de leerlingen werden gebruikt en hoeveel opgaven 

hiervan goed waren. Ook is dit weergegeven voor het PO, het VO en de totalen.  

Uit tabel 3 blijkt dat de strategie ‘teller keer teller, noemer keer noemer’ het meest werd gebruikt. Deze strategie 

werd in totaal 115 van de 1951 keer (59%) gebruikt, terwijl alle overige strategieën bij elkaar opgeteld in 41% 

van de gevallen werden gebruikt. Hierbij zat dan ook nog eens in 10,3% van de gevallen de strategie bij dat een 

leerling geen idee had wat hij moest doen, en dus ook geen strategie gebruikte.  

Er zijn een aantal strategieën die bijna niet gebruikt zijn. Geen enkele leerling maakte gebruik van een 

getallenlijn, één leerling maakte gebruik van herhaald optellen en slechts twee leerlingen maakten gebruik van 

een oppervlaktemodel.  
 

Tabel 3: Absolute aantallen gebruikte strategieën per leerling 

Strategie Totaal  Totaal 

goed 

Totaal PO Totaal 

VO 

Goed PO Goed VO Fout PO Fout VO 

t x t n x  n 115 77 52 63 28 49 24 14 

Opp tek 2 2 2 0 2 0 0 0 

Deel van 16 10 10 6 6 4 4 2 

Getallenlijn 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vert dag sit 14 6 10 4 5 1 5 3 

Herh opt. 1 1 1 0 1 0 0 0 

Geen idee 20 0 13 7 0 0 13 7 

Overig 27 5 11 16 1 4 10 12 

Totaal 195 101 99 96 43 58 56 38 

 

Als een leerling een andere strategie gebruikte dan de vastgelegde strategieën (categorie overig), leverde deze 

slechts in 5 van de 27 gevallen (18,5%) een goed antwoord op. Hiervan schreef de leerling in 4 gevallen de 

getallen om naar een kommagetal en rekende daarmee verder.  

De leerling die een andere strategie gebruikte werd na afloop hierover ook ondervraagd. De eerste vraag was wat 

hun strategie precies was en daarna of ze die konden uitleggen. Een aantal voorbeelden van de antwoorden die 

de leerlingen gaven: 

- Je moet eerst de breuken gelijknamig maken, dan de tellers optellen en vereenvoudigen. Dit heb ik zo 

geleerd en mag je altijd doen. 

- De strategie die ik gebruik is dat je moet vermenigvuldigen met het omgekeerde en delen door de 

bovenste. Dit mag niet altijd, maar ik weet niet wanneer niet. 

- Je moet de 2e breuk omdraaien en dan vermenigvuldigen. Dit mag niet bij delen, alleen bij 

vermenigvuldigen.  

De leerlingen gebruikten dus geen goede strategieën en misten het begrip van de achterliggende processen. Deze 

strategieën vallen dus allemaal onder de categorie ‘overig’.  

Slechts één leerling kon bij de vragen na afloop de strategie ‘teller keer teller en noemer keer noemer’ 

benoemen. Veel leerlingen konden wel de strategie omschrijven, maar niet benoemen, en gebruikten 

omschrijvingen als ‘bovenste keer bovenste en onderste keer onderste’.  

 

In tabel 4 is het percentage gebruikte strategieën per opgave weergegeven. Een totaal overzicht van de gebruikte 

strategieën per opgave is terug te vinden in bijlage F.  
 

 

 

 

 

                                                           
1 Er zijn in totaal 192 opgaven gemaakt, maar bij drie opgaven in het PO werden twee strategieën in één opgave gebruikt, vandaar het hogere 

aantal gebruikte strategieën. 
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Tabel 4: Percentage gebruikte strategieën per opgave 

 Opgave  1 2 3 4 5 6 7 8 

Strategie          

t x t n x n 75,0 79,2 12,5 75,0 75,0 7,7 76,0 75,0 

Opp tek 0,0 0,0 0,0 4,2 4,2 0,0 0,0 0,0 

Deel van 0,0 0,0 37,5 4,2 0,0 15,4 8,0 0,0 

Getallenlijn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vert dag sit 0,0 0,0 4,2 4,2 0,0 46,2 0,0 0,0 

Herh Opt 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Geen idee 0,0 8,3 41,7 0,0 0,0 19,2 4,0 8,3 

Overig 20,8 12,5 4,2 12,5 20,8 11,5 12,0 16,7 

 

Bij alle opgaven met kale sommen werd de strategie teller keer teller en noemer keer noemer ruimschoots het 

meeste gebruikt. Deze strategie werd niet altijd goed toegepast, zoals is aangegeven in tabel 3, maar de leerling 

had de intentie om deze strategie te gebruiken. Alleen bij opgave 3 en opgave 6 werden veel andere methoden 

gebruikt. 

In opgave 3 gebruikten veel leerlingen de ‘deel van’ methode, die aansluit bij de opgave. Bij deze opgave had 

bijna 42% leerlingen geen idee hoe ze de som moesten oplossen. 12,5% van de leerlingen maakten de vertaalslag 

naar een breukvermenigvuldiging en pasten vervolgens de strategie ‘teller keer teller en noemer keer noemer’ 

toe. 

Bij opgave 6 kwam de vertaling naar een breukvermenigvuldiging slechts in 7,7% van de gevallen voor. Daar 

vertaalde wel bijna de helft van alle leerlingen het naar een dagelijkse situatie. Een redenatie die dan vaak 

gebruikt werd was dat leerlingen een concrete prijs gebruikten en daarmee doorrekenden. Een voorbeeld van een 

dergelijke redenatie: “een pak koeken kost eerst 4 euro. Driekwart van vier is drie euro en twee derde deel van 

drie euro is twee euro, dus je moet de helft betalen.” 

Opgave 5 en 6 bevatten ook dezelfde vermenigvuldiging, bij opgave 5 werd hiervoor in 75% van de gevallen 

strategie A gebruikt, bij opgave 6, gebeurde dit slechts in 7,7%.  

Bij opgave 8 waar lastige getallen werden gebruikt werd “teller keer teller en noemer keer noemer” in 75% van 

de gevallen gebruikt. In de overige gevallen kwamen de leerlingen niet tot een goed antwoord.  

 

Fouten 

In bijlage G is het overzicht van de gemaakte fouten per strategie en per opgave van de leerlingen uit het PO 

terug te vinden. In bijlage H is dit overzicht voor de leerlingen uit het VO bijgevoegd. Alle fouten die door de 

leerlingen gemaakt zijn, zijn in dit overzicht terug te vinden. Er waren uiteindelijk 12 categorieën fouten. In de 

categorie ‘overig’ staan drie fouten uit het PO, die niet terug te leiden waren tot een andere categorie. De 

uiteindelijke categorieën waren:  

1) Rekenfout 

2) Foute interpretatie bij de ‘deel van’ strategie of het omschrijven naar een dagelijkse situatie 

3) Aftrekken in plaats van vermenigvuldigen 

4) Delen in plaats van vermenigvuldigen 

5) De tellers door elkaar delen 

6) Zowel de teller als de noemer met het gehele getal vermenigvuldigen (opgave 1 en 4) 

7) Geen geschikte dagelijkse situatie kiezen 

8) Optellen in plaats van vermenigvuldigen 

9) Alleen de tellers vermenigvuldigen 

10) Overig 

11) Breuken gelijknamig maken 

12) Niet herleiden 

 

De categoriën 11 en 12 zijn niet per se een fout. Het niet herleiden van de breuk, bijvoorbeeld 6/12 laten staan in 

plaats van ½, geeft geen fout antwoord, maar wordt zowel in het PO als in het VO wel van de leerling verlangd. 

Het eerst gelijknamig maken van breuken is een overbodige stap, als de leerling daarna echter netjes verder 

rekent, komt er alsnog het goede antwoord uit. Toch laat deze stap zien dat de leerling niet precies weet hoe hij 

de regel “teller keer teller en noemer keer noemer” moet toepassen.  

In totaal maakten de leerlingen uit het PO 78 fouten en de leerlingen uit het VO 54 fouten. Ook maakten de 

leerlingen in het PO meer soorten fouten, bij het VO kwamen geen fouten voor van de categorie 8,9 en 10. 

Categorie 9 leverde in het PO daarentegen 16 fouten op.  

Verder zit er een duidelijk verband tussen de categoriën 9 en 11. De meeste leerlingen die eerst de breuken 

gelijknamig maakten, vermenigvuldigden daarna alleen de tellers met elkaar, zoals bij het optellen van breuken 
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de strategie is. Als categorie 9 en 11 worden verwijderd is het verschil tussen het totaal van de fouten niet 

significant, 47 fouten in het VO om 45 fouten in het PO.  

 

Docenten 

De vragenlijsten die de docenten hebben ingevuld zijn terug te vinden in bijlage C en D. De resultaten van de 

ingevulde vragenlijsten kunnen gekoppeld worden aan de resultaten van de leerlingen, waardoor de uitkomsten 

van die resultaten beter geïnterpreteerd kunnen worden. Hieronder worden de belangrijkste resultaten 

puntsgewijs gepresenteerd, eerst die van de docenten uit het PO, daarna van de docenten uit het VO. 

Docenten PO: 

- Geen van de docenten kon antwoord geven op de vraag hoe breukvermenigvuldigingen in het VO 

worden behandeld.  

- 1 van de 4 docenten kon een voorbeeld noemen van een onderwerp waar een leerling later nog een 

breukvermenigvuldiging bij moest uitvoeren.  

- Alle docenten gebruiken in hun uitleg tijdens de les over het vermenigvuldigen van breuken realistische 

voorbeelden, maar wel allemaal verschillende. De strategieën ‘deel van’, een oppervlakte tekenen, een 

praktisch voorbeeld en het herhaald optellen komen voor.  

- Alle docenten komen geen problemen tegen bij HAVO/VWO leerlingen, maar wel bij de minder 

slimme leerlingen.  

 

Docenten VO: 

- Drie van de vier docenten starten met een realistische aanpak en veralgemeniseren dat snel naar de 

strategie die ze daarna alleen nog maar gebruiken: teller keer teller en noemer keer noemer.  

- Alle docenten koppelen de realistische benadering aan de regel teller keer teller en noemer keer noemer.  

- Alle docenten kunnen een voorbeeld noemen waar de leerlingen later nog een breukvermenigvuldiging 

voor nodig hebben. 

- Alle docenten denken dat de reden voor de problemen van leerlingen met deze stof is dat ze nog niet 

voldoende hebben geoefend in het PO. 

- Alle docenten weten niet precies hoe de stof behandeld is op het PO, maar merken wel dat er veel 

verschillende methoden zijn gebruikt. 

 

De overige vragen leverden geen interessante resultaten op. Zo werd de vraag “laat u de leerlingen individueel 

werken of in groepjes en waarom kiest u hiervoor?” meestal beantwoord door terug te vallen op gebruiken 

binnen de school. Hier werden geen antwoorden gegeven die verband hadden met het onderwerp, waardoor deze 

resultaten verder zijn weggelaten.  

 

Discussie 
In dit hoofdstuk zullen eerst aan de hand van de resultaten de deelvragen van het onderzoek worden beantwoord 

en besproken. Daarna zal in een aanbeveling de hoofdvraag van het onderzoek worden beantwoord. Ten slotte 

zal er gekeken worden naar waar in dit onderzoek nog onvolkomendheden zitten en mogelijke uitbreidingen 

haalbaar zijn.  

 

Deelvragen 

De deelvragen van dit onderzoek waren: 

1. Zijn er verschillen of overeenkomsten in de manier waarop leerlingen uit het primair onderwijs 

breukvermenigvuldigingen oplossen en de manier waarop leerlingen uit het secundair onderwijs dat 

doen? En waar zitten die verschillen of overeenkomsten dan precies? 

2. Wat weten docenten op het PO en VO af van de doorlopende leerlijn en kennen zij de aanpak van de 

andere docent? En weten de docenten welke mogelijke oplosstrategieën er zijn en tegen welke 

problemen leerlingen aan kunnen lopen? Hoe gaan ze hier mee om?  

 

Bij de eerste deelvraag was de hypothese dat de leerlingen uit het PO de contextrijke opgaven beter zouden 

maken dan de leerlingen uit het VO. Daarnaast was de verwachting dat leerlingen uit het VO de strategie “teller 

keer teller en noemer keer noemer” vaker zouden gebruiken, terwijl de leerlingen uit het PO meerdere soorten 

strategieën zouden gebruiken en hierbij minder fouten zouden maken.  

De eerst hypothese blijkt niet juist te zijn. De leerlingen uit het PO scoorden zelfs slechter op de contextrijke 

opgaven. Van de twee opgaven waarbij een context gegeven was, werd 7 van de 24 keer een goed antwoord 

gegeven. In het VO was dit 9 van de 24 keer. Dit terwijl juist de leerling in het PO nog in aanraking komt met 

deze sommen. In verschillende boeken uit het PO staan veel van dit soort opgaven, terwijl het in het VO niet 

meer voorkomt. Leerlingen kunnen de vele strategieën die ze in het PO aangeleerd krijgen, dus niet op een 

willekeurig moment naar voren halen. Geen van de leerlingen had geleerd dat de ‘deel van’ strategie en de 
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gegeven dagelijkse situatie allebei opgelost konden worden door een breukvermenigvuldiging. In het VO konden 

de leerlingen deze opgaven meestal ook niet oplossen. In de resultaten is dus geen effect te bemerken van het 

meer oefenen van contextrijke opgaven in het PO.  

De strategie “teller keer teller en noemer keer noemer” werd door de leerlingen in het VO beter toegepast dan 

door de leerlingen uit het PO. In het PO gingen veel leerlingen eerst de breuken gelijknamig maken en daarna 

alleen de tellers met elkaar vermenigvuldigen. De leerlingen kopieerden de strategie bij het optellen van breuken 

in plaats van wat ze hadden geleerd over het vermenigvuldigen van breuken. De verklaring hiervoor lijkt te 

liggen bij het feit dat de strategieën bij het vermenigvuldigen van breuken allemaal door elkaar worden gebruikt 

en weinig worden herhaald. Pas in het VO wordt er één strategie gebruikt en daar scoren de leerlingen beter. Er 

is dus wel enige vooruitgang bij de leerlingen in het VO, in totaal werd 60% van de opgaven goed gemaakt in 

het VO tegen 42% in het PO, maar dit percentage ligt nog steeds erg laag voor een onderwerp dat al afgesloten 

zou moeten zijn. Het lijkt er dus op dat er meer herhaling van één strategie al in het PO gebruikt moet worden 

om de resultaten te verbeteren. Dit zou een verbetering moeten opleveren op zowel het PO als het VO. Door in 

het VO dan deze strategie nog eens te herhalen zou een leerling daarna ook een hogere score moeten kunnen 

behalen.  

De fouten bij het maken van de contextrijke opgaven zijn nog niet goed vast te leggen. Doordat de meeste 

leerlingen geen idee hadden hoe ze de opgaven moest aanpakken of al vastliepen in hun redenatie maakten ze 

verder ook geen specifieke fouten. Wat wel erg duidelijk naar voren komt is dat de leerlingen de context in ieder 

geval niet koppelen aan een vermenigvuldiging.  

De belangrijkste conclusies voor deelvraag 1 zijn dan ook: 

1) Alle leerlingen kunnen niet overweg met contextrijke opgaven, hier zit geen verschil tussen het VO en 

het PO. 

2) Leerlingen op het VO scoren beter dan op het PO, maar nog steeds niet goed genoeg.  

3) Leerlingen uit het PO gebruiken geen verschillende strategieën bij het oplossen van de opgaven. 

4) Leerlingen uit het PO kunnen de regel “teller keer teller en noemer keer noemer” niet goed toepassen, 

dit is wel iets beter op het VO. 

5) Er zit geen duidelijk verschil in waar de fouten zitten tussen leerlingen uit het PO en het VO.  

 

Bij het onderzoek naar de tweede deelvraag kwamen de hypothesen wel uit. Uit de interviews met de docenten 

van het PO bleek dat zij het vermenigvuldigen van breuken introduceren vanuit contextrijke voorbeelden. 

Docenten vanuit het VO gebruiken dit nog nauwelijks en gaan zo snel mogelijk over op één strategie, “teller keer 

teller en  noemer keer noemer”. 

Wat wel opvalt is dat de docenten uit het PO geen voorbeeld kunnen noemen van een toepassing in de verdere 

schoolcarriere van de leerlingen. Waar ze dus zelf de leerlingen vanuit een context lesgeven, kennen ze zelf de 

achterliggende reden van deze context niet. Vanuit dit oogpunt lijken de docenten in het PO onvoldoende 

geïnformeerd om de leerling adequaat over deze strategieën te onderwijzen.  

Daarentegen hebben de docenten uit het VO geen idee hoe de lessen precies verlopen in het PO. De vraag is dan 

ook hoe ze hun lessen hier goed op kunnen laten aansluiten. Wel hebben ze door dat er veel problemen zijn met 

het onderwerp en herhalen de stof daarom wel, maar kunnen ze niet de aansluiting bieden die de leerlingen nodig 

hebben. Ook hier zouden de docenten beter over geïnformeerd kunnen worden. De docenten in het VO zijn wel 

beter op de hoogte van waar de stof in latere stadia terug komt.  

Al met al volgen de docenten met hun lessen precies de methode en de manier waarop het daar wordt 

aangeleerd. Aangezien er al is bewezen dat de methoden onvoldoende op elkaar aansluiten, sluiten de lessen van 

de docenten ook niet goed op elkaar aan. Hiervan zijn de docenten zelf nauwelijks op de hoogte, wat de situatie 

nog verslechterd.  

 

Aanbevelingen 

Het hoofddoel van het onderzoek was om een aanbeveling te doen voor het verbeteren van de doorlopende 

leerlijn bij het vermenigvuldigen van breuken. Deze aanbeveling bestaat uit de volgende punten. 

1) De methoden in het PO moeten meer terug vallen op één strategie: “teller keer teller en noemer keer 

noemer”. De overige strategieën kunnen wel gebruikt worden, maar moeten direct gelinkt worden aan 

het vermenigvuldigen van breuken. Dit moet regelmatig en vaak herhaald worden, zodat leerlingen er 

meer ervaring mee opdoen. 

2) Alle methoden in het PO zouden dezelfde stof op dezelfde manier moeten behandelen, zodat bij de 

overgang naar het VO alle leerlingen op hetzelfde niveau zitten.  

3) De methoden uit het VO moeten in één overzicht alle strategieën nog een keer herhalen en koppelen aan 

de strategie: “teller keer teller en noemer keer noemer”. Ook hier moet deze regel nog  herhaald worden 

en zal er met opgaven geoefend moeten worden.  

4) Docenten uit het PO moeten beter op de hoogte gesteld worden van het belang van het koppelen van de 

strategieën aan een vermenigvuldiging. Daarnaast moeten ze meer op de hoogte komen van het gebruik 
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van het onderwerp in het verdere onderwijs, zodat ze meer een overkoepelende blik krijgen op het 

onderwerp. 

5) Docenten uit het VO moeten betere voorlichting krijgen over hoe de stof op de basisschool wordt 

behandeld. Zo hebben ze beter inzicht in waar de hiaten bij de leerlingen zitten en waar nog extra 

aandacht aan besteed moet worden tijdens de lessen over dit onderwerp.  

 

Punten van kritiek   

Dit onderzoek heeft slechts 24 leerlingen onderzocht, 12 uit het PO en 12 uit het VO. Dit aantal leidt ertoe dat er 

geen statistisch significante uitspraken gedaan kunnen worden over de verzamelde gegevens. Wel geven de 

gegevens een duidelijk beeld van de huidige situatie van het onderwerp vermenigvuldigen van breuken. In 

toekomstig onderzoek zouden dezelfde opgaven onder een nieuwe selectie leerlingen afgenomen kunnen worden 

en geanalyseerd. De uitkomsten kunnen dan vergeleken worden met de resultaten van dit onderzoek. Aan de 

hand daarvan kan de uitkomst van dit onderzoek versterkt worden. Ook zou dan beter bepaald kunnen worden of 

de codering van de strategieën en fouten betrouwbaar en valide is.  Nu is er wel met deskundigen over gesproken 

en lijkt het een goede codering, maar een herhalingsonderzoek zou hier een sterker beeld over geven.  

Daarnaast zou er met meer data ook meer statistische toetsen gebruikt kunnen worden, zoals een t-test, nu was 

dit nauwelijks mogelijk. In dit onderzoek is dan ook gekozen om deze testen niet te gebruiken, maar dit zou in de 

toekomst met grotere groepen wel kunnen. Hierbij zouden dan ook andere variabelen als schooltype, ervaring 

van de docent, CITO scores en dergelijke mee genomen kunnen worden. Bij de omvang van dit onderzoek was 

dat niet mogelijk.  

Ook het aantal docenten is zeer gering, 8 in totaal. De resultaten zijn dus niet generaliseerbaar naar een grotere 

groep, maar zijn in dit onderzoek wel degelijk van belang om te begrijpen hoe de leerlingen hun strategieën 

gebruiken.  

De aanbevelingen voor verbeteringen van de doorlopende leerlijn zijn op korte termijn mogelijk niet geheel 

haalbaar. Het vernieuwen van alle methoden en op elkaar afstemmen van alle verschillende methoden is zowel 

financieel als organisatorisch lastig te realiseren. Ook zou er dan meer tussen de uitgevers van de methoden uit 

het PO en de uitgevers van de methoden uit het VO overlegd moeten worden, wat geen eenvoudige opgave is. 

Toch worden alle boeken na een aantal jaar altijd vervangen door nieuwe en in deze nieuwe versies zouden deze 

aandachtspunten wel meegenomen kunnen worden. Hier zou wel door een overkoepelende organisatie, 

bijvoorbeeld het ministerie van onderwijs, aan meegewerkt moeten worden.  

Betere instructies voor docenten lijken wel binnen een kortere periode haalbaar. Het verspreiden van informatie 

onder alle docenten over de problemen en vereiste kennis bij de docenten lijkt een haalbare optie. De vraag blijft 

dan natuurlijk of alleen het verspreiden van informatie voldoende invloed kan hebben, zodanig dat docenten ook 

hun lessen erop aanpassen. Dit zal pas onderzocht kunnen worden als er ook daadwerkelijk extra informatie ter 

beschikking is gesteld.  
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Bijlagen 
Bijlage A: Vragenlijst leerlingen (mondeling na afloop van het maken van opgaven) 

1) Hoe heb je geleerd om breuken met elkaar te vermenigvuldigen in het basisonderwijs? Welke uitleg 

heeft je leraar gegeven? Wat vond je van het boek en de opgaven?  Werkte je alleen aan de opgaven of 

in groepjes?  

2) Heb je hier ook hulpmiddelen bij gebruikt, zoals het knippen van papier, of het tekenen van cirkels? 

3) Voor leerlingen uit het VO:  Hoe heb je geleerd om breuken met elkaar te vermenigvuldigen in het 

voortgezet onderwijs? Was dat anders dan je gewend was op het basisonderwijs? En waar verschilde 

dat dan?  

4) Maak je een opgave met een breukvermenigvuldiging  zoals je het hebt geleerd, of doe je nu wat 

anders? Zo ja, waarom? 

5) (verder gaan op de strategie die de leerling nu gebruikt) Mag het wat je doet altijd, wat ben je precies 

aan het doen etc. Mondeling laten uitleggen of de leerling de strategie ook daadwerkelijk snapt.  

6) Is 20 x ¾  hetzelfde als ¾ x 20? Waarom wel, waarom niet? 

 

Bijlage B: Vragenlijst docenten PO 

Voor u ligt een vragenlijst met betrekking tot het onderwerp ‘Het vermenigvuldigen van breuken’. De lijst 

bestaat uit 12 open vragen. Naar schatting zal het ongeveer een kwartier duren om de vragenlijst in te vullen.  

1. Uit welke methode/boek geeft u les? 

2. Hoe ziet een les over ‘het vermenigvuldigen van breuken’ er in het algemeen uit? Hoe wordt het 

onderwerp geïntroduceerd, wat wordt er uitgelegd en hoe wordt het boek en werkboek hierbij gebruikt?  

3. Loopt u bij deze aanpak tegen problemen aan? Heeft u er wel eens over gedacht om een andere aanpak 

te gebruiken, en zo ja, waarom? 

4. Wat zou een goede alternatieve manier zijn om dit onderwerp aan leerlingen uit te leggen? 

5. Laat u de leerlingen individueel werken of in groepjes en waarom kiest u hiervoor? 

6. Maakt u gebruik van fysieke modellen tijdens uw uitleg aan de leerlingen? (Bijvoorbeeld: het knippen 

van oppervlaktes, tekenen van pizza’s etc.) Zo ja, welke fysieke modellen gebruikt u? 

7. Hoe wordt volgens u het vermenigvuldigen van breuken in het voortgezet onderwijs onderwezen?  

8. Op welke punten sluit de huidige didactische aanpak in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs bij 

het vermenigvuldigen van breuken goed op elkaar aan en op welke punten juist niet? 

9. Op welke punten sluiten de boeken in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs bij het 

vermenigvuldigen van breuken goed op elkaar aan en op welke punten juist niet?  

10. Hoe komt het onderwerp ‘vermenigvuldigen van breuken’ volgens u terug in de verdere schoolcarrière 

van de leerlingen?  

Einde vragenlijst. Bedankt voor uw medewerking! 

 

Bijlage C: Vragenlijst docenten VO 

Voor u ligt een vragenlijst met betrekking tot het onderwerp ‘Het vermenigvuldigen van breuken’. De lijst 

bestaat uit 12 open vragen. Naar schatting zal het ongeveer een kwartier duren om de vragenlijst in te vullen.  

1. Uit welke methode/boek geeft u les? 

2. Hoe ziet een les over ‘het vermenigvuldigen van breuken’ er in het algemeen uit? Hoe wordt het 

onderwerp geïntroduceerd, wat wordt er uitgelegd en hoe wordt het boek en werkboek hierbij gebruikt?  

3. Loopt u bij deze aanpak tegen problemen aan? Heeft u er wel eens over gedacht om een andere aanpak 

te gebruiken, en zo ja, waarom? 

4. Wat zou een goede alternatieve manier zijn om dit onderwerp aan leerlingen uit te leggen? 

5. Laat u de leerlingen individueel werken of in groepjes en waarom kiest u hiervoor? 

6. Maakt u gebruik van fysieke modellen tijdens uw uitleg aan de leerlingen? (Bijvoorbeeld: het knippen 

van oppervlaktes, tekenen van pizza’s etc.) Zo ja, welke fysieke modellen gebruikt u? 

7. Hoe wordt volgens u het vermenigvuldigen van breuken in het basisonderwijs onderwezen?  

8. Op welke punten sluit de huidige didactische aanpak in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs bij 

het vermenigvuldigen van breuken goed op elkaar aan en op welke punten juist niet? 

9. Op welke punten sluiten de boeken in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs bij het 

vermenigvuldigen van breuken goed op elkaar aan en op welke punten juist niet?  

10. Hoe komt het onderwerp ‘vermenigvuldigen van breuken’ volgens u terug in de verdere schoolcarrière 

van de leerlingen?  

 Einde vragenlijst. Bedankt voor uw medewerking! 
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Bijlage D: Analyseformulier 

Opgave: 1 2 3 4 5 6 7 8 

Strategie 1: teller keer teller, noemer keer noemer         

Alleen tellers of alleen noemers vermenigvuldigen         

Breuken eerst gelijknamig maken         

 Rekenfout         

Niet vereenvoudigen         

Tussenstrategie: splitsen          

         

         

Strategie 2: Oppervlakte tekenen         

Geen geschikte oppervlakte kiezen         

Geen goede oppervlakte arceren         

Verkeerde conclusie         

Niet vereenvoudigen         

         

         

Strategie 3: Interpretatie als deel van         

Foutieve interpretatie als deel van         

Niet uit de redenatie komen         

Niet vereenvoudigen         

         

         

Strategie 4: Rekenen met getallenlijn         

Geen goede nummering op getallenlijn gebruiken         

Rekenfout         

Verkeerd aftekenen op getallenlijn         

Niet vereenvoudigen         

         

         

Strategie 5: Vertalen naar dagelijkse situatie         

Geen geschikte situatie kiezen         

Rekenfout         

Foutieve beredenering          

Niet vereenvoudigen         

         

         

Strategie 6: Herhaald optellen         

Rekenfout         

Niet vereenvoudigen         
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Bijlage E: Tabel Cronbach’s Alpha 

Leerling Opgave1 Opgave2 Opgave3 Opgave4 Opgave5 Opgave 6 Opgave 7 Opgave 8 Totaal 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 7 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

3 0 1 0 1 0 0 0 1 3 

4 0 0 0 1 1 1 0 0 3 

5 1 0 0 1 0 0 0 0 2 

6 0 1 0 1 1 0 0 1 4 

7 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

8 1 0 0 1 0 0 0 0 2 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 1 0 1 1 0 0 0 0 3 

11 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

12 1 1 0 1 1 1 1 1 7 

13 1 0 0 1 1 0 1 1 5 

14 1 1 0 1 1 1 1 1 7 

15 0 1 1 0 1 1 1 1 6 

16 1 0 1 1 1 0 1 1 6 

17 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

18 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

19 1 1 0 0 0 0 1 0 3 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

22 1 1 0 1 1 0 1 1 6 

23 1 0 0 1 0 0 0 0 2 

24 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

Variantie 0,244565 0,26087 0,21558 0,195652 0,253623 0,244565 0,26087 0,26087 6,6358 

          

Som varianties     Cronbach's 

Alpha 

   

1,936594      0,809329    
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Bijlage F: Tabel gebruikte strategieën (Rood gekleurde, cursieve letters zijn opgaven die fout zijn gemaakt) 

Leerling Opgave 

1 

Opgave 

2 

Opgave 

3 

Opgave 

4 

Opgave 

5 

Opgave 

6 

Opgave 

7 

Opgave 

8 

1 A A C A A E A A 

2 F A C E A C+E A A 

3 A A G A A G A A 

4 A G G B B C C G 

5 A A H A H H H H 

6 H A G H A G A A 

7 H A G A A E A H 

8 A A G A A E A+C A 

9 A A C A A E A A 

10 A G C C A E G G 

11 H A E A H E A A 

12 A A G A A C+E A A 

13 A A C A A E A A 

14 H A G H A A A A 

15 A A A A A A A A 

16 A A C A A E A A 

17 H A A H A G A A 

18 A H A A A E A A 

19 A A G A H H A A 

20 A H G A H G H H 

21 A A C A A C A A 

22 A A C A A H A A 

23 A H G A H E H H 

24 A A C A A G A A 

De letters staan voor de volgende strategieën: 

A: Teller keer teller, noemer keer noemer 

B: Oppervlakte tekenen 

C: Deel van 

D: Getallenlijn 

E: Vertalen naar dagelijkse situatie 

F: Herhaald optellen 

G: Geen idee 

H: Overig 
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Bijlage G: Fouten in het PO (Per strategie en per opgave) 

Categorie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal 

A 9   3  2   16 3 17 9 59 

B             0 

C   1          1 

D             0 

E 1 4 3    3      11 

F             0 

G             0 

H    2    5     7 

Totaal 10 4 4 5 0 2 3 5 16 3 17 9 78 

              

Opgave              

1 2   3  2       7 

2         4 1 4 2 11 

3 1 1 1    1 1     5 

4    2       1 2 5 

5 1 2 2    1 1 4  4 1 16 

6  1 1    1 1     4 

7 2       1 4 2 4 2 15 

8 4       1 4  4 2 15 

Totaal 10 4 4 5 0 2 3 5 16 3 17 9 78 

 

De cijfers in de bovenste rij staan voor de volgende categorieën fouten (ook gegeven bij de resultaten): 

1) Rekenfout 

2) Foute interpretatie bij de ‘deel van’ strategie of het omschrijven naar een dagelijkse situatie 

3) Aftrekken in plaats van vermenigvuldigen 

4) Delen in plaats van vermenigvuldigen 

5) De tellers door elkaar delen 

6) Zowel de teller als de noemer met het gehele getal vermenigvuldigen (opgave 1 en 4) 

7) Geen geschikte dagelijkse situatie kiezen 

8) Optellen in plaats van vermenigvuldigen 

9) Alleen de tellers vermenigvuldigen 

10) Overig 

11) Breuken gelijknamig maken 

12) Niet herleiden 
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Bijlage H: Fouten in het PO (Per strategie en per opgave) 

Categorie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal 

A 6     6     7 15 34 

B             0 

C  1          2 3 

D             0 

E 1 3     1      5 

F             0 

G             0 

H 1  1 9 1        12 

Totaal 8 4 1 9 1 6 1 0 0 0 7 17 54 

              

Opgave              

1 1     3      1 5 

2 2   3       1 2 8 

3  1         1 2 4 

4 1     3      2 6 

5    2       1  3 

6 1 3 1  1  1    1  8 

7 1   2       2 4 9 

8 2   2       1 6 11 

Totaal 8 4 1 9 1 6 1 0 0 0 7 17 54 

 

De cijfers in de bovenste rij staan voor de volgende categorieën fouten (ook gegeven bij de resultaten): 

1) Rekenfout 

2) Foute interpretatie bij de ‘deel van’ strategie of het omschrijven naar een dagelijkse situatie 

3) Aftrekken in plaats van vermenigvuldigen 

4) Delen in plaats van vermenigvuldigen 

5) De tellers door elkaar delen 

6) Zowel de teller als de noemer met het gehele getal vermenigvuldigen (opgave 1 en 4) 

7) Geen geschikte dagelijkse situatie kiezen 

8) Optellen in plaats van vermenigvuldigen 

9) Alleen de tellers vermenigvuldigen 

10) Overig 

11) Breuken gelijknamig maken 

12) Niet herleiden 

 


