
Aandacht voor sterke leerlingen is geen voorrecht maar een recht 
In groep 1 en 2 is het al zichtbaar dat een groot aantal leerlingen een voorsprong heeft in hun  
rekenontwikkeling. Dit kunnen leerlingen zijn die al tot 100 kunnen tellen en rekenen, maar ook 
leerlingen die snel hoeveelheden kunnen overzien of een goed ruimtelijk inzicht hebben of al  
kunnen klokkijken. Leerlingen die rekenactiviteiten het allerleukste op school vinden, maar ook 
leerlingen die het saai vinden. En wellicht ook wel een leerling waar je nu niet zo aan denkt als je 
kijkt naar de betrokkenheid bij rekenactiviteiten. Gemiddeld zijn 15 - 20% van de leerlingen sterke 
leerlingen die niet voldoende uitgedaagd worden vanuit het reguliere aanbod.  
 

In Nederland zorgen we goed voor de zwakste rekenaars. Uit het PIRLS- en TIMSS-onderzoek (2012) 
blijkt echter dat zowel voor lezen als de exacte vakken, het percentage leerlingen dat het hoogste 
niveau haalt, de afgelopen jaren steeds kleiner is geworden. Daarnaast weten we uit onderzoek dat 
juist sterke leerlingen die afkomstig zijn uit sociaal zwakkere milieus of achterstandsgroepen lang 
niet altijd (h)erkend en voldoende uitgedaagd worden. Zinvolle activiteiten voor sterke kleuters 
hebben daarnaast ook een positieve doorwerking naar de andere leerlingen, onder andere doordat 
het onderwijs voor alle leerlingen uitdagender wordt.  
  
Veelgenoemde kenmerken van sterke rekenaars 
  •   Goed in het leggen van verbanden. 
  •   Goed in het analyseren. 
  •   Maken grote denksprongen. 
  •   Interesse in getallen. 
  •   Oog voor structuren en patronen. 
  •   Zien snel verbanden bij rekenproblemen. 
  •   Divergent en convergent denkvermogen. 
  •   Creativiteit, ze kunnen rekenkundige kennis op een nieuwe manier gebruiken. 
 
Verdiepen van rekenactiviteiten  
Veel ontwikkelingsmaterialen en rekenactiviteiten in de kleutergroepen zijn gebaseerd op de  
eerste drie denkniveaus van Bloom (figuur 1). De taxonomie van Bloom werkt met ‘niveaus van  
begrijpen en denken’.  
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Figuur 1: Taxonomie van Bloom 

Voor informatie over een werkwijze in groep 3 t/m 8 verwijzen we naar de Handelingswijzer Passend onderwijs voor sterke rekenaars. 
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In een doorsnee rekenactiviteit maak je vooral gebruik van de eerste drie niveaus. Je moet een bepaalde  
vaardigheid of strategie herinneren, begrijpen en kunnen toepassen. Bijvoorbeeld bij ‘volgorde bepalen van groot 
naar klein’ begrijpen dat dit huis groter is dan de andere en dus in de rij eerder neergelegd moet worden.  
Alle leerlingen zouden in elk geval vlot en foutloos op de eerste drie niveaus moeten kunnen handelen. De ene 
leerling heeft hiervoor meer tijd (en begeleiding en instructie) nodig dan de andere. Een vlotte leerling zal dit al  
snel kunnen en zou dan uitgedaagd moeten worden op het niveau van analyseren, evalueren en creëren. Een  
gemiddelde leerling zal regelmatig toekomen aan uitdaging op deze niveaus, en een zwakkere leerling zal af en toe 
ook opdrachten op deze niveaus kunnen maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goede opdrachten voor rekensterke kleuters 
Opdrachten op de hoogste drie niveaus voldoen aan de volgende criteria:  
  •  Open opdrachten. 
  •  Complexe opdrachten. 
  •  Betekenisvolle opdrachten. 
  •  Doen een beroep op creativiteit. 
  •  Lokken een onderzoekende houding uit. 
  •  Nodigen uit tot reflectie. 
  •  Dagen uit tot denken op een hoger denkniveau (zie Bloom). 
  •  Doen een beroep op metacognitieve vaardigheden en ‘leren leren’. 
 
Kijk daarom ook eens op een andere manier naar het ontwikkelingsmateriaal:  
  •  Kan het materiaal op een moeilijkere manier gebruikt worden? 
  •  Kunnen er handelingen aan het materiaal toegevoegd worden? 
  •  Kan het materiaal aangevuld worden met ander (bestaand) materiaal? 
  •  Kan het materiaal op een hele andere manier gebruikt worden? 
  •  Kunnen de opdrachten bij het materiaal in tweetallen gebruikt worden? 
Tip: Bekijk eens samen met een collega de ontwikkelingsmaterialen in de kast: kan het ook op een andere manier 
ingezet worden? 
 
Mogelijke hobbels voor rekensterke kleuters 
Leren leren 
Doordat het rekenaanbod in de groep veelal van een relatief laag niveau is voor sterke rekenaars, leren deze  
leerlingen minder snel hoe ze een probleem, dat ze niet kennen, op kunnen lossen. Ook zij hebben instructie nodig 
bij opdrachten die een stapje te hoog zijn (in de zone van naaste ontwikkeling), met name wat betreft de aanpak. 
Sommige kleuters zijn geneigd deze opdrachten maar gewoon over te slaan of te ontwijken en leerkrachten  
denken dikwijls dat de leerstof dan te moeilijk is en accepteren dit. Bij goed verrijkingsmateriaal is een gezonde 
portie ‘leerfrustratie’ nodig om het te volbrengen. Pas op het moment van beheersing voelt het prettig en ‘leuk’. 
Sommige sterke kleuters zijn dit frustratiegevoel niet gewend. Begeleiding is daarom vooral nodig wat betreft werk-
houding: hoe ga je om met iets dat je nog niet weet, hoe ga je om met uitproberen, fouten maken, perfectionisme, 
enz. Benoem dit voor deze leerlingen en bespreek hoe ze dit aan kunnen pakken door met hen mee te spelen. 

Onthouden Leg de 5 voorwerpen van groot naar klein 

Begrijpen Pak 3 nieuwe voorwerpen en plaats deze op de goede plaats in de rij van groot naar klein 

Toepassen Loop rond en pak iets wat groot en iets wat klein is 

Analyseren Dit zijn plaatjes van grote bomen: wat zijn de verschillen en wat is hetzelfde? 

Evalueren Wat is goed en niet goed: Een boom is altijd groot 
Een poes is altijd klein 

Creëren Wat gebeurt er als ik dit (kleine) voorwerp achter in de klas zet en wij blijven hier zitten. 
Wat zie je en hoe komt dat? 

Figuur 2: voorbeelden bij de Taxonomie van Bloom 
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Grote denksprongen maken, hardop verwoorden hoe ze tot de oplossing zijn gekomen 
Sommige rekensterke kleuters lukt het niet om te vertellen hoe ze tot een oplossing zijn gekomen omdat ze  
gewend zijn om grote denkstappen te maken. Het verwoorden van tussenstappen hoeft niet altijd te gebeuren, 
maar leerlingen moeten dit wel kunnen. Kleuters bij wie dit niet lukt, hebben uw hulp daarbij nodig. 
 
Een vertaling naar de praktijk 
Om de rekenactiviteiten ook voor rekensterke kleuters interessant en waardevol te houden/maken, kunnen de  
volgende handvatten helpen. Ze zijn opgedeeld in: 
  •  Schoolbreed. 
  •  In de les. 
  •  Materialen en ideeën.  
 

Sterke rekenaars; één visie, één lijn uitzetten 
Wat wil het schoolteam met sterke rekenaars op school? Heeft iedereen dezelfde visie in het team of zijn er  
verschillende opvattingen? Het is belangrijk hier één lijn in te trekken en schoolbrede afspraken te maken. Sterke 
leerlingen zijn de verantwoordelijkheid van het hele team, zoals ook risicoleerlingen de verantwoordelijkheid van 
het hele team zijn. Daarom is het van belang dat interventies zowel op school- als op groepsniveau georganiseerd 
worden, waarbij het vooral gaat om verdiepende differentiatie en interactie tussen sterke leerlingen. De leerdoelen 
voor de sterke rekenaars zijn te verdelen in: goede beheersing van de reguliere stof, rekeninhoudelijke verrijking en 
zelfregulatie.  
Het is een belangrijke taak voor de schoolleiding om voortdurend bezig te zijn met het verbeteren van het  
onderwijs aan sterke leerlingen, onder meer door de leerkrachten aan te moedigen en te ondersteunen, en actief 
te participeren in dit proces. Visie, draagvlak, deskundigheid en facilitering in de school vormen de basis voor  
duurzame schoolontwikkeling. 

 

Compacten en verrijken 
De leerdoelen voor de rekensterke kleuters zijn te verdelen in: goede beheersing van de 
reguliere doelen, rekeninhoudelijke verrijking en zelfregulatie.  
In sommige bronnenboeken en methoden worden suggesties gedaan voor de sterke  
rekenaars. Toch is het goed om hier zelf nog eens kritisch naar te kijken. De leerkracht kent 
de leerlingen en weet door gerichte observaties en doelgerichte (diagnostische)  
kindgesprekken wat deze leerlingen beheersen en wat ze nodig hebben.  
Als blijkt uit observaties dat een kleuter de basisdoelen beheerst, is het belangrijk om  
rekeninhoudelijke verrijkingsopdrachten aan te bieden en de leerling hierbij te begeleiden. 
Het doel van het compacten is tweeledig: 
  •  De leerling wel de basis laten oefenen/herhalen. 
  •  Tijd creëren voor verrijking. 
 

Als je eerst helder hebt aan welke doelstellingen gewerkt gaat worden, kun je daarna kritisch kijken wat een goede 
invulling hierin is. Ook de rekencoördinator of een rekengroep binnen de school kunnen  hieraan bijdragen. Er zijn 
tal van mogelijkheden. Het is belangrijk hier schoolbreed één lijn in te trekken. Dit betekent niet dat iedereen  
hetzelfde moet doen in de groep, maar wel dat er: 
  •  een lijn zit in hoe compacten en verrijken in alle groepen op school eruitziet. 
  •  duidelijkheid is wat er van leerlingen en leerkrachten verwacht wordt.  
  •  afspraken zijn welke leerlingen daarvoor in aanmerking komen (wees hierin niet te star met toetsscores, gebruik    
      ze bijvoorbeeld als richtlijn). 
  •  ideeën worden uitgewisseld over de inhoud van verrijkingseisen gesteld worden aan opdrachten en dat deze in 
      formatie in de rapportage naar de ouders vermeld wordt. Dit geeft aan dat er waarde aan gehecht wordt en dat     
      ze als ‘hoofdmaaltijd’ gezien worden en niet als ‘toetje’. 

Schoolbreed 
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Plusklassen 
Sommige scholen werken met plusklassen waar sterke leerlingen regelmatig bij elkaar komen voor extra verdieping 
en verrijking. De volgende aandachtspunten zijn hierbij belangrijk: 
  •  Duidelijkheid rondom het doel van een plusklas bij iedereen. 
  •  Duidelijkheid rondom welke leerlingen deelnemen. 
  •  Een sterke leerkracht die tijd krijgt voor een goede voorbereiding. 
  •  Overleg met de groepsleerkrachten over wat er in de plusklas inhoudelijk aan de orde komt en hoe dit aansluit 
      bij wat er in de klas gebeurt.   
  •  De opdrachten moeten vooral gericht zijn op het leerproces (‘leren leren’), niet op het product/uitkomst. 
  •  Er zijn afspraken hoe de opdrachten beoordeeld worden en hoe dit op het rapport weergegeven wordt. 
De groepsleerkracht blijft altijd als eerste verantwoordelijk voor de leerling. 
 

Reserveer tijd 
Reserveer tijd voor je rekensterke kleuters, bijvoorbeeld in de kleine kring. Ook zij hebben behoefte aan instructie, 
en/of leren probleempjes oplossen, het uitwisselen van gedachten en daarmee aandacht en erkenning. Bedenk dat 
voor alle leerlingen (ook sterke leerlingen) geldt dat tientallen jaren onderzoek helder laat zien dat voor beginners 
(en dat zijn in principe alle leerlingen) directe, expliciete instructie – inclusief oefening en feedback – effectiever en 
efficiënter is dan gedeeltelijke of ongeleide instructie die van leerlingen vraagt zelf te ontdekken wat ze moeten 
doen en leren (Kirschner, 2012). Sterke leerlingen zijn vaak wel in staat om snel zelf aan de slag te gaan nadat zij 
een eerste voorbeeld of aanwijzing hebben gezien.  
Start met tenminste één moment in de week waarbij je met je rekensterke kleuters aan de slag gaat. Als leerkracht 
kun je verschillende rollen aannemen. Je kunt leerlingen uitdagen door een stap naar voren te zetten en een goed 
voorbeeld te geven. Kunnen zij dit ook? Je kunt leerlingen ook uitdagen door juist een stap terug te zetten. Kunnen 
ze zelf een vervolgstap zetten? Hier bewust tussen pendelen als leerkracht helpt om leerlingen uit te blijven dagen.  
Welke rol past het best op een bepaald moment bij bepaalde leerlingen? 
  
        Zo……                      Of zo…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Of gericht op de hogere denkvaardigheden (Bloom): 
 
 
 
 
 
 
 
Vraag het de leerlingen zelf en stimuleer eigenaarschap 

Bedenk niet voor de rekensterke kleuters wat ze moeten doen, maar bedenk mét hen wat ze kunnen doen.  

Rekensterke kleuters kunnen vaak goed met je meedenken hoe hun rekenopdrachten uitdagender kunnen worden.  

Hiermee wordt ook het eigenaarschap van leerlingen gestimuleerd. 

In de les 

Ik laat ze zien hoe ik de blokjes kan verdelen 
door om de beurt een blokje weg te geven. 
Kunnen zij het ook met de knikkers? 

Ik vraag me hardop af hoe we deze knikkers eerlijk  
kunnen verdelen. 

Ik laat zien hoe je stap voor stap een boot 
vouwt. Kun je met me meevouwen? 

Ik heb een boot gevouwen. Kun jij erachter komen hoe 
ik dat heb gedaan? 

Samen bouwen we garages met blokken waar 
auto’s van verschillende grootte inpassen. 

Ik heb 3 auto’s. Hoe zorgen we ervoor dat ze droog 
staan als het regent? 

Analyseren Een knikkerbaan zo veranderen dat de knikker juist hier of daar uitrolt. 

Evalueren Meespelen in een speelhoek en vragen stellen als: “Wat vind jij van… wat heb je ontdekt 
door… wat heeft hij gedaan om…?” 

Creëren Hamertje tik: een huis maken van alleen driehoeken. 
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Een vraag erbij, in plaats van materiaal erbij 

We zoeken vaak naar materiaal waar de leerlingen zelfstandig mee aan de slag kunnen. Maar ook zonder extra  
materiaal kun je uitdagen. Bedenk bij de rekenactiviteit een vraag uit de hogere denkniveaus van Bloom (figuur 1) 
en je daagt de leerling uit binnen de bestaande rekenles. Je kunt de vraag ook door de leerlingen zelf laten  
bedenken.  
 
Bijvoorbeeld: Werken met de kralenplank 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Haal de structuur weg 
Laat een puzzel op de kop maken of gooi twee puzzels door elkaar. 
 
Een opdracht bedenken voor elkaar 
Laat leerlingen een probleem/opdracht bedenken voor elkaar. Eventueel kun je als leerkracht met de leerlingen 
samen voor die tijd richtlijnen bedenken waar de opdracht aan moet voldoen (bijvoorbeeld met welk  
ontwikkelingsmateriaal).  
 

Naast aanpassingen aan de opdrachten is het goed om extra verrijkingsmateriaal te gebruiken. Er verschijnen  
regelmatig nieuwe materialen. Een aantal aandachtspunten: 
  •   Zorg dat je eerst helder hebt aan welke doelen gewerkt gaat worden, en kijk op     
       basis daarvan kritisch welke materialen daarbij passen. Gebruik hiervoor  
       bijvoorbeeld de DVL (Doelen en Vaardighedenlijst): 
       http://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/doelen-verrijkend-  
       onderwijs  
  •   Kies het liefst enkele materialen uit waarmee kleuters kunnen werken.  
       Wissel dit regelmatig af. Op deze websites zijn veel materialen te vinden:        
       http://www.hoogbegaafdvlaanderen.be/06_HB_op_school/materiaal_intro.html  
       http://talentstimuleren.nl/onderwijs/primair-onderwijs/leermateriaal  
 
Samengevat 
  •  Weet als school wat je wilt met sterke rekenaars. 
  •  Welke rol heeft de rekencoördinator op dit gebied? 
  •  Weet wie je rekensterke kleuters zijn. 
  •  Gebeurt wat je wilt met rekensterke kleuters ook echt in de klas? 
  •  Praat met elkaar over ideeën, tips, vraagstukken en materialen. 
  •  Kijk kritisch of verrijking voor kleuters ook echt verrijking is. 
  •  Luister naar de kleuters en laat ze meedenken. 
  •  Reserveer in de weekplanning tijd voor rekensterke kleuters. Vind het wiel niet steeds opnieuw zelf uit.  
      Informeer bij andere scholen, kijk in vakliteratuur of vraag een rekenspecialist. 

Onthouden Een rij leggen van links naar rechts: met willekeurige kralen of volgens een patroon 

Begrijpen Een vierkant/schuin kruis leggen: met willekeurige kralen of met 1 kleur 

Toepassen Leg het voorbeeld van de kaart na 

Analyseren Het voorbeeld is voor de helft te zien – maak het voorbeeld verder af 

Evalueren In tweetallen werken: leg een klein figuurtje die de ander niet ziet en vertel aan de ander  
wat je hebt gemaakt 

Creëren Bedenk een gezelschapsspel bijvoorbeeld met een kleurendobbelsteen en cijferdobbelsteen 

Materialen en ideeën 
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