
Schuif de deeltafels niet onder de tafel! 

‘Yes, ik weet wat 49 delen door 7 is juf!’ 

Oefenen, oefenen en nogmaals oefenen. Uiteindelijk was het dit meisje gelukt om via remedial 

teaching de deeltafels toch te automatiseren. Allereerst hebben we een aantal maanden de 

keertafels geoefend en uiteindelijk geautomatiseerd. Toen automatiseren bij haar toch lukte, 

gaf het haar enorm veel energie om meteen de deeltafels te gaan oefenen. En ook dit lukte 

haar, want afgelopen week riep zij blij: ‘Yes, ik weet wat 49 delen door 7 is juf!’ Dit gaf niet 

alleen haar een enorme boost en energie, maar natuurlijk ook de juf. Dit artikel concentreert 

zich op het belang van het automatiseren van de deeltafels, want wanneer kinderen deze 

basisvaardigheid niet automatiseren komen zij in de knel bij complexere rekenopgaven in de 

bovenbouw. Het niet tot automatisering komen van basisvaardigheden heeft namelijk 

consequenties voor het vervolg van hun rekenontwikkeling. Hopelijk stimuleert dit artikel om 

vroegtijdig te starten met het automatiseren van de deeltafels, want preventief werken is 

immers handiger dan remediërend werken.  

Het belang van delen 

Laat de deeltafels pronken ‘op’ onze tafels en weer schalmen door de scholen, want onze 

kinderen hebben ze hard nodig voor het goed kunnen uitrekenen van complexere 

rekenopgaven. Voor het dagelijks leven is hoofdrekenen ontzettend belangrijk. Van den 

Heuvel-Panhuizen e.a. (2009) geven aan dat het bij een goede hoofdrekenvaardigheid 

belangrijk is om greep op de getalsmatige omstandigheden te houden, om de getallen kritisch 

te kunnen bekijken en op een passende manier te kunnen interpreteren. Hoofdrekenen vormt 

een cruciale factor bij gecijferdheid. Goed leren hoofdrekenen gebeurt via het proces 

getalverkenning en het ontwikkelen en uitbreiden van strategieën en het verkorten van 

aangeleerde strategieën. Tevens wordt er bij rekenzwakke kinderen geadviseerd om één 

strategie aan te leren en deze in te slijpen, zodat er geen strategieverwarring kan optreden en 

er voldoende ruimte blijft in het werkgeheugen.  

 

Wat is dan een goede leerlijn voor het aanleren van de deeltafels? Allereerst moeten de 

keertafels in de tweede helft van groep vijf1 geautomatiseerd zijn. Nu gaat het kind namelijk 

ook oefenen met het vermenigvuldigen van grotere getallen. Hierbij komen de splitsstrategie 

en de rijgstrategie naar voren. Deze strategieën moeten dus ingeslepen zijn. Volgens Van den 

Heuvel-Panhuizen e.a. (2009) zijn kinderen aan het eind van groep zes 2 in staat grotere 

vermenigvuldigingen met eenheden en tientallen kaal en in toepassingssituaties op te lossen 

met behulp van een splitsstrategie. Zonder de bouwsteen ‘keertafels’ komt het kind niet tot 

automatiseren van de deeltafels. Delen is de laatste formele hoofdbewerking die de kinderen 

automatiseren in groep vijf en zes. Echter zijn de kinderen in de voorgaande jaren al op een 

informele wijze met deelsituaties in aanraking gekomen. In de tweede helft van groep vijf 

worden de deeltafels, een omgekeerde tafelsom, tot en met tien aangeleerd. Deze worden in 

eerste instantie aangeboden met opdeelsituaties. Bijvoorbeeld: je hebt 20 eieren die in een 

doosje van vier gaan. Hoeveel doosjes hebben we nodig? Of ik heb 30 knikkers die verdeeld 

worden over vijf kinderen. Hoeveel knikkers krijgt iedereen? Zo werkt men toe naar abstracte 

deeltafels. Er wordt een link gelegd tussen het vermenigvuldigen en delen. Dit helpt het kind 

om vlot tot een oplossing te komen en uiteindelijk de deeltafels te automatiseren. Dit hebben 

de kinderen nodig wanneer zij in de tweede helft van groep zes met hogere getalbegrippen als 

breuken, verhoudingen, kommagetallen en procenten gaan rekenen. Ook bij de deeltafels is 

het inslijpen van de splitsstrategie van belang. Eind groep zes kunnen de kinderen volgens 
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Van den Heuvel-Panhuizen e.a. (2009) grotere delingen zowel abstract als in 

toepassingssituaties vlot en handig uitrekenen.   

 

Janssens (2000) geeft in het Klein Rekenonderzoek aan dat voor een kind die de tafels goed 

kent, het delen niet zo moeilijk hoeft te zijn. Kinderen kunnen na instructie een link leggen 

tussen keer- en deeltafels en begrijpen dat delen het tegenovergestelde is van 

vermenigvuldigen. Wanneer er toch problemen zijn met delen, ondanks een preventieve 

aanpak, zijn er een paar oorzaken volgens Janssens: 

- Het kind heeft de keertafels niet geautomatiseerd; 

- Het kind legt mogelijk geen relatie tussen de keertafels en deeltafels; 

- Het kind begrijpt de formule van delen niet; 

- Het kind begrijpt het begrip delen niet. 

Het is van belang wanneer een kind niet tot automatiseren van de deeltafels komt of problemen 

heeft bij rekenopgaven als breuken, kommagetallen, procenten en verhoudingen om te 

analyseren waar de hiaten liggen (Janssens, 2000). Mogelijk liggen deze hiaten bij het 

ontbreken van automatisering van deeltafels. Janssens (2000) heeft hiervoor het Klein 

Rekenonderzoek ontworpen. Met dit onderzoek kunnen leerkrachten, intern begeleiders, 

remedial teachers en rekencoördinatoren de rekenhiaten bij de rekenontwikkeling van een kind 

geanalyseerd worden. 

 

In de eerste alinea over het belang van delen is de leerlijn delen geschetst. Daarin werden de 

keertafels als bouwsteen voor de deeltafels genoemd. Natuurlijk zijn de deeltafels ook weer 

een bouwsteen voor andere rekenbewerkingen. In groep vijf3 leren de kinderen rekenopgaven 

uitrekenen met behulp van een verhoudingstabel. Hiervoor zijn zowel de keertafels als 

deeltafels nodig. Het rekendomein ‘meten’ wordt in groep vijf aangeleerd waarbij het belangrijk 

is dat kinderen getallen kunnen vermenigvuldigen en delen met tien. Het kind leert wat er 

gebeurt met de plaats van de komma wanneer een getal vermenigvuldigd of gedeeld wordt 

met tien. De komende schooljaren zullen de deeltafels steeds belangrijker worden voor het 

berekenen van complexere rekenopgaven. Denk hierbij aan de grotere deelsommen zonder 

en met rest in groep zes4. Ook het omzetten van maateenheden, het gelijknamig maken van 

breuken, het rekenen met breuken en het berekenen van de korting binnen het rekendomein 

‘geld’. In groep zeven5 blijft het automatiseren van de deeltafels van belang, want hier komen 

de grotere deelsommen zonder en met rest weer aan bod. Daarnaast het rekenen met 

verhoudingen, de breuken, het rekenen met procenten, het berekenen van de rente, het delen 

van decimale getallen en het omzetten van maateenheden. En ten slotte groep acht6, het 

laatste jaar van de basisschool. In groep acht mogen we hopen dat ‘alle’ kinderen door een 

effectieve instructie en veel herhaling het minimale rekenniveau 1F, waaronder de deeltafels 

benoemd worden, behalen. Zodat zij op het vervolgonderwijs goed mee kunnen en hun 

rekenkennis kunnen verdiepen. In groep acht komen grote complexere rekenopgaven aan 

bod. Denk hierbij aan worteltrekken, het berekenen van wisselkoersen, het berekenen van 

oppervlaktes van moeilijke figuren als een driehoek of een rechthoekige driehoek. Ook binnen 

deze rekendomeinen is het van belang dat de deeltafels geautomatiseerd zijn.  

 

Op de Cito-toetsen van Rekenen-wiskunde worden rekenopgaven vooral verwerkt in 

toepassingsopgaven. Deze vereisen geautomatiseerde kennis in het lange termijn geheugen 

en een vrij werkgeheugen (Van den Heuvel-Panhuizen e.a., 2009). Deze complexere 
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toepassingsopgaven worden vaak weergegeven in een contextopgaven. Voor veel 

contextopgaven is het van belang dat de deeltafels geautomatiseerd zijn. Het kind dient niet 

alleen de deeltafels te kennen, maar het kind moet ook kunnen interpreteren of het bij een 

contextopgave om de deeltafels, de keertafels, een optel of eraf som gaat. Dit vereist een grote 

mate van inzicht. Een kind komt mede tot inzicht wanneer het feiten in het lange termijn 

geheugen heeft opgeslagen en genoeg ruimte heeft in het werkgeheugen (Van den Heuvel-

Panhuizen e.a., 2009). Daarnaast is het van belang om vanuit informele concrete 

rekenbewerkingen toe te werken naar formelere en abstracte rekenbewerkingen met behulp 

van concreet materiaal naar abstracte rekenmodellen, zodat het kind tot meer rekeninzicht 

komt.  

 

De deeltafels 

In 2009 is het Referentiekader doorlopende leerlijnen7 gepubliceerd. Er wordt in kerndoel 27 

beschreven welke basisbewerkingen kinderen aan het einde van de basisschool 

geautomatiseerd moeten hebben. Hierbij streven we naar het 1S niveau. Naast het splitsen, 

optellen en aftrekken tot twintig en de keertafels tot tien, worden de deeltafels tot tien 

aangegeven (Ministerie van OCW, 2009). Ook de Inspectie van Onderwijs gaat in het rapport 

‘Automatiseren bij rekenen-wiskunde onderwijs’ uit van kerndoel 27, waarbij de kinderen de 

deeltafels feilloos uit het hoofd moeten kennen (Henkens, 2011).  

 

We zien veel scholen waarbij de keertafels flink gestampt worden naast de huidige methode 

om tot automatisering te komen, maar vergeten we niet de deeltafels? Worden de deeltafels 

op dit moment niet onder tafel geschoven? Uit het rapport ‘Automatiseren bij rekenen-

wiskundeonderwijs’ blijkt dat het niveau van de Nederlandse leerlingen tussen 1987 en 2004 

op het gebied van bewerkingen als optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen gedaald is. 

Het hoofdrekenen met vermenigvuldigen en delen blijft echter stabiel (Henkens, 2011).  

 

Op het gebied van wiskunde neemt Nederland naar aanleiding van PISA een elfde positie in 

van de 71 landen op de ranglijst. Landen als Singapore en Hongkong- China staan in de top 

5. België verschilt niet significant met Nederland. Zij staan op nummer vijftien van de ranglijst. 

De conclusie volgens de onderzoekers is dat wat betreft wiskunde Nederland en België nog 

steeds goede subtoppers zijn. Met een vaardigheidsscore van 512, scoort Nederland ver 

boven het OESO, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, gemiddelde 

van 490. Binnen de EU-landen staat Nederland op de tweede plaats. Alleen Estland doet het 

wat betreft wiskunde nog beter. De goede posities van Nederland en België op de ranglijst 

verhullen niet dat de wiskundeprestaties bij vijftienjarigen stelselmatig dalen. In de periode van 

2003 tot 2012 is het wiskundeniveau bij de Nederlandse jongeren stap voor stap gedaald. In 

2015 is er geconstateerd dat deze daling zich heeft voortgezet en zelfs nog groter is geworden. 

De vaardigheidsscore daalde van 538 naar 512. Het OESO gemiddelde daalde van 500 naar 

490. Hieruit blijkt dat het wiskundeniveau van Nederland harder gedaald is dan het gemiddelde 

wiskundeniveau van de OESO. Er zitten hiaten in het reken-wiskunde onderwijs en de 

wiskunde docenten op het voortgezet onderwijs zijn volgens het PISA onderzoek ontevreden. 

Deze hiaten heeft men bevonden tijdens observaties in het primair onderwijs en resultaten van 

TIMSS (Van Zanten e.a. in Leerplankundige analyse Pisa 2015, 2017). Met de invoering van 

de referentieniveaus zijn de ogen van de leerkrachten vooral gericht op het niveau 1F. Terwijl 

het referentieniveau 1S, juist dient als voorkennis voor wiskunde in het algemeen en het 

domein Verandering & Relaties in het voortgezet onderwijs. Op dit domein wordt minder goed 

gescoord op PISA. Dit blijkt ook uit onderzoeken naar het eindniveau van het primair onderwijs 

(Inspectie van het onderwijs, 2015). Zij veronderstellen dat de leerkrachten het 
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beheersingspercentage voor 1F voldoende vinden, maar de mate van beheersing voor 1S 

blijven naar verwachtingen van de toenmalige Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en 

Rekenen uit.  

 

Terugkomend op de rekenbewerking delen, is het van belang dat de basisrekenbewerkingen 

binnen 1S geautomatiseerd worden. Het TAL-team, Van den Heuvel-Panhuizen e.a., geven 

aan dat het hoofdrekenen als handig en flexibel rekenen een belangrijk uitgangspunt vormt 

binnen de leerlijn rekenen (Van den Heuvel-Panhuizen e.a., 2009). Men beschrijft dit als vlot 

en flexibel door de getallenwereld kunnen bewegen. Delen krijgt midden groep vijf8 geleidelijk 

aan een meer formelere, op zichzelf staande betekenis. Het TAL-team (2009) is in de 

veronderstelling dat de kinderen in de loop van groep vijf vertrouwd raken met verbindingen 

tussen opdeel- en verdeelsituaties. Er is volgens hen vanaf midden groep vijf ruimte om de 

operatie ‘gedeeld door’ en het daarmee corresponderende deelteken te verbinden aan 

opdeelsituaties. Men spreekt niet van formeel herhaaldelijk oefenen van de deeltafels om tot 

automatiseren te komen.  

 

Automatiseren en memoriseren 

Het is belangrijk om het verschil tussen automatiseren en memoriseren te weten. 

Ruijssenaars, Van Luit en Van Lieshout (2004) geven de definitie van automatiseren als volgt 

weer: ‘Wanneer het kind een rekenfeit geautomatiseerd heeft, weet het kind het antwoord 

feilloos uit het hoofd. Het kind haalt het antwoord uit het lange termijngeheugen. Binnen een 

telprocedure is het maken van een procedurefout groot en wordt het werkgeheugen teveel 

belast. Bij een complexere rekenprobleem heeft het kind veel capaciteit van het werkgeheugen 

nodig om complexere rekenprocedures uit te voeren’. In het Ernstige Rekenwiskunde-

problemen en Dyscalculie protocol (2011) worden automatiseren en memoriseren beschreven 

als het georganiseerd opslaan en oproepen van rekenfeiten uit het werkgeheugen. 

Verschillende rekenhandelingen kunnen met minimaal beroep op het werkgeheugen worden 

uitgevoerd, zodat een groot deel van het werkgeheugen vrij blijft voor het uitvoeren van niet 

geautomatiseerde deelhandelingen. Het georganiseerd opslaan van rekenfeiten gebeurt 

wanneer de juiste voorkennis met kinderen wordt geactiveerd. Wanneer deze kennis is 

opgeroepen uit het lange termijngeheugen heeft het kind een kapstok om nieuwe kennis aan 

op te hangen. Schmeier (2017) beschrijft ook het verschil tussen automatiseren en 

memoriseren. Kennis is geautomatiseerd wanneer het vlot, maximaal 5 seconden, kan worden 

opgehaald uit het geheugen op momenten wanneer het nodig is. Wanneer men 

geautomatiseerde kennis blijft herhalen wordt de leerstof toegankelijker en heeft men geen 

berekening meer nodig. We spreken dan van gememoriseerde kennis. 

 

Een basis om tot automatiseren te komen is om dagelijks tien minuten te oefenen. Gelderblom 

(2007) geeft aan dat het veelvuldig oefenen in grote mate bijdraagt dat rekenvaardigheden 

zich in het brein hechten, dus start de les met een korte en felle oefening. Espeldoorn (2013) 

beschrijft in de Handelingswijzer ‘Automatiseren in de rekenles- Wat moet je weten?’ de zeven 

A’s van automatiseren. Hierin benoemt zij dat ‘alle kinderen alle dagen’ moeten oefenen om 

tot automatiseren te komen. Beter iedere dag vijf tot tien minuten in plaats van één keer per 

week één uur. Ook John Hattie (2017) beaamt gespreid leren, want hij geeft aan dat kinderen 

in korte sessies meer leren dan in één keer.  

 

Kortom, om tot automatisering te komen is het verwerven van inzicht en de juiste strategie van 

belang, zodat daarna door gespreide herhaling en het inslijpen van de strategie de procedure 
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geautomatiseerd kan worden. Daarna komt men door nog meer herhaling tot memoriseren, 

zodat het antwoord meteen opgezegd kan worden.  

 

Automatiseringsoefeningen  

Nadat de leerkracht instructie heeft gegeven over de deeltafels en begeleid heeft ingeoefend, 

is het tijd voor de verwerking. Tijdens de verwerking is het van belang dat de deeltafels 

herhaald worden. Een goede manier voor herhaling en oefening zijn automatiseringsspellen. 

In dit artikel zijn een aantal oefeningen opgenomen die helpen bij herhaling, zodat kinderen tot 

automatiseren van de deeltafels komen. Maar let op dat de kinderen niet op een eenzijdige 

manier de deeltafels aangeboden krijgen. Denk hierbij aan het volgende: 20: 4=…, …x …= 20, 

20: … = … enzovoorts. Wanneer de deeltafels op volgorde worden geoefend, leert het kind 

een riedeltje uit het hoofd en leidt het niet tot automatisering. Oefen daarna ook alle deeltafels 

door elkaar en combineer dit uiteindelijk met de keertafels.  

 

Samenvattend geeft dit artikel inzicht in het monitoren van een effectieve aanpak voor het 

automatiseren van de deeltafels, inzicht in het belang van het automatiseren van de deeltafels 

en handvatten voor het automatiseren van de deeltafels. Als we het dus over een effectieve 

aanpak hebben, start de leerkracht met de keertafels, de opdeel- en verdeelsituaties en daarna 

de deeltafels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Spel Beschrijving  Visuele ondersteuning 
De salami-techniek  Neem een doos met drie vakken. 

Vak 1 staat voor ‘iedere dag’. Vak 
2 staat voor ‘ om de dag’. En tot 
slot vak 3, deze staat voor één 
keer per week’. Je maakt kaartjes 
met aan de ene zijde de deeltafel 
en aan de andere zijde het 
antwoord erop. Pak het kaartje 
met de deeltafel erop en zeg de 
deeltafel op. Weet je het antwoord 
meteen, dan mag het kaartje bij 
‘één keer per week’. Weet je het 
woord absoluut niet, gaat het 
kaartje bij ‘iedere dag’. Moet je 
even nadenken, maar weet je het 
woord wel, dan gaat het kaartje bij 
‘om de dag’. De leerstof wordt 
systematisch, intensief en 
gespreid herhaald (Hattie, 2017). 

 

 

Knijperkaarten Schmeier (2017) beschrijft de 
knijperkaarten. Deze kan je prima 
zelf maken voor de deeltafels. 
Kinderen kunnen individueel de 
deeltafels automatiseren door de 
som te bekijken en het juiste 
antwoord te bedenken. De knijper 
met het juiste antwoord wordt aan 
som vastgezet. Door middel van 
de kleuren op de knijpers en de 
achterzijde van het blad kan het 
kind controleren of de antwoorden 
kloppen. Kijk voor inspiratie op 
effectiefrekenonderwijs.nl  
 
 
 

 

Deeltafelbal Schrijf op een bal of een ballon de 
sommen van de deeltafels. 
Wanneer het kind de bal vangt, 
leest het de deeltafelsom op en 
geeft het kind meteen het 
antwoord. Weet het kind het 
antwoord niet, geeft de leerkracht 
het juiste antwoord. Een spel dat 
met de hele klas met meerdere 
ballen gespeeld kan worden of in 
kleine groepjes, zodat kinderen 
regelmatig aan de beurt komen. 
Kijk voor een voorbeeld op 
leerknap.wordpress.com  
 
 
 
 
 
 

C 



Vliegenmepperspel Leg in het midden van de tafel 
kaartjes met de antwoorden van 
de deeltafelsommen erop. Leg 
daarnaast het stapeltje kaarten 
met de deeltafelsommen. Geef 
ieder kind een vliegenmepper. 
Draai nu één kaart van de stapel 
om, zodat de deeltafelsom 
zichtbaar wordt. Wie het antwoord 
weet, slaat op het juiste antwoord 
en benoemt meteen de deelsom 
met het juiste antwoord. 
Mondelinge herhaling zorgt 
immers voor een betere 
automatisering. Benoemt het kind 
het goede antwoord, is het kaartje 
voor het kind. Het kind heeft nu 
één punt. Ga voor een voorbeeld 
naar leerknap.wordpress.com  

 

Rekenhapper Schmeier (2017), heeft mij 
geïnspireerd met de ouderwetse 
happers. Handig en bruikbaar bij 
de deeltafels, keertafels, breuken, 
procenten en kommagetallen etc. 
Oefen vanuit verschillende 
perspectieven, zodat kinderen 
ook toegepast oefenen leren. 
Denk aan …x 4= 28, 4x ….=28, 
…x….=28.  

 

24 Game Dit spel biedt meerdere 
oplossingsmogelijkheden en is 
dus ook inzetbaar voor de 
gevorderde of de sterkere 
rekenaars. Kinderen moeten alle 
vier de getallen van de kaart 
gebruiken om bij het antwoord 24 
te komen. Zij mogen getallen bij 
elkaar optellen, aftrekken, 
vermenigvuldigen en delen. Ieder 
getal op de kaart wordt één keer 
gebruikt om tot het antwoord 24 te 
komen. Kijk voor inspiratie op 
leerknap.wordpress.com  

Dominosteentjes Draai om de beurt een 
dominosteentje om en 
vermenigvuldig de twee getallen 
die op het steentje staan met 
elkaar. Bijvoorbeeld 5 x 3= 15. 
Maak er nu een deeltafelsom van. 
Bijvoorbeeld 15: 3= 5 of 15: 5= 3. 
Effectief bij het oefenen van de 
link tussen keertafels en de 
deeltafels.  
 
 
 

 



Divide Maak een vierkant met cijfers 1 
t/m 12. Maak dan een stapel losse 
kaartjes met verschillende 
uitkomsten van de keertafels. 
Trek een kaartje met een getal. 
Verzin bij dit antwoord zoveel 
mogelijk deeltafelsommen met 
verschillende cijfers uit het 
vierkant.  
Kijk voor inspiratie en informatie 
op leerknap.wordpress.com  
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