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ken jij de tafel van 8? 
Wessel (14): ‘ Zoveel mensen hebben geprobeerd 
om mij de tafels te leren, maar niemand is het 
gelukt’
Hasna (8): ‘De tafels ga ik echt niet leren, want 
waar heb je die voor nodig?’ 
Rik (11): ‘Ik reken die tafels net zo snel uit met mijn 
hoofd of ik gebruik een rekenmachine’ 
Emma (10):‘Ik ben hoogbegaafd en mijn moeder 
zegt dat ik daarom geen tafels kan leren’

Vier antwoorden van vier hoogbegaafde leerlingen 
op mijn vraag: ‘Ken jij de tafel van 8 uit je hoofd?’ 
Deze vraag stelde ik hen omdat leerkrachten, 
of zijzelf, hadden aangegeven de tafels niet te 
kennen. Deze leerlingen lopen tegen het probleem 
aan dat het uit het hoofd leren van bijvoorbeeld 
tafelsommen niet of niet goed gelukt is. Het uit 
het hoofd leren en snel kunnen reproduceren 
van dit soort ‘rekenfeiten’ wordt memoriseren 
genoemd. Bij memoriseren is geen handeling zoals 
optellen, aftrekken of verdubbelen nodig om tot 
het antwoord te komen. Bij memoriseren staat 
het feit, de som en het antwoord, als het ware 
op een memoblaadje in het geheugen genoteerd, 
waardoor het antwoord direct gegeven kan 
worden. 
Bij automatiseren worden antwoorden op sommen 
gevonden door snel en routinematig verkorte 
rekenhandelingen uit te voeren. Hoogbegaafde 
leerlingen kunnen dit vaak razendsnel, waardoor 
het lijkt alsof ze de betreffende sommen wel 
gememoriseerd hebben. 

kennis is een middel 
Het is een hardnekkig vooroordeel dat hoogbe-
gaafde leerlingen niet in staat zijn rekenfeiten, 
woordjes of topografie te memoriseren. Dat idee is 
onjuist. Bij de meeste van deze leerlingen verloopt 
het aanleren van deze vaardigheden in het primair 

onderwijs precies hetzelfde als bij de andere 
leerlingen in de groep. Hoe komt het dan dat het 
proces van memoriseren bij een aantal hoogbe-
gaafde leerlingen zo moeizaam verloopt? 
Uit de literatuur komt naar voren dat deze 
kinderen een hekel hebben aan memoriseren 
(Van Gerven, 2014). Die hekel wordt verklaard uit 
het feit dat hoogbegaafde leerlingen de behoefte 
hebben om de kennis die ze op doen direct toe 
te passen. Zij zien kennis als middel om een 
ander doel te bereiken. Hasna (8) heeft tijdens de 
rekenlessen nog niet ontdekt waarvoor gememo-
riseerde tafels en sommen onder de 20 nodig zijn. 
Ze vertelde dat ze de ruimte in haar hoofd liever 
vrij houdt voor dingen die écht belangrijk zijn om 
uit haar hoofd te leren, zoals verkeersborden en 
vreemde talen. Uit onderzoek van Sheffield (1994) 
blijkt inderdaad dat hoogbegaafde rekenaars meer 
willen weten over het ‘waarom’ van rekenpro-
cessen dan over ‘hoe’ die verlopen. 

eigen oplossingsstrategieën
Ook hebben hoogbegaafde kinderen vaak een 
hekel aan herhaling. En een hekel aan stampen, 
zoals Rik (11) het hierboven verwoordt. Deze 
leerlingen hebben namelijk de ervaring dat ze 
nieuwe lesstof maar één keer hoeven te lezen of 
te horen om het te weten. Het herhalen van al 
bekende stof wordt daarom als niet uitdagend, 
saai en zinloos ervaren. Wanneer er alternatieven 
zijn die de hoogbegaafde leerling efficiënter vindt, 
zoals de rekenmachine, is er geen noodzaak om 
de vaardigheid van memoriseren onder de knie te 
krijgen. En dat motiveert hen niet.
Veel hoogbegaafde leerlingen krijgen de rekenstof 
in compacte vorm aangeboden, waarin vooral 
veel herhaling is weggelaten en daarmee dus ook 
de herhaling die nodig is om te memoriseren. 
Sommige hoogbegaafde leerlingen werken deze 
rekenstof ook nog eens versneld door. Dat kan 
door alleen voor het vak rekenen te versnellen of 
door werkelijk een of meer groepen over te slaan. 
Hierdoor komen de leerlingen op het instruc-
tieniveau terecht dat ze cognitief aankunnen, 
maar door de versnelling bouwen ze wel hiaten 
op. Het wegwerken van deze hiaten wordt vaak 
niet opgenomen in het rekenprogramma van 
de versnelde hoogbegaafde leerling, waardoor 
leerlingen zelf oplossingsstrategieën bedenken en 

memoriseren en (hoog)begaafdheid
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die zijn niet altijd juist of efficiënt. 
Hoogbegaafde rekenaars hebben volgens 
Lupkowski (1994) inderdaad een uitstekend 
begrip van lastige wiskundige concepten, terwijl ze 
tegelijkertijd minder goed ontwikkelde rekenvaar-
digheden hebben.
Vaak zijn leerkrachten onder de indruk van het 
inzicht van deze leerlingen, waardoor ze veronder-
stellen dat hoogbegaafde rekenaars geen herha-
ling of memoriseringsoefeningen nodig hebben. 
Wanneer toch blijkt dat een leerling de tafels niet 
kent, wordt de stof herhaald aangeboden, maar 
niet op een wijze die aansluit bij de onderwijsbe-
hoeften van deze specifieke leerlingen. 
Hoogbegaafde leerlingen zien de aangeboden 
leerstof als een onderdeel van een groter geheel 
en dit kader hebben ze nodig om de leerstof te 
begrijpen. Een tafel van 2 aanbieden zonder het 
hele systeem van de tafels van vermenigvuldi-
ging aan te bieden, leidt tot onrust. Het roept bij 
hoogbegaafde leerlingen vragen op als: 
• Hoeveel tafels zijn er dan? 
• Waarom loopt een tafel tot tien keer? 
• Waarom heet het een tafel? 
• Waarom beginnen we met de tafel van 2? De 

tafel van 4 is toch ook een soort tafel van 2? 

Deze nieuwsgierige vragen van Wessel leidden tot 
irritatie bij de leerkracht, waardoor het leren van 
de tafelsommen niet op gang kwam. 
Wanneer onbegrip over de andere onderwijs-
behoeften van hoogbegaafde leerlingen blijft 
voortbestaan en er geen andere manieren worden 
gevonden om tafelsommen te leren, is het logisch 
dat het vooroordeel ‘hoogbegaafde leerlingen 
kunnen geen tafels leren’ ontstaat en blijft voort-

Hoogbegaafde rekenaars hebben een uitstekend 
begrip van lastige wiskundige concepten, terwijl 
ze tegelijkertijd minder goed ontwikkelde 
rekenvaardigheden hebben

bestaan. Het zorgt ervoor dat alle deuren naar 
mogelijkheden om het op een andere manier te 
proberen, gesloten blijven. Zeker wanneer ouders 
dit vooroordeel tegen hun kinderen uitspreken, 
zullen hoogbegaafde kinderen dit overnemen 
en zich ernaar gaan gedragen. De uitspraak van 
Emma is hiervan het bewijs. 

Toch is ‘memoriseren’ een belangrijke vaardig-
heid om onder de knie te krijgen omdat hier in het 
(vervolg)onderwijs een beroep op wordt gedaan, 
Tenslotte blijkt uit onderzoek van de 
Onderwijsinspectie (2011) dat er een duidelijk 
verband is tussen goed kunnen memoriseren en 
goede resultaten voor rekenen. Omdat rekenen 
straks in het voortgezet onderwijs onder de 
kernvakkenregeling valt, is dit dus van groot belang! 

1.  Wessel en de tafel van 8 
in het honderdveld
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wat zijn dan alternatieven om deze 
vaardigheid aan te leren? 
Deze vraag wordt vaak beantwoord voor de 
leerlingen en niet door de leerlingen om wie het 
gaat. Op deze wijze zal de leerling zich dan ook 
geen eigenaar van het leerproces voelen en ook niet 
gemotiveerd zijn om tafels te gaan leren. Door de 
leerlingen autonomieondersteuning te bieden (Ros, 
2014), kun je als leerkracht de motivatie van de 
leerlingen bevorderen. Autonomieondersteuning 
houdt in dat leerlingen een zekere mate van keuze-
vrijheid wordt geboden. Ze kunnen bijvoorbeeld 
kiezen uit de verschillende manieren om de tafels 
te gaan leren, voor het moment op een dag dat ze 
hieraan willen werken en hoe ze willen laten zien 
dat ze de tafels tenslotte beheersen. Als het gaat om 
hoogbegaafde leerlingen is het heel goed mogelijk 
om samen met hen te kijken naar de redenen 
waarom het memoriseren van de tafels zo belang-
rijk is. Als zij de redenen weten, zijn ze makkelijker 
te motiveren. Bij de vier leerlingen die we geïnter-
viewd hebben voor dit artikel, bleek steeds een 
andere insteek nodig om hen tot automatiseren/
memoriseren te motiveren.

wessel
Bied een kapstok aan om de te memoriseren 
kennis aan op te hangen (Hoogeveen, 2009). 
Bied ze dus een kader waardoor zichtbaar wordt 
waarom deze kennis nodig is. 
Ik vroeg Wessel de tafel van 8 te noteren in een 
honderdveld. Al snel ontdekte hij een patroon 
en tekende de uitkomsten er snel in. Hij vertelde 
vervolgens altijd geboeid te zijn geweest door 

kwadraten, die kende hij uit zijn hoofd tot en met 
20. Ook zocht hij in telefoonnummers en getallen 
altijd naar patronen. Oog hebben voor patronen 
is inderdaad een kenmerk van hoogbegaafde 
rekenaars (Sousa, 2009). Door juist hier een 
beroep op te doen, bleek er opeens een kader te 
ontstaan voor Wessel. Na wat oefenen en herhalen, 
bleek hij de tafel van 8 na jaren opeens wel 
gememoriseerd te hebben. 

hasna
Hasna zag ook het nut niet in van tafels leren. Bij 
haar werkte de zeef van Eratosthenes als uitda-
gend vliegwiel. Hierbij worden priemgetallen 
afgeleid door alle tafelproducten weg te strepen. 

In het spel Factor Samurai wordt hier een compe-
titie-element aan toegevoegd, hetgeen de motivatie 
om te gaan memoriseren ook kan vergroten. In 
deze app moeten tafelproducten doorgesneden 
worden, zodat alleen de priemgetallen in het ravijn 
vallen. Hoe sneller dit gaat, hoe eerder het master-
niveau wordt bereikt. En Hasna …? Zij is inmiddels 
‘master’ en heeft de tafels dus gememoriseerd! Met 
een (hoogbegaafde) tutorleerling uit groep 8 werkt 
ze nu wekelijks aan het wegwerken van andere 
rekenachterstanden. 

rik
Rik moest eerst overtuigd worden waarom het 
handig kon zijn tafelsommen, topografie en 
woordjes te memoriseren. Met hem keek ik naar 
de werking van de hersenen: hoe leer jij eigenlijk? 
Uit de verschillende boeken die ik hem hierover 
liet zien, was het boek ‘Het geheugenpaleis’ van 
Joshua Foer bij hem favoriet. Het boek geeft tips 
om kampioen te worden in een geheugenwed-
strijd, gebaseerd op de mnemotechniek. Tot mijn 
grote vreugde vroeg Rik na het bespreken van het 
boek: ‘Kan ik zo ook die tafels gaan leren?’ 

“Aangenomen dat een uur memoriseren zo’n tien 
minuten gesproken poëzie oplevert, en die tien 
minuten van voldoende gewicht zijn om je een volle 
dag bezig te houden, moet je minimaal een dag 
plezier kunnen persen uit elk uur memoriseren – 
mocht je ooit in eenzame opsluiting komen te zitten.”
(citaat uit het Geheugenpaleis – Joshua Foer )

Ook bekeken Rik en ik het boek Breindidactiek 
(G. Dirksen e.a.). De metafoor van de geitenpaadjes 
en snelwegen, verbindingen die in de hersenen 
tot stand komen en tot sterkere verbindingen 
uitgroeien, sprak Rik aan. Hij zag voor het eerst het 
belang van herhaling in om van een geitenpaadje 
in zijn brein een snelweg te maken. 
Door een beroep te doen op de metacognitieve 
vaardigheden van hoogbegaafde leerlingen, kun 
je hen motiveren om te herhalen. Als ze begrijpen 
waarom herhaling noodzakelijk is bij memoriseren 
(van de tafels bijvoorbeeld) en waarom het van 
belang is deze kennis te onderhouden, zullen ze 
zich er eerder voor inzetten. 

2.  Hasna en de zeef van 
Eratosthenes
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emma
Bij Emma was het noodzakelijk om haar aange-
leerde hulpeloosheid om te zetten in een groei-
mindset (Dweck, 2011). Doordat Emma en haar 
moeder ervan overtuigd waren dat tafels leren bij 
Emma niet mogelijk was, bleek het moeilijk om 
hier met Emma aan te werken. In een uitgebreid 
gesprek met ouders, IB’er en leerkracht heeft 
Emma ontdekt dat ze door inspanning en ervaring 
kan groeien. In dit proces zal ze ongetwijfeld 
fouten maken, maar fouten zijn leermomenten. 
Fouten maken of iets moeten herhalen zag Emma 
altijd als een faalmoment, waardoor het leren van 
tafels bij haar volledig blokkeerde. 
Samen met Emma heb ik gekeken naar andere 
mogelijkheden om tafels te leren. Zo heeft ze 
naar de tafels van vermenigvuldiging in liedvorm 
geluisterd en hebben we een rap gemaakt op de 
tafel van 8. Ook hebben we in de gymzaal geoefend 
met de tafel van 8 door tegelijkertijd een licha-
melijke taak uit te voeren: een bal overgooien en 
trampoline springen. Met deze manier van tafels 
leren zijn goede ervaringen opgedaan, al is er nog 
geen wetenschappelijke onderbouwing te vinden 
voor deze successen. Ondanks alle inspanningen 
van Emma zagen we geen vooruitgang. Op basis 
van geluiden over problemen bij spelling is vervol-
gens bij haar een dyslexie-onderzoek gedaan en 
is uiteindelijk dyslexie vastgesteld. Dit bleek de 
oorzaak van haar probleem met het memoriseren 
van tafels en haar problemen met spelling. Ze had 
dit al die jaren gecompenseerd met haar hoogbe-
gaafdheid. 

voor herhaling vatbaar
Voor Rik, Hasna en Wessel is er zo een oplossing 
voor het memoriseringsprobleem gevonden. De 
tafels hebben zij nu gememoriseerd en er is in het 
rekenprogramma voor deze leerlingen meer stof 
dan voorheen opgenomen om de gememoriseerde 
kennis te herhalen en dus te onderhouden. Maar 
de belangrijkste opbrengst bij deze hoogbegaafde 
leerlingen is toch wel dat ze hebben ervaren dat 
inspanning een vereiste is om iets te bereiken en 
dat herhaling, maar dan voortaan op een uitda-
gender wijze, daarbij noodzakelijk is. 

3.  Rik en het 
Geheugenpaleis van 
Joshua Foer
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