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Op 19 december jongstleden is op 72-jarige leeftijd Sjoerd
Huitema aan een ongeneeslijke ziekte overleden. Hij was een
van de grootste ontwerpers, ontwikkelaars en auteurs van lesmaterialen voor het reken-wiskundeonderwijs van de basisschool in Nederland.
Begonnen als leerkracht en schoolhoofd op een basisschool in
Friesland, verlegde Sjoerd zijn werkterrein al spoedig naar de
onderwijsbegeleiding. Samen met zijn vrouw Hiske en vier
jonge kinderen verhuisde hij in de jaren zeventig naar de regio
Arnhem. Na een aantal jaren verbreedde hij z’n werkterrein
naar het opleidingsonderwijs en werkte hij, behalve als
schoolbegeleider, ook als docent rekenen-wiskunde op de
pabo in Arnhem.
Vanaf het begin was Sjoerd betrokken bij de ontwikkeling
van de reken-wiskundemethode ‘De wereld in getallen’.
Eerst als auteur, maar naderhand ook steeds meer als coördinator en projectleider. Met niet aflatende energie
en een onvoorstelbaar uithoudingsvermogen heeft hij samen met een hechte, in de loop der jaren nauwelijks
veranderende auteursgroep, aan de steeds verdere ontwikkeling van deze methode gewerkt, tot en met de
enkele jaren geleden verschenen vierde versie. Deze methode, waaraan ook zijn vrouw Hiske als eindredacteur in toenemende mate een bijdrage heeft geleverd, is met een marktaandeel van rond de 50 procent buitengewoon succesvol en kan als een monument beschouwd worden van wat er op het gebied van het rekenwiskundeonderwijs in Nederland in de afgelopen decennia tot stand is gebracht.
Daarnaast werkte Sjoerd jarenlang aan het programma ‘Remelka’ - later ‘Maatwerk’ genoemd - en leverde
hij op landelijk niveau vele bijdragen in de vorm van artikelen, lezingen en workshops op het gebied van het
reken-wiskundeonderwijs. Hierin sprak duidelijk zijn ervaring in de onderwijspraktijk waarbij zijn nuchterheid het altijd won van z’n idealisme als het ging om haalbaarheid van onderwijsvernieuwingen.
Het is bijzonder spijtig dat Sjoerd niet wat langer van de successen van zijn magnum opus heeft mogen
genieten. Wij wensen Hiske en de overige familie alle sterkte toe bij het verwerken van dit zware verlies.
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