
4 VRAGEN OVER
REKEN

ONDERWIJS
SAMEN HET ONDERWIJS VERBETEREN



NAAR EEN HOGER
REKENNIVEAU
Hoe kunnen we dat bereiken?

1
Welk percentage 1S is haalbaar binnen
jullie schoolpopulatie?

2
Welke verwachtingen hebben
leerkrachten van leerlingen?

3
Heeft jouw school een
rekencoördinator?

4
Wat is de langetermijnvisie van jouw
school op het rekenonderwijs?

Uit het rapport van de Onderwijsinspectie blijkt dat maar een derde
van de leerlingen in het reguliere basisonderwijs aan het einde van
hun basisschooltijd het streefniveau '1S' behalen. 

Hoe komt dat en vooral, hoe kunnen we dit verbeteren? Onze
onderwijsadviseur Irma Jacet stelt vier belangrijke vragen die scholen
helpen om het rekenonderwijs te verbeteren.
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WELK PERCENTAGE 1S IS
HAALBAAR BINNEN JULLIE
SCHOOLPOPULATIE?
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Veel basisscholen/leerkrachten blijken vaak onterecht een
lager niveau na te streven, namelijk het niveau 1F in plaats
van 1S. Vaak zijn directies goed op de hoogte van de school-
weging, spreiding en bijpassende signaleringswaarde,
maar is dit niet bij de leerkracht bekend. 

ALS TEAM
WERKEN
AAN HET
JUISTE 
NIVEAU

De leerkracht geeft vervolgens
(reken)lessen op een lager niveau
dan dat gezien de schoolpopulatie
mogelijk zou moeten zijn. Het is
belangrijk dat niet alleen de
schoolleider weet wat de
verwachtingen mogen zijn binnen de
schoolpopulatie. Het
onderwijsresultatenmodel is een zaak
van het hele schoolteam. 

Wat mogen we verwachten op basis
van de schoolweging en spreiding
binnen onze school? Wat betekent
dat voor ons aanbod en manier van
instructie geven? Klaarr begeleidt
schoolteams en directies om te
werken vanuit hoge verwachtingen
passend bij de schoolpopulatie.
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WELKE VERWACHTINGEN
HEBBEN LEERKRACHTEN
VAN LEERLINGEN?
Heb jij een leerling wel eens te laag ingeschat? Een
leerling van wie we veel verwachten, leert meer dan een
leerling van wie minder wordt verwacht omdat zij vaak
meer en uitdagendere leerstof aangeboden krijgen.

Uit onderzoek blijkt dat
we leerlingen uit een
lager sociaal-
economisch milieu
systematisch te laag
inschatten, omdat zij
vaak beginnen aan het
onderwijs met een
minder hoog niveau dan
andere kinderen.

Zowel onbewust als bewust
geven we deze leerling
onvoldoende uitdagende leerstof,
waardoor zij niet de kans hebben
om hun talenten te ontwikkelen.
Vaak ook uit goede bedoelingen,
want je wilt een leerling niet
overvragen. Deze leerlingen
hebben echter evenveel potentie
als andere klasgenootjes.
Daarom is bewustwording van je
verwachtingspatronen heel
belangrijk.

In de teamtraining ‘Effectieve instructie’ leren leerkrachten
hoe ze invloed kunnen uitoefenen op hun verwachtings-
patronen en krijgen ze handvatten mee om hoge leerdoelen
te bereiken met alle leerlingen in het primair onderwijs.
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"Ga terug naar de kern, durf te
kiezen en werk aan duurzame

oplossingen"
IRMA JACET, ONDERWIJSADVISEUR
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Cruciale leerdoelen

Hoewel de resultaten van de eindtoets
momenteel niet meetellen in de
waardering van de onderwijsinspectie, blijft
het belangrijk om goed zicht te hebben op
de ontwikkeling van de leerlingen. Gebruik
de methode onafhankelijke toetsen om te
bepalen welke cruciale leerdoelen zijn
bereikt tijdens de thuiswerkperiode en
welke cruciale leerdoelen dus nog dienen
te worden aangeboden in de aankomende
periode. Hoe zorg je juist dit jaar voor een
waardevolle overdracht om de
doorgaande lijn te waarborgen? 



HEEFT JOUW SCHOOL EEN
REKENCOÖRDINATOR?
Landelijk bestaat al jaren grote bezorgdheid over het
rekenniveau van Nederlandse leerlingen. Experts roepen
dat we weer meer les moet geven, terug naar de basis. Hoe
doe je dat als leerkracht met alle andere taken die er de
afgelopen jaren bijgekomen zijn? 

Als het aan de Onderwijsinspectie ligt, zou
iedere school een rekencoördinator
moeten hebben die minimaal één dag
per week tijd heeft om bijvoorbeeld
interne opleidingen en consultaties te
organiseren. Op die manier zorg je dat het
rekenonderwijs op niveau blijft. Sommige
scholen hebben al zo’n rekencoördinator,
maar vaak hebben deze leerkrachten te
weinig ruimte of nemen ze te weinig
ruimte om andere collega’s te helpen bij
het rekenonderwijs. 

Het is belangrijk dat
een rekencoördinator
de speelruimte krijgt
om het onderwijs te
verbeteren en dat de
rekencoördinator zelf
ook om meer ruimte
vraagt. 

Klaarr helpt specialisten in de
school bij het opstellen van een
plan van aanpak, bij het positie
nemen in de school, zodat zij
écht zichtbaar worden in de
school en impact krijgen op de
uiteindelijke opbrengsten.
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WAT IS DE VISIE VAN
JOUW SCHOOL OP HET
REKENONDERWIJS?
Met de druk op het onderwijs is het logisch dat je als school
meteen in de actie schiet. Toch is het goed om een stapje
terug te doen en te kijken naar de visie van de school op het
(reken)onderwijs en duurzame oplossingen te creëren. 

VISIE EN
KEUZES OP
DUURZAAM
ONDERWIJS

Als de werkdruk erg hoog ligt en je
weinig tijd hebt, loop je de kans dat
het allemaal kortetermijnoplossingen
worden. Er is binnen het onderwijs een
overload aan aanbod beschikbaar,
dus maak keuzes en ‘less is soms echt
more’. 

Waar staan jullie voor met elkaar? Traditioneel rekenonderwijs
of juist het realistisch rekenonderwijs? Hoe geef je dit vorm in
de school? Onze onderwijsadviseurs helpen je bij de visie en
het maken van keuzes, het implementeren van verbeteringen
en het trainen van schoolteams.

We zien nog veel het onderwijsmodel van één klas met één leerkracht.
Voor toekomstgericht onderwijs waarbij leerlingen en leerkrachten
vanuit gelijke kansen hun talenten kunnen inzetten, is dat eigenlijk
geen werkbaar model meer. Het vraagt om een andere manier van
organiseren en samenwerken. Als je het rekenonderwijs op orde wilt
krijgen, is het belangrijk om na te denken over de langetermijnvisie
van de school.
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Klaarr is een onderwijs adviesorganisatie die scholen helpt bij de
inrichting van toekomstbestendig onderwijs. 

Wij geloven in een integrale aanpak van het onderwijssysteem om
duurzame veranderingen te bereiken. Geen pleisters plakken, maar
inzetten op preventie en effectieve onderwijsoplossingen die
gedragen worden door de hele school. 

Met een team van onderwijsadviseurs, orthopedagogen en
psychologen zetten wij schoolteams in hun kracht zodat zij leerlingen
het onderwijs kunnen bieden dat past bij hun ontwikkeling en de
veranderingen in de maatschappij. Wij doen dit door middel van
onderwijsadvies en professionalisering voor scholen en besturen,
onderzoek en ondersteuning bij leerlingbegeleiding. 

OVER KLAARR EDUCATIE

Irma Jacet
Onderwijsadviseur 
i.jacet@klaarr.nl
06-25 730 949

CONTACT
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