Passend onderwijs voor
sterke rekenaars
Compacte beschrijving voor een werkwijze in groep 3 t/m 8
voor leerkrachten, rekencoördinatoren en directie
Voor informatie over een werkwijze in groep 1/2 verwijzen we naar de Handelingswijzer Passend onderwijs voor rekensterke kleuters.

Aandacht voor sterke leerlingen is geen voorrecht maar een recht
Verdiepen van rekenactiviteiten
Op elke school zitten sterke rekenaars, leerlingen die goed zijn in rekenen. Dit kunnen leerlingen
zijn die altijd als eerste klaar zijn, maar ook rekenaars die een stuk langzamer werken. Leerlingen
die rekenen-wiskunde het allerleukste vak 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 resultaten bij rekenen.
Gemiddeld zijn 15 - 20% van de leerlingen sterke leerlingen die niet voldoende uitgedaagd worden
vanuit het aanbod van de reguliere methode.
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 leerlingen 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 rekenen en wiskunde.
• Oog voor structuren en patronen.
• Zien snel verbanden bij wiskundige problemen.
• Divergent en convergent denkvermogen.
• Creativiteit, ze kunnen reken- en wiskundekennis op een nieuwe manier gebruiken.
‘Vlot’ rekenen en ‘sterk’ rekenen
Bij rekenen kun je onderscheid maken tussen ‘vlot’ rekenen en ‘sterk’ rekenen. Dit onderscheid is
niet zozeer te maken op basis van toetsscores of vaardigheidsscores. De taxonomie van Bloom
(figuur 1) kan wel helpen het verschil duidelijk te maken. De taxonomie van Bloom werkt met
‘niveaus van begrijpen en denken’.

Figuur 1: Taxonomie van Bloom
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In een doorsnee rekenles uit een lesmethode heb je de eerste drie niveaus nodig. Je moet je een bepaalde
vaardigheid of strategie herinneren, begrijpen en kunnen toepassen. Bijvoorbeeld bij het berekenen van de
oppervlakte: lengte x breedte en daarbij natuurlijk hoe je die 3m x 8m uitrekent.
Alle leerlingen zouden in elk geval vlot en foutloos op de eerste drie niveaus moeten kunnen rekenen. De ene
leerling heeft hiervoor meer tijd (en begeleiding en instructie) nodig dan de andere. Een vlotte rekenaar zal dit al
snel kunnen en zou dan uitgedaagd moeten worden op het niveau van analyseren, evalueren en creëren om een
sterke rekenaar te worden. 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. Deze drie niveaus zijn echter
lastig te vinden in de opdrachten in de reguliere rekenmethoden. Ook de plus-opdrachten voldoen hier niet altijd
aan.
Goede opdrachten voor rekensterke leerlingen
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’.
Mogelijke hobbels voor sterke rekenaars
Automatiseren en memoriseren
Sterke rekenaars kunnen vaak razendsnel rekenen. De noodzaak om bepaalde zaken te automatiseren (via een
denkstap snel het antwoord kunnen vinden) en te memoriseren (zonder nadenken het antwoord kunnen zeggen)
hebben zij om deze reden niet. Ze zien het nut er niet van in. Daarnaast geven ze zichzelf wat meer uitdaging door
dit soort sommen steeds razendsnel uit te rekenen omdat dat hen meer voldoening geeft dan het antwoord direct
weten. Maar dit kan ze later in de hogere leerjaren juist in de problemen brengen als ze meerdere berekeningen
achter elkaar moeten uitvoeren.
Wat helpt is de leerlingen aan te geven waarom ze bepaalde dingen gememoriseerd moeten hebben (top-down
benadering) en ze mee te laten denken wat voor hen een handige manier is om dit voor elkaar te krijgen.
Leren leren
Doordat de lesstof in de klas 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 leerlingen zijn geneigd deze vragen maar gewoon over te slaan en leerkrachten denken dikwijls dat de
lesstof 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 leerlingen zijn
dit frustratiegevoel niet gewend. Begeleiding is daarom vooral nodig wat betreft werkhouding: 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.
Grote denksprongen maken, tussenstappen opschrijven of hardop verwoorden
Het altijd moeten noteren van tussenstappen bij het berekenen van een complexere som kan nutteloos en
frustrerend voelen voor sterke rekenaars. Bij sommige sterke rekenaars lukt het ook gewoon niet om kleinere
tussenstappen op papier te krijgen omdat ze gewend zijn om grote denkstappen te maken.
Het noteren of verwoorden van tussenstappen hoeft niet altijd te gebeuren, maar leerlingen moeten dit wel
kunnen. Zeker in het voortgezet onderwijs is het noteren van denkstappen heel belangrijk. Leerlingen bij wie dit
niet lukt, hebben uw hulp daarbij nodig.
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Een vertaling naar de praktijk
Om de rekenactiviteiten ook voor sterke rekenaars interessant en waardevol te houden/maken, kunnen de
volgende handvatten helpen. Ze zijn opgedeeld in:
• Schoolbreed.
• In de les.
• Materialen en ideeën.
Schoolbreed
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 meeste rekenmethoden zijn voorzien van drie niveaus waarop het rekenonderwijs is georganiseerd waarbij er
een compactere en verrijkte route voor de sterke rekenaars is. Toch is het goed om hier zelf nog eens kritisch naar
te kijken. Veel methoden zijn te voorzichtig met het schrappen van lesstof en instructie. Daarnaast kent de
leerkracht de leerlingen en weet wat deze leerlingen beheersen en wat ze nodig hebben. Een diagnostisch gesprek
met deze leerlingen kan de leerkracht daar beter zicht op geven.
De richtlijnen voor wat sterke rekenaars in ieder geval niet mogen overslaan:
• Belangrijke stappen in het leerproces.
• Overgang naar formele notaties.
• Reflectieve activiteiten.
• Belangrijke strategieën en werkwijzen.
• Constructieve/ontdekactiviteiten.
• Verrijkingsstof die wezenlijk moeilijker is.
• Activiteiten op tempo.
• Introductie van een nieuw thema
Het doel van het compacten is tweeledig:
• De leerling wel de basis laten oefenen/herhalen.
• Tijd creëren voor verrijking.
Dit betekent dat naast het schrappen van lesstof de leerling wel verrijkte leerstof aangeboden moet krijgen. Menig
‘plusboekje’ vanuit de methode of die leerlingen in hun vakje hebben laat hierin nog wel eens te wensen over. 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 verrijking.
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• eisen gesteld worden aan opdrachten en dat beoordelingen op het rapport vermeld worden. Dit geeft aan dat
er waarde aan gehecht wordt en dat ze als ‘hoofdmaaltijd’ gezien worden en niet als ‘toetje’.
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.
In de les
Reserveer tijd
Reserveer tijd voor je sterke rekenaars. Ook zij hebben behoefte aan instructie, 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 hebben gezien.
Start met tenminste één moment in de week (bijvoorbeeld 15 minuten op vrijdag) waarbij je met
je sterke rekenaars om tafel zit. Kijk terug op rekenwerk dat gemaakt is en kijk vooruit naar
rekenwerk dat gaat komen. Ga daarbij in op de inhoud van het rekenwerk en niet alleen op welke sommen
gemaakt moeten worden en het aantal fouten. Gesprekspunten kunnen zijn:
• Wat vonden leerlingen lastig afgelopen dagen en wat hebben ze toen gedaan.
• Haal als leerkracht er zelf een opgave uit en bereid enkele inhoudelijke vragen voor.
• Verbind een rekenvaardigheid aan de belevingswereld van de leerlingen; waarom zouden we dit moeten
kunnen?
Het is in de meeste gevallen mogelijk om leerlingen 3x per week uit de methode te laten werken en daarnaast
2x per week met verrijkingsmaterialen:
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Figuur 2: organisatie rekenlessen voor sterke rekenaars

Vraag het de leerlingen zelf en stimuleer eigenaarschap
Bedenk niet voor de sterke rekenaars wat ze moeten doen, maar bedenk mét de sterke rekenaars wat ze kunnen
doen. Sterke rekenaars kunnen vaak goed met je meedenken hoe hun rekenonderwijs uitdagender kan worden.
Hiermee wordt ook het eigenaarschap van leerlingen gestimuleerd.
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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 rekenles 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.
Enkele voorbeelden:
Optelsommen in groep 3

Maak bij elke som (4+3=7) nog een som, maar nu met drie stapjes
waar hetzelfde antwoord uitkomt (…+….+…=7)

Meten (afstanden / schaal)
in de bovenbouw

Welke hoofdstad in Europa ligt het verst weg van alle andere
hoofdsteden? Maak een top 3.

Vermenigvuldigen en delen
in de middenbouw

Bedenk een keersom waar precies 100 uitkomt met 4 stapjes
(…x…x…x…=…) Hoeveel weet je er?
Betekenisvolle deelproblemen met bijvoorbeeld geld of vervoer.
Figuur 3: voorbeelden van vragen bij hogere denkniveaus van Bloom

Haal de structuur weg
Wanneer leerlingen vermenigvuldigsommen oefenen, staan deze vaak in keurige rijtjes in het rekenboek. Voor
sterke rekenaars is het uitdagender om de structuur van de rijtjes weg te halen. ”Bedenk zoveel mogelijk
keersommen waar 24 uitkomt”, doet een beroep op creativiteit, terwijl leerlingen met dezelfde rekeninhoud bezig
zijn.
Een opgave bedenken voor elkaar
Laat leerlingen een probleem/opgave bedenken voor elkaar. Eventueel kun je als leerkracht met de leerlingen
samen voor die tijd richtlijnen bedenken waar de vraag aan moet voldoen (bijvoorbeeld bewerkingen, tijd, meten).
Materialen en ideeën
Naast aanpassingen aan de opgaven en het verrijkingsmateriaal in de methode 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 leerlingen kunnen werken (bijvoorbeeld naast Rekentijgers
ook strategische denkspellen), of kies één groot project waar leerlingen aan 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 sterke rekenaars zijn.
• Gebeurt wat je wilt met sterke rekenaars ook echt in de klas?
• Praat met elkaar over ideeën, tips, vraagstukken en materialen.
• Kijk kritisch of verrijking voor leerlingen ook echt verrijking is.
• Luister naar de leerlingen en laat ze meedenken.
• Reserveer in de klas tijd voor sterke rekenaars.
• Vind het wiel niet steeds opnieuw zelf uit. Informeer bij andere scholen, kijk in vakliteratuur of vraag een
rekenspecialist.
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