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Deel 1 
 
Theoretisch kader: 
 
Passend onderwijs voor alle leerlingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passend rekenwiskundeonderwijs voor alle leerlingen  
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In onderstaande inleiding van het Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie ligt 

de nadruk op het bieden van passend rekenwiskundeonderwijs aan alle leerlingen op het (S)BaO; 

hierin wordt het protocol ERWD (van Groenestijn, Borghouts & Janssen, 2011) gevolgd. Uitgangs-

punt daarbij is het oplossingsgerichte werken, in combinatie met HGW/OGW met als centrale ge-

dachte: ‘Onderwijs dient afgestemd te zijn op wat de leerling nodig heeft’, oftewel: ‘Wat heeft dit 

kind, van deze ouders, in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school de komende periode no-

dig?’ (Ontwikkelingsplan 2010 – 2014, SWV 103/409, Katholiek Onderwijs Groningen/Drenthe). Er 

worden handreikingen gegeven m.b.t. invulling van effectief rekenonderwijs en welke aandachts-

punten van belang zijn bij een adequate afstemming tussen onderwijsaanbod en onderwijsbehoef-

ten. Daarnaast wordt beschreven welke werkwijze gehanteerd wordt wanneer de school vermoedt 

dat er bij een leerling sprake is van dyscalculie. 

 

Rekensterke basisscholen en effectief rekenonderwijs 

 

Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs (Basisvaardigheden rekenen-wiskunde in het 

basisonderwijs, augustus 2008) blijkt dat 27% van de basisscholen rekensterk is en dat 23% wordt 

aangemerkt als rekenzwak. Scholen met opvallend veel leerlingen met goede rekenresultaten ver-

tonen volgens de inspectie de volgende kenmerken: 

o Ze steken meer energie in het verbeteren van de kwaliteit; 

o Ze bieden de leerstof voor alle leerlingen aan; 

o Ze kennen een taakgerichte werksfeer; 

o Ze hebben leerkrachten die goed uitleggen; 

o Ze betrekken hun leerlingen actief bij de lesinhoud; 

o Ze voeren de zorg planmatig uit en evalueren de leerlingenzorg; 

o Ze besteden in alle leerjaren meer tijd aan rekenen. 

 

Leerlingen zijn verschillend en hebben verschillende mogelijkheden, ook waar het rekenen-

wiskunde betreft. Het is vooral de wijze waarop leerkrachten invulling aan het rekenonderwijs ge-

ven, die bepaalt hoe succesvol leerlingen in het rekenonderwijs zijn: “Van alle invloed die scholen 

hebben op het leren en ontwikkelen van kinderen, wordt 67% van het effect bepaald door de leer-

kracht!” (Marzano, 2009). Zie de bijlage ‘Iedereen kan leren rekenen’ voor belangrijke aandachts-

punten m.b.t. de versterking van rekenonderwijs op scholen; deze aandachtspunten zijn verwerkt 

in deel 2 van dit protocol bij de stappenplannen. 

 

Zoals voor alle leergebieden in het primair onderwijs geldt, geldt ook voor de rekenwiskunde ont-

wikkeling dat dit vraagt om een professionele leerkracht, die effectief onderwijs geeft. De kenmer-

ken van goed en effectief rekenonderwijs worden hieronder op een rij gezet: 

o Een goede rekenstart 

o Doelgericht rekenonderwijs en hoge verwachtingen 

o Voldoende tijd besteden aan rekenonderwijs 

o Extra tijd voor zwakke rekenaars 

o Effectieve rekeninstructie 

o Monitoren van het rekenonderwijs 

o Effectief omgaan met verschillen 

Zie bijlage 2: ‘Zorgvuldige afweging op basis van kenmerken van effectief rekenonderwijs’. 

 

Effectieve rekeninstructie  

Effectief rekenonderwijs staat of valt met de kwaliteit van de instructie, als schoolteam kiezen voor 

inzetten op het vergroten van de kwaliteit van de instructievaardigheden is daarom erg zinvol. 

Door opbrengstgericht te werken kan informatie worden verkregen die kan helpen om de instruc-
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tievaardigheden te verbeteren. Wanneer versterking van het rekenonderwijs schoolbreed wordt 

aangepakt, is de kans op duurzame verbetering van het rekenonderwijs het grootst.  

Bij effectieve rekeninstructie zijn een aantal zaken van belang. Allereerst dat er doelgericht wordt 

gewerkt, dat extra tijd wordt geïnvesteerd in zwakke rekenaars (verlengde instructie en pre-

teaching), dat het formele rekenen grondig wordt voorbereid, en dat er voldoende aandacht is voor 

het automatiseren van de basisvaardigheden. Zie bijlage 1: ‘Effectieve rekeninstructie’, de kwali-

teitskaarten m.b.t. inoefenen, groepsinstructie en verlengde instructie en het artikel ‘Didactische 

aandachtspunten bij verbetertrajecten’ (http://www.slo.nl/primair/leergebieden/rekenen/Didac-

tische_aandachtspunten_bij_verbetertrajecten_def.pdf/). 

 

 

De rekenwiskundige ontwikkeling en het leerproces 

 

De rekenwiskundige ontwikkeling van leerlingen 

Ernstige rekenwiskunde-problemen ontstaan wanneer het gedurende een langere tijd niet lukt om 

het onderwijsaanbod goed af te stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Voor deze af-

stemming is een eerste vereiste dat leraren weten hoe leerlingen zich ‘normaal’ ontwikkelen op het 

gebied van rekenen. De ontwikkeling van rekenwiskundige kennis en vaardigheden is onder te 

verdelen in vier domeinen:  

1. Getallen en Bewerkingen 

Dit domein heeft betrekking op de basisvaardigheden: kennis m.b.t. getallen, getalstructuren, 

eigenschappen van getallen en het uitvoeren van bewerkingen (tellen, optellen, aftrekken, 

vermenigvuldigen en delen. 

2. Verhoudingen 

In dit domein ontwikkelen leerlingen kennis en vaardigheden op het gebied van vergelijken 

van, en relaties tussen getallen en bewerkingen zoals breuken, decimale getallen en procenten. 

3. Meten en Meetkunde 

o Meten: kennis en vaardigheden op het gebied van het metriek stelsel, geld, tijd en kalender. 

o Meetkunde: kennis en vaardigheden op het gebied van ruimte, vormen, patronen, het leren 

hanteren van ruimtelijke begrippen en drie- en tweedimensionaal construeren door middel van 

knutselen, bouwen, knippen, plakken en tekenen. 

4. Informatieverwerking 

De leerlingen leren rekenwiskundige kennis en vaardigheden uit de andere domeinen geïnte-

greerd te gebruiken, waardoor zij functionele, bruikbare kennis en vaardigheden ontwikkelen.  

 

Vier hoofdlijnen van het leerproces 

Een goede, doorgaande rekenwiskundige ontwikkeling leidt tot functionele gecijferdheid: het ade-

quaat gebruiken van rekenwiskundige kennis en vaardigheden in het dagelijks leven en beroepssi-

tuaties en bij het verder leren. Deze ontwikkeling verloopt via vier hoofdlijnen: 

o Begripsvorming; in deze fase leren leerlingen betekenis te verlenen aan getallen en bewerkin-

gen (betekenisverlening), ze leren concreet, informeel handelen te koppelen aan formele be-

werkingen (ontwikkeling van betekenisvolle rekenwiskundige concepten) en zij ontwikkelen re-

kentaal. 

o Ontwikkelen van oplossingsprocedures:  

 de basisbewerkingen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen),  

 complexere bewerkingen (breuken, procenten, verhouding, decimalen en meten), 

 algoritmes (zoals cijferen). 

o Vlot leren rekenen; dit bestaat uit oefenen, automatiseren en memoriseren van bruikbare re-

kenwiskundige kennis en procedures.  

 Automatiseren is het zich eigen maken van kennis en vaardigheden door begrijpen, oefe-

nen en toepassen, bijvoorbeeld het leren van algoritmes.  

http://www.slo.nl/primair/leergebieden/rekenen/Didac-tische_aandachtspunten_bij_verbetertrajecten_def.pdf/
http://www.slo.nl/primair/leergebieden/rekenen/Didac-tische_aandachtspunten_bij_verbetertrajecten_def.pdf/
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 Met memoriseren wordt bedoeld het uit het hoofd leren van feitenkennis (losse feiten 

waarbij niet te begrijpen valt), conceptuele kennis (kennis die eerst geautomatiseerd is en 

die gebaseerd is op begrip en inzicht, zoals de tafels) en semantische kennis (kennis die 

gebaseerd is op begrip en inzicht, maar niet op automatiseren, bijvoorbeeld kennis van het 

kalendersysteem). 

o Flexibel toepassen van kennis en vaardigheden: 

 Het adequaat kunnen gebruiken van verschillende oplossingsprocedures om rekenvraag-

stukken op te lossen, afgestemd op de situatie. Dit kan bereikt worden door de leerlingen 

met wisselende contexten (in schoolsituaties én werkelijkheidssituaties) te laten werken. 

 Ontwikkeling van strategisch denken en handelen: de leerling kan bepalen welke oplos-

singsprocedure in een bepaalde situatie het meest effectief is, waarbij hij bij voorkeur kiest 

voor zijn meest efficiënte manier om een probleem aan te pakken en op te lossen. 

 

Kennis van de rekenwiskundige ontwikkeling van leerlingen en inzicht in de vier hoofdlijnen van het 

leerproces zijn een voorwaarde om rekenzwakke leerlingen te signaleren en de begeleiding opti-

maal op hen af te stemmen. Het protocol ERWD (2011) geeft informatie over de rekenwiskundige 

ontwikkeling van leerlingen, de vier hoofdlijnen van het leerproces en relevante signaleringspun-

ten.  

 

Signaleringspunten in de rekenontwikkeling 

Er zijn een aantal aandachtspunten voor mogelijke knelpunten te noemen; zogenaamde signale-

ringspunten. Deze knelpunten komen veelvuldig voor in de rekenwiskundige ontwikkeling van leer-

lingen. Het kan daarbij gaan om ‘normale’ problemen van voorbijgaande aard, maar het kan ook 

een voorbode zijn van ernstige problemen. Tijdig signaleren is in beide gevallen van groot belang, 

zodat ingegrepen kan worden en erger voorkomen wordt. De tien signaleringspunten in de reken-

ontwikkeling zijn: 

1. Problemen met het verlenen van betekenis. 

2. Gebrekkige conceptvorming. 

3. Problemen met het verwerven van de basisbewerkingen. 

4. Problemen met het leren van de tafels. 

5. Problemen met het uitvoeren van complexe bewerkingen. 

6. Problemen met het verwerven van algoritmes. 

7. Onbegrepen procedures en losse feitenkennis in de basisvaardigheden leiden tot fragmentari-

sche kennis en vaardigheden. 

8. Problemen met standaardalgoritmes en complexe procedures automatiseren belemmeren het 

vlot leren rekenen. 

9. Problemen met het memoriseren leiden tot het niet goed georganiseerd opslaan van informa-

tie. 

10. Gebrekkige oplossingsprocedures en tekorten in het strategisch denken en handelen belemme-

ren het flexibel toepassen. 

 

 

Het systematisch volgen van de rekenwiskundige ontwikkeling  

 

Een tweede vereiste om te komen tot een adequate afstemming tussen (problemen in) de ontwik-

keling van leerlingen en onderwijs dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen is het 

systematisch volgen van de rekenwiskundige ontwikkeling van de leerlingen op school.  

 

Volgen, observeren, analyseren en registreren 

In de klassensituatie is aan de rekenwiskundige activiteiten van de leerlingen af te ‘lezen’ hoe het 

met hun rekenwiskundige ontwikkeling staat en wat hun onderwijsbehoeften zijn. Om als leer-

kracht het denken en handelen van leerlingen goed te observeren, analyseren en interpreteren zijn 
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verschillende handvatten te gebruiken. Het protocol ERWD (2011) biedt twee modellen om het 

leerproces te observeren en te analyseren:  

1. Het handelingsmodel: hierin wordt een schematische weergave gegeven van de rekenwiskun-

dige ontwikkeling, zoals die geldt voor alle leerlingen. Het model moet van onder naar boven 

gelezen worden en gaat van concreet naar steeds abstracter. De leerkracht start zo laag moge-

lijk, op het niveau waarvan hij zeker weet dat de leerling het aan kan. De uitwerking van de 

opdracht wordt gekoppeld aan het daarop aansluitende hogere niveau, zodat de leerling gesti-

muleerd wordt om op een hoger handelingsniveau te werken (zie voor een verdere uitwerking 

bijlage 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Het drieslagmodel: dit model is een visualisatie van het proces van het probleemoplossend 

handelen (plannen, uitvoeren en reflecteren) en de denkstappen die doorlopen worden. Het 

biedt een denkkader om zicht te krijgen op de oorzaak van een rekenprobleem (zie voor een 

verdere uitwerking bijlage 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast wordt in het protocol ERWD (van Groenestijn, Borghouts & Janssen, 2011) een aantal 

aandachtspunten benoemd die voor het signaleren van rekenwiskunde-problemen van belang zijn, 

gevolgd door verschillende vragen die de leerkracht kan helpen om te reflecteren op de afstem-

ming van het onderwijsaanbod op de onderwijsbehoeften van leerlingen (pag. 158-160). 

Het analyseren van het werk van leerlingen en toetsen (o.a. methode- en niet-methodetoetsen) 

geeft informatie over zowel de rekenvaardigheid van de leerling als het geboden onderwijs. Dit 

resulteert in het stellen van de volgende vragen: hoe komt het dat (een deel van) de groep een 

bepaald onderdeel (niet) beheerst en wat kunnen we eraan doen om dit zo te houden of te verbe-

teren? Deze planmatige, cyclische manier van werken legt de basis voor sturing van het onderwijs: 

de resultaten worden ingezet om het rekenonderwijs vorm te geven, zo goed mogelijk afgestemd 

op de behoeften van de leerlingen en hen waar nodig hulp op maat te geven. Het op een vooraf 

bepaald evaluatiemoment nagaan of extra ondersteuning heeft geholpen, verdient nadrukkelijk de 

aandacht in elk hulpplan of groepsplan. 
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Toetsresultaten, aanvullende observaties en een beschrijving van de geboden begeleiding moeten 

goed gedocumenteerd worden. Door te registreren werkt men aan een systematische dossiervor-

ming en wordt de doorgaande lijn in de begeleiding gewaarborgd. 

 

Groepsontwikkeling 

Het aanbod in de klas is in belangrijke mate bepalend voor de resultaten op de toetsen. Wanneer 

een groot deel van de leerlingen op een bepaald onderdeel niet naar verwachting scoort, dient de 

leerkracht zeker ook naar zijn eigen handelen te kijken en het aanbod in de klas te intensiveren 

(meer tijd, verlengde instructie of preteaching in kleinere groepjes) of te veranderen (andere me-

thode/programma’s, aangepaste instructie). De resultaten van de hele groep worden dus als maat-

staf genomen voor de effectiviteit van het tot dan toe gegeven rekenonderwijs.  

 

Individuele ontwikkeling 

Om individuele leerlingen die moeite hebben met rekenen zo vroeg mogelijk te signaleren, is het 

belangrijk om steeds systematisch in kaart te brengen hoe ver een leerling in zijn rekenwiskundige 

ontwikkeling is en waar hij bijgestuurd dan wel extra gestimuleerd moet worden. Door dit nauwge-

zet monitoren houdt de leerkracht een vinger aan de pols en kan er op tijd worden ingegrepen 

wanneer er achterstanden op rekengebied dreigen te ontstaan. Hoe eerder er hulp wordt geboden, 

des te groter de kans dat het probleem beperkt blijft en des te kleiner de kans dat de zwakke re-

kenwiskundige vaardigheden een negatieve invloed hebben op de algemene cognitieve en sociaal-

emotionele ontwikkeling van de leerling. In bijlage 5 is aanvullende informatie te vinden m.b.t. de 

ondersteuning van zwakke rekenaars. 

 

De fasen in onderwijsbehoeften bij het leren rekenen 

In het protocol ERWD wordt de onderwijsbehoefte van leerlingen uitgedrukt in een kleur die de 

ernst van de rekenproblematiek aangeeft:  

o In fase groen gaat het om een normale rekenwiskundige ontwikkeling, waarbij de onderwijsbe-

hoeften niet specifiek zijn.  

o In fase geel doen zich in de ontwikkeling geringe rekenwiskunde-problemen voor op deelgebie-

den. Op die deelgebieden ontstaan specifieke onderwijsbehoeften.  

o Fase oranje geeft aan dat er sprake is van ernstige rekenwiskunde-problemen, die in principe 

door deskundige begeleiding binnen de school op te lossen zijn. Er is sprake van specifieke 

problemen op het gebied van rekenen- wiskunde. 

o Fase rood: er doen zich ernstige en hardnekkige rekenwiskunde-problemen voor, die in princi-

pe te begeleiden zijn binnen de school, maar waarbij mogelijk externe ondersteuning gewenst 

is. De specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van Rekenen-wiskunde zijn structureel. 

 

In bijlage 6 is aanvullende informatie te vinden m.b.t. de vier fasen in onderwijsbehoeften en de 

mate waarin de leerkracht op de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in zijn groep 

weet af te stemmen (uitgedrukt in drie sporen). 

 

 

Vermoeden van dyscalculie 

 

Kenmerken van dyscalculie 

Bij tegenvallende rekenprestaties kan de leerkracht vermoeden dat er sprake is van dyscalculie. 

Het blijft echter moeilijk om leerlingen met dyscalculie te onderscheiden van leerlingen met ernsti-

ge rekenwiskunde-problemen, omdat er sprake is van een glijdende schaal en dyscalculie geen 

kwalitatief en kwantitatief nauw omgrensd verschijnsel is. De verschijningsvorm van dyscalculie is 

erg divers en verschilt in de praktijk van leerling tot leerling. Uit wetenschappelijk onderzoek is 

naar voren gekomen wat belangrijke kenmerken zijn die bij leerlingen met dyscalculie voorkomen 

(DDG, 2010): 
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o Automatiseringstekorten en moeite met het snel en/of accuraat oproepen van rekenfeiten uit 

het geheugen (declaratieve kennis); 

o Moeite met het uitvoeren van stappenplannen, het toepassen van termen en begrippen die 

nodig zijn voor die stappenplannen en de opeenvolging van stappen in complexe algoritmes 

(procedurele kennis); 

o Problemen met het inzicht en notie van ruimte (visueel-ruimtelijke problemen); 

o Tekort aan inzicht in het getallensysteem en onvoldoende kennis over de plaatswaarde van 

cijfers (getallenkennis). 

 

Wat zie je o.a. qua rekengedrag bij dergelijke leerlingen? Deze leerlingen zijn zwak in het ophalen 

van rekenfeiten uit het geheugen, maken tot op late leeftijd gebruik van telrijen en vingertellen bij 

eenvoudige sommen en kunnen opgaven in context- en redactievorm niet oplossen. Daarnaast 

raken ze de draad kwijt bij complexe opgaven waarbij tussenstappen nodig zijn en hebben ze 

moeite met de kennis van eenvoudige telrijen en positionele ordening. Verder hebben deze leer-

lingen moeite met het adequaat opstellen en groeperen van getallen bij berekeningen en met het 

vlot oplossen en is er sprake van blijvende traagheid (van der Beek, 2013).  

  

In het document ‘Aanvraag onderzoek dyscalculie’ van Kompas wordt aangegeven dat er sprake is 

van dyscalculie wanneer een leerling de volgende kenmerken laat zien:  

o Op jonge leeftijd al moeite met rekenen; 

o Discrepantie tussen potentiële mogelijkheden en rekenkennis; 

o Aan het einde BaO tenminste 2 jaar achterstand; 

o Ondanks gerichte hulp weinig progressie. 

 

Het protocol ERWD geeft de volgende werkdefinitie van dyscalculie: 

“Er is sprake van dyscalculie als ernstige rekenwiskunde-problemen ontstaan ondanks tijdig ingrij-

pen, deskundige begeleiding en zorgvuldige pogingen tot afstemmen. De problemen blijken hard-

nekkig te zijn. De rekenwiskundige ontwikkeling van de leerling wordt waarschijnlijk belemmerd 

door kindfactoren.”  

 

Het protocol ERWD geeft daarnaast het volgende aan: ‘… waarbij wij benadrukken dat het gaat om 

de combinatie van de onderwijsbehoeften van de leerling (in relatie tot zijn ontwikkeling en zijn 

kindkenmerken) met het onderwijsaanbod. Er is geen eenduidige verklaring over de oorzaken van 

dyscalculie en over welke kindkenmerken hierbij in het geding zijn. Hierdoor is het moeilijk onder-

scheid te maken tussen twee soorten problemen. Enerzijds zijn er ernstige rekenwiskunde-

problemen die uitsluitend ontstaan door specifieke kindkenmerken. Anderzijds zijn er problemen 

die ontstaan door onvoldoende of een gebrekkige afstemming van het onderwijs op specifieke on-

derwijsbehoeften van de leerling. Elk van beide vraagt om specifieke afstemming en deskundige 

begeleiding.’ 

 

 

De onderkennende criteria van dyscalculie 

 

Om het vermoeden te onderbouwen, moet uit onderzoek blijken dat aan alle drie onderkennende 

criteria is voldaan (bron: Protocol DDG, 2012): 

a) Het criterium van ernst. 

b) Het criterium van achterstand. 

c) Het criterium van didactische resistentie. 

 

Ernst 
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Over het algemeen wordt het criterium van ernst vastgesteld doordat er tekorten geconstateerd 

worden in zowel geautomatiseerde als inhoudelijke kennis; er is sprake van een leerrendement 

lager dan 67%. 

 

Achterstand 

Er is sprake van een significante rekenachterstand wanneer een leerling op een rekenniveau functi-

oneert dat niet past bij datgene wat op basis van de individuele ontwikkeling van de persoon ver-

wacht mag worden. Uit de analyse van het leerlingdossier moet blijken dat er sprake is van een 

specifieke uitval op rekengebied. Over het algemeen gaat het hierbij om leerlingen die zeer zwak 

scoren op de Cito Rekenen-Wiskunde en de Tempo Toets Rekenen (TTR). 

 

Didactische resistentie 

Om didactische resistentie vast te kunnen stellen is informatie over de inhoud, frequentie en duur 

van de extra hulp noodzakelijk. Deze informatie staat gedetailleerd in het groepsplan of hulpplan 

en wordt verzameld in een dossier welke bewaard wordt tot vijf jaar nadat de leerling de basis-

school verlaten heeft. De didactische resistentie op het gebied van rekenen kan worden vastgesteld 

door interventies te evalueren aan de hand van gestandaardiseerde toetsen en aanvullende obser-

vaties. 

Elke interventie wordt voorafgegaan door en afgesloten met een toetsmoment. Didactische resis-

tentie kan pas worden aangetoond wanneer een leerling gedurende een half jaar tenminste 60 

minuten per week een specifieke interventie heeft genoten. Wanneer de intensieve aanpak op 

school onvoldoende leidt tot verbetering van de rekenprestaties van de leerling, wordt gesproken 

van didactische resistentie. Scholen kunnen de ‘Checklist didactische resistentie’ gebruiken om te 

bepalen of er voldoende gelegenheid tot leren is geweest en de kwaliteit van de begeleiding te 

beoordelen. 

 

De gegevens m.b.t. de onderkennende diagnose worden door de school verzameld in het leerling-

dossier. Hierin zijn ook gegevens m.b.t. sociaal-emotionele kenmerken, zintuiglijke kenmerken, 

intellectuele mogelijkheden, didactische gegevens, andere schoolvakken, enz. verzameld. Op grond 

van deze gegevens kan de diagnosticus oordelen of er voldoende grond is voor het vermoeden van 

dyscalculie en besluiten tot verder onderzoek.  

 

 

Doorgaande lijn 

 

Aan het eind van het schooljaar vult de leerkracht het overdrachtsformulier in (notitiecategorie 

ParnasSys), op individueel of op groepsniveau. Hierin staan alle gegevens die relevant zijn voor de 

nieuwe leerkracht. Aandachtspunten m.b.t. de rekenwiskunde-ontwikkeling zijn hierbij: 

 Is er sprake van voldoende getalinzicht? 

 In welke mate zijn de basiskennis en -vaardigheden geautomatiseerd? 

 Worden de benodigde rekenprocedures in voldoende mate beheerst? 

 Welke strategieën gebruikt de leerling? 

 Indien van toepassing: heeft de leerling extra instructie- en oefentijd (zorgniveau 2) gekregen? 

 Indien van toepassing: is er bij de leerling een specifieke interventie (zorgniveau 3) ingezet?  

 

Voor leerlingen die extra begeleiding hebben gehad, worden de hulpplannen van het afgelopen jaar 

geëvalueerd: de toetsscores worden overgenomen en de interventies en de effecten daarvan geno-

teerd onder ‘evaluatie’. Op deze manier is in ParnasSys het overzicht te vinden van wat er allemaal 

met de leerling gedaan is, wat de effecten daarvan waren en wat de vervolgstappen waren. Aan-

vullende relevante informatie m.b.t. de betreffende leerlingen wordt eveneens in ParnasSys geno-

teerd (‘notities’), zodat een doorgaande lijn in de begeleiding van zwakke rekenaars bewerkstelligd 

wordt. 
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Daarnaast worden de nieuwe hulpplannen en groepsplannen opgesteld voor de zomervakantie. 

Hierbij is een goede beschrijving van de beginsituatie en de onderwijsbehoeften essentieel. E.e.a. 

wordt tijdens de mondelinge overdracht met de nieuwe leerkracht besproken en indien nodig toe-

gelicht. Tevens vindt er een gesprek plaats met de ouders van leerlingen die het volgende school-

jaar (weer) extra hulp krijgen.  

 

Met een gedegen overdracht wordt de doorgaande lijn in zorg gewaarborgd: de leerkracht kan 

direct vanaf het begin van het schooljaar haar onderwijs laten aansluiten op het niveau en de inte-

resses van de leerling, zonder opnieuw het wiel te hoeven uitvinden. De leerling komt op deze ma-

nier in de nieuwe groep in een voor hem passende leeromgeving terecht en de ouders weten dat 

de nieuwe leerkracht op de hoogte is van de onderwijsbehoeften van hun kind.  
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Stroomdiagram Ernstige Rekenwiskunde-problemen/Dyscalculie 

 

1. Constatering van Ernstige Rekenwiskunde-problemen 

De leerkracht signaleert rekenwiskunde-problemen a.d.h.v.  

o Methodetoetsen rekenen 

o Verwerking van de leerstof op rekengebied 

o Diagnostisch rekengesprek leerkracht-leerling 

o Analyse Cito LVS-toets RW 

o (TTR) 

 

2. De leerkracht deelt de zorg met de intern begeleider.  

Samen wordt nagegaan of er sprake is van: 

 

 
 
 
* Zie de 'Groslijst didactische onderwijsbehoeften’ uit de 1-Zorgroute. Maak aanpassingen in tijd, instruc-
tie, leerstof, hulpmiddelen etc. in het plan bij Aanpak en Methodiek. 
** Effectieve aanpak op zorgniveau 3: 

• Extra leertijd: minimaal één uur per week (minimaal 3 x per week 20 minuten) begeleiden.  
• Zowel instructie als oefenstof aanpassen. 
• Specifieke interventie: individueel of in klein groepje door leerkracht, RT-er, lees/rekenspecialist. 

Specifiek leerprob-
leem? 

 

Ja, op andere hoofd-
vakken scoort de 

leerling beter 

 

Nee, deze leerling 
scoort op alle hoofd-
vakken zwak 
 

Specifiek vak zorgniveau 

2: verlengde instructie en 

extra leertijd, bovenop 

basisaanbod* 

 

Alle vakken zorgniveau 2: 

verlengde instructie en 

extra leertijd, bovenop 

basisaanbod* 
 

Voldoende effect? 

Ja  Nee  

Basisaanbod en 
‘gericht volgen’ 

 

Continueren 
Zorgniveau 2 

 

 

Voldoende 
effect? 

 

Ja  Nee  

Zorgniveau 2 en 3**; 
Start RSL 

 

Voldoende effect? 

Ja  

 

Nee  

 

Continueren 
Zorgniveau 2 

 

Basisaanbod en 
‘gericht volgen’ 

 

Voldoende 
effect? 

 

Ja  

 

Nee  

 

Basisaanbod en 
‘gericht volgen’ 

 

Basisaanbod en 
‘gericht volgen’ 

 
Zorgniveau 2 en 3** 
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Start signaallijn  

Valt hier een besluit tot actie, dan wordt in ParnasSys verschillende gegevens op rekengebied ver-

zameld. Het gaat daarbij om informatie m.b.t. sociaal-emotionele kenmerken, zintuiglijke kenmer-

ken, intellectuele mogelijkheden, didactische gegevens van andere schoolvakken, enz.  

 

Daarnaast: 

o Toetsmateriaal met analyses rekenen 

o Groepsplan aanpassen rekenen  

o Individuele hulpplannen rekenen 

o Mogelijke nuttige, relevante aanvulling  

 

Dit dossier wordt gaandeweg aangevuld en 4x per jaar intern besproken, gekoppeld aan de toets-

periodes. Vooruitgang: 3 x aantoonbaar onvoldoende: 3 x E-niveau Cito Rekenen-Wiskunde en een 

achterstand > 45% (TTR of DLE test Hoofdrekenen). De rekenachterstand moet dus geruime tijd 

gevolgd en zichtbaar aanwezig zijn. 

 

o Checklist didactische resistentie met handelingsplannen als bijlage  
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Bijlage 1: Effectieve rekeninstructie  

 

Het is doorgaans een goede keuze wanneer leerkrachten en schoolteams ervoor kiezen om te wer-

ken aan verbetering van de instructievaardigheden. Door opbrengstgericht te werken kan informa-

tie worden verkregen die kan helpen om de instructievaardigheden te verbeteren. Wanneer ver-

sterking van het rekenonderwijs schoolbreed wordt aangepakt, is de kans op duurzame verbetering 

van het rekenonderwijs het grootst.  

Bij effectieve rekeninstructie zijn een aantal zaken van belang. Allereerst dat er doelgericht wordt 

gewerkt, dat extra tijd wordt geïnvesteerd in zwakke rekenaars (verlengde instructie en pre-

teaching), dat het formele rekenen grondig wordt voorbereid, en dat er voldoende aandacht is voor 

het automatiseren van de basisvaardigheden.  

 

Doelgericht rekenonderwijs  

Hoge verwachtingen ten aanzien van de mogelijkheden van leerlingen en het stellen van hoge, 

realistische doelen zijn cruciaal voor het leren van leerlingen. De rekenresultaten van een school 

zullen nooit verbeteren wanneer de school zichzelf geen ambitieuze doelen stelt. Het volgen van de 

methode in de veronderstelling dat het dan wel goed komt met de rekenvaardigheid van de leer-

lingen, is onvoldoende. Er bestaan kwaliteitsverschillen tussen methoden waardoor het onverstan-

dig is om blind te varen op de methode.  

Door als school doelen te stellen voor het rekenonderwijs maken scholen duidelijk wat ze willen 

bereiken met hun leerlingen. Vragen die dan aan de orde moeten komen zijn: wanneer moet het 

optellen en aftrekken tot twintig zijn geautomatiseerd? Wanneer beheersen de leerlingen de tafels 

van vermenigvuldiging? En wat nu wanneer niet alle leerlingen de tafels op dat moment beheer-

sen? Wanneer moeten leerlingen beschikken over elementair breukinzicht? En wat verstaan we 

eigenlijk onder ‘elementair breukinzicht’? In de brochure ‘Iedereen kan leren rekenen’ die recente-

lijk bij het Projectbureau Kwaliteit van de PO-raad is verschenen, worden een aantal belangrijke 

aandachtspunten per leerjaar op een rij gezet.  

Wanneer de gestelde doelen niet door alle leerlingen gehaald worden, worden deze doelen vervol-

gens niet naar beneden bijgesteld. Eerst wordt onderzocht welke interventies nodig zijn om de 

basiskwaliteit van het rekenonderwijs zo te versterken dat zwakke rekenaars beter profiteren van 

de rekeninstructie.  

 

Verlengde instructie en pre-teaching  

Veel zwakke rekenaars zijn helemaal niet dom, maar hebben gewoon wat meer tijd nodig om de-

zelfde doelen als hun klasgenootjes te kunnen halen. Soms hebben ze wel drie of vier keer zoveel 

tijd nodig om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. De vraag waar veel leerkrachten 

zich voor gesteld zien is hoe ze voldoende tijd voor deze leerlingen kunnen organiseren. Als vuist-

regel kan gebruikt worden dat zwakke rekenaars een uur per week extra instructie en oefening 

(onder begeleiding) nodig hebben. Veel van die tijd kan binnen de reguliere les worden gevonden 

in de vorm van verlengde instructie. Na de groepsinstructie zet de leerkracht de gemiddelde en 

sterkere leerlingen aan het werk met verwerkingsstof; de zwakke rekenaars komen aan de instruc-

tietafel en krijgen dezelfde leerstof nogmaals uitgelegd, maar nu is de uitleg veel meer sturend van 

aard. Pas na de verlengde instructie gaan ook de zwakke rekenaars zelfstandig aan de slag met de 

verwerkingsstof. Door verlengde instructie in elke rekenles toe te passen kan de instructietijd voor 

zwakke rekenaars fors worden uitgebreid.  

Vaak blijkt het ook pre-teaching heel effectief te zijn. De leerkracht neemt de risicoleerlingen bij-

voorbeeld ergens op de middag vijf minuten apart en vertelt kort wat ze de volgende dag tijdens 

de groepsinstructie gaat bespreken. Het gevolg van deze interventie is dat zwakke rekenaars de 

volgende dag tijdens de groepsinstructie plotseling ook hun vinger opsteken en actief meedoen in 

het klassengesprek.  

Sommige scholen kennen ‘bloktijd’. Bloktijd is een uur ergens in de schoolweek waarin alle leer-

lingen iets uit de keuzekast mogen pakken waarmee aan het werk gaan. Leerlingen kunnen tijdens 
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dit blokuur met heel verschillende zaken bezig zijn. De ene leerling gaat aan de slag met een lees-

boekje uit de informatiereeks. Een andere leerling werkt nog een poosje door aan een werkstuk 

over vulkanen. Weer andere leerlingen gaan aan de slag met een rekenspel. En zo kiest ieder iets 

waar hij graag aan verder wil werken. Wanneer de leerkracht het blokuur opdeelt in drie perioden 

van twintig minuten kan ze drie keer een groepje leerlingen voor een bepaald onderdeel even apart 

nemen en extra instructie geven om samen met hen nog het een en ander oefenen. Op deze ma-

nier is het mogelijk de instructietijd voor zwakke rekenaars uit te breiden zonder dat dit onevenre-

dig ingrijpt in de tijd voor andere activiteiten.  

 

Grondige voorbereiding van het formele rekenen  

Bij rekenen wordt al snel gedacht aan het vlot kunnen uitrekenen van allerlei sommetjes; het op-

tellen en aftrekken tot twintig, tot honderd, de tafels van vermenigvuldiging, de deeltafels, etc. En 

het moet gezegd worden; stuk voor stuk uiterst belangrijke vaardigheden. Om echter duurzame 

resultaten te boeken op deze onderdelen is het zaak dat het formele rekenen (het vlot kunnen 

maken van de kale sommen) goed wordt voorbereid. Soms wordt dit wel aangeduid met behulp 

van de ijsbergmetafoor. Het formele rekenen vormt het topje van de ijsberg. Het grootste deel van 

de ijsberg bevindt zich echter onder water, en wordt daarom ook wel het drijfvermogen van de 

ijsberg genoemd. Zo zijn er allerlei onderliggende vaardigheden bij het rekenen tot 20, tot 100, de 

tafels, en de deeltafels, die misschien voor een buitenstaander minder opvallen, maar daarom ze-

ker niet onbelangrijk zijn. Bij het rekenen tot twintig kan dan o.a. gedacht worden aan getalinzicht, 

de vijfstructuur, kennis van de telrij. Bij de tafels kan gedacht worden aan het kunnen gebruiken 

van ankerpunten, beheersen van handige strategieën. Stuk voor stuk minder opvallende vaardig-

heden, maar het geautomatiseerd beheersen van deze vaardigheden berust wel op deze zaken.  

 

Automatiseren  

Een probleem van veel zwakke rekenaars vormt de gebrekkige automaticiteit. Automaticiteit houdt 

onder andere in dat het werkgeheugen niet meer betrokken is bij het geven van het juiste ant-

woord. Een leerling kan het antwoord direct oproepen uit het lange termijngeheugen. Effectieve 

rekeninstructie behoort altijd samen te gaan met (begeleide) inoefening. Door vanaf medio groep 

drie elke rekenles te starten met een korte felle automatiseringsoefening ontstaat een leerklimaat 

waar oefenen en aandacht voor automatiseren vast onderdeel uitmaakt van het aanbod.  

 

 

 

 

 

 

 

Bij goed rekenwiskunde-onderwijs is zowel aandacht voor zowel het gericht inoefenen of inslijpen 

van rekenvaardigheden als ook voor het productief oefenen. Bij gericht oefenen kan gedacht wor-

den aan het memoriseren van de splitsingen of de rekenfeiten tot tien. Het gaat hier om het auto-

matiseren en memoriseren van de basisvaardigheden aan de hand van voorgestructureerde oefen-

rijtjes. Bij productief oefenen hebben leerlingen een grotere inbreng. Ze denken mee en dragen 

zelf ook oplossingsstrategieën aan. Vaak worden automatiseringssuggesties in de handleiding bij 

de methode gedaan. Maar tegelijk is het belangrijk dat ook in de hogere leerjaren het optellen tot 

twintig, tot honderd en de tafels van vermenigvuldiging aandacht blijven krijgen. Doordat rekenles-

sen vaak tamelijk vol zitten, kan de aandacht voor oefenen en automatiseren er gemakkelijk bij in 

schieten. Door als team afspraken te maken over de plaats van het oefenen en automatiseren in de 

rekenles kan een cultuur ontstaan waarbij deze zaken vanzelfsprekende onderdelen van het reken-

onderwijs worden. Het gaat hier om een belangrijk aspect van effectief innoveren. Door afspraken 

te maken op schoolniveau en door leerkrachten te ondersteunen bij het realiseren van deze afspra-

ken, kunnen verbeteringen op groepsniveau worden bereikt.  
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Bijlage 2: Zorgvuldige afweging op basis van kenmerken van effectief rekenonderwijs 

 

Allereerst moet worden uitgesloten dat de slechte resultaten van een leerling te wijten zijn aan 

kwaliteitsproblemen in het rekenonderwijs. In dat kader zetten we de elementen van effectief re-

kenonderwijs op een rij om van daaruit vragen ter overweging mee te geven. 

 

Kenmerken van effectief rekenonderwijs 

De kenmerken van goed en effectief rekenonderwijs zijn de volgende (Gelderblom, 2008): 

o Een goede rekenstart 

o Doelgericht rekenonderwijs en hoge verwachtingen 

o Voldoende tijd besteden aan rekenonderwijs 

o Extra tijd voor zwakke rekenaars 

o Effectieve rekeninstructie 

o Monitoren van het rekenonderwijs 

o Effectief omgaan met verschillen 

 

Aan de hand van deze kenmerken kan er in het besluitvormingsproces al dan niet uitgesloten wor-

den of kwaliteitsproblemen in het rekenonderwijs (mede) debet zijn aan de rekenachterstand van 

leerlingen. We lopen de kenmerken van effectief rekenonderwijs langs en geven vragen mee die 

gesteld kunnen worden tijdens het besluitvormingsproces. 

 

1. Een goede rekenstart 

De basis voor een goede rekenstart wordt al in de voorschoolse periode gelegd. Niet alle leerlingen 

krijgen evenveel kansen en daarom is een rijke leeromgeving en een rijk aanbod van groot belang. 

Met name tellen en getalbegrip blijken voorspellers te zijn voor rekenen. In dit kader is het goed 

om na te gaan of er mogelijk in de kleuterperiode al aanwijzingen waren voor een minder goede 

start. 

o Vraag: Is er bij de leerling al vanaf de kleutertijd vastgesteld (op basis van observatie- en 

toetsgegevens) dat er sprake is van achterstand en een moeizame rekenontwikkeling? Verza-

mel relevante gegevens vanaf het begin van de basisschool en analyseer hoe de rekenontwik-

keling is verlopen bij deze leerling. 

 

2. Doelgericht rekenonderwijs en hoge verwachtingen 

Als leraren zicht hebben op de minimum- en streefdoelen, bijvoorbeeld per half leerjaar, houdt de 

leerkracht veel beter zicht op wat leerlingen al kennen en kunnen, maar ook welke leerlingen hia-

ten hebben. Verwachtingen van leraren hebben invloed op leerlingen. Dat betekent in dit kader dat 

een leerkracht ‘gedifferentieerde’ verwachtingen heeft bij een zwakke rekenaar: hoge verwachtin-

gen hebben ten aanzien van het bereiken van minimumdoelen en hoge verwachtingen op onderde-

len die een leerling wel kan volgen. Lage verwachtingen leiden ongetwijfeld ook tot lagere reken-

prestaties. Laten we het houden op realistische verwachtingen! 

o Vraag: Zijn er in de periode tot nu toe steeds duidelijk vastgestelde doelen nagestreefd? Als er 

interventies hebben plaatsgevonden, zijn daarbij doelen geformuleerd en is na een interventie-

periode nagegaan of deze zijn gehaald? Is er – ongewild en onbewust - misschien sprake (ge-

weest) van vroegtijdige toeschrijving van slechte rekenprestaties aan kindkenmerken? 

 

3. Voldoende tijd besteden aan rekenonderwijs 

Uit onderzoek (Cito, 2005) blijkt dat de hoeveelheid rekenlestijd varieert van drie tot zeven-en- 

een-half uur per week en dat slechts de helft van de leraren extra lestijd reserveert voor zwakke 

rekenaars. Opvallend is ook dat goede rekenscholen meer tijd aan rekenen besteden dan zwakke 

rekenscholen. Dat geeft te denken. Meer leer- en instructietijd voor rekenen-wiskunde en effectie-

ver omgaan met de beschikbare tijd leiden tot aantoonbaar betere leerresultaten (Inspectie van 

het onderwijs, 2006). 
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Uitgesloten moet worden dat een leerling in de loop der jaren wellicht achterstand heeft opgelopen 

doordat te weinig (extra) tijd aan het rekenen is besteed. Dat kan namelijk betekenen dat een 

leerling in de midden- en bovenbouw vastloopt doordat in basiskennis- en basisvaardigheden te 

weinig tijd is geïnvesteerd. 

o Vraag: Is aantoonbaar dat voldoende tijd aan rekenen is besteed en extra tijd vanaf het mo-

ment dat duidelijk was dat de leerling een moeizame rekenontwikkeling doormaakte? Richtlijn: 

dagelijks een uur rekenen en daarnaast minimaal een uur extra instructie- en oefentijd per 

week. 

 

4. Extra tijd voor zwakke rekenaars 

Geen enkele leerling is hetzelfde, maar in zijn algemeenheid komen we bij zwakke rekenaars 

vaak de volgende kenmerken tegen: 

o basiskennis en –vaardigheden worden niet of onvoldoende geautomatiseerd; 

o basale operaties zijn niet in orde met als gevolg dat de leerling zich niet op de inhoud van de 

opdracht kan richten en het korte termijngeheugen in de knel komt; 

o minder impliciet leren (de bedoeling volgen maar dat niet zelf omzetten in hanteerbare nieuwe 

kennis); 

o moeilijk kunnen onderkennen op welke moment je bepaalde kennis kunt toepassen; 

o niet flexibel zijn in het wisselen van kennis- en handelingsniveau; 

o gebrek aan adequate strategieën en moeite hebben met het handig gebruiken van deze strate-

gieën tijdens het uitvoeren van opdrachten; 

o mede door bovenstaande factoren: problemen in het korte termijn geheugen. 

 

Duidelijk is dat juist door deze factoren deze leerlingen sterk afhankelijk zijn van de instructie en 

begeleiding van de leerkracht. Minstens een uur per week extra tijd die wordt besteed aan pre-

teaching, verlengde instructie en (begeleide) oefening. 

o Vraag: Ga na voor de voorafgaande jaren of er daadwerkelijk genoeg tijd is besteed aan extra 

instructie en begeleide inoefening. Als er al vroeg in de schoolloopbaan van een leerling voor is 

gekozen om de leerling bij te spijkeren door zelfstandig extra oefenstof te maken, is het zeer te 

betwijfelen of dit als een effectieve interventie kan worden beschouwd. Dan is het op z’n minst 

van belang om de leerbaarheid op rekengebied na te gaan d.m.v. goed onderzoek en een tra-

ject te starten waarbij extra instructie en oefening onder begeleiding van de leerkracht wordt 

geboden (en het effect daarvan na te gaan), alvorens te besluiten dat een leerling op een indi-

viduele leerlijn moet worden gezet. 

 

Vragen waar je met rekenonderzoek antwoord op probeert te krijgen (Dolk & Groenestijn, 2006): 

o In welke mate beheerst de leerling de basisvaardigheden die van belang zijn bij het (leren) 

werken met getallen en andere kwantitatieve begrippen? 

o In welke mate beheerst de leerling de cognitieve vaardigheden die bij het rekenen van belang 

zijn? 

o In welke mate kan de leerling visueel-ruimtelijk denken (ter ondersteuning van het werken met 

hoeveelheden)? 

o Beschikt de leerling in voldoende mate over taal die bij het werken met hoeveelheden van be-

lang is? 

o In welke mate kan de leerling de verschillende rekenoperaties uitvoeren? 

o Welke strategieën hanteert de leerling daarbij? 

o In welke mate is de leerling in tot automatiseren en in welke mate tot memoriseren? 

 

5. Effectieve rekeninstructie 

Het effectieve instructiemodel is alom bekend. Het wat minder bekende, maar bij het huidige on-

derwijs passende IGDI-model is te beschouwen als een uitgangspunt bij het vormgeven van de 

instructie door de leerkracht. IGDI staat voor interactief gedifferentieerd effectief instructiemodel 
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en voegt nadrukkelijk de elementen ‘interactie’ en ‘differentiatie’ toe als vaste elementen in de 

dagelijkse instructie. Effectieve leraren richten de instructie voor zwakke rekenaars op de volgende 

wijze in: 

o Veel aandacht besteden aan onderliggende vaardigheden voor het formele rekenen, bijvoor-

beeld instappen en uitstappen met de bus krijgt veel aandacht, alvorens over te gaan via pij-

lentaal naar de formele optel- en aftreksom. 

o Nadruk op handelen om zo tot begripsvorming te komen. 

o Uitgaan van situaties waar leerlingen zich iets bij kunnen voorstellen. 

o Voordoen, samendoen, zelf doen. 

o Kleine stappen (deelvaardigheden), en stappen steeds expliciet met elkaar verbinden en toe-

passen. 

o Zelf hardop denken en leerlingen het oplossingsproces laten verwoorden. 

o Voordoen en hardop denken. 

o Gebruik van modellen en schema’s. 

o Waar nodig wordt het aantal strategieën beperkt. 

o Veel aandacht voor automatiseren. 

o Ondersteuning bieden bij het toepassen van vaardigheden in nieuwe situaties. 

 

Het is zinvol om te reflecteren op hiergenoemde elementen van effectieve instructie door leerkracht 

en/of remedial teacher bij achterblijvende resultaten. Is de instructie van dusdanige kwaliteit dat 

verwacht kan worden dat leerlingen de leerstof begrijpen en verwerken? 

o Vraag: Indien de leerling begeleid is, wat is er in hulpplannen terug te vinden over de instruc-

tiewijze? Is bijvoorbeeld beschreven wat goed werkte bij deze leerling en wat juist niet? Is daar 

vervolgens op voortgebouwd door een volgende leerkracht? Kortom, is er een beeld te vormen 

van deze kwaliteitsfactor over de jaren heen? 

 

6. Monitoren van het rekenonderwijs 

Het volgen van de rekenontwikkeling is uitermate belangrijk. Met behulp van landelijk genormeer-

de toetsen kunnen de resultaten over jaren heen gevolgd worden. Door een zogenoemde trend-

analyse te maken heeft de school een waardevol hulpmiddel bij het werken aan structurele verbe-

teringen van het onderwijs. 

Op het niveau van de leerling hebben toetsgegevens met name toegevoegde waarde als de resul-

taten worden geanalyseerd. Dat geeft niet alleen informatie over de rekenvaardigheid van de leer-

ling, maar ook over het geboden onderwijs. Misschien komen hiaten in de methode naar voren of 

‘blinde vlekken’ van een leerkracht, blijkt er onvoldoende tijd voor het oefenen te zijn geweest, is 

er sprake van te weinig effectieve rekenleertijd, et cetera. 

Monitoren legt de basis voor sturing van het rekenonderwijs: vanuit resultaten interventies plegen. 

Het nagaan of een vooraf bepaald evaluatiemoment of extra ondersteuning heeft geholpen, ver-

dient nadrukkelijk de aandacht in elk hulpplan of groepsplan. 

o Vraag: Zijn toetsgegevens voorhanden van afgelopen jaren? Is er steeds vanuit een analyse 

van leerling-gegevens een vertaalslag naar interventies gemaakt? Is het effect van de inter-

venties nagegaan? 

 

7. Effectief omgaan met verschillen 

Dit element van effectief rekenonderwijs heeft natuurlijk alles te maken met de zwak presenteren-

de leerling waar dit artikel over gaat, maar ook met de gemiddelde en excellente leerlingen. Om 

effectief met verschillen om te gaan is het allereerst van belang dat de groep in beeld wordt ge-

bracht. Elke groep is immers anders, elke leerling is anders en de wijze waarop de leerkracht met 

verschillen omgaat vraagt om een constant proces van afstemming. Er is geen standaardrecept te 

geven voor het omgaan met verschillen, wel handreikingen in de vorm van een stappenplan: 

Stap 1: Goed interactief, effectief en gedifferentieerd onderwijs (waarbij een goede rekenmethode 

als een uitermate handig stuk gereedschap kan worden beschouwd) vormt de basis. 
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Stap 2: Systematisch volgen van de leerlingen met zowel methodegebonden en methodeongebon-

den (landelijk genormeerde) toetsen. 

Stap 3: Analyseren van toetsgegevens waarmee de inhoud van het reguliere rekenlesplan optimaal 

gedifferentieerd kan worden ingericht. 

Stap 4: Groepsplan maken waarbij de leerlingen worden ingedeeld in instructieonafhankelijke leer-

lingen, instructiegevoelige en instructieafhankelijke leerlingen. Met een groepsplan krijgt u zicht op 

de hele groep en daarmee ook een handvat voor het meest geschikte differentiatiemodel voor de 

betreffende groep. 

Stap 5: Vervolg van goed rekenonderwijs, nieuwe interventieperiode. 
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Bijlage 3: Het handelingsmodel (Korstiaan Karels, gebaseerd op het protocol ERWD) 

 

Het handelingsmodel is een schematische weergave van de rekenwiskundige ontwikkeling zoals die 

geldt voor alle leerlingen. Het model toont verschillende niveaus van handelen en moet gelezen 

worden van onder naar boven. De vier niveaus van handelen vormen elk een ingang om in te spe-

len op de onderwijsbehoeften van de leerling. Dit is met name van toepassing bij de ontwikkeling 

van begripsvorming. De leerkracht start zo laag mogelijk op een niveau waarvan hij zeker weet dat 

de leerling het aankan. Om de leerling te stimuleren op een hoger handelingsniveau te werken 

koppelt hij de uitwerking van de opdracht tegelijkertijd aan het daarop aansluitende hogere niveau. 

Aan de hand van een opgave geven we een illustratie van hoe het handelingsmodel werkt in de 

praktijk.    

 

 

Informeel handelen (doen) 

Het doel van de les is het delen met rest met getallen boven de honderd. Als voorbeeld nemen we 

de som 128 : 12. De leerkracht heeft uit het magazijn een flink aantal potlodendoosjes meegeno-

men. De potloden zijn uit de doosjes gehaald en liggen in een lage bak. Op het bureau liggen een 

onbekend aantal lege doosjes. De leerkracht vertelt dat er 128 potloden in de bak zitten en dat er 

12 potloden in een doosje passen. De vraag is hoeveel doosjes er gevuld worden. Een leerling 

wordt naar voren gehaald die de potloden in de doosjes gaat doen. 

 

Voorstellen – concreet (afbeelden) 

Dat duurt best even, dus de leerkracht stelt ondertussen de vraag of het kan helpen om iets te 

tekenen. Op het bord komt een afbeelding van de concrete situatie: een aantal doosjes en daar-

naast een hoop losse potloden. Bij de potloden wordt het getal 128 gezet. In een of meer doosjes 

worden 12 potloden ingetekend. Ook hier wordt het aantal erbij gezet. Bij alles wat de leerkracht 

tekent of laat tekenen wordt duidelijk in woorden uitgedrukt wat het betekend. Voortdurend wordt 

de koppeling gelegd naar het vorige handelingsniveau.  

 

Voorstellen – abstract (denkmodel) 

De stap van de afbeelding naar een abstracte voorstelling is snel gemaakt. Een groot vak met 

daarin het getal 128 en een aantal kleine vakken met daarin het getal 12. De link naar de werke-

lijkheidssituatie blijft nog steeds beschikbaar en de vraag is helder: Hoeveel van die kleine vakjes 

(doosjes) worden gevuld met 12 potloden? Ook nu weer zorgt de leerkracht door verbale onder-

steuning voor de verbinding tussen het abstracte voorstellingsniveau en de concrete handeling. 

Inmiddels heeft de leerling die de doosjes potloden aan het inpakken is het antwoord gevonden: Er 

zijn 10 doosjes en 8 losse potloden; of 11 doosjes, maar in het 11e doosje ontbreken 4 potloden.  
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Formeel handelen (formele bewerking) 

Op het formele niveau wordt aandacht geschonken aan de notatie. Hoe schrijven we dit op?: 128 : 

12 = 10 rest 8. Het is uiteraard ondoenlijk om ook alle volgende sommen op deze concrete manier 

uit te werken. Zeker als bijvoorbeeld 168:14 gevraagd wordt. Maar de conceptuele rekenhandeling 

is zichtbaar en beschikbaar in de potloden en de doosjes. En bij elke volgende som kan de leer-

kracht de brug slaan tussen de verschillende handelingsniveaus ook al wordt het niet uitgevoerd. 

‘Stel dat we 168 potloden hebben en dat er 14 in een doosje passen…’ En opnieuw via concreet 

tekenen en een abstract model naar de formele bewerking.  

 

Cruciale schakel 

De leerkracht is de cruciale schakel in het proces van leren rekenen. Hij is degene die met de leer-

lingen de relatie tussen de handelingsniveaus bespreekt en de opdrachten laat uitvoeren op ver-

schillende handelingsniveaus. Doordat de leerkracht voortdurend de leerlingen uitdaagt linken te 

leggen tussen de niveaus, ervaren de leerlingen dat sommen maken altijd gerelateerd is aan iets 

dat in de werkelijkheid kan voorkomen. Als de leerlingen de niveaus van het handelingsmodel 

doorlopen, ontwikkelen zij stapsgewijs rekenwiskundige concepten en procedures. Zij verlenen 

betekenis aan dagelijkse situaties die om rekenvaardigheid vragen. Bij het leren uit een rekenboek 

wordt verondersteld dat leerlingen als vanzelf de stap maken van werkelijkheid (niveau 1) al of niet 

via niveau 2 en 3 naar formele sommen (niveau 4). Dit is echter niet zo vanzelfsprekend. Door 

interactie en communicatie, het verwoorden en laten verwoorden stuurt de leerkracht het mentale 

proces aan en begeleidt hij de leerling van het ene naar het andere niveau. 

 

Te hoog niveau 

Formeel rekenen speelt zich af op het vierde niveau. Rekenproblemen ontstaan als de leerkracht de 

leerlingen (te) snel op de hogere niveaus laat werken en (te) weinig aandacht besteedt aan de 

relaties tussen de verschillende niveaus. Op het hoogste niveau wordt het formele rekenen en de 

rekenwiskundige procedures geoefend. Er wordt veel aandacht gegeven aan automatiseren van de 

basisbewerkingen, maar los van de context. Voor het begrijpen van formele procedures is voortdu-

rende koppeling aan de onderlinge niveaus nodig. Doordat de leerkracht voortdurend de koppeling 

legt tussen formeel leren op school en informeel leren in buitenschoolse situaties, krijgt het leren 

betekenis vanuit het dagelijks leven van de leerlingen. 
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Bijlage 4: Het drieslagmodel (Korstiaan Karels, gebaseerd op het protocol ERWD) 

Een kaars kost € 2. Je koopt 3 kaarsen. Hoeveel moet je betalen? De meeste kinderen hebben 

gelukkig € 6,- als antwoord. Vier leerlingen hebben het fout. Hun antwoorden zijn achtereenvol-

gens 5, 1, 8 en 9 euro. De leerkracht heeft de toets geanalyseerd en besluit dat deze kinderen nog 

eens extra de tafels moeten oefenen.  

Dat lijkt op het eerste gezicht logisch, want deze opgave staat bij de toets in de categorie verme-

nigvuldigen. Dat is immers de bewerking die gedaan moet worden. Het is echter te kort door de 

bocht om te concluderen dat leerlingen die deze opgave fout hebben, niet goed kunnen vermenig-

vuldigen. Belangrijk is om scherp in beeld te hebben waar het fout gaat in het rekenproces. Een 

tweetal modellen helpt de leerkracht om hier zicht op te krijgen: het drieslagmodel en het hande-

lingsmodel. 

Functionele gecijferdheid. 

Het ultieme doel van rekenwiskunde onderwijs is functionele gecijferdheid: Leerlingen kunnen bui-

ten school en later als volwassenen hun rekenvaardigheid optimaal gebruiken in dagelijkse situa-

ties. Het rekenen in het dagelijks leven is altijd ingebed in een authentieke functionele situatie. 

Zo’n situatie noemen we de context. Iedereen die met een context geconfronteerd wordt doorloopt 

altijd drie vaste stappen: 

o Plannen; het in kaart brengen van de situatie. 

o Uitvoeren; iets doen, uitrekenen bijvoorbeeld. 

o Reflecteren; nagaan of het resultaat van onze actie klopt en past bij de situatie. 

We noemen dit het probleemoplossend handelen. Het eigenlijke rekenen is daar slechts een onder-

deel van, maar wel essentieel voor het resultaat. Het proces van het probleemoplossend handelen 

is in het protocol ERWD gevisualiseerd in het drieslagmodel (zie afbeelding). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoeveel moet je betalen? 

Terug naar het voorbeeld uit de inleiding: De leerling met antwoord € 5,- heeft gedaan 3+2 = 5. 

De leerling met antwoord €1,- heeft gedaan 3–2 = 1. Deze leerlingen hebben een som (bewerking) 

opgeschreven en uitgevoerd. De oplossing van hun som klopte ook nog, maar het probleem speelt 

zich af op de beide schuine zijden van het model: plannen en reflecteren. Het lukt deze leerlingen 

niet om de context te vertalen naar een juiste bewerking. Ook is het lastig voor hen om na te gaan 

of het antwoord klopt. Wat betekenen die 5 en die 1? De leerlingen hebben niet het besef dat zij 

kaarsen en euro’s bij elkaar hebben opgeteld.   

De andere leerlingen hebben de som als volgt uitgerekend: 2+2+2 = 8 en 3x2 = 9. Zij hebben wel 

een juiste bewerking gekozen, maar in de uitvoering een fout gemaakt. De leerling die de euro’s 

drie keer heeft opgeteld heeft nog onvoldoende begrip van het concept vermenigvuldigen. Wanneer 
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zij hun antwoord gereflecteerd hadden op de context hadden zij waarschijnlijk geconcludeerd dat 

het een redelijk groot bedrag is voor drie kaarsen van €2, - . Alleen voor de leerling met het ant-

woord 9 is het zinvol om de tafels verder te oefen. De andere leerlingen moeten ondersteuning 

krijgen op het gebied van plannen en reflecteren; het betekenis verlenen aan de context.  

 

Stapsgewijs 

Het drieslagmodel biedt niet direct de oplossing voor rekenproblemen, maar helpt de leerkracht wel 

om zicht te krijgen op de plaats in het proces waar het mis gaat. Bovendien is het mogelijk om het 

proces te vertalen in denkstappen die de leerling helpen bij het benaderen van een probleem. Die 

denkstappen kunnen er als volgt uit zien: 

Stap 1: Wat is het probleem? Wat ga je doen om het probleem op te lossen? Deze vragen leiden 

tot het plannen van een actie of bewerking. 

Stap 2: Wat ga je doen? Wat ga je uitrekenen? Wat doe je eerst? De uitwerking van de gekozen 

bewerking(en) leiden tot het vinden van een oplossing. 

Stap 3: Wat heb je gedaan? Wat betekent deze oplossing binnen de context waarmee je begon? 

Heb je de bewerking correct uitgevoerd? 

De leerling leert aan de hand van deze vragen zijn rekenwiskundig redeneren en handelen te orde-

nen, te organiseren en systematisch te werken. 

 

Betekenis voor de praktijk 

Nog altijd overheerst in het onderwijs de opvatting dat leerlingen het technisch rekenen moeten 

beheersen om contextproblemen te kunnen oplossen. In het protocol ERWD wordt op grond van 

nieuwe inzichten uitgegaan van het tegenovergestelde. Bij leesproblemen is het zo dat juist het 

aanbieden van betekenisvolle contexten de (technische) leesvaardigheid zich verder ontwikkelt. Zo 

ook bij rekenen: voor het ontwikkelen van functionele gecijferdheid is het rekenen aan de hand van 

betekenisvolle contexten essentieel. Praten over contexten en daarop aansluitend berekeningen 

uitvoeren leiden tot inzichtelijke procedures. Rekenwiskunde problemen kunnen optreden op elk 

van de zijden van de driehoek. Maar al te vaak wordt aan een leerling meer oefenstof voorgelegd 

van een bepaalde technische bewerking, terwijl het probleem zich afspeelt op het gebied van bete-

kenisverlening. Ook het handelingsmodel draagt bij aan het verwerven van begrip en inzicht. 
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Bijlage 5: Zwakke rekenaars ondersteunen 

 

De standaard aanpak bij rekenzwakke leerlingen bevat in ieder geval meer, betere en pedagogi-

sche leertijd en indien nodig kunt u minimaliseren. Dit artikel bevat praktische tips hoe u een en 

ander kunt vormgeven. Veel succes gewenst! 

 

Inleiding 

Er woedt momenteel een rekenoorlog in ons land tussen aanhangers van het huidige rekenen en 

die van het vroegere rekenen. Dat veroorzaakt de nodige verwarring: wie heeft er gelijk? We doen 

daarover geen uitspraak, maar geven op basis van onderzoeksgegevens uit de vakliteratuur en 

vanuit brede praktijkervaring actuele informatie (‘elementen’) door van wat naar ons idee stan-

daard voor de aanpak bij rekenzwakke leerlingen geldt. 

 

Wat is een zwakke rekenaar? 

Een zwakke rekenaar: (1) profiteert minder van impliciete instructie; (2) automatiseert moeizaam; 

(3) heeft snel een overbelast werkgeheugen; (4) maakt zich strategieën moeizaam eigen en leert 

daardoor in een trager tempo. Tevens kan er sprake zijn van: (5) onzekerheid en (6) concentratie-

problemen. 

Een zwakke rekenaar is niet hetzelfde als een leerling met dyscalculie. De eerste heeft meer effec-

tieve leertijd en perfectionering van de reguliere aanpak nodig; de dyscalculist heeft vooral een 

andere aanpak nodig. (We focussen in deze bijdrage op de zwakke rekenaar.) 

 

Meer leertijd 

Om de basisleerstof van de rekenmethode te volgen, heeft de gemiddelde leerling genoeg aan de 

dagelijkse rekenlessen; de rekensterke leerling heeft minder rekentijd nodig en de zwakke reke-

naar méér rekentijd. Anders gezegd: gemiddelde leerlingen hebben genoeg aan de factor 1; reken-

sterke leerlingen aan de factor ¾ of soms zelfs ½ en rekenzwakke leerlingen aan de factor 1½, 2 

of nog meer om zich de basisstof eigen te maken. 

Minimaliseren van de stof heeft weliswaar zin, maar niet op de manier dat van bijvoorbeeld vier 

rijtjes identieke opgaven er maar twee hoeven gemaakt te worden: dan halveer je de benodigde 

tijd terwijl juist dubbele tijd nodig is. Beter is het minimaliseren waarbij minimumdoelen worden 

vastgesteld en gevolgd. Déze minimumstof oefent een zwakke rekenaar desnoods twee keer waar-

door hij dan dubbel zoveel rekentijd krijgt. 

Het ‘meer’ voor de zwakke rekenaar moet substantieel zijn: minstens drie extra rekenlessen per 

week. Sommige scholen hebben om die reden aan het begin van de middag zogenaamde blokuren 

geprogrammeerd voor zwakke lezers en rekenaars. Eén van de kenmerken van de zwakke reke-

naar is immers dat hij/zij zich moeizaam strategieën eigen maakt en daardoor trager leert. Blok-

uren duren een half uur à drie kwartier. Ze zijn structureel vastgesteld en vastgelegd en vallen 

daardoor niet vaak uit. Remediale tijden die zijn ingeroosterd, hebben in de praktijk het nadeel dat 

ze door allerlei oorzaken veel te vaak uitvallen. 

 

Betere leertijd 

We gaan ervan uit dat een rekenles doorgaans bestaat uit instructie, verlengde instructie en ver-

werking. In een betere rekenles blijven deze elementen behouden, maar is de instructie zo excel-

lent, dat de zwakke rekenaar die kan volgen. Wat maakt, voor haar/hem althans, zoal een rekenles 

excellent? 

Bij nieuwe stof fungeert de leerkracht als model die aanvankelijk stap voor stap al pratend en op 

bord noterend de voor haar/hem bestemde strategie voordoet. (Na elke stap pauzeert hij heel 

even om de zwakke rekenaar de gelegenheid te geven ook te noteren in haar/zijn bespreek- of 

werkschrift.) Bij niet meer nieuwe maar toch nog te onbekende stof stelt de leerkracht stap voor 

stap vragen. Elk (tussen)antwoord noteert hij/zij op bord en de leerlingen noteren stap voor stap 

mee in hun schrift. Bij nog te oefenen stof werkt de leerkracht volgens het principe van de begelei-
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de inoefening (bekend van het model directe instructie). Essentieel hierbij is dat de zwakke reke-

naar zoveel mogelijk de denkstappen hardop verwoordt. 

Eigenlijk zou een leerling onafgebroken verwoordend moeten rekenen – daarmee leert hij vele 

malen beter dan met louter papier-en-pen-werk. In de praktijk is dit helaas niet haalbaar. Bij pa-

pier-en-pen-werk dreig je snel de tussenantwoorden te vergeten vanwege je zwakke korte ter-

mijngeheugen als zwakke rekenaar. Als je de tussenantwoorden (of ook andere getallen waaraan 

je tijdens het uitrekenen denkt) onder elkaar mag noteren, kom je tegemoet aan het snel overbe-

laste werkgeheugen. 

Het zal duidelijk zijn dat de blokuren uit de vorige paragraaf niet met pep-werk moeten worden 

ingevuld: dat heeft nauwelijks zin. Tevens verzwakt snel de concentratie bij pep-werk. Meer korte 

pep-perioden zijn effectiever dan enkele lange pep-tijden. 

 

Pedagogische leertijd 

Zwakke rekenaars hebben een hekel gekregen aan rekenen. Hoe haal je ze uit het slop? 

(1) Laat ze pas met zelfstandig verwerken starten als ze een kans van slagen hebben. En: hoe 

nabijer de leerkracht, des te groter de slaagkans. 

(2) Moedig aan en geef positieve feedback. Ook als er veel fouten gemaakt zijn, kun je op z’n 

minst niet-negatieve feedback geven! 

(3) Geef, kortom, de zwakke rekenaar een gevoel van veiligheid. 

 

Een goede reken les 

Waaruit een goede rekenles bestaat, is hiervoor reeds beschreven. Toch is er nog iets meer over te 

zeggen. Er is sprake van een vaste lesstructuur: eerst altijd een kleine tien minuten memoriseren 

en/of algoritmiseren, dan instructie en verlengde instructie en dan zelfstandig verwerken met een 

leerkracht die zoveel mogelijk stand-by is. 

Memoriseren betreft het op peil brengen en houden van de feitenkennis (optellen en aftrekken t/m 

10; optellen type 8+4 en aftrekken type 12-4 en de vermenigvuldig- en deeltafels. Algoritmiseren 

betreft het vlot berekenen van de bewerkingen van het kernrekenen (kernrekenen is het optellen 

en aftrekken t/m 100). Memoriseren en memoriseren is twee: alleen sommetjes maken en snel 

nakijken om het aantal fouten en dus je cijfer te weten, heeft geen zin. Je geeft dan alleen steeds 

een blijk van meer of minder onvermogen. Er moet een duidelijk leerelement zijn bij het nakijken 

én de volgende dagen moeten deze sommetjes terugkeren om kans te maken dat ze ingeslepen 

worden. 

Het algoritmiseren gebeurt altijd in combinatie met getalkennisoefeningen. Voor getalkennis: zie 

verderop. 

 

Essenties voor diverse jaargroepen 

Groep 1 en 2 

Besteed vooral en alleen aandacht aan onderdelen die direct met rekenen te maken hebben, zoals: 

telrij tot 20; cijfers; puur tellen heen en terug; snel hoeveelheden tellen, subiteren (direct herken-

nen van een kleine hoeveelheid). 

 

Groep 2 en 3 

Getalsplitsen t/m 10; getalbeelden t/m 20 

 

Groep 3 

Optellen en aftrekken t/m 10 

 

Groep 4 

Optellen en aftrekken t/m 20; getalkennis t/m 100 (lezen, schrijven, passieve en actieve positiona-

liteitskennis, met en zonder getallenlijn heen en terug tellen al dan niet met sprongen en al dan 

niet bij tientalpasseringen; inwisselen); optellen en aftrekken t/m 100; tafels van 1 t/m 5 en 10. 
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Groep 5 

Getalkennis t/m 1000 (à la getalkennis t/m 100); alle tafels; verticaal rekenen (kolomsgewijs of 

cijferend). 

 

Groep 3 t/m 5 

Oefenen, oefenen en nog eens oefenen van de basale memoriserings-, algoritmiserings- en getal-

kennisaspecten; één strategie voor de zwakke rekenaar. 

 

Groep 6 t/m 8 

Verticale hoofdbewerkingen; breuken/kommagetallen/verhoudingen/ procenten (bkvp) voor zover 

mogelijk (= alleen kerninzicht); dagelijks borgen van het voorgaande (memoriseren, algoritmise-

ren van kernrekenen en getalkennis); geen aparte individuele leerlijn op eigen niveau, maar gelijk, 

opgaand met de jaargroep, minimumroute door de methode. 

 

Groep 7 en 8 

Toetsbare minimumdoelen vaststellen; in ieder geval algoritmiseren / borgen van het kernrekenen; 

memoriseren/op peil houden van de rekenfeiten; bkvp (elementair; geen bewerkingen); praktisch 

meten/tijd/geld; verticaal rekenen (cijferen of kolomsgewijs); rekenmachine. 

Bij kolomsgewijs rekenen niet al te grote getallen gebruiken (t/m 10.000). Bij tijdrekenen vooral 

klokkijken – analoog en digitaal. 

 

Opmerkingen achteraf 

Gebruik de handleiding van de methode op gedegen wijze. Maak je de leerlijnen eigen, zodat je bij 

de instructie weet of een bepaalde opgave op dat moment cruciaal is. 

Voer tijdens bouwoverleg het zogenoemde monitoren in door de werkwijzen te bespreken; afspra-

ken te maken voor observatie bij elkaar in de klas en nabespreking achteraf; resultaten uit te wis-

selen, te bespreken en daaruit conclusies te trekken en acties te ondernemen (= zgn. data driven 

decisionmaking). 

Ga bij het voorgaande uit van hoge verwachtingen. We denken aan die school die acties in die 

jaargroepen ging ondernemen wanneer de gemiddelde LVS-score van een groep bij een afname 

onder B-niveau lag. Door die acties gingen de resultaten van veel zwakke rekenaars omhoog en 

hoefde er pas in een laat stadium geminimaliseerd te worden. 

Kan en/of moet er pas geminimaliseerd worden in de rekenmethode vanaf groep 6? Streef daar-

naar. Indien nodig kan het ook eerder, maar ga daartoe niet te snel over. Voor de nieuwe genera-

tie rekenmethoden komen er doelen voor de minima (voor leerlingen die net boven LWOO-niveau 

uit zullen komen) en de minimale minima (voor toekomstige LWOO-ers) binnen afzienbare tijd bij 

ons beschikbaar. Mocht u daarin interesse hebben, dan kunt u contact opnemen per mail. 

Kan en/of moet een leerling dan nooit overstappen op een individueel programma zoals Maatwerk 

of De Rekentuin? Jawel, maar dat moment kan pas aanbreken als al het voorgaande onvoldoende 

resultaat heeft opgeleverd. 

 

C.C Geluk, december 2009 
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Bijlage 6: Werken met het protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie 

(Korstiaan Karels, gebaseerd op het protocol ERWD) 
 

Het is een lastig probleem met die Dorothé. Ze werkt een eind onder het niveau van de klas met 

een eigen programma. En zelfs daar heeft ze hulp bij nodig. Op andere vakgebieden kan Dorothé 

wel goed meekomen. Het vermoeden van dyscalculie wordt sterker, maar hoe is dat aan te tonen 

en wat dan. Dorothé zal blijvende intensieve ondersteuning moeten krijgen bij de rekenles. 

  

In het protocol ERWD wordt uitgegaan van drie pijlers die elkaar onderling beïnvloeden. De eerste 

pijler is de rekenkundige ontwikkeling van de leerling, de tweede het rekenwiskunde onderwijs en 

de derde de leerkracht. Aan de hand van deze pijlers wordt in dit artikel uitgelegd hoe de school 

een passende aanpak kan bieden voor Dorothé.  

 

Vier fasen 

Voor elke leerling kan de onderwijsbehoefte uitgedrukt worden in een kleur die de ernst van de 

problematiek aangeeft (zie stappenplan). Elke fase heeft zijn eigen specifieke aanpak. Wanneer de 

aanpak succes heeft, blijft de leerling in dezelfde fase of zelfs hoger. Als de aanpak geen effect 

heeft gaat de leerling van groen, via geel en oranje naar rood. Elke fase duurt minimaal een half-

jaar. In dat halfjaar wordt de bijbehorende aanpak toegepast.  

 

In het geval van Dorothé zal de leerkracht moeten beginnen met het observeren van het denken 

en handelen van Dorothé. Het drieslagmodel en het handelingsmodel zoals beschreven in het vori-

ge artikelen vormen daarbij de instrumenten. Tien signaalpunten in de rekenontwikkeling kunnen 

helpen het beeld scherp te krijgen. De bevindingen van de observaties en toetsresultaten worden 

geanalyseerd en geïnterpreteerd. De afstemming van het onderwijs van Dorothé bestaat in het 

bepalen van de onderwijsbehoefte, het selecteren van de juiste leerstof en het kiezen van een ge-

schikte instructie of werkvorm. De hele cyclus duurt ongeveer een halfjaar en hier spreken we van 

diagnosticerend onderwijzen. 

 

Drie sporen 

Wordt de ontwikkelingsachterstand van de leerling zichtbaar gemaakt in vier fasen, de mate van 

afstemming wordt uitgedrukt met drie sporen. Lesgeven op spoor 1 gebeurt door leerkrachten die 

startbekwaam zijn en de klas benaderen als een homogene groep. Er wordt gewerkt volgens de 

rekenmethode en in geringe mate omgegaan met verschillen in de groep. Voor begeleiding van 

leerlingen in de fasen geel, oranje of rood krijgt de leerkracht structurele ondersteuning van een 

interne rekenexpert. 

Op spoor 2 wordt binnen de groep gedifferentieerd met subgroepen. De methode wordt flexibeler 

gebruikt, gebaseerd op inzicht in leerstoflijnen en ontwikkelingslijnen van leerlingen. Deze leer-

kracht stemt lesinhoud en materiaal af op de onderwijsbehoefte van de leerling. Voor leerlingen in 

de fase oranje of rood is er regelmatig ondersteuning door de interne rekenexpert. 

De leerkracht met bekwaamheden op spoor 3 is in staat om naast het werken met subgroepen ook 

individuele hulp te bieden binnen de groep. Hij of zij kan een diagnostisch gesprek voeren en werkt 

voor de begeleiding van leerlingen in de fase oranje en rood samen met de interne of externe re-

kenexpert. 

 

(het stappenplan onderaan dit artikel laat zien hoe de fasen en de sporen in elkaar grijpen bij sig-

nalering, diagnostiek en begeleiding) 

 

Dorothé 

De onderwijsbehoeften van Dorothé zijn op zeker moment te lokaliseren in fase oranje. De proble-

men zijn ernstig, maar in principe door deskundige begeleiding oplosbaar binnen de school. Het is 

nu zaak voor de interne rekenexpert om een beeld te krijgen van het lesgeven in de groep waar 
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Dorothé zit. Wordt er lesgegeven op spoor 1, dan is intensieve begeleiding van de leerkracht nood-

zakelijk. Wordt er lesgegeven op spoor 3, dan kan volstaan worden met regelmatig overleg. Spoor 

2 zit daar tussenin. De vier fasen van ontwikkelingsachterstand en drie sporen van mate van af-

stemming bieden zo een denkkader om te bepalen hoe de ondersteuning wordt vormgegeven. Die 

ondersteuning richt zich in de eerste plaats op Dorothé om haar ontwikkeling naar een hogere fase 

te brengen. Tegelijkertijd is de blik gericht op de mate van afstemming van het onderwijs om deze 

naar een hoger plan te tillen. Uitgesloten moet worden dat er bij Dorothé sprake is van Ernstige 

Reken-Wiskundeproblemen die te wijten kunnen zijn aan de mate van afstemming.  

 

Interne diagnostiek 

Dorothé bevindt zich dus in fase oranje wat betreft de ernst van de problematiek. Dat betekent dat 

er een intern diagnostisch gesprek zal worden gevoerd. Dat is meer dan een gewoon rekengesprek. 

Het gaat hier om een geplande systematische interventie met een duidelijke vraagstelling aan de 

hand van een weloverwogen selectie van reken-wiskundeopdrachten. De bedoeling is om beter te 

begrijpen hoe Dorothé denkt en rekent. Deze diagnostiek kan gedaan worden door de interne re-

kenexpert (zie kader). Het protocol beschrijft de stappen van de interne diagnostiek volgens de 

methodiek van het handelingsgericht werken dat in principe de standaard is. 

De interne diagnostiek resulteert in een rapport dat als basis dient voor het opstellen van een ont-

wikkelingsperspectief en een hulpplan. Dorothé wordt gedurende een halfjaar verder begeleidt door 

de school in fase oranje. Aan het eind van de periode kan beslist worden of zij terug kan naar fase 

geel. 

 

Fase rood 

Leerlingen die een geleidelijke ontwikkeling laten zien, kunnen blijvend intensieve begeleiding krij-

gen in fase oranje. Bij Dorothé is dat helaas niet het geval. Haar rekenontwikkeling stagneert en zij 

dreigt vast te lopen. Nu is het moment aangebroken om een externe deskundige in te schakelen. 

Omdat Dorothé inmiddels in groep 6 zit, kan zij een dyscalculieverklaring krijgen. Bij jonge leer-

lingen tot eind groep 5 wordt alleen een ERW-indicatie afgegeven. Dat veronderstelt dat er nog 

perspectief is op een positieve ontwikkeling. Een dyscalculieverklaring zoals Dorothé nu krijgt geeft 

niet automatisch recht op bepaalde faciliteiten, maar impliceert dat de leerling voortdurende inten-

sieve begeleiding blijft krijgen bij het rekenen. Het gebruik van de rekenmachine kan ook bij toet-

sen worden toegestaan, evenals het bieden van dertig minuten extra tijd en een rustige werkplek. 

  

Tenslotte 

Het is een goede zaak dat de overheid aan het onderwijsveld de mogelijkheid heeft geboden om 

een protocol vast te stellen voor leerlingen met Ernstige Rekenproblemen en Dyscalculie. De sa-

menstellers van dit protocol hebben nadrukkelijk de aandacht gevraagd voor afstemming van het 

onderwijs en zoeken de oorzaak van problemen dus primair in de omgevingsfactoren. Van mensen 

die gewend zijn leerproblemen te benaderen als een stoornis in de aanleg vraagt dit protocol een 

omschakeling. De te nemen stappen prikkelen voortdurend om de blik te richten op de kwaliteit 

van het onderwijsleerproces.  

  

Op ons rust inderdaad de plicht om het onderwijs af te stemmen op de ontwikkeling van de leer-

ling. Daar moeten we alles aan doen wat we kunnen, maar er kan een moment komen dat we 

moeten accepteren dat deze leerling is zoals het is. Om te voorkomen dat we de leerling overvra-

gen. De leerlingenzorg op onze scholen speelt zich af in dat spanningsveld tussen aanleg en omge-

ving. 
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Stappenplan protocol ERWD 

 

Fase Signalering Diagnostiek Begeleiding 

Fase groen Deskundigheid mi-

nimaal op spoor 1: 

Deskundigheid mi-

nimaal op spoor 1: 

Deskundigheid mi-

nimaal op spoor 1: 

Leerling ontwikkelt 

zich gemiddeld of 

goed en functioneert 

in de grote groep. 

Resultaat: 

+: naar fase ‘blauw’ 

0/-: naar fase ‘geel’ 

De leraar observeert 

de leerlingen volgens 

aanwijzingen in de 

methode. 

De interne rekenex-

pert ondersteunt de 

leraar. Hij analyseert 

samen met de leraar 

de resultaten op de 

bloktoetsen en het 

LOVS en stelt een 

groepsplan op. 

De begeleiding vindt 

plaats volgens aanwij-

zingen in de methode. 

Bij te weinig aantoon-

bare vorderingen gaat 

de leerling naar fase 

geel. 

Fase geel, intern 

max. 0,5 jaar 

Deskundigheid mi-

nimaal op spoor 2: 

Deskundigheid mi-

nimaal op spoor 2: 

Deskundigheid mi-

nimaal op spoor 2: 

De leerling ervaart 

geringe rekenwiskun-

de problemen op deel-

gebieden. 

Resultaat: 

+: naar fase ‘groen’ 

0/-: naar fase ‘oranje 

De leraar observeert 

dagelijks op specifieke 

onderdelen, houdt de 

vorderingen op toet-

sen en OVS bij en 

analyseert de resulta-

ten. 

De leraar voert reken-

gesprekken met de 

leerling, analyseert 

het resultaat en stelt 

een begeleidingsplan 

op. 

Leerling krijgt extra 

begeleiding in een 

subgroep. 

Bij te weinig of geen 

aantoonbare vorderin-

gen gaat de leerling 

naar fase oranje. 

Fase oranje, intern 

max. 0,5 jaar 

Deskundigheid mi-

nimaal op spoor 3: 

Deskundigheid mi-

nimaal op spoor 3: 

Deskundigheid mi-

nimaal op spoor 3: 

De leerling ervaart 

ernstige rekenwiskun-

de-problemen op en-

kele of alle deelgebie-

den. 

Resultaat: 

+: naar fase ‘geel’ 

0/-: naar fase ‘rood’ 

De leraar observeert 

dagelijks op specifieke 

onderdelen, houdt de 

vorderingen op toet-

sen en LOVS bij en 

analyseert samen met 

de interne rekenexpert 

de resultaten. 

De leraar voert een 

diagnostisch gesprek 

met de leerling, analy-

seert samen met de 

interne rekenexpert 

het resultaat en stelt 

een individueel hande-

lingsplan op. 

Het schoolteam voert 

de begeleiding uit.  

De leerstof en instruc-

tie worden afgestemd 

op de onderwijsbe-

hoeften van de indivi-

duele leerling. 

Bij te weinig of geen 

aantoonbare vorderin-

gen wordt de leerling 

aangemeld voor ex-

tern onderzoek. 

Fase rood, intern 

max. 0,5 jaar 

Extern: Extern/intern: Intern evt. extern: 

De problemen zijn 

ernstig en hardnekkig. 

De leerling wordt aan-

gemeld voor extern 

onderzoek 

Resultaat: 

+: naar fase ‘oranje’ 

0/-: bijstellen hande-

lingsplan en dyscalcu-

lieverklaring, blijvende 

begeleiding in fase 

rood. 

De externe onderzoe-

ker verzamelt infor-

matie over de leerling 

en stelt verslag op. 

De externe onderzoe-

ker voert het diagnos-

tisch onderzoek uit en 

stelt samen met het 

team een individueel 

handelingsplan op. 

Het schoolteam voert 

de begeleiding uit. 

De leerstof en de in-

structie worden afge-

stemd op de onder-

wijsbehoeften van de 

individuele leerling. 

Indien nodig wordt de 

begeleiding uitgevoerd 

door een externe ex-

pert in nauw overleg 

met de school. 
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Bijlage 7: Het diagnostisch rekengesprek 

 

In het Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (Van Groenestijn, Borghouts & 

Janssen, 2011), wordt het rekengesprek genoemd als instrument bij leerlingen met geringe reken-

problemen. Wat is eigenlijk een rekengesprek? Bij wie pas je het rekengesprek toe, en hoe werkt 

het? En. . . is het werkelijk een probaat middel voor leerlingen die vastlopen bij geringe rekenpro-

blemen? 

 

Het rekengesprek is een praktisch rekengespreksinstrument, waarmee leraren in het dagelijks re-

kenwerk van de leerlingen kunnen analyseren.  

Het doel is om tot een betere afstemming op de onderwijsbehoeften van de leerlingen te komen en 

daardoor de rekenopbrengsten van de leerlingen te verhogen door samen met de leerling te ont-

dekken op welke wijze de rekeninstructie van de leerstof het beste afgestemd kan worden op de 

onderwijsbehoeften van de leerling. 

 

Het rekengesprek wordt ingezet bij leerlingen met geringe rekenproblemen (matig bij methodeon-

afhankelijke en methodeonafhankelijke toetsen). Het rekengesprek kan zowel op subgroepniveau, 

individueel niveau als in de groep ingezet worden. 

 

Een rekengesprek vraagt de volgende acties van leerkrachten: 

 

Observeren:  

De manier waarop de leerling de taak aanpakt (eerst oriënteren of meteen beginnen); maakt hij 

gebruik van materiaal of vingers (verborgen?); 

 

Vragen stellen: 

1. leerlingen hardop laten denken tijdens de probleemoplossing; 

2. de leerling na het geven van het antwoord vragen hoe hij tot dat antwoord is gekomen: hoe 

deed je dat? Welke getallen heb je gebruikt? Was er nog meer waar je aan moest denken? 

 

Variëren van opgaven:  

Wanneer de leerling op de afgenomen toets bepaalde taken niet heeft kunnen oplossen, kan in het 

diagnostisch proces een aantal alternatieve opgaven aangeboden worden die net iets eenvoudiger 

zijn dan de toetsopgave. Er wordt dan gekeken hoe de leerling deze opgaven oplost. 

Lukt dat niet, dan worden nog eenvoudiger opgaven aangeboden.  

Lukt het wel, dan wordt de toetsopgaven opnieuw aangeboden en wordt nagegaan of de leerling de 

link kan leggen tussen de oplossing van de alternatieve opgaven en de toetsopgave. 

 

Hulp bieden - vier niveaus: 

1) Structureren van de opgave, bijvoorbeeld door te visualiseren of door het werken met concreet 

materiaal. 

2) Complexiteit verminderen.  

Aanbieden van opgaven die qua vraagstelling en moeilijkheid ongeveer vergelijkbaar zijn met 

de niet goed opgeloste rekenopgaven. 

3) Verbale en/of materiële hulp geven. Informatieve vragen stellen over de opgave. 

Het aanbieden van een oplossingsstrategie; bijvoorbeeld 6x7 uitrekenen  herhaald optellen 

7+7+7+7+7+7, dubbelen 3 x 7 + 3 x 7). 

4) Modelleren: de leerkracht doet de strategie voor terwijl de leerling goed oplet. 

 

De vier niveaus hulp zeggen iets over de instructiebehoefte(n) van de leerlingen. Hoe meer hulp 

een leerling in de rekendiagnostische fase nodig heeft, des te meer – individuele- ondersteuning 

hij/zij nodig heeft in het rekenonderwijs. Die ondersteuning betreft dan zowel specifieke instructie 
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als een specifiek programma.  

 

Om het rekengesprek te verduidelijken hieronder een voorbeeld: 

 

Rekendomein 1: getallen en bewerkingen: 

Schattend rekenen 

 

voorbeeldopgave: 

6 kaarten (13,5 cm x 13,5 cm) kosten €11,50. 

Wat is de prijs van 1 kaart ongeveer? 

Antwoorden: 

a) €0,50      

b) €1,50                          

c) €2,00                                

d) €6,00            

                     

1. Structureren van de opgave: 

Uitgangspunt: inhoud opgave gestructureerd uitschrijven. 

 Als je 6 kaarten koopt, kosten die €11,50. 

 Ze willen nu weten wat de prijs van 1 kaart is. 

 Welke som hoort daarbij? 

 

2. Complexiteit verminderen 

Uitgangspunt: kleinere getallen, geen halve euro’s. 

 Als je 3 kaarten koopt, kosten die €6,00. 

 Ze willen nu weten dat de prijs van 1 kaart is. 

 Welke som hoort daarbij? 

 

3.  Verbale en/of materiële hulp geven. 

Uitgangspunt: informatieve vragen stellen naar begrip opgave en/of schematische weergave geven 

van de opgave in de tekst. 

 Hoeveel kosten 3 kaarten? 

 Nu willen ze weten wat 1 kaart kost. 

 Welke som zou je dan uit moeten rekenen? 

 Welk antwoord is het zeker niet? 

 

 De som is €6,00:3 

 Stel dat je uitgaat van de antwoorden: 

- €0,50  → 3 kaarten kosten dan 3x€0,50= 

- €1,50  → 3 kaarten kosten dan 3x€1,50= 

- €2,00  → 3 kaarten kosten dan 3x€2,00= 

- €6,00  → 3 kaarten kosten dan 3x€6,00= 

 Welke is nu het goede antwoord? 

 

4. Model-leren. 

Uitgangspunt: voordoen, samendoen, nadoen 

 De som is €6,00 : 3= 

 Ik weet dat 1 keer 3 = 3 

 En dat 2 keer 3 = 6 

 3 past dus 2x in 6 en 6:3=2 

 Welk antwoord is dus goed? Antwoord C 
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Notatie procesonderzoek (diagnostisch rekengesprek) 

 

 Stap 1 

Meer struc-

tuur (S+) 

Stap 2 

Minder com-

plex (C-) 

Stap 3 

Verbale hulp 

(VH) 

Stap 4 

Materiële hulp 

(MH) 

Stap 5 

Model-leren 

van stap 4 

(MOD) 

Getallen en 

bewerkingen 

 

 

 

 

 

 

    

Getallen en 

getalrelaties 

 

 

 

 

 

 

    

Hoofdrekenen 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Schattend 

rekenen 

 

 

 

 

 

 

    

Bewerkingen 

waarbij uitre-

kenpapier 

mag worden 

gebruikt 

     

Verhoudingen, 

breuken en 

procenten 

 

 

 

     

Meten en 

meetkunde, 

tijd en geld 
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Bijlage 8: Dyscalculie Signaallijn (RSL) 

 

Dyscalculie Signaallijn (RSL) gedurende de schoolloopbaan  

_______________________________________________________________________________ 

OPSTART 

 

Leerling:    

Geb. datum:  

DL leerling bij start:                             

Start volgtraject:  

Jaargroep bij start: 

Opgestart door leerkracht:  

_______________________________________________________________________________ 

STAP 1: WAARNEMEN en PLANNEN (observaties, diagnostische gesprekken, werk- en toetsanalyse) 

Waarom onderneem je stappen? Wat valt je op?  

 

Wat is er al bekend? Zijn er risicofactoren?  

 

Bovenstaande is op (- datum- ) besproken met: Meerschools Intern Begeleider en/of Orthopeda-

goog 

 

Conclusies en afspraken: 

- … 

- … 

- … 

 Voor deze leerling wordt de Dyscalculie Signaallijn (RSL) opgestart. De leerling heeft niet (lan-

ger) voldoende aan het basis/minimumaanbod en zal binnen de groep extra ondersteuning krijgen 

d.m.v.: 

 

* Meer rekentijd 

* Aangepaste instructie 

* … 

 

Dit aanbod wordt verwerkt in een hulpplan 

_______________________________________________________________________________ 

STAP 2: HANDELEN 

 

Verwerk het aanbod in een individueel hulpplan, benadruk hierin de aanpassing in instructie en 

leerstof / tijd. 

Deze leerling heeft ten minste 3x specifieke training per week nodig (minimaal 60 min.) bovenop 

het basisaanbod (frequentie gaat boven duur).  

Geef duidelijk aan hoe je dit in de praktijk gaat inplannen en uitvoeren.  

Beschrijf regelmatig kort de voortgang in het tabblad ‘Uitvoering’ in het hulpplan.  

 

Bovenstaande handelingsplanning (doel, inhoud, aanpak, organisatie) is te vinden in de volgende 

hulpplan(nen): 

Rekenen met startdatum ...... 

 

Tussenevaluaties zijn in een groepsplan te vinden onder de tab ‘Uitvoering’. 

_______________________________________________________________________________ 
STAP 3: CHECKEN 
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Regelmatig, maar in ieder geval na elke toets/dictee noteert de leerkracht in tabblad ‘Uitvoering’ 

kort en bondig of/ hoe de extra ondersteuning het basisaanbod heeft kunnen versterken. Wat 

werkt goed? Zijn er aanpassingen nodig? Dit gebeurt op verschillende manieren: 

 

o Met de leerling: de leerkracht geeft in gesprek met de leerling d.m.v. positieve, taakgerichte 

feedback een reactie op het proces en samen wordt besproken hoe de voortgang t.a.v. de doe-

len verloopt. 

o Observaties 

o Werk- en toetsanalyse 

o Diagnostisch rekengesprek 

 

Daarnaast wordt het plan 4 x per jaar (groepsbesprekingen) geëvalueerd en wordt de voortgang 

t.a.v. de doelen besproken met de Meerschools Intern Begeleider en/of Orthopedagoog.  

Voorafgaand hieraan worden de Cito toetsuitslagen, overige toetsen en bovenstaande tussenevalu-

aties geanalyseerd en geëvalueerd in het hulpplan. 

 

Vervolgstappen worden besproken en ouder(s)/verzorger(s) worden door de leerkracht ingelicht. 

Conclusies en Afspraken worden opgenomen in het hulpplan. 

______________________________________________________________________________ 

STAP 4: ANALYSEER EN REAGEER 

 

Na de groepsbespreking of na zelf geconstateerde bijzonderheden, wordt het plan aangepast, aan-

gescherpt en verder uitgevoerd.  

 

Mocht blijken dat de mogelijkheden van de ondersteuning binnen school niet toereikend zijn, dan 

wordt er in overleg met Meerschools Intern Begeleider/ Orthopedagoog en ouder(s)/verzorger(s) 

besloten ondersteuning door externen (zorgniveau 4) in te schakelen. 

 

Conclusie en Afspraken worden opgenomen in het hulpplan. 

_______________________________________________________________________________ 

Zet een kruis voor het zorgniveau dat/ de zorgniveaus die van toepassing is dit lopende schooljaar. 

 

    AANBOD ZORGNIVEAU 1 (basisaanbod in het groepsplan),  

    AANBOD ZORGNIVEAU 2 (extra oefening in de groep; verlengde instructie),  

    AANBOD ZORGNIVEAU 3 (extra aanpassingen in instructie en aanbod binnen de groep) 

    AANBOD ZORGNIVEAU 4 (training o.l.v. externen), uitgevoerd door:… van instantie:… 

 

Is er aanvullend onderzoek uitgevoerd?  

Zo ja:  

Datum: 

Uitgevoerd door: 

Bevindingen/ Conclusie: 

_______________________________________________________________________________ 

Volglijn uitgevoerd? 

Check leerkracht, d.d. ..- ..- 2013: dossier in orde? 

Gegevens verwerkt in het hulpplan? 

Opmerkingen: 

 

Check MIB/ Orthopedagoog d.d. ..- ..- 201.: dossier in orde? 

Gegevens verwerkt in het hulpplan? 

Opmerkingen: 
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Overdracht nieuwe leerkracht? 

Gegevens verwerkt in het hulpplan? 

Datum: 

Overgedragen door..........aan........... 
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Deel 2  
 

Praktijk  
 
Stappenplannen en bijbehorende kwaliteitskaarten 
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Stappenplan groep 1 
 
  

Stap Moment in 
ontwikkeling 

Actie door leerkracht (en IB-er)  

1 intake Bij de intake wordt gekeken in hoeverre is sprake is van 
risicofactoren op het gebied van Dyscalculie: 

 Hardnekkige leerproblemen, op het gebied van 
rekenen, in de familie 

 

2 Aanvang groep Alle leerlingen 

Wenperiode  

Stimuleren van geletterdheid middels de uitgangspun-
ten van beginnende gecijferdheid 

 

3 Januari Alle leerlingen 

Observatielijst invullen middels het schoolobservatie-
systeem. 

Eventueel afname Cito Rekenen voor Kleuters M1. 

Zorgleerlingen: 
Hulpplan opstellen*  

 

4 Januari-juni Zorgleerlingen: 
Aanbod verrijken voor leerling die onvoldoende opste-
ken van het aanbod van gecijferde activiteiten en opval-
len in het schoolobservatiesysteem op het gebied van 
rekenvoorwaarden.  

 

5 Juni Alle leerlingen 

Observatielijst invullen middels het schoolobservatie-
systeem. 

Eventueel afname Cito Rekenen voor Kleuters E1 of 
Utrechtse Getalbegrip Toets. 

Hulpplan opstellen voor lln met een onvoldoende rekenont-
wikkeling 

 

6 Einde schooljaar Overdracht 

Overdracht naar de volgende groep 

 

 
 
* Hulpplannen 
Hulpplan worden opgesteld voor leerling die onvoldoende opsteken van het aanbod van gecijferde activi-
teiten en opvallen in het schoolobservatiesysteem op het gebied van rekenvoorwaarden. 
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Stappenplan groep 2  
 
Stap Moment in 

leerjaar 
Actie door leerkracht (en IB-er)  

1 Aanvang groep Stimuleren van gecijferdheid middels de uitgangspunten van 
beginnende gecijferdheid 

Gericht aanbod verrijken  

 

 

2 Januari Alle leerlingen 

Observatielijst invullen middels het schoolobservatie-
systeem 

Eventueel afname Cito Rekenen voor Kleuters M2 of 
Utrechtse Getalbegrip Toets. 

Zorgleerlingen: 
Hulpplan opstellen*. 

 

3 Januari-juni Zorg leerlingen: 
Aanbod verrijken voor leerling die onvoldoende opste-
ken van het aanbod van gecijferde activiteiten en opval-
len in het schoolobservatiesysteem op het gebied van 
rekenvoorwaarden.  

 

4 Juni Alle leerlingen 

Observatielijst invullen middels het schoolobservatie-
systeem. 

Eventueel afname Cito Rekenen voor Kleuters E2 of 
Utrechtse Getalbegrip Toets. 

Zorgleerlingen: 
Hulpplan opstellen voor leerlingen met een onvoldoen-
de rekenontwikkeling en die de doelen van groep 2 niet 
hebben bereikt. 

 

6 Einde schooljaar Overdracht naar de volgende groep 

Overgangsrapportage groep 2-groep 3 

Observatie  einddoelen van groep 2 

Advies voor de leerkracht van groep 3 

 

 
* Hulpplannen 
Hulpplan worden opgesteld voor leerling die onvoldoende opsteken van het aanbod van gecijferde activi-
teiten en opvallen in het schoolobservatiesysteem op het gebied van rekenvoorwaarden 
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Effectief rekenonderwijs in groep 1-2 

 
                                                                    
 Gerichte aandacht besteden aan tellen en getalbegrip  
 Aan het einde van groep 2:  

 -  kennen kinderen de cijfersymbolen  
 -  kunnen kinderen tot 20 tellen  
 -  kunnen kinderen vanaf een gegeven getal verder tellen  
 -  kunnen kinderen terugtellen vanaf 10  
 -  kunnen kinderen de buurgetallen noemen van getallen tot 20  

 Problemen in de rekenontwikkeling zien aankomen en tijdig ingrijpen  

 
Veel aandacht besteden aan gecijferdheid en wiskundige ori ntatie  
Het is goed om al vanaf het begin van de kleuterperiode veel (minimaal 20 minuten per 
dag) aan                                                                  ntatie. Door 
vaak te tellen met kinderen, doo samen prentenboeken waarin wiskundige verschijnse-
l         m ’                m                     l z  ,         m     l               
rekenhoek in te richten en door met kinderen gesprekjes te voeren in de kleine kring, 
wordt de belangstelling van kinderen gewekt en kan de wiskundige ontwikkeling van 
kinderen, het leren tellen en de ontwikkeling van het getalbegrip gestimuleerd worden. 
Dit moet echter wel goed doordacht, systematisch en doelgericht gebeuren. Soms kun-
                   v        ‘   l’ pl    v     . D                 l          llen, de 
cijfers of de wiskundige activiteit centraal. Maar veel vaker zal het tellen, het vergelijken 
van aantallen, of aspecten van getalbegrip in een betekenisvolle context aan de orde 
  m  . D  ‘        ’ z        l           v                   v     . Er zijn verschillen-
         nboeken die leerkrachten kunnen helpen bij het zoeken naar geschikte activitei-
          m ’ .  
Jonge kinderen zijn vaak nieuwsgierig naar dingen die te maken hebben met tellen, ge-
  l     p                          .    z        nteresseerd in het eerlijk verdelen, en ge-
nieten ervan om samen telspelletjes te spelen, en om te praten over wiskundige ver-
schijnselen. 
 
Gerichte aandacht besteden aan tellen en getalbegrip  
De rekenontwikkeling van kinderen komt bij de meeste kinderen niet vanzelf op gang. 
Bijna alle kinderen hebben het nodig om hierin gestimuleerd te worden. In de kleuter-
groepen kan de ontwikkeling van het getalbegrip en het leren tellen worden gestimu-
leerd. Want bij het leren rekenen spelen deze vaardigheden een belangrijke rol. Het is 
gunstig voor de rekenstart van kinderen wanneer hier al in groep 1 en 2 gerichte aan-
dacht aan wordt besteed.  
 
Hierbij zijn echter wel een aantal aandachtspunten van belang:  
 

- Getalbegrip en het leren tellen komen het beste tot ontwikkeling in speelse en be-
tekenisvolle activiteiten. Alledaagse situaties kunnen worden aangegrepen om 
met tellen, cijfers en aspecten van getal begrip bezig te zijn.  

 Wie heeft de meeste kastanjes gevonden?  
 Hoeveel kinderen zijn er vandaag in de klas?  
 Hoeveel nachtjes moeten we nog slapen voor we op schoolreis gaan?  
 Hoe oud is de juf?  
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Het gaat hier om gesprekjes, telliedjes of -rijmpjes, raadspelletjes.  
 

- Risicokinderen die te weinig profiteren van de tel- en rekenactiviteiten in de klas 
hebben extra instructie nodig. Afwachten tot de telontwikkeling vanzelf op gang 
komt is bij deze leerlingen doorgaans niet verstandig. De instructie voor risico-
kinderen gebeurt bij voorkeur in kleine groepjes en vanuit betekenisvolle situa-
ties. Daarbij is er in eerste instantie veel ruimte voor kinderen om zelf een in-
breng te hebben. Wanneer kinderen van deze open werkwijze onvoldoende pro-
fiteren of ze brengen zelf weinig in, verschuift de aanpak van de leerkracht naar 
een meer sturende aanpak waarbij het tellen meer expliciet aan de orde komt.  

 
- Het is erg belangrijk dat het stimuleren van de telontwikkeling en het getalbegrip 

                v l        v    l    . E         pl              ‘m   ’. S    s-
ties voor activiteiten zijn te vinden in verschillende bronnenboeken. Aan de hand 
van bijvoorbeeld de tussendoelen van het Freudentalinstituut (zie Jonge kin-
deren leren rekenen, Wolters Noordhoff) kan de school registreren wanneer aan 
de verschillende tussendoelen expliciet aandacht wordt gegeven. 

 
Aan het einde van groep 2 kunnen kinderen vlot tot twintig tellen en kennen kinderen de 
bijbehorende cijfersymbolen 
Kinderen die aan het begin van groep 3 vlot tot twintig kunnen tellen en de cijfersymbo-
len kennen, kunnen een goede rekenstart maken. Met tellen tot twintig wordt overigens 
meer bedoeld dan alleen het akoestisch opzeggen van de telrij. Hierbij moet ook gedacht 
worden aan het terugtellen vanaf getallen tot tien, het vergelijken van kleine hoeveelhe-
den, en het kunnen noemen van de buurgetallen van getallen tot twintig. Ook het in een 
oogopslag her- kennen van kleine hoeveelheden (subiteren) is een belangrijke voorspel-
ler voor het rekenen in groep 3.  
 
Problemen in de rekenontwikkeling zien aankomen en tijdig ingrijpen 
Rekenproblemen kondigen zich vaak al vroeg aan. Dat betekent dat er ook al heel vroeg 
iets gedaan kan worden om ernstiger te voorkomen. Leerkrachten in de kleutergroepen 
moeten dus al vanaf het begin goed letten op bepaalde signalen. Welke leerlingen heb-
ben moeite met het opzeggen van de telrij, herkennen van cijfersymbolen, vergelijken 
van hoeveelheden of het snel overzien can kleine hoeveelheden? Er zijn verschillende 
toetsen in omloop waaarmee een nauwkeuriger beeld van de ontwikkeling van het ge-
talbegrip en het tellen kan worden verkregen en waarmee risicoleerlingen kunnen wor-
den opgespoord.  
 
V  v l              l         m         l  . D                l   l      ‘                
    z   ’                    l v     l        v  l      . H            l                  k-
keling van leerlingen daarmee is geholpen. Doe met de leerlinge liever zo snel mogelijk 
extra oefeningen. Hoe eerder hieaten in de ontwikkeling van getalbegrip en tellen wor-
den opgespoord en verholpen, des te kleiner de kans dat de leerling rekenproblemen 
krijgt. Een goed aanbod in de kleutergroepen draagt in belangrijke mate bij aan het ma-
ken van een goede rekenstart in groep 3.  
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Stappenplan Groep 3 
 
Stap Moment in leer-

jaar 
Actie door leerkracht (en MIB-er) 

1 Start schooljaar Beginsituatie vastleggen 

 

2 Aanvang schooljaar – 
okt/nov 

Interventieperiode 1a 

Zorgleerlingen: 

Voortzetting hulpplan opgezet eind vorige groep 

 

3 Okt/nov Tussenmeting 1 

Methodetoetsen 

 

Extra informatie:  

Na herhalingslessen kijken of de gewenste doelen bereikt zijn 

Diagnostisch rekengesprek leerkracht-leerling 

 

4 Okt/nov-jan/feb Interventieperiode 1b 

Hulpplan opstellen of bijstellen of opnemen/aanpassen van het groepsplan 
voor leerlingen die uitvielen bij tussenevaluatie 

 

5 Jan/feb Hoofdmeting 1 

Alle leerlingen: 

Cito rekenen/wiskunde M-toets 

Methodetoetsen 

Extra informatie:  

Na herhalingslessen kijken of de gewenste doelen wel bereikt zijn 

Diagnostisch rekengesprek leerkracht-leerling 

Eventueel: 

TTR voor automatiseren 

6 Jan/feb-april Interventieperiode 2a 

Hulpplan opstellen of bijstellen of opnemen/aanpassen van het groepsplan 
voor leerlingen die uitvielen bij de evaluatie 

 

7 April Tussenmeting 2* 
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methodetoetsen 

Extra informatie:  

Na herhalingslessen kijken of de gewenste doelen bereikt zijn 

Diagnostisch rekengesprek leerkracht-leerling 

Eventueel: 

nogmaals afnemen laatste Cito (lange termijn) 

TTR voor automatiseren 

8 April- mei/juni Interventieperiode 2b 

Hulpplan opstellen of bijstellen of opnemen/aanpassen van het groepsplan 
voor leerlingen die uitvielen bij de tussenevaluatie 

 

9 Mei/juni Hoofdmeting 2 

Alle leerlingen: 

Cito rekenen/wiskunde E-toets 

Methodetoetsen 

Extra informatie:  

Na herhalingslessen kijken of de gewenste doelen bereikt zijn 

Diagnostisch rekengesprek leerkracht-leerling 

Eventueel: 

TTR voor automatiseren 

10 Juni/juli Opstellen plannen voor het nieuwe schooljaar 

 

11 Juli/aug Overdracht met nieuwe leerkracht(en) 

 

*Tussenmetingen worden altijd als individuele toets ingevoerd in parnassys. Gebruik van de uitkomst alleen de 
Vaardigheidsscores en/of DLE om te kijken of er groei is of niet. Niveauwaarde en niveau zijn niet aangepast 
aan het meetmoment en geven daarom niet de juiste informatie. 
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Effectief rekenonderwijs in groep 3 
 
Doelen vanuit de leerlijn: 
Begin-Midden groep 3: 
* getallen schrijven 1 - 10 
* herkennen van rekentekens 
* inzicht in optellen tot 10 
* inzicht in aftrekken tot 10 
* splitsen tot 10 
* hanteren van rekentekens 
* uitvoeren + en – tot 10 
* klokkijken hele + halve uren 
 
Midden-Eind groep 3: 
* tellen met sprongen 2, 5, 10 
* inzicht in getallen tot 20 
* uitvoeren + en – tot 20 zonder overschrijding tiental 
* uitvoeren + en – tot 20 met overschrijding tiental 
* splitsen tot 20 
* klokkijken hele + halve uren + kwartieren 
* optellen met tientallen tot 100 
* benoemen oneven en even getallen 
(Uit: Van Kerndoel tot Referentieniveau (2013), M. van der Stap) 
 
Effectief rekenonderwijs in groep 3 
 

• Tijdig signaleren en ingrijpen  
• Zwakke rekenaars meer instructie en oefentijd geven  
• Aan het einde van groep 3 is het optellen en aftrekken tot 10 gememoriseerd  

 
Tijdig signaleren en ingrijpen 
Door gebruik te maken van de methodegebonden toetsen en door de toetsen uit het 
leerlingvolgsysteem af te nemen, komt u zwakke rekenaars tijdig op het spoor. Vervol-
gens is het belangrijk om na het signaleren van rekenproblemen goed te analyseren 
waardoor de problemen worden veroorzaakt. U kunt dan tijdig de juiste maatregelen 
nemen. Wanneer een leerling uitvalt op een rekentoets, hoeft dat niet perse problema-
tisch te zijn. Dat zich af en toe eens een hobbel voordoet in de rekenontwikkeling van 
een leerling hoort bij het leren rekenen. Het is niet ernstig, mits de leerkracht op tijd de 
juiste dingen doet. Daarmee kan een leerkracht voor- komen dat de problemen groter 
worden, en een leerling gedemotiveerd raakt voor rekenen. 
Bij het analyseren van de groepsresultatenis het belangrijk dat de vraag gesteld wordt 
wat deze resultaten zeggen over het rekenonderwijs dat leerlingen hebben gekregen.Op 
dezewijze kunnen leerkrachtenleren van de informatiedie de toetsresultaten verschaf-
fen, en kan in het team of metde inter 
ne begeleider besproken worden hoe het rekenonderwijs kan worden verbeterd. 
 
Zwakke rekenaars meer instructive en oefentijd geven 
Kinderen verschillen van elkaar vooral in de tijd die ze nodig hebben om bepaalde vaar-
digheden onder de knie te krijgen. Zwakke rekenaars hebben vooral meer tijd voor extra 
instructie en extraoefening nodig. Laat zwakke rekenaars niet in eigen tempo door de 
methode gaan, maar houd ze zo lang 
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mogelijk bij de groep en geef ze daarnaast extra instructie en oefening. De 
resultaten wor-den beter wanneer ze de groepsinstructie volgen en daarnaast verleng-
deinstructie en oefening krijgen. Tijdens de verlengde instructie herhaalt u de instructie 
voor de zwakke rekenaars in dekleine groep. U geeft de instructie nu in kleine stapjes en 
op een sturende manier. Ook pre-teaching kan heel goed werken. Het kan een positief 
effect hebben op de motivatie van zwakke rekenaars als de groepsinstructie met hen 
vooraf al wordt doorgesproken. Een goede aanpak voor zwakke rekenaars is het princi-
pe van voordoen – samen doen – zelf doen. Bij deze werkwijze legt u expliciet uit door 
hardop voor te rekenen wat de leerling daarna samen met u bij een vergelijkbare opgave 
doet. Naarmate u merkt dat de leerling het principe beter begrijpt, neemt uw ondersteu-
ning al meer af en rekent de leerling steeds meer zelfstandig. 
 
Aan het einde van groep 3 is het optellen en aftrekken tot tien gememoriseerd 
Leerlingen moeten aan het eind van groep 3 het optellen en aftrekkentot 10 hebben ge-
memoriseerd. Dat betekent dat sommen als 4 + 3 = 7, 6 + 3 = 9, 9 – 4 =5 voor alle leer-
l      ‘       ’          z   . D                  l            z   z                  e-
oriënteerd in de telrij tot 100. Dit is met het oog op een goede aansluiting echt het mini-
male streefniveau. 
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Stappenplan groep 4 
 
Stap Moment in leer-

jaar 
Actie door leerkracht (en MIB-er) 

1 Start schooljaar Beginsituatie vastleggen 

 

2 Aanvang schooljaar – 
okt/nov 

Interventieperiode 1a 

Zorgleerlingen: 

Voortzetting hulpplan/groepsplan opgezet eind vorige groep 

 

3 Okt/nov Tussenmeting 1 

methodetoetsen 

 

Extra informatie:  

Na herhalingslessen kijken of de gewenste doelen bereikt zijn 

Diagnostisch rekengesprek leerkracht-leerling 

Eventueel: 

nogmaals afnemen laatste Cito (lange termijn) 

TTR voor automatiseren 

4 Okt/nov-jan/feb Interventieperiode 1b 

Hulpplan opstellen of bijstellen of opnemen/aanpassen van het groepsplan 
voor leerlingen die uitvielen bij tussenevaluatie 

 

5 Jan/feb Hoofdmeting 1 

Alle leerlingen: 

Cito rekenen/wiskunde M-toets 

Methodetoetsen 

Extra informatie:  

Na herhalingslessen kijken of de gewenste doelen bereikt zijn 

Diagnostisch rekengesprek leerkracht-leerling 

Eventueel: 

TTR voor automatiseren 

6 Jan/feb-april Interventieperiode 2a 

Hulpplan opstellen of bijstellen of opnemen/aanpassen van het groepsplan 
voor leerlingen die uitvielen bij de evaluatie 
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7 April Tussenmeting 2 

methodetoetsen 

 

Extra informatie:  

Na herhalingslessen kijken of de gewenste doelen bereikt zijn 

Diagnostisch rekengesprek leerkracht-leerling 

Eventueel: 

nogmaals afnemen laatste Cito (lange termijn) 

TTR voor automatiseren 

8 April- mei/juni Interventieperiode 2b 

Hulpplan opstellen of bijstellen of opnemen/aanpassen van het groepsplan 
voor leerlingen die uitvielen bij de tussenevaluatie 

 

9 Mei/juni Hoofdmeting 2 

Alle leerlingen: 

Cito rekenen/wiskunde E-toets 

Methodetoetsen 

Extra informatie:  

Na herhalingslessen kijken of de gewenste doelen bereikt zijn 

Diagnostisch rekengesprek leerkracht-leerling 

Eventueel: 

TTR voor automatiseren 

10 Juni/juli Opstellen plannen voor het nieuwe schooljaar 

 

11 Juli/aug Overdracht met nieuwe leerkracht(en) 

 

*Tussenmetingen worden altijd als individuele toets ingevoerd in parnassys. Gebruik van de uitkomst alleen de 
Vaardigheidsscores en/of DLE om te kijken of er groei is of niet. Niveauwaarde en niveau zijn niet aangepast 
aan het meetmoment en geven daarom niet de juiste informatie. 
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Effectief rekenonderwijs in groep 4 
 
Doelen vanuit de leerlijn: 
 
Begin-Midden groep 4: 
* automatiseren + en – tot 10 
* inzicht hebben in getalstructuur tot 100 
* vlot hanteren getallenrij tot 100 
* getallen tot 100 aflezen en opschrijven 
* optellen tot 100 zonder overschrijding tiental 
* aftrekken tot 100 zonder overschrijding tiental 
* automatiseren tot 20 met en zonder overschrijding tiental 
* automatiseren tafels /deeltafels 1, 2, 3, 5 en 10 
* lijnen meten (cm) met liniaal 
* herkennen /benoemen munten en biljetten 
 
Midden-Eind groep 4: 
* optellen tot 100 met overschrijding tiental 
* aftrekken tot 100 met overschrijding tiental 
* stipsommen + en – tot 20 
* aflezen eenvoudige grafieken 
* automatiseren tafels/ deeltafels 4, 8/ 6, 9 en 7 
* geldrekenen tot 100 eurocent 
(Uit: Van Kerndoel tot Referentieniveau (2013), M. van der Stap) 

 
Effectief rekenonderwijs in groep 4 
 

• Start elke rekenles met een automatiseringsoefening van 5 – 10 minuten  
• Ruime aandacht besteden aan het oriënteren in de telrij tot 100  
• Medio groep 4 is het optellen en aftrekken tot twintig geautomatiseerd  
• Eind groep 4 kunnen kinderen vlot optellen en aftrekken tot 100  
• Extra tijd en instructie voor zwakke rekenaars bieden  

 
Start elke rekenles met een automatiseringsoefening van 5 – 10 minuten 
Voor de meeste kinderen geldt dat rekenvaardigheden pas na herhaalde oefening 
geautomatiseerd verlopen. Het alleen begrijpen van een strategie is wel belangrijk, maar 
nog onvoldoende. Voor het rekenen tot twintig, tot honderd, de tafels van vermenigvul-
diging en de deeltafels geldt dat ze uiteindelijk geautomatiseerd moeten verlopen. Dit 
kan alleen worden bereikt door deze vaardigheden regelmatig en structureel te oefenen. 
Werkbladen vol met sommetjes zijn meestal minder effectief. Met korte, intensieve en 
interactieve oefensessies aan het begin van elke rekenles bereikt u meer resultaat. Het 
verdient aanbeveling om het aantal strategieën en vaardigheden dat u inoefent te be-
perken. Ook in de hogere leerjaren dienen eenmaal verworven vaardigheden onderhou-
             . H                v l        m z ’                   p              
hoogste 10 minuten. Daarna gaat u aan de slag met de rekenles zoals die door de method 
wordt voorgesteld of begint u de groepsinstructie. 
 
Ruime aandacht besteden aan het oriënteren in de telrij tot 100 
Het rekenen tot honderd is het fundament voor het verdere rekenen. Kinderen leren in 
dit domein een aantal essentiële strategieën die ook bij het rekenen in hogere leerjaren 
belangrijk zijn. Daarnaast is het plezier in rekenen vooral afhankelijk van de mate waar-
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in kinderen goed hebben leren rekenen tot honderd. Om vlot te leren rekenen tot hon-
derd moeten kinderen natuurlijk eerst vlot kunnen optellen en aftrekken tot twintig. 
Daarnaast moeten kinderen nog een aantal andere voorwaarden beheersen. Het is be-
langrijk dat kinderen flexibel over de getallenlijn kunnen bewegen. Daarvoor moeten ze 
kunnen tellen tot honderd (vooruit en achteruit) waarbij vooral de tientalpassering van 
belang is (76, 77, 78, ... en 83, 82, ...). Ook het tellen met sprongen van tien (52, 62, 72, ..., 
maar ook 82, 72, 62, ...) en het naar een bepaald getal toe kunnen springen (spring eens 
naar 31) zijn essentiële vaardigheden. Ook moeten kinderen getallen tot honderd kun-
nen ordenen en kunnen splitsen in tientallen en eenheden. 
 
Eind groep 4 kunnen kinderen vlot optellen en aftrekken tot 100 
Het is belangrijk dat kinderen, nog voordat met het optellen en aftrekken tot honderd 
een begin wordt gemaakt, het optellen en aftrekken tot twintig hebben geautomatiseerd. 
De optel- en aftrektafels tot 10 moeten rekenfeitjes zijn geworden die als memootjes 
vlot en moeiteloos kunnen worden opgeroepen. Het optellen en aftrekken tot twintig 
(inclusief de sprong over het tiental !) moet geautomatiseerd worden beheerst. Sommige 
kinderen hebben meer tijd en oefening nodig om deze zaken onder de knie te krijgen. 
Het is niet verstandig om deze kinderen enkele maanden of een jaar extra tijd te geven 
om deze zaken te automatiseren. Het gevolg daarvan zou zijn dat een begin gemaakt 
wordt met het rekenen tot honderd nog voordat de onderliggende en voorwaardelijke 
vaardigheden worden beheerst. Beter is het om met deze kinderen vaker en intensiever 
te oefenen waardoor ook bij hen op tijd de juiste basis aanwezig is voor het rekenen tot 
honderd en de tafels van vermenigvuldiging. 
 
Medio groep 4 is het optellen en aftrekken tot twintig geautomatiseerd 
Het is goed wanneer kinderen aan het einde van groep 4 vlot kunnen optellen en aftrek-
ken tot honderd. Kinderen die moeite hebben met rekenen gebruiken wellicht nog een 
lege getallenlijn waarop zij de bewerking die ze uitvoeren visualiseren. 

                          
Deze leerlingen vraagt u regelmatig om hardop te verwoorden hoe ze de som uitreke-
nen. U stimuleert echter de overgang naar het formele rekenen waarbij de visualisering 
en met behulp van de lege getallenlijn naar de achtergrond zijn verdrongen. 
Incidenteel zult u ermee akkoord gaan dat een leerling nog met behulp van de getallen-
lijn rekent. 
 
Extra tijd en instructie voor zwakke rekenaars bieden 
Veel risicoleerlingen kunnen op tijd en vlot leren rekenen, mits op tijd de juiste interven-
ties hebben plaats gevonden. Uit zowel nationaal als internationaal onderzoek blijkt tel-
kens weer dat zwakke rekenaars vooral meer instructie- en oefentijd nodig hebben. Met 
meer tijd wordt dan niet bedoeld dat zij er een jaartje langer over mogen doen. Er wordt 
wel bedoeld dat zij vaker en intensiever instructie krijgen. De leerkracht kan dit doen 
door de zwakke rekenaars dagelijks gedurende vijftien minuten apart te nemen aan de 
instructietafel en hen nogmaals -en wellicht ook meer expliciet- instructie te geven en 
met hen te oefenen (verlengde instructie). Een andere effectieve interventie is om zwak-
ke rekenaars vooraf even apart te nemen en hen alvast voor te bereiden op de groepsin-
structie die komen gaat (pre-teaching). 

Groep 4

= 4
12        13



Protocol ERWD SKOD/Fidarda 2013-2014 50 

Stappenplan groep 5 
 
Stap Moment in leer-

jaar 
Actie door leerkracht (en MIB-er) 

1 Start schooljaar Beginsituatie vastleggen 

 

2 Aanvang schooljaar – 
okt/nov 

Interventieperiode 1a 

Zorgleerlingen: 

Voortzetting hulpplan/groepsplan opgezet eind vorige groep 

 

3 Okt/nov Tussenmeting 1* 

methodetoetsen 

 

Extra informatie:  

Na herhalingslessen kijken of de gewenste doelen wel bereikt zijn 

Diagnostisch rekengesprek leerkracht-leerling 

Eventueel: 

nogmaals afnemen laatste Cito (lange termijn) 

TTR voor automatiseren 

4 Okt/nov-jan/feb Interventieperiode 1b 

Hulpplan opstellen of bijstellen of opnemen/aanpassen van het groepsplan 
voor leerlingen die uitvielen bij tussenevaluatie 

 

5 Jan/feb Hoofdmeting 1 

Alle leerlingen: 

Cito rekenen/wiskunde M-toets 

Methodetoetsen 

Extra informatie:  

Na herhalingslessen kijken of de gewenste doelen bereikt zijn 

Diagnostisch rekengesprek leerkracht-leerling 

Eventueel: 

TTR voor automatiseren 

6 Jan/feb-april Interventieperiode 2a 

Hulpplan opstellen of bijstellen of opnemen/aanpassen van het groepsplan 
voor leerlingen die uitvielen bij de evaluatie 
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7 April Tussenmeting 2* 

methodetoetsen 

Extra informatie:  

Na herhalingslessen kijken of de gewenste doelen bereikt zijn 

Diagnostisch rekengesprek leerkracht-leerling 

Eventueel: 

nogmaals afnemen laatste Cito (lange termijn) 

TTR voor automatiseren 

8 April- mei/juni Interventieperiode 2b 

Hulpplan opstellen of bijstellen of opnemen/aanpassen van het groepsplan 
voor leerlingen die uitvielen bij de tussenevaluatie 

 

9 Mei/juni Hoofdmeting 2 

Alle leerlingen: 

Cito rekenen/wiskunde E-toets 

Methodetoetsen 

Extra informatie:  

Na herhalingslessen kijken of de gewenste doelen bereikt zijn 

Diagnostisch rekengesprek leerkracht-leerling 

Eventueel: 

TTR voor automatiseren 

10 Juni/juli Opstellen plannen voor het nieuwe schooljaar 

 

11 Juli/aug Overdracht met nieuwe leerkracht(en) 

 

*Tussenmetingen worden altijd als individuele toets ingevoerd in parnassys. Gebruik van de uitkomst alleen de 
Vaardigheidsscores en/of DLE om te kijken of er groei is of niet. Niveauwaarde en niveau zijn niet aangepast 
aan het meetmoment en geven daarom niet de juiste informatie. 
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Effectief rekenonderwijs in groep 5 
 
Doelen vanuit de leerlijn: 
 
Begin-Midden groep 5: 
* vlot hanteren getallenrij tot 1000 
* tellen met sprongen van 1, 10, 100 
* klokkijken (analoog) hele klok 
* cijferend optellen zonder overschrijding tiental 
* cijferend aftrekken zonder lenen 
* plaatsen van mm, cm, m, km in context 
* heeft ruimtelijk inzicht 
* optellen en aftrekken met tientallen en honderdtallen 
* beheersing van de tafels en deeltafels 1-10 met en zonder rest 
 
Midden-Eind groep 5: 
* geldrekenen tot 10 euro 
* kennen strategie vermenigvuldigen met 10 
* cijferend optellen tot 100 met overschrijding tiental 
* cijferend aftrekken tot 100 met lenen 
* meten met mm, cm, dm, m, km 
* beheersen redactiesommen groep 5 
(Uit: Van Kerndoel tot Referentieniveau (2013), M. van der Stap) 
 
 
Effectief rekenonderwijs in groep 5 
 

• Ruime aandacht besteden aan het oriënteren in de telrij tot 1000  
• Gerichte aandacht voor het ontwikkelen en expliciet aanleren van vermenigvuldig-

strategieën  
• Aan het einde van groep 5 zijn de tafels van vermenigvuldiging geautomatiseerd  

 
Ruime aandacht besteden aan het oriënteren in de telrij tot 1000 
In de tweede helft van groep 4 zijn leerlingen begonnen met een eerste verkenning met 
de getallenrij tot 1000. In de eerste helft van groep 5 wordt die verkenning voortgezet. 
Voor die verkenning maakt u gebruik van de getallenlijn, van geld, en van MAB-
materiaal. U besteedt aandacht aan de uitspraak van de getallen, u doet teloefeningen 
met de leerlingen waarbij u ze hardop laat tellen 
445, 446, 447, ..., 460 en 867, 868, ..., 880. U tekent getallenlijnen op het bord met daarop 
alleen de honderdtallen tot 1000 aangegeven.  
V  v l     l         l   l         v l          ll   ‘            ’: 150, 275, 688, 208, 
369, 151, 743. 
U komt uit bij oefeningen waarbij u leerlingen vraagt om de getallen 15, 151, 743 op 
volgorde te zetten, maar nu zonder de getallenlijn. 
U vraagt de leerlingen om op de lege getallenlijn vanaf 0 sprongen van te maken. Bij-
voorbeeld: spring vanaf 0 drie sprongen van honderd. Teken op de getallenlijn waar je 
nu uitkomt. 
Behalve aandacht voor de telrij besteedt u ook nadrukkelijk aandacht aan de structuur 
van de getallen. Door gebruik te maken van geld (briefjes van honderd 
    , v            ,    l         ’ )    v   MAB-materiaal kunt u de positiewaarde van 
de cijfers in de getallen visualiseren. 



Protocol ERWD SKOD/Fidarda 2013-2014 53 

U dient voor elke leerling in uw klas vast te stellen of er sprake is van voldoende inzicht 
in de getallenrij tot 1000 voor u methet rekenen tot 1000 aan de slag gaat. 
 
Gerichte aandacht voor het ontwikkelen en expliciet aanleren van vermenigvuldigstrate-
gieën 
In de realistische didactiek start het leren van de tafels van vermenigvuldiging met een 
fase van begripsmatige verkenning. Aan de hand van contexten wordt eraan gewerkt dat 
kinde- ren ontdekken dat vermenigvuldigen herhaald optellen is. Uiteindelijk moeten 
alle kinderen de tafels van vermenigvuldiging geautomatiseerd beheersen. Daarvoor is 
het essentieel dat kinderen zich de verschillende vermenigvuldigstrategieën hebben 
eigen gemaakt. 
 

                                  
 
Mits er voldoende tijd en aandacht aan wordt besteed kunnen nagenoeg alle kinderen de 
tafels van vermenigvuldiging uiteindelijk geautomatiseerd beheersen. Een aantal kin-
deren heeft wat meer tijd nodig om uiteindelijk ook de tafel van zes, zeven en acht onder 
de knie te krijgen. Voor deze leerlingen is het extra belangrijk dat zij de vermenigvuldig-
         ë  ‘v       l  ’, ‘  lv    ’, ‘         m   ’    ‘         m     ’          e-
passen. Wanneer zij wel de tafels van twee, tien en vijf (en hun omkeringen!) kennen, 
kunnen ze met behulp van de vermenigvuldigstrategieën de nog onbekende producten 
afleiden. 
 
Aan het einde van groep 5 zijn de tafels van vermenigvuldiging geautomatiseerd 
Het is belangrijk om regelmatig bij de start van de rekenles, maar ook binnen de reken-
les de tafels van vermenigvuldiging te oefenen. Wanneer kinderen de 
fase van begripsvorming doorlopen hebben en bekend zijn met de verschillende verme 
nigvuldigstrategieën is het zaak om vaak en intensief te oefenen. Daarbij kan gedacht 
worden aan het gericht inoefenen van de strategieën als ook het akoestisch opzeggen (of 
zingen) van de tafels. Voor de meeste scholen blijkt het haalbaar om als doelstelling te 
hanteren dat alle kinderen in groep 5 eind maart de tafels van vermenigvuldiging geau-
tomatiseerd hebben. Dat betekent dat kinderen de tafels op volgorde zonder haperen 
kunnen opzeggen. Het betekent ook dat kinderen de tafels door elkaar vlot kunnen re-
produceren. Wanneer 
blijkt dat rond deze tijd sommige leerlingen toch nog gaten in hun tafelkennis 
hebben, kunnen de resterende maanden van het schooljaar gebruikt worden om –
wellicht aan de hand van een groepsplan- deze leerlingen alsnog op het gewenste niveau 
te krijgen. 

 
 

 

 

1X5=5 2X5=10 3X5=15
16        17
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Stappenplan groep 6 

 
Stap Moment in leer-

jaar 
Actie door leerkracht (en MIB-er) 

1 Start schooljaar Beginsituatie vastleggen 

 

2 Aanvang schooljaar – 
okt/nov 

Interventieperiode 1a 

Zorgleerlingen: 

Voortzetting hulpplan/groepsplan opgezet eind vorige groep 

 

3 Okt/nov Tussenmeting 1* 

methodetoetsen 

 

Extra informatie:  

Na herhalingslessen kijken of de gewenste doelen bereikt zijn 

Diagnostisch rekengesprek leerkracht-leerling 

Eventueel: 

nogmaals afnemen laatste Cito (lange termijn) 

TTR voor automatiseren 

4 Okt/nov-jan/feb Interventieperiode 1b 

Hulpplan opstellen of bijstellen of opnemen/aanpassen van het groepsplan 
voor leerlingen die uitvielen bij tussenevaluatie 

 

5 Jan/feb Hoofdmeting 1 

Alle leerlingen: 

Cito rekenen/wiskunde M-toets 

Methodetoetsen 

Extra informatie:  

Na herhalingslessen kijken of de gewenste doelen bereikt zijn 

Diagnostisch rekengesprek leerkracht-leerling 

Eventueel: 

TTR voor automatiseren 

6 Jan/feb-april Interventieperiode 2a 

Hulpplan opstellen of bijstellen of opnemen/aanpassen van het groepsplan 
voor leerlingen die uitvielen bij de evaluatie 
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7 April Tussenmeting 2* 

methodetoetsen 

Extra informatie:  

Na herhalingslessen kijken of de gewenste doelen bereikt zijn 

Diagnostisch rekengesprek leerkracht-leerling 

Eventueel: 

nogmaals afnemen laatste Cito (lange termijn) 

TTR voor automatiseren 

8 April- mei/juni Interventieperiode 2b 

Hulpplan opstellen of bijstellen of opnemen/aanpassen van het groepsplan 
voor leerlingen die uitvielen bij de tussenevaluatie 

 

9 Mei/juni Hoofdmeting 2 

Alle leerlingen: 

Cito rekenen/wiskunde E-toets 

Methodetoetsen 

Extra informatie:  

Na herhalingslessen kijken of de gewenste doelen bereikt zijn 

Diagnostisch rekengesprek leerkracht-leerling 

Eventueel: 

TTR voor automatiseren 

10 Juni/juli Opstellen plannen voor het nieuwe schooljaar 

 

11 Juli/aug Overdracht met nieuwe leerkracht(en) 

 

*Tussenmetingen worden altijd als individuele toets ingevoerd in parnassys. Gebruik van de uitkomst alleen de 
Vaardigheidsscores en/of DLE om te kijken of er groei is of niet. Niveauwaarde en niveau zijn niet aangepast 
aan het meetmoment en geven daarom niet de juiste informatie. 
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Effectief rekenonderwijs in groep 6 
 
Doelen vanuit de leerlijn: 
 
Begin-Midden groep 6: 
* inzicht in getallenstructuur tot 100.000 
* kunnen tellen met sprongen van 10, 100, 1000 en 10.000 
* eenvoudig cijferend vermenigvuldigen 
* aflezen eenvoudige lijngrafieken en staafdiagrammen 
* oefent met hoofdrekenen 
* kent begrippen hoeveelheid gram/kg 
* optellen getallenrij 
 
Midden-Eind groep 6: 
* inzicht in begrippen uur, dag, week, maand, jaar 
* benoemen eenvoudige breuken 
* beheersing digitaal klokkijken 
* rekenen met metriek stelsel 
* maken van verhoudingstabellen 
* cijferend vermenigvuldigen 
* benoemen en uitrekenen oppervlakte en omtrek 
* berekenen hoelang iets duurt 
* cijferend delen 
* beheersen redactiesommen groep 6 
(Uit: Van Kerndoel tot Referentieniveau (2013), M. van der Stap) 

 
Effectief rekenonderwijs in groep 6 
 

• Besteed frequent aandacht aan het onderhouden van rekenvaardigheden die in 
groep 3, 4 en 5 zijn aangeleerd, zoals het rekenen tot 100, tot 1000, en de tafels van 
vermenigvuldiging  

• Ook zwakke rekenaars krijgen onderwijs in typische bovenbouwonderwerpen als 
breuken, kommagetallen, verhoudingen en procenten  

• Ruime aandacht voor elementair (getal)inzicht in breuken, kommagetallen, ver-
houdingen en procenten  

• Blijf instructie geven, ook in de bovenbouw. Voorkom dat zwakke rekenaars lang-
durig zelf- standig werken.  

• Gebruik het tweede half jaar van groep 8 om hiaten in de rekenvaardigheden van 
kinderen weg te werken, en om kinderen gericht voor te bereiden op de overgang 
naar het voortgezet onderwijs  

• Maak voor zwakke rekenaars keuzes. Maak voor deze leerlingen gebruik van de 
minimumdoelen uit de methode.  

 
Besteed frequent aandacht aan het onderhouden van rekenvaardigheden die in groep 3, 4 
en 5 zijn aangeleerd, zoals het rekenen tot 100, tot 1000, en de tafels van vermenigvuldi-
ging  
Veel zwakke rekenaars hebben geheugenproblemen. Het duurt bij hen vaak langer voor 
bepaalde rekenvaardigheden geautomatiseerd worden beheerst. Ook kost het hen meer 
moeite om snel rekenfeitjes uit het lange termijn geheugen op te roepen. Vaak zijn deze 
l   l           “        m” , m           z  m               v    v  m   v            
nodig. Bij onvoldoende aandacht zakken eenmaal verworven vaardigheden snel weer 
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weg. Het rekenen tot honderd is het fundament voor het verdere rekenen. Daarom be-
hoort hier blijvend aandacht voor te zijn. 
 
Ook zwakke rekenaars krijgen onderwijs in typische bovenbouwonderwerpen als breuken, 
kommagetallen, verhoudingen en procenten 
Het streven is om alle leerlingen vlot te leren rekenen, ook met breuken, kommagetallen, 
verhoudingen en procenten. De werkelijkheid laat zien dat een aantal leerlingen in de 
hogere leerjaren forse leerachterstanden hebben. Het gaat hier om achterstanden in de 
rekenvaardigheid van soms wel twee jaar! Voor deze leerlingen zijn aanpassingen in het 
programma nodig. 
Zij moeten wel kennis hebben van breuken, kommagetallen, verhoudingen en 
procenten, maar het rekenen met breuken en kommagetallen is voor deze leerlingen van 
minder belang dan elementair getalinzicht. Voor deze leerlingen is ruime aandacht voor 
elementair (getal)inzicht in breuken, kommagetallen, 
verhoudingen en procenten van belang. Het is al heel wat wanneer deze leerlingen zich 
een voorstelling kunnen maken van bijvoorbeeld 2/3 en 1/2 en wanneer ze weten dat 
2/3 meer is dan 1/2. Het vergelijken van eenvoudige breuken en het plaatsen van een 
breuk op de getallenlijn zijn daarom zaken waaraan allereerst gewerkt moet worden. 
 
Blijf instructie geven, ook in de bovenbouw. Voorkom dat zwakke rekenaars langdurig zelf-
standig werken  
Ook in de hogere groepen blijft instructie belangrijk, evenals pre-teaching en verlengde 
instructie voor zwakke rekenaars en risicoleerlingen. Langere tijd achter elkaar zelf-
standig werken is voor zwakke leerlingen niet effectief. 
Aandacht voor het onderhouden van eenmaal verworven rekenvaardigheden en het 
dooroefenen en herhalen van essentiële onderdelenzijn voor zwakke rekenaars cruciaal. 
Laat juist de betere rekenaars zelfstandig werken (maar controleer en bespreek wel het 
resultaat!), zodat je als leerkracht je aandacht kunt richten op de zwakke rekenaars. 
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Stappenplan groep 7 
 
Stap Moment in leer-

jaar 
Actie door leerkracht (en MIB-er) 

1 Start schooljaar Beginsituatie vastleggen 

 

2 Aanvang schooljaar – 
okt/nov 

Interventieperiode 1a 

Zorgleerlingen: 

Voortzetting hulpplan/groepsplan opgezet eind vorige groep 

 

3 Okt/nov Tussenmeting 1* 

methodetoetsen 

Extra informatie:  

Na herhalingslessen kijken of de gewenste doelen bereikt zijn 

Diagnostisch rekengesprek leerkracht-leerling 

Eventueel: 

nogmaals afnemen laatste Cito (lange termijn) 

TTR voor automatiseren 

4 Okt/nov-jan/feb Interventieperiode 1b 

Hulpplan opstellen of bijstellen of opnemen/aanpassen van het groepsplan 
voor leerlingen die uitvielen bij tussenevaluatie 

 

5 Jan/feb Hoofdmeting 1 

Alle leerlingen: 

Cito rekenen/wiskunde M-toets 

Methodetoetsen 

Extra informatie:  

Na herhalingslessen kijken of de gewenste doelen bereikt zijn 

Diagnostisch rekengesprek leerkracht-leerling 

Eventueel: 

TTR voor automatiseren 

6 Jan/feb-april Interventieperiode 2a 

Hulpplan opstellen of bijstellen of opnemen/aanpassen van het groepsplan 
voor leerlingen die uitvielen bij de evaluatie 
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7 April Tussenmeting 2* 

methodetoetsen 

Extra informatie:  

Na herhalingslessen kijken of de gewenste doelen bereikt zijn 

Diagnostisch rekengesprek leerkracht-leerling 

Eventueel: 

nogmaals afnemen laatste Cito (lange termijn) 

TTR voor automatiseren 

8 April- mei/juni Interventieperiode 2b 

Hulpplan opstellen of bijstellen of opnemen/aanpassen van het groepsplan 
voor leerlingen die uitvielen bij de tussenevaluatie 

 

9 Mei/juni Hoofdmeting 2 

Alle leerlingen: 

Cito rekenen/wiskunde E-toets 

Methodetoetsen 

Extra informatie:  

Na herhalingslessen kijken of de gewenste doelen bereikt zijn 

Diagnostisch rekengesprek leerkracht-leerling 

Eventueel: 

TTR voor automatiseren 

10 Juni/juli Opstellen plannen voor het nieuwe schooljaar 

 

11 Juli/aug Overdracht met nieuwe leerkracht(en) 

 

*Tussenmetingen worden altijd als individuele toets ingevoerd in parnassys. Gebruik van de uitkomst alleen de 
Vaardigheidsscores en/of DLE om te kijken of er groei is of niet. Niveauwaarde en niveau zijn niet aangepast 
aan het meetmoment en geven daarom niet de juiste informatie. 
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Effectief rekenonderwijs in groep 7 
 
Doelen vanuit de leerlijn: 
 
Begin-Midden groep 7: 
* inzicht in getalstructuur tot 1.000.000 
* cijferend optellen van kommagetallen met en zonder overschrijding tiental 
* cijferend aftrekken van kommagetallen met en zonder lenen 
* kennis van inhoudsmaten 
* optellen/ aftrekken van gelijkmatige breuken + vereenvoudigen 
* breuk vermenigvuldigen met een heel getal 
* rekenen met metriek stelsel 
* legt relatie procenten/ breuken 
* berekenen oppervlakte en omtrek 
 
Midden-Eind groep 7: 
* serie kommagetallen in volgorde zetten 
* vlot berekenen van staartdelingen met rest/ kommagetal 
* hoofdrekenen x 10/ x 100/ x 1000/ en : 10/ : 100/ : 1000 
* breuken gelijknamig maken 
* ongelijkmatige breuken optellen/ aftrekken en vereenvoudigen 
* breuken vermenigvuldigen 
* eenvoudige procentsommen 
* afronden van een bedrag op de 10den en 100sten 
* een gemiddelde berekenen 
* bedienen van een rekenmachine 
* beheersen van redactiesommen groep 7 
(Uit: Van Kerndoel tot Referentieniveau (2013), M. van der Stap) 

 
Effectief rekenonderwijs in groep 7 
 

• Besteed frequent aandacht aan het onderhouden van rekenvaardigheden die in 
groep 3, 4 en 5 zijn aangeleerd, zoals het rekenen tot 100, tot 1000, en de tafels van 
vermenigvuldiging  

• Ook zwakke rekenaars krijgen onderwijs in typische bovenbouwonderwerpen als 
breuken, kommagetallen, verhoudingen en procenten  

• Ruime aandacht voor elementair (getal)inzicht in breuken, kommagetallen, ver-
houdingen en procenten  

• Blijf instructie geven, ook in de bovenbouw. Voorkom dat zwakke rekenaars lang-
durig zelf- standig werken.  

• Maak voor zwakke rekenaars keuzes. Maak voor deze leerlingen gebruik van de 
minimumdoelen uit de methode.  

 
Besteed frequent aandacht aan het onderhouden van rekenvaardigheden die in groep 3, 4 
en 5 zijn aangeleerd, zoals het rekenen tot 100, tot 1000, en de tafels van vermenigvuldi-
ging 
Veel zwakke rekenaars hebben geheugenproblemen. Het duurt bij hen vaak langer voor 
bepaalde rekenvaardigheden geautomatiseerd worden beheerst. Ook kost het hen meer 
moeite om snel rekenfeitjes uit het lange termijn geheugen op te roepen. Vaak zijn deze 
l   l           “        m” , m           z  m               v    v  m   v            
nodig. Bij onvoldoende aandacht zakken eenmaal verworven vaardigheden snel weer 
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weg. Het rekenen tot honderd is het fundament voor het verdere rekenen. Daarom be-
hoort hier blijvend aandacht voor te zijn. 
 
Ook zwakke rekenaars krijgen onderwijs in typische bovenbouwonderwerpen als breuken, 
kommagetallen, verhoudingen en procenten 
Het streven is om alle leerlingen vlot te leren rekenen, ook met breuken, kommagetallen, 
verhoudingen en procenten. De werkelijkheid laat zien dat een aantal leerlingen in de 
hogere leerjaren forse leerachterstanden hebben. Het gaat hier om achterstanden in de 
rekenvaardigheid van soms wel twee jaar! Voor deze leerlingen zijn aanpassingen in het 
programma nodig. 
Zij moeten wel kennis hebben van breuken, kommagetallen, verhoudingen en 
procenten, maar het rekenen met breuken en kommagetallen is voor deze leerlingen van 
minder belang dan elementair getalinzicht. Voor deze leerlingen is ruime aandacht voor 
elementair (getal)inzicht in breuken, kommagetallen, 
verhoudingen en procenten van belang. Het is al heel wat wanneer deze leerlingen zich 
een voorstelling kunnen maken van bijvoorbeeld 2/3 en 1/2 en wanneer ze weten dat 
2/3 meer is dan 1/2. Het vergelijken van eenvoudige breuken en het plaatsen van een 
breuk op de getallenlijn zijn daarom zaken waaraan allereerst gewerkt moet worden. 
 
Blijf instructie geven, ook in de bovenbouw. Voorkom dat zwakke rekenaars langdurig zelf-
standig werken  
Ook in de hogere groepen blijft instructie belangrijk, evenals pre-teaching en verlengde 
instructie voor zwakke rekenaars en risicoleerlingen. Langere tijd achter elkaar zelf-
standig werken is voor zwakke leerlingen niet effectief. 
Aandacht voor het onderhouden van eenmaal verworven rekenvaardigheden en het 
dooroefenen en herhalen van essentiële onderdelenzijn voor zwakke rekenaars cruciaal. 
Laat juist de betere rekenaars zelfstandig werken (maar controleer en bespreek wel het 
resultaat!), zodat je als leerkracht je aandacht kunt richten op de zwakke rekenaars. 
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Stappenplan groep 8 
 
Stap Moment in leer-

jaar 
Actie door leerkracht (en MIB-er) 

1 Start schooljaar Beginsituatie vastleggen 

 

2 Aanvang schooljaar – 
okt/nov 

Interventieperiode 1a 

Zorgleerlingen: 

Voortzetting hulpplan/groepsplan opgezet eind vorige groep 

 

3 Okt/nov Tussenmeting 1* 

Methodetoetsen 

Cito LOVS B8 Rekenen/wiskunde 

Extra informatie:  

Na herhalingslessen kijken of de gewenste doelen bereikt zijn 

Diagnostisch rekengesprek leerkracht-leerling 

Eventueel: 

TTR voor automatiseren 

4 Okt/nov-jan/feb Interventieperiode 1b 

Hulpplan opstellen of bijstellen of opnemen/aanpassen van het groepsplan 
voor leerlingen die uitvielen bij tussenevaluatie 

 

5 Jan/feb Hoofdmeting 1 

Alle leerlingen: 

Methodetoetsen 

Cito eindtoets 

Extra informatie:  

Eventueel herhalen Cito rekenen/wiskundeB/M8 

Na herhalingslessen kijken of de gewenste doelen bereikt zijn 

Diagnostisch rekengesprek leerkracht-leerling 

Eventueel: 

TTR voor automatiseren 

6 Jan/feb-april Interventieperiode 2a 

Hulpplan opstellen of bijstellen of opnemen/aanpassen van het groepsplan 
voor leerlingen die uitvielen bij de evaluatie 
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7 April Tussenmeting 2* 

methodetoetsen 

Extra informatie:  

Na herhalingslessen kijken of de gewenste doelen bereikt zijn 

Diagnostisch rekengesprek leerkracht-leerling 

Eventueel: 

nogmaals afnemen laatste Cito (lange termijn) 

TTR voor automatiseren 

8 April- mei/juni Interventieperiode 2b 

Hulpplan opstellen of bijstellen of opnemen/aanpassen van het groepsplan 
voor leerlingen die uitvielen bij de tussenevaluatie 

 

9 Mei/juni Hoofdmeting 2 

Alle leerlingen: 

Methodetoetsen 

Extra informatie:  

Na herhalingslessen kijken of de gewenste doelen bereikt zijn 

Diagnostisch rekengesprek leerkracht-leerling 

Eventueel: 

TTR voor automatiseren 

10 Juli/aug Overdracht naar Voortgezet Onderwijs 

 

*Tussenmetingen worden altijd als individuele toets ingevoerd in parnassys. Gebruik van de uitkomst alleen de 
Vaardigheidsscores en/of DLE om te kijken of er groei is of niet. Niveauwaarde en niveau zijn niet aangepast 
aan het meetmoment en geven daarom niet de juiste informatie. 
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Effectief rekenonderwijs in groep 8 
 
Doelen vanuit de leerlijn: 
 
Begin-Midden groep 8: 
* sommen berekenen met verhoudingstabellen 
* ruimtelijk redeneren 
* schaal berekenen 
* vergelijking kunnen maken met breuken en kommagetallen 
* cijferend delen tot 3 cijfers achter de komma 
* begrippen uur, etmaal, dag, week, maand, jaar, eeuw kunnen omzetten  
* rekenen met procenten 
 
Midden-Eind groep 8: 
* rekenen met gelijknamige/ ongelijknamige breuken 
* omzetten van een breuk in kommagetal/ procenten 
* rekenen met procenten 
* aflezen diagrammen en grafieken 
* beheersen van gehele metriek stelsel 
* opmeten van hoeken 
* beheersen van gehele redactiesommen groep 8 
* kwadrateren, machtsverheffen en worteltrekken 
(Uit: Van Kerndoel tot Referentieniveau (2013), M. van der Stap) 
 
Effectief rekenonderwijs in groep 8 
 

• Besteed frequent aandacht aan het onderhouden van rekenvaardigheden die in 
groep 3, 4 en 5 zijn aangeleerd, zoals het rekenen tot 100, tot 1000, en de tafels van 
vermenigvuldiging  

• Ook zwakke rekenaars krijgen onderwijs in typische bovenbouwonderwerpen als 
breuken, kommagetallen, verhoudingen en procenten  

• Ruime aandacht voor elementair (getal)inzicht in breuken, kommagetallen, ver-
houdingen en procenten  

• Blijf instructie geven, ook in de bovenbouw. Voorkom dat zwakke rekenaars lang-
durig zelf- standig werken.  

• Gebruik het tweede half jaar van groep 8 om hiaten in de rekenvaardigheden van 
kinderen weg te werken, en om kinderen gericht voor te bereiden op de overgang 
naar het voortgezet onderwijs  

• Maak voor zwakke rekenaars keuzes. Maak voor deze leerlingen gebruik van de 
minimumdoelen uit de methode.  

 
Besteed frequent aandacht aan het onderhouden van rekenvaardigheden die in groep 3, 4 
en 5 zijn aangeleerd, zoals het rekenen tot 100, tot 1000, en de tafels van vermenigvuldi-
ging 
Veel zwakke rekenaars hebben geheugenproblemen. Het duurt bij hen vaak langer voor 
bepaalde rekenvaardigheden geautomatiseerd worden beheerst. Ook kost het hen meer 
moeite om snel rekenfeitjes uit het lange termijn geheugen op te roepen. Vaak zijn deze 
l   l           “        m” , m           z  m               v    v  m   v     fening 
nodig. Bij onvoldoende aandacht zakken eenmaal verworven vaardigheden snel weer 
weg. Het rekenen tot honderd is het fundament voor het verdere rekenen. Daarom be-
hoort hier blijvend aandacht voor te zijn. 
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Ook zwakke rekenaars krijgen onderwijs in typische bovenbouwonderwerpen als breuken, 
kommagetallen, verhoudingen en procenten 
Het streven is om alle leerlingen vlot te leren rekenen, ook met breuken, kommagetallen, 
verhoudingen en procenten. De werkelijkheid laat zien dat een aantal leerlingen in de 
hogere leerjaren forse leerachterstanden hebben. Het gaat hier om achterstanden in de 
rekenvaardigheid van soms wel twee jaar! Voor deze leerlingen zijn aanpassingen in het 
programma nodig. 
Zij moeten wel kennis hebben van breuken, kommagetallen, verhoudingen en 
procenten, maar het rekenen met breuken en kommagetallen is voor deze leerlingen van 
minder belang dan elementair getalinzicht. Voor deze leerlingen is ruime aandacht voor 
elementair (getal)inzicht in breuken, kommagetallen, 
verhoudingen en procenten van belang. Het is al heel wat wanneer deze leerlingen zich 
een voorstelling kunnen maken van bijvoorbeeld 2/3 en 1/2 en wanneer ze weten dat 
2/3 meer is dan 1/2. Het vergelijken van eenvoudige breuken en het plaatsen van een 
breuk op de getallenlijn zijn daarom zaken waaraan allereerst gewerkt moet worden. 
 
Blijf instructie geven, ook in de bovenbouw. Voorkom dat zwakke rekenaars langdurig zelf-
standig werken  
Ook in de hogere groepen blijft instructie belangrijk, evenals pre-teaching en verlengde 
instructie voor zwakke rekenaars en risicoleerlingen. Langere tijd achter elkaar zelf-
standig werken is voor zwakke leerlingen niet effectief. 
Aandacht voor het onderhouden van eenmaal verworven rekenvaardigheden en het 
dooroefenen en herhalen van essentiële onderdelenzijn voor zwakke rekenaars cruciaal. 
Laat juist de betere rekenaars zelfstandig werken (maar controleer en bespreek wel het 
resultaat!), zodat je als leerkracht je aandacht kunt richten op de zwakke rekenaars. 
 
Gebruik het tweede half jaar van groep 8 om hiaten in de reken vaardigheden van kin-
deren weg te werken, en om kinderen gericht voor te bereiden op de overgang naar het 
voortgezet onderwijs 
Uit onderzoek blijkt dat de rekenvaardigheid van leerlingen gedurende de gehele 
schoolperiode significant toeneemt. De rekenvaardigheid van leerlingen in de tweede 
helft van groep 8 neemt echter niet meer verder toe. Sterker nog, er is juist sprake van 
een terugval van een half jaar. Eind groep 8 rekenen leerlingen dus gemiddeld op het-
zelfde niveau als leerlingen eind groep 7. 
In de periode na de Eindtoets zijn leerlingen zeker nog voor rekenen en wiskunde te 
interesseren wanneer zij daar zelf het belang en het nut van inzien. De leerkracht van 
groep 8 kan bij wiskundeleraren die in de brugklas lesgeven tal van ideeën en onder-
werpen krijgen waarmee hij zijn leerlingen goed en op een uitdagende manier kan voor-
bereiden op de overgang naar het voortgezet onderwijs. 
 


