
Profes sor Jan van de Craats vatte zijn ervarin gen bij het maken van de voor beeld toets 3F samen. Zie ook Wiskun dE-brief 
651. Zijn bijdrage staat op zijn website. 

Profes sor Jan Karel Lenstra (voorzit ter van de commis sie “Rekenon derwijs op de basis school” van de Konink lijke 
Neder landse Akade mie van Weten schap pen) pleitte voor het onder houden en toetsen van reken vaardig heden binnen de 
wiskun de. Zijn bijdra ge vindt u hier. 

Profes sor Anne van Streun (voorzit ter van de werk groep rekenen van de commis sie Meije rink) formu leerde harde kritiek 
op het “het volle dig uit de hand gelopen toets circuit” rond rekenen. Zijn bijdra ge staat hier. 

In de bijdra ge van de hoogle raren Adri Tref ers en Marja van den Heuvel-Panhui zen werd inge gaan op de invloed van 
realis tische rekenme thoden (meer voud!) op de resulta ten van het rekenon derwijs op de basis school. Hier vindt u hun 
volledi ge tekst. 

Lonneke Boels (docent wiskun de en rekenco ördina tor) pleitte tegen het uitstel len van de reken toets en voor het 
meetel len van de toets voor het examen vanaf 2016. Haar bijdra ge vindt u via deze link. 

Een uitge breide versie van de bijdra ge van Karin den Heijer (Zie Wiskun dE-brief 652), met een voor stel voor een simpele 
reken toets, staat hier. 

Jan Jimkes werkte 36 jaar als leraar wiskun de en conrec tor op een havo-vwo school. Hij pleitte in zijn monde linge bijdra ge 
voor veranke ring van de referen tieni veau’s in de onder bouw van het voortge zet onder wijs. Zijn uitge breide analyse van 
de reken toets proble matiek staat hier. 

Toets deskun dige Ben Wil brink besteed de in zijn bijdra ge aan dacht aan rekenen in contex ten als voor beeld van “situa ted 
lear ning”. Een weerga ve daarvan staat zijn website evenals een analyse van de reken toets. 

NVvW
De monde linge bijdra ge van voorzit ter Marian Kollen veld, met de titel “Kan de toets bijdra gen aan reken vaardig heid?”, 
kunt u hier lezen. In haar bijdra ge ver wijst ze naar eens stuk, geschre ven door de werk groep havo/vwo van de vereni ging 
met de titel “Weten wiskun de docen ten voldoen de van rekendi dactiek?”. 

VMBO
Willie de Wit hamerde op het punt dat de (vmbo)leer ling niet de dupe mag worden van de invoe ring van de reken toets. 
Ook leerlin gen die wat minder goed kunnen rekenen, moeten een vmbo-diploma kunnen halen. Hij breekt daarom een 
lans voor de invoe ring van het reken certifi caat. Zie ook Wiskun dE-brief 582. 

De bijdra ge van Willie de Wit kunt u hier vinden. 

MBO 
Kees Corbet van het Mondri aan College heeft mede namens Thijs Dam, die op de hoorzit ting het woord voerde vanuit 
het mbo, een bijdra ge inge stuurd. Deze bijdra ge, waarin gepleit wordt tegen uitstel en voor aanpas sing van niveau (voor 
veel leerlin gen 2F in plaats van. 3F) kunt u hier vinden.

HOORZITTING REKENTOETS
Aanvullend op het artikel van Birgit van Dalen in Euclides nummer 4, hieronder een 
overzicht van een groot aantal bijdragen aan deze hoorzitting. Dit overzicht is inte-
graal overgenomen van WiskundEbrief nummer 654 en 656, zie ook 
www.wiskundebrief.nl. 
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