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Onlangs sprak ik op een feest een aantal oud-
klasgenoten van mijn PA. Ze werken allemaal nog 

steeds vol overgave in het primair onderwijs. Zoals 
dat meestal gaat met onderwijsmensen, ging het al 
snel over onze ervaringen in de beroepspraktijk. Het 
was opvallend dat ze het plezier aan het werken met 
kinderen nauwelijks noemden, maar dat vooral de 
onvrede over de gang van zaken in het onderwijs aan 
bod kwam. Ze stellen kinderen nog steeds centraal 
in hun werk en kunnen dat door hun jarenlange 
ervaring ook, maar ze raken steeds meer gefrustreerd 
door de manier waarop ze moeten werken.
Vooral met de soms rigide registraties hebben ze 
moeite. Er gaat veel tijd zitten in het opstellen en 
beoordelen van leerlingvolgsystemen, groeps-
plannen en ontwikkelingsperspectieven, terwijl het 
lang niet altijd duidelijk is of dat tot meer kwaliteit 
leidt. De registratie levert een papierberg op die 
niet echt gebruikt wordt, omdat de informatie veel 
te algemeen en te uitgebreid is. Daar bovenop 
moeten ze ook nog eens handelen volgens de 
vele protocollen voor kinderen met specifieke 
onderwijsbehoeften.
De papieren tijgers ontnemen hen het plezier in het 
lesgeven. Ze vullen de papieren netjes in omdat de 
inspectie hierom vraagt en er op school- en boven-
schoolsniveau afspraken over zijn gemaakt, maar als 
dat alles is, dan is het zonde van de kostbare tijd om 
je daar als leerkracht mee bezig te houden, conclu-
deerden we. Natuurlijk wil de inspectie weten hoe 
een school werkt en presteert, maar dat kun je ook 
zonder de huidige overvloed aan papieren regis-
traties duidelijk maken. Voor het gebruik in de klas 
kan een enkel vakkundig trefwoord volstaan om de 
onderwijsbehoeften van kinderen te beschrijven. 
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De scores op de toetsen moeten wel worden geregis-
treerd omdat ze kunnen dienen als signalering. Voor 
het gericht invloed uitoefenen op onderwijsbe-
hoeften is echter meer nodig. Het gaat er daarbij om 
goed naar de kinderen te kijken en op basis daarvan 
diagnosticerend les te geven. Zo monitor je voort-
durend en stem je je onderwijs af op wat je ziet in het 
hier en nu. 
Het gesprek met de oud-klasgenoten en ook de vele 
gesprekken met andere leerkrachten inspireerden 
tot het schrijven van deze nieuwsbrief. In het artikel 
Visie ga ik hier dieper op in. In het interview met een 
van de deelnemers van Traject A staan de ervaringen 
van een IB’er die probeert haar team gerichter naar 
kinderen te laten kijken om groepsplannen beter 
als middel in te kunnen zetten. Het artikel over 
construeren op maat beschrijft hoe een vierdejaars 
student Kijken naar Kinderen inzet als middel om 
de beginsituatie van haar SBO-groep in beeld te 
brengen binnen het domein vermenigvuldigen. Zij 
registreert niet op basis van scores, maar gebruikt 
observaties die zij vakinhoudelijk duidt en stemt daar 
haar onderwijs op af.

Kind in Beeld toont hoe talentontwikkelaars uit 
Pabo 2 observaties en de duiding ervan gebruiken 
en de op de pabo aangereikte theorie koppelen aan 
de onderwijspraktijk. Zo leren zij gericht invloed uit 
te oefenen op het leren van kinderen. Tot slot staat 
op de achterpagina welke scholingsmogelijkheden 
er zijn om zelf Kijken naar Kinderen in te leren zetten 
als middel om kwaliteitsverbetering van het reken-
wiskundeonderwijs te bewerkstelligen.
De papieren tijgers kunnen hiermee naar het 
verleden worden verwezen. Kijken naar Kinderen 
levert compacte groepsplannen op die meer vakin-
houdelijk en beter afgestemd zijn op het onderwijs 
van alledag.

Ik wens u veel leesplezier! 

Belinda Terlouw,

Projectleider Kijken naar Kinderen en hogeschooldocent en 

nascholingsdocent Rekenen- Wiskunde aan de Katholieke 

Pabo Zwolle.

Belinda Terlouw: ‘‘Papieren tijgers  

ontnemen het plezier in het lesgeven.’
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VISIE

 

Weg met de papieren tijgers

Druk, druk, druk…in het basisonderwijs is 
iedereen druk. Het lesgeven en de voorbe-

reidingen kosten veel tijd, onder meer omdat 
leerkrachten bij alle vakken uit moeten gaan van 
de onderwijsbehoeften van alle kinderen en het 
omgaan met die verschillen veel denkwerk en 
vakkennis vraagt. Toch hoor je leerkrachten daar niet 
over klagen. Ze houden van hun vak en willen het 
beste voor alle kinderen. Daar spannen zij zich graag 
voor in. Ze willen hooguit hun vakkennis vergroten 
om echt uit te kunnen gaan van onderwijsbehoeften.

Afrekencultuur
Leerkrachten hebben wel last van de afrekencultuur 
die momenteel hoogtij viert. Ze moeten bijvoorbeeld 
drie keer per jaar een groepsplan schrijven voor soms 
dertig of meer kinderen en dat voor meerdere 
vakgebieden, waarin alle onderwijsbehoeften van  
de kinderen uitgebreid staan beschreven. Dat is op  
zich al een vreemde zaak. Het is de vraag of het 
mogelijk is een groepsplan te schrijven voor 
ongeveer twaalf weken waarin verschillende 
domeinen aan bod komen. Ieder domein kent 
immers zijn eigen doelen en vraagt van de kinderen 
specifieke kennis en vaardigheden. Er wordt 
een documentatie opgezet die op deze wijze 

Leerkrachten in het basisonderwijs zijn niet te benijden. In plaats van zich volledig met 

hun eigenlijke werk bezig te houden, worden ze meer en meer bedolven onder een 

groeiende papierberg die onnodig veel kostbare onderwijstijd van hen vergt. Ze moeten 

groepsplannen opstellen, leerlingvolgsystemen bijhouden en daar het onderwijs op 

baseren en ook nog eens rekening houden met het toenemend aantal etiketten dat op 

kinderen wordt geplakt. Het kan ook anders! Door af te rekenen met de papieren tijgers 

en op basis van de eigen waarnemingen de lessen af te stemmen op de behoeften van de 

leerlingen, neemt niet alleen de kwaliteit van het onderwijs toe, maar raken leerkrachten 

tegelijkertijd minder gefrustreerd en kunnen ze doen waar ze écht goed in zijn: het 

maximale uit kinderen halen, door ze te bieden wat ze op dat moment nodig hebben.

vak inhoude lijk niet altijd beschrijft wat nodig is om 
ieder kind op maat te bedienen. 

Daar komt nog eens bij dat er vele etiketten worden 
geplakt op kinderen die voortkomen uit (soms 
dubieuze) onderzoeken, waar leerkrachten ook nog 
eens rekening mee moeten houden. In sommige 
groepen zitten dyslecten, kinderen met dyscal-
culie, ADD’ers, ADHD’ers, autisten en kinderen met 
nieuwe problemen waar etiketten voor bedacht 
worden met bijhorende protocollen waaraan men 
zich dient te houden. En alles moet terug te vinden 
zijn in het groepsplan. De hoofdtaak, het geven van 
goed onderwijs, wordt door deze hele administratie 
behoorlijk onder druk gezet.

Door deze manier van werken, dreigt het gevaar dat 
een leerkracht niet meer kijkt naar wat een kind kan. 
Het etiket wordt leidend, waardoor het leerpotentieel 
niet optimaal wordt benut. Een etiket kan immers ten 
onrechte een probleem van een kind benoemen dat 
misschien door het onderwijs zelf is veroorzaakt.

Papieren tijgers
Als ik leerkrachten vraag wat ze met de groeps-
plannen doen, is het antwoord steevast: ‘Niets! Ik kan 
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er niets mee! Te veel papier, te veel aandachtspunten! 
Zie dat maar eens te integreren in het onderwijs van 
alledag en ook nog eens te monitoren!’ Als ik dan 
vraag waarom ze het doen, antwoordt men dat het 
moet, omdat er schoolafspraken over liggen en de 
inspectie er bovenop zit. Groepsplannen en andere 
documenten om verantwoording over het gegeven 
onderwijs af te leggen, worden zo papieren tijgers die 
de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede komen.
Uiteraard is het goed om planmatig en systematisch 
te werken in bijvoorbeeld een vak als rekenen en 
moeten leerkrachten uitgaan van de onderwijs-
behoeften van kinderen. Daar zijn echter geen 
algemene groepsplannen voor nodig. Wel hebben 
leerkrachten behoefte aan professionalisering om een 
nog genuanceerdere kijk te krijgen op de vakinhoud 
en -didactiek. Ook willen zij zich ontwikkelen in het 
nog beter koppelen van de theorie aan de praktijk, 
zodat zij gerichter leren kijken naar hun kinderen 
en weten hoe zij hun onderwijs daarop af kunnen 
stemmen. Groepsplannen kunnen dat ondersteunen, 
maar dan wel direct gericht op het onderwijs dat 
zich in het hier en nu afspeelt en minder formeel 
opgesteld.

Groepsplan-nieuwe stijl
Het is beter om voorafgaand aan een nieuw blok uit 
de methode een beginsituatie vast te stellen door 
de eindtoets vooraf af te nemen en op basis van de 

interpretatie daarvan doelen te stellen en de groep 
te clusteren op onderwijsbehoeften. Het groepsplan-
nieuwe stijl zou dan kunnen bestaan uit een aantal 
gerichte aantekeningen, zoals ‘Annemarie en Jolanda 
moeten in dit blok modelondersteuning krijgen bij de 
formele optel- en aftreksommen tot 100. Bij Johan, Bea 
en Dianne is de begripsvorming rond de breuken nog 
onvoldoende uitgekristalliseerd. Daar moet ik tijdens 
de formele breukenlessen op letten. Cristel, Els en René 
hebben de vermenigvuldigingen nog niet gememo-
riseerd. Daar maak ik ruimte voor. Geert is wel erg 
afhankelijk geworden van de verlengde instructie, terwijl 
hij dit niet altijd nodig heeft. Met hem wil ik proberen 
leerkrachtonafhankelijker werken’.

De leerkracht legt deze aantekeningen als geheu-
gensteuntje op zijn bureau en kijkt aan het eind van 
de dag of alles nog volgens plan verloopt en hoe de 
kinderen zich ontwikkelen. Eventueel stelt hij dan 
zijn aantekeningen bij. Met de methodegebonden 
toets controleert hij of de kinderen de doelen hebben 
weten te behalen en neemt de conclusies mee naar 
het volgende blok.
De etiketten doen er eigenlijk niet toe. Als de beginsi-
tuatie goed wordt vastgesteld, is duidelijk wat ze wel 
en niet kunnen en waar ze hulp bij nodig hebben. De 
begaafdere rekenaars die de doelen al voorafgaand 
aan het blok behaald hebben, krijgen een compact 
programma van het blok aangeboden om te automa-
tiseren en te consolideren. De tijd die overblijft, 
kunnen zij besteden aan de toepassing van de kennis 
en vaardigheden en de verdieping ervan. Voor hen 
worden andere doelen nagestreefd, zoals het ontwik-
kelen van een onderzoekende houding, en doorzet-
tingsvermogen opbouwen bij taken die net boven 
hun kunnen liggen om ook hen te laten groeien.

De leerkracht houdt door de beperkte administratie 
meer tijd over voor het construeren van onderwijs 
op maat en wordt ook tijdens de uitvoering ontlast, 
omdat de kinderen alleen nog maar dat doen wat 
nodig is. Iedereen gaat er dus op vooruit!

Angstcultuur
Om echt doelgericht en diagnosticerend te kunnen 
werken, geven leerkrachten terecht aan dat ze wel 
behoefte hebben aan professionalisering. Daar is 
helaas niet altijd tijd voor. De studiedagen zitten 
bomvol met allerlei zaken die de overheid eist en 
waar scholing voor nodig is. 

>>>

Our Education System
“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb 
a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.”

- Albert Einstein
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Dit zijn soms vakinhoudelijke onderwerpen, maar het 
gaat bijvoorbeeld ook over groepsplannen, passend 
onderwijs, opbrengstgericht werken, noem maar op.

De agenda’s van de teamvergaderingen zijn 
eveneens overvol met onderwerpen die de overheid 
voorschrijft en die besturen van samenwerkingsver-
banden belangrijk vinden. Denk maar aan veiligheid, 
pestprotocollen, protocollen om rekenproblemen te 
voorkomen, protocollen om de excellente leerlingen 
te bedienen… 

Systematisch bouwen aan kwalitatief beter onderwijs 
staat onder druk door deze versnippering. De 
directeuren van de scholen proberen aan alles te 
voldoen om hun school geen risico’s te laten lopen en 
hebben tegelijkertijd goede ideeën hoe je aan beter 
onderwijs kunt bouwen. De angst voor de inspectie is 
echter groot, terwijl dat niet nodig is. De inspectie zal 

zeker akkoord gaan met een andere aanpak, zolang 
de school maar goed onderbouwd laat zien dat men 
gericht aan kwaliteitsverbetering werkt.

Kijken naar kinderen
Leerkrachten willen op hun beurt ook niets liever 
dan de kwaliteit van hun onderwijs verbeteren. Zij 
willen gezien worden in wat zij al goed doen en op 
basis van mogelijke blinde vlekken willen zij op maat 
geprofessionaliseerd worden. Dat is precies zoals 
de methodiek Kijken naar Kinderen werkt. Foto- en 
filmbeelden brengen onderwijsbehoeften van 
kinderen in beeld en helpen de leerkracht te reflec-
teren op zijn eigen leerkrachtgedrag, maar ook wordt 
zichtbaar waar de blinde vlekken van de leerkracht 
zitten.

Een extern deskundige, de IB’er en de rekencoördi-
nator kunnen daar vervolgens gericht op professio-
naliseren. Zo ontstaat professionalisering op maat, 
die direct is gekoppeld aan de dagelijkse onderwijs-
praktijk. Per keer wordt gebouwd aan een steviger 
fundament. De drie afbeeldingen bij dit artikel laten 
ter illustratie zien hoe pabostudenten uit het tweede 
jaar binnen het traject Talentontwikkeling gericht 
leren kijken naar kinderen door de theorie aan de 
onderwijspraktijk te koppelen.

Als leerkrachten gericht en vakkundig leren kijken 
naar hun kinderen, systematisch te werk gaan en 
als zij de hulp krijgen die zij op dat moment nodig 
hebben, worden de groepsplannen in hun hoofd 
gevormd. De leerkracht hoeft dan niet in de papieren 
te kijken naar wat elk kind nodig heeft. Hij ziet het, 
interpreteert het op vakinhoudelijke wijze, reflecteert 
ter plekke op zijn eigen rol en handelt ernaar.
Zo’n manier van werken scheelt veel papierwerk 
en avonden lijsten invullen. Als alle leerkrachten zo 
zouden mogen werken, gaan de gesprekken aan 
de koffietafel weer over de leuke dingen die ze met 
kinderen meemaken, het plezier in het onderwijs en 
niet alleen over de enorme werkdruk. En misschien 
wel het belangrijkste, door de papieren tijgers in te 
ruilen voor een werkwijze waarbij de leerkrachten en 
kinderen er echt toe doen, kan de kwaliteit van het 
onderwijs flink verbeteren. Per slot van rekening is het 
ons daar allemaal om te doen.

VISIE
>>> VERVOLG

Theorie koppelen aan praktijk

Shauni Timmer (pabo 2 KPZ) zag op haar stageschool 
(OJS Het Scala, Kampen) dat de theorie die ze op de 
pabo aangereikt had gekregen, zich niet altijd even 
gemakkelijk laat koppelen aan de praktijk. In de 
bouwhoek keek ze tijdens haar eerste stagedag naar 
de kinderen en sprak daar met een jongen. Hij was 
dinosaurussen aan het construeren (meetkunde), 
maar wist ook te vertellen dat de hoogste dinosaurus 
de vader was (meten van lengte). Dat hij tijdens 
deze activiteit ook blokken telde is bovendien niet 
ondenkbaar (getalbegrip). De talentontwikkelaars 
waren het erover eens: Als je met een vakkundig oog 
naar kinderen leert kijken, zie je veel!

1
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Kansen zien voor doelgericht onderwijs  in vrije situaties

Laura Zantinge (student pabo 2, KPZ) zag op haar stageschool (RKBS Prof.Titus Brandsma, 
Hoogeveen) dat er ook tijdens vrij spel kansen liggen om invloed op het leren uit te oefenen als je goed 
kijkt naar kinderen en de praktijk koppelt aan de theorie. De balans helpt de kinderen voorwerpen 
op gewicht te vergelijken en te ordenen. Als je ook nog eens vraagt hoe zwaar het zwaarste voorwerp 
weegt (natuurlijke maat of standaardmaat) heb je al de eerste drie stappen van de leerlijn meten van 
gewicht gezet.

Doelgericht invloed leren uitoefenen op het leren van kinderen

Danique Nobach (student pabo 2, 
KPZ) zag op haar stageschool (St. 
Willibrordschool, Olst) dat het belangrijk 
is dat je bij je vragen doelgericht te werk 
moet gaan. Als je wilt dat kinderen zich 
binnen het domein meetkunde (aspect 
construeren) gaan ontwikkelen, moeten 
je vragen en impulsen daarop gericht 
worden. Door te kijken naar de kinderen 
ziet ze meteen het effect van vragen die 
op een ander domein betrekking hebben. 
Als je de kinderen vraagt de grote auto’s 
beneden te zetten en de kleine boven, 
oefen je ook wel invloed uit op het 
leren maar binnen het domein Meten. 
Als je de constructievaardigheden wilt 
ontwikkelen, kun je beter vragen hoe 
de auto’s naar boven moeten rijden. De 
kinderen moeten dan nadenken over de 
constructie van een oprijlaan.

2

3
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KIND IN BEELD

Koppeling aan praktijk
Tijdens hun eerste stagedag 
maakten de studenten een foto 
van de kinderen in hun stageklas 
en voorzagen deze van een onder-
schrift. Ze moesten tijdens de 
Talentontwikkeling gezamenlijk de 
gemaakte foto’s ordenen op domein 
(Meten, Meetkunde, Getalbegrip). 
Per foto bespraken de studenten 
hoe de momentopname op de 
leerlijn gepositioneerd kan worden, 
welke doelen gediend werden en 
om welke rekeninhoud het ging. 
Voor deze werkvorm kregen ze 
eerst een aanbod waarin de tijdens 
de module aangereikte theorie 
nog eens is samengevat en hoe 
de leerlijnen en leerinhouden van 
groep 1 en 2 er uit zien.

Het was niet eenvoudig om op basis 
van de foto’s een antwoord op de 
gestelde vragen te bedenken (zie 
afbeelding 1   Talentontwikkelaars 

‘Dan heb ik nog veel meer 
gezien…’
Leerkrachten moeten in staat zijn hun vakkennis 

te koppelen aan de dagelijkse onderwijspraktijk 

om zo de onderwijsbehoeften van kinderen 

helder in beeld te krijgen. Zij moeten waarnemen 

en op de juiste wijze duiden wat ze zien en 

vervolgens onderwijs op maat construeren. 

Tweedejaarsstudenten van de Katholieke Pabo 

Zwolle leren in de module Talentontwikkeling hoe 

zij de theorie aan de praktijk kunnen koppelen 

door gebruik te maken van Kijken naar Kinderen.

De Talentontwikkeling bestaat 
uit een extra aanbod aan 

studenten om zich te ontwik-
kelen in een onderwijsaspect. Dit 
jaar konden de studenten hierbij 
voor het eerst kiezen voor een 
kennismaking met het gebruik 
van Kijken naar Kinderen als 
middel voor het verbeteren van 
de aansluiting tussen de theorie 
en praktijk van het reken-wiskun-
deonderwijs. Twintig studenten 
tekenden zich hiervoor in. 

Beginpeiling
De eerste drie van de in totaal 
zes bijeenkomsten richtten zich 
op het gebruik van Kijken naar 
Kinderen in de bovenbouw en 
de laatste drie op de onderbouw. 
Bij de start van Kijken naar 
Kinderen in de onderbouw, is 
onderzocht welk (theoretisch) 
niveau de studenten hebben. 

De studenten volgden hieraan 
voorafgaand de module Meten 
en Meetkunde in de onderbouw. 
Zij maakten daarbij gebruik van 
Rekenen-wiskunde in de praktijk, 
Kerninzichten en Onderbouw 
(Oonk e.a, 2011).

Op basis van de in deze module 
opgedane kennis, is een begin-
peiling uitgevoerd. De studenten 
kregen hiervoor een fotoverslag 
met een begrippenlijst aangereikt 
en moesten beschrijven wat zij 
zagen en hoe dit zich verhoudt 
tot de theorie. Zo werd duidelijk 
wat zij konden waarnemen (en 
wat niet) en ook hun duiding werd 
zichtbaar. De docent kon hier een 
passend aanbod op samenstellen 
dat recht doet aan de verschillen 
tussen de studenten. De 
eindmeting in de laatste bijeen-
komst brengt straks de ontwik-
keling van de studenten in beeld.

 

1
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at work). De drie foto’s met onder-
schriften die elders in deze nieuws-
brief staan als illustratie bij het 
artikel Visie, zijn hier een voorbeeld 
van.
Ook de cover van deze nieuws-
brief laat een ingezonden foto 
zien die Seryna van Langevelde 
maakte op haar stageschool De 
Wilgenburgschool te Zwolle. 
Duidelijk was dat het hier om het 
domein Getalbegrip ging. De 
studenten constateerden dat de 
jongen het getalbeeld niet direct 
herkende en al tellend tot zijn 
antwoord kwam.

De foto van Jorie Otten, genomen 
op zijn stageschool OBS De 
Dennekamp in Ommen, leverde 
meer discussie op (afbeelding  2 , 
Jorie Otten). De foto werd 
geschaard onder het domein 
Meetkunde (construeren). Toch lijkt 
het erop dat de kinderen ook bezig 
zijn met Meten (vergelijken van 
lengte). Wellicht werd er ook bij 
geteld. De vraag was daardoor of 
het dan ook bij het domein 
Getalbegrip hoort.
Ook de foto van Nathalie 
Scheenstra (gemaakt tijdens een 
schoolbezoek in een vrije 
spel situatie, afbeelding  3  Nathalie 
Scheenstra) zorgde voor discussie. 
De kinderen construeren een 
spoorbaan, maar kunnen hierbij 
ook lengtes vergelijken. Al pratende 
met elkaar, werden de studenten 
zich steeds meer bewust van de 
complexiteit als je in de praktijk op 
zoek gaat naar de theorie. Een van 
de studenten merkte op: ‘Oh, nu ik 
dit weet, heb ik eigenlijk nog veel 
meer gezien.’

Invloed uitoefenen
Voor de tweede bijeenkomst 
stuurden de studenten een foto in 
die zij koppelden aan de leerlijnen 
Meten en Meetkunde. Ook 
stuurden zij een fotoverslag in van 
een activiteit die zij zelf hadden 
begeleid. Annick Lankhorst werkte 
met haar stagegroep op KBS De 

Golfslag in Swifterband aan een 
meetactiviteit en bracht in beeld 
wat zij deed (Afbeelding 4  t/m 12  ). 
Het was mooi om te zien hoe zij in 
de onderschriften beschreef hoe zij 
invloed probeerde uit te oefenen 
op het leren van kinderen. Ze stelde 
goede vragen die blikwisselingen 
bewerkstelligden en het denkwerk 
bij de kinderen lieten liggen. Zo 
ontwierp ze een rijke rekenactiviteit 
waarin de kinderen veel ervaring 
konden opdoen met het meten van 
lengte.

De onderschriften geven echter niet 
weer hoe Annick de praktijk aan de 
theorie koppelde. Er wordt in de 
activiteit vergeleken op lengte en 
geordend. Conflictsituaties zorgden 
voor niveauverhoging. De kinderen 

meten met een natuurlijke en een 
standaardmaat, al benoemen ze 
deze niet juist. Er werden verschil-
lende meetinstrumenten ingezet, 
waardoor de hele leerlijn meten 
van lengte in de onderbouw aan 
bod kwam, maar dit werd niet door 
Annick als zodanig geduid.

Zij werd hier in een persoonlijke 
feedback op gewezen. Omdat 
meer studenten de theorie-
praktijkkoppeling niet expliciet in 
hun onderschriften benoemden, is 
daar ook op groepsniveau aandacht 
voor gevraagd. Samen hebben de 
studenten alsnog de praktijk van 
Annick aan de bestudeerde theorie 
gekoppeld, waardoor de theorie 
nog eens besproken werd en de 
vertaling ervan naar de praktijk 

>>>

2

3
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studenten tot inzichten bracht. Zij 
kunnen er hun voordeel mee doen 
bij de voorbereiding van nieuwe 
stageactiviteiten. Verwacht mag 
worden dat de nieuwe fotover-
slagen die in bijeenkomst 3 van 
feedback worden voorzien, hierdoor 
een theoretischer lading krijgen.
In nieuwsbrief 11 (die verschijnt 
in september 2013) zal verslag 
gedaan worden van de opbrengst 
van Talentontwikkeling in de 
onderbouw. De monitoring van de 
studenten is onderdeel van een 
onderzoek dat docente Belinda 
Terlouw doet naar de bijdrage die 
Kijken naar Kinderen kan leveren 
aan de theorie-praktijkkoppeling 
bij pabostudenten om zo hun 
leerkrachtvaardigheden positief te 
beïnvloeden. 

KIND IN BEELD
>>> VERVOLG

De kinderen hebben net de opdracht gekregen een jas voor een lammetje te maken, 
dat net zo groot is als zij zijn. Ze bekijken de materialen. Het liefst willen ze alles 
gebruiken wat er ligt en ze willen ook al gelijk beginnen met knippen. Dit leek mij 
niet zo’n verstandig idee. Dus stel ik een aantal vragen: ‘Waarmee moeten ze de jas 
maken? Welke materialen kunnen ze gebruiken om de jas te maken? Hoe ziet een jas 
er eigenlijk uit? Wat betekent: ‘net zo groot als’ de kinderen?’ Ze overleggen met elkaar 

wat ze precies moeten gaan 
doen en hoe ze dit willen 
gaan doen. Wat is het plan 
van aanpak? 
Aan het begin van de 
opdracht moest ik veel 
vragen stellen om de 
kinderen op gang te 
brengen. Ze hadden nog 
niet echt een idee van wat 
er precies moest gebeuren. 
Door veel vragen te stellen, 
hoopte ik dat ze op ideeën 
zouden komen. Dit is gelukt.

Al snel komt Mees tot het inzicht dat niet ieder 
kind even groot is. Mees: “Het lammetje is even 
groot, als wij zijn. Maar wij zijn niet allemaal even 
groot. Kijk maar. Hoe moeten we dit nu oplossen?”  
De kinderen weten het niet, dus vertel ik: 
‘Misschien kun je de jas net zo groot als Mees 
maken, want dan weet je zeker dat het lammetje 
de jas past. Als we een jas maken die net zo groot 
is als Dionysia, maar het lammetje is net zo groot 
als Mees, dan past de jas niet.’ De kinderen vinden 
dit een goed idee en kiezen Mees uit om mee te 
meten. Hij is immers het grootst van het groepje. 

De kinderen hebben door dat ze de jas moeten maken door te meten. Ze gaan 
de kurken staven meten. De een is 30 meter, en de ander 15 meter (in plaats van 
centimeters). Ze weten alleen nog niet hoe ze, nu ze de kurken staven hebben 
gemeten, een jas moeten maken voor het lammetje. ‘Haal maar eens een jas op. Dan 
kunnen we kijken hoe die eruit ziet.’ De kinderen komen er achter dat een jas dezelfde 
vorm heeft als je lichaam. Maar hoe kun je nou de jas in dezelfde vorm als je lichaam 
maken? De kinderen komen zelf op het idee om Mees op het behangpapier te laten 
liggen. 
Toen de kinderen de kurken aan het meten waren, heb ik ze even laten gaan. Ik 

heb even gekeken of ze, nu 
ze de kurken staven hadden 
opgemeten, wisten hoe ze nu 
de jas moesten maken. Hier 
kwamen ze nog niet uit. Vandaar 
dat ik iemand een jas heb laten 
ophalen, om te laten zien dat 
een jas dezelfde vorm heeft als je 
lichaam. Nadat Dylan zijn jas had 
laten zien, kwamen de kinderen 
zelf op het idee om op het 
behangpapier te gaan liggen. 

4

5

Mees ligt op het stuk behangpapier. ‘Hoe 
moet het nu verder? Hebben we nu al een 
jas gemaakt?’ Dit is niet het geval volgens 
de kinderen. ‘Wat kunnen we dan doen, 
zodat het wel een jas wordt?’ ‘Door Mees 
om te tekenen en dat uit te knippen”, is het 
antwoord. 

Mees lag op het behangpapier, maar 
de kinderen deden er verder niks mee. 
Vandaar dat ik vroeg: ‘Hoe moet het nu 
verder? Hebben we nu een jas gemaakt?’ Ik 
moest ze even dat duwtje in de rug geven 
om aan de slag te gaan met het feit dat 
Mees op het behangpapier lag. 

7

6
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De kinderen beginnen allemaal Mees om te trekken. Allemaal 
tekenen ze een stukje. Ook het hoofd en de vingers worden 
meegetekend. Ik heb de kinderen bewust de vingers en het 
hoofd laten tekenen. Ik heb ze niet tegengehouden. Ik wilde 
kijken of ze er later nog achter zouden komen, of dit ook bij een 
jas hoort.

De kinderen knippen de jas uit. ‘Heeft een jas ook een hoofd en 
vingers?’ ‘Nee, 
die kunnen we 
eraf knippen.’

De kinderen 
komen er hier 
achter, door 
het stellen van 
een vraag. Ze 
komen zelf tot 
de conclusie dat 
ze die er dus af 
kunnen knippen. 

De kinderen hebben de achterkant van de jas uitgeknipt en 
geprobeerd het op elkaar te plakken. Dit bleef niet goed zitten 
dus heb ik het voor ze aan elkaar geniet. Zoals je ziet heeft de 
jas nu korte mouwen. Dylan had per ongeluk de mouw van de 
voorkant van de jas afgeknipt. Samen hebben de kinderen toen 
besloten om dan alle mouwen maar af te knippen en er een 
bodywarmer van te maken.

Na enig plak- en nietwerk, hebben ze dan toch een eindproduct. 
De jas voor het lammetje is klaar. 

‘Is het stukje bij het middel van Mees, nou net zo breed als dat 
we getekend hebben?’ Ruben begint te meten. Hij komt tot de 
conclusie dat ze allebei even breed zijn. Mees is 15 meter breed 
en het stukje op papier is ook 15 meter. ‘En hoe lang is zijn zij?’ 
Ruben begint te meten: ‘Die is langer dan 30 meter juf!’ ‘En is dat 
ook zo op de tekening?’ ‘Ja, juf!’

Ik wilde de kinderen laten nadenken over of ze Mees goed 
hadden omgetrokken. Door nog een keer extra te meten of 
de ‘afstanden’ kloppen, weten ze zeker of dat wat ze hebben 
getekend, ook klopt. 

‘We hebben net de jas uitgeknipt. Maar is dit al een hele jas?’ 
‘Nee, we moeten ook nog de achterkant maken.’ ‘Hoe gaan we 
er dan voor zorgen, dat de voorkant van de jas, precies zo wordt 
als de achterkant van de jas?’ Mees komt op het idee om weer op 
het stuk behangpapier te gaan liggen. Maar Ruben zegt dat we 
misschien de jas kunnen overtrekken. Want dan weet je precies 
dat ze even groot zijn. De andere kinderen vinden dit ook een 
goed idee en gaan er mee aan de slag. Ze tekenen de jas over, 
die ze net hebben uigeknipt. 

Toen ze de jas hadden uitgeknipt, wisten ze niet meer zo goed 
wat ze nu moesten doen. Door het stellen van de vraag of dit al 
een hele jas was, moesten de kinderen nadenken. Een jas heeft 
een voor- en achterkant, deze jas dus ook. Het woord ‘precies’ 
in de vraag: ‘Hoe gaan we ervoor zorgen, dat de voorkant van 
de jas, precies zo wordt als de achterkant van de jas?’ heb ik 
uitdrukkelijk benoemd en meerdere malen gezegd. Ze hadden 
al snel door dat dit kon door weer op het behangpapier te gaan 
liggen, maar ik wilde ze uitdagen tot een andere oplossing, 
omdat de achterkant  precies hetzelfde moet worden als de 
voorkant. Op deze manier leren ze dat er verschillende manieren 
zijn om een probleem op te lossen.

8
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Amanda Illy is tien jaar actief in het onderwijs. Als 
zij-instromer stond zij enkele jaren voor de klas, 

was actief als remedial teacher en werd enkele jaren 
geleden intern begeleider voor de groepen 3 tot en 
met 8 op basisschool De Bataaf in Tiel. In haar werk als 
IB’er worstelde zij met de vraag hoe zij haar collega’s 
bij kan staan, zonder ze tot in detail te instrueren wat 
zij moeten doen. De bovenbouw op haar school gaf 
aan dat men met name hulp wilde hebben voor de 
kinderen in de klas die een verlengde instructie voor 
rekenen (moeten) krijgen. De ervaring leert dat zij 
vaak niet verder komen in hun ontwikkeling en dat de 
leerkrachten tegelijkertijd dermate veel tijd kwijt zijn 
aan de verlengde instructie, dat het risico bestaat dat 
er te weinig tijd overblijft voor de rest van de klas.

‘In zo’n geval is het makkelijk om als IB’er even bij te 
springen en taken van de leerkracht over te nemen, 
maar op de lange duur wordt niemand daar beter 
van’, schetst Amanda. ‘Het is beter wanneer de 
leerkracht zelf de middelen krijgt aangereikt om beter 
in te spelen op de behoeften van de kinderen op 
basis van wat hij waarneemt en daarbij door de IB’er 
wordt ondersteund. Kijken naar Kinderen moet mij 
daarbij gaan helpen.’

Beginsituatie in beeld
Voor de praktijkopdracht van de cursus Kijken naar 
Kinderen bracht Amanda eerst de beginsituatie in 
beeld door tijdens de rekenles foto’s van de kinderen 
in de bovenbouw te maken en enkele van hen te 
interviewen en dit op film te zetten. Bij deze obser-
vaties constateerde zij onder meer dat leerkrachten 
strikter dan wellicht noodzakelijk is, terugvallen op 
de twee jaar geleden op de school geïntroduceerde 
rekenmethode Wereld in Getallen. Dat leidt er onder 
meer toe dat er aan meer kinderen (structureel) een 
verlengde instructie wordt aangeboden, terwijl dat 
misschien niet altijd nodig is. Mede daardoor dreigt 
het risico dat de andere kinderen minder aandacht 
krijgen.
‘Door vast te leggen wat er gebeurt, de zo zichtbaar 
gemaakte praktijk te koppelen aan de theorie en 
daarover te praten kun je al een eerste basis leggen 
om anders te gaan werken’, ervoer Amanda Illy. ‘Het 
was mijn opzet leerkrachten zelf te laten ontdekken 
en ze waar nodig te ondersteunen. Het gebruik 
van foto- en filmbeelden helpt daarbij, merkte ik 
al snel. Zo bleek uit een van de interviews met de 
kinderen dat ze eigenlijk niet goed begrepen waar 
de verlengde instructie voor dient. Ze vertelden 

Kijken naar Kinderen kan IB’ers helpen om mee te kijken in de 

klas en zo de leerkrachten te ondersteunen. Amanda Illy (IB’er 

op De Bataaf in Tiel) volgt dit jaar met dit doel Traject A/B van 

de cursus Kijken naar Kinderen. Zij gebruikt de methode om 

de leerkrachten van haar school beter te kunnen begeleiden, 

zonder dat zij zelf de regie overneemt.

‘Kijken naar 
Kinderen leert je  
de kracht van 
kinderen te zien’

  IB’er Amanda Illy (rkbs De Bataaf, Tiel):

Amanda Illy

INTERVIEW



13Kijken naar Kinderen in de rekenles

een ingewikkeld verhaal, maar de essentie hadden 
ze niet opgepikt. Ook werd goed zichtbaar dat de 
leerkrachten de kinderen bij de verlengde instructie 
niet los durfden te laten en ze daardoor teveel bij de 
hand hielden, waardoor de kinderen zich niet zelf 
ontwikkelden.’

Meer rust
Voor Steven Derckx, leerkracht in groep 7 was dat 
laatste gegeven een openbaring. Nu hij zich door het 
zelf maken van foto’s meer bewust is van zijn eigen 
leerkrachtgedrag, durft hij de kinderen meer ruimte 
te geven en los te laten. Daardoor is er niet alleen 
meer tijd voor de instructie, maar is hij ook beter in 
staat naar de behoeften van de kinderen te kijken.
‘Mede door wat ik heb gezien, heb ik er voor gekozen 
de verlengde instructie soms niet te geven en 
kinderen meer aan het werk te laten’, zegt hij. ‘Dat 
geeft enorm veel rust. Hiervoor was ik vaak meer 
tijd kwijt aan de verlengde instructie dan aan de 
instructie zelf, dat gaf een heel opgejaagd gevoel. 
Het was wel wennen om jezelf zo te laten zien aan 
je collega’s, maar alles gebeurt in goed vertrouwen. 
En niet alles wat je doet is fout, we leren van elkaar 
en van collega’s kun je zien hoe je het ook kunt 
toepassen. Daar heb ik veel aan gehad.’
‘Je ziet dat de manier van kijken is veranderd’, vult 
Amanda Illy aan. ‘De leerkrachten kijken bewuster 
en meer vakinhoudelijk naar wat ze zien. Door te 
kijken kun je de verlengde instructie veel effectiever 
inzetten en zie je wanneer dat juist niet nodig is.’

Ook Anke Derks, leerkracht in groep 8, is enthousiast 
over Kijken naar Kinderen. ‘Ik merk dat het  veel nut 
heeft, alleen zou ik er graag nog meer tijd voor willen 
hebben om er mee aan de slag te gaan’,  zegt zij. ‘Ik 

ben er ook anders door gaan werken. Vroeger ging ik 
pas wat doen als ik constateerde in de schriften dat er 
fouten werden gemaakt, nu kijk ik gerichter naar hoe 
de kinderen werken, waardoor je de dieper liggende 
oorzaken van fouten kunt zien.’

Leerkracht doet ertoe
‘Door de kinderen op deze manier in beeld te 
brengen, kunnen de leerkrachten hun tijd effec-
tiever besteden en leren ze om kinderen het zoveel 
mogelijk zelf op te laten lossen’,  constateert Amanda 
Illy. ‘Het zou er zelfs aan bij kunnen dragen dat er 
minder tijd hoeft te worden gestoken in het schrijven 
van groepsplannen en andere registraties. Je gaat 
zoveel nuances zien, dat je met een geoefend oog 
en voldoende theoretische kennis ter plekke weet 
welke fout wordt gemaakt en wat je moet doen om 
in te grijpen. Dat kun je doen door te kijken naar de 
kinderen, zonder dat het allemaal op papier hoeft te 
staan.’

Ook voor haar rol als IB’er is de methodiek een 
verrijking, vindt zij. Ze is nu beter in staat om te 
zien waar leerkrachten mee worstelen en waar hun 
kinderen behoefte aan hebben. ‘Hiermee leer je de 
kracht van kinderen te zien’, zegt zij. ‘Waar je traditi-
oneel geneigd bent te kijken naar wat kinderen niet 
kunnen, zie je nu goed wat ze wél kunnen. Dat blijkt 
ineens veel meer te zijn dan we altijd dachten. In dat 
opzicht heb ik er ook persoonlijk veel aan gehad, 
omdat ik nu anders kijk en luister naar kinderen én 
leerkrachten. Het is daarmee een mooie manier om 
niet alleen in woord, maar ook in daad te laten zien 
dat de leerkracht er toe doet.’

In het team: Na het bekijken van fotoverslagen (gemaakt door de leerkrachten zelf ), probeert elk teamlid te duiden 
wat ze hebben gezien. Daarna overleggen ze, van twee naar vier. Bijzonder om te ervaren dat niet iedereen hetzelfde 
ziet en dit soms ook nog anders interpreteert/duidt. Leerzaam om vanuit foto’s en duiding een relatie te leggen met de 
vakinhoud.
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In het vierde studiejaar moeten 
pabostudenten onderwijs op maat 

construeren rond een reken- of 
taaldomein. Bij deze comaatop-
dracht maken zij na een analyse 
van de beginsituatie een plan voor 
een lessencyclus en bieden hierna 
onderwijs op maat aan, al naar 
gelang de behoefte van de kinderen 
in de klas. Tijdens de uitvoering 
moeten zij waar nodig differentiëren, 
de theorie aan de praktijk koppelen 
en na afloop evalueren of de vooraf 
gestelde doelen zijn gehaald.

Hulp voor school
Nienke Hulzebosch, die stage liep 
op SBO De Vonder in Slagharen, zag 
op de school hoeveel problemen 
de kinderen in haar groep met 
rekenen hadden. Zij besloot haar 
comaatopdracht hieraan te wijden 

en tegelijkertijd te onderzoeken hoe 
ze de school hiermee van dienst kon 
zijn. Zij ging hierover in overleg met 
haar comaatbegeleidster Belinda 
Terlouw van de KPZ en besloot de 
comaatopdracht rond de groep op 
de school in te vullen en de resul-
taten en werkwijze aan het team te 
presenteren.
‘In de groep die vergelijkbaar is met 
groep 6 in het reguliere basison-
derwijs, rekenden de kinderen op 
niveau 4. Samen met mijn duoleer-
kracht Mandy Mannes hebben we 
geprobeerd de kinderen verder te 
brengen, bijvoorbeeld door extra 
instructie en meer huiswerk te 
geven. Veel resultaat zagen we niet, 
we kwamen niet echt verder. Heel 
frustrerend’, vertelt Nienke over haar 
ervaringen in de stageklas. ‘Ik wilde 
daarom graag helpen om daar iets 
aan te doen.’

Voor schooldirecteur Barbara Schram 
was het probleem dat Nienke 
signaleerde niet nieuw. ‘We lopen 
ieder jaar tegen dat probleem aan’, 
zegt zij. ‘De leerkrachten krijgen in 
deze groep kinderen binnen die 
het basale rekenen onder de knie 
zouden moeten hebben, maar dat 
blijkt telkens niet zo te zijn. Alleen 
daarom al was het goed dit funda-
menteel aan te pakken.’

Begintoets
In samenspraak met haar comaatbe-
geleidster besloot Nienke een traject 
op te zetten om te werken aan het 
vermenigvuldigen. Omdat ze vakin-
houdelijk onvoldoende wist van dit 
domein, startte zij met een uitge-
breide literatuurstudie. Hierna stelde 
zij een zeer uitgebreide begintoets 
samen, waarin alle voorwaarden aan 

Kijken naar Kinderen is een geschikt middel om de soms zeer 

uiteenlopende onderwijsbehoeften van kinderen in beeld te 

brengen en vervolgens onderwijs op maat te bieden. Nienke 

Hulzebosch construeerde als afstudeeropdracht van haar 

studie aan de KPZ onderwijs op maat voor een groep kinderen 

op haar stageschool SBO De Vonder in Slagharen. Zij stelde een 

onderwijsprogramma samen om de moeilijk lerende kinderen 

in haar groep tot vermenigvuldigen te laten komen. Met 

resultaat: na een cyclus van zes lessen bleek dat de kinderen 

forse sprongen vooruit hadden gemaakt, terwijl eerdere 

pogingen om hen te leren rekenen niet het gewenste resutaat 

opleverden.

Onderwijs op maat helpt 
moeizame rekenaars

  SBO De Vonder (Slagharen)

Mandy Mannes (l) en Nienke Hulzebosch: ‘Er was 
een enorme groei, zelfs bij kinderen waarvan we 
hadden gedacht dat ze het nooit zouden leren’

COMAAT
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bod kwamen die kinderen nodig 
hebben om tot vermenigvuldiging 
te komen. Hierdoor ontstond een 
gedetailleerd beeld van het niveau 
van de kinderen. Bij de opzet en 
uitvoering van het traject zette zij 
Kijken naar Kinderen actief in als 
middel om kijkende naar kinderen 
hun onderwijsbehoeften in beeld te 
krijgen en te kunnen monitoren.
‘Zowel de toets als de beelden 
lieten veel opvallende dingen zien’, 
zegt Nienke. ‘Er waren bijvoorbeeld 
kinderen die met de voeten rekenen 
en kinderen die een voor een tellen. 
Ik was gewend alleen te kijken naar 
of iets goed of fout was en daarop te 
reageren. Nu weet ik dat er iets onder 
kan liggen doordat je ziet hoe een 
kind iets uitrekent. De ijsberg, waar je 
tijdens de opleiding op papier mee 
kennismaakt, werd zo heel mooi in 
de praktijk zichtbaar. Ik heb per kind 
gekeken wat het nodig heeft en op 
welk niveau hij zich bevond. Formele 
rekenaars waren er niet in de groep, 
de meeste kinderen waren tellende 
rekenaars en een paar kinderen 
konden structurerend rekenen.’

Niveaugroepjes
Op basis van de waarnemingen 
stelde Nienke niveaugroepjes samen, 
maar differentieerde ook binnen de 
niveaugroepen. Haar duocollega 

Mandy Mannes gaf haar de ruimte 
om af te stappen van de planning en 
methode en het op deze manier aan 
te pakken. 
Uit de begintoets bleek al dat de 
kinderen veel basale vaardigheden 
misten en dat er grote onder-
linge verschillen waren tussen de 
kinderen. Daar is met het programma 
op ingespeeld. De kinderen kregen 
een rijke rekenomgeving aange-
reikt, waarin ze stapsgewijs verder 
werden gebracht en langzaam maar 
zeker het vermenigvuldigen leerden 
te doorgronden. Tijdens iedere les 
keek Nienke hoe de kinderen zich 

ontwikkelden, ze fotografeerde en 
monitorde zo hun voortgang.
‘Dat leverde telkens nieuwe inzichten 
op om bij te sturen. En we konden 
daardoor goed reflecteren op wat 
we hadden bewerkstelligd’, kijkt zij 
terug. ‘Met resultaat. Bij de eindtoets 
die ik na zes lessen heb afgenomen, 
hebben we per kind gekeken naar 
wat ze hadden geleerd. Er was een 
enorme groei, zelfs bij kinderen 
waarvan we hadden gedacht dat ze 
het nooit zouden leren.’
Voor schooldirecteur Barbara Schram 
is de missie dan ook geslaagd. ‘We 
zijn hiermee echt verder gekomen’, 
vindt zij. ‘Het werkt als je zo gedetail-
leerd kijkt naar wat kinderen kunnen 
en ziet wat ze in de basis missen. Ik 
wil hier dan ook graag mee verder. 
Voorwaarde is dan wel dat het team 
voldoende vakkennis in huis heeft 
om te kunnen duiden wat ze zien. 
Daarin moeten we nog een slag 
maken, zodat de mensen voldoende 
bagage krijgen om van de methode 
af te durven wijken als het niveau van 
de kinderen daarom vraagt.’

Op afbeelding 3 is te zien dat een 
van de kinderen al tellend tot het 
goede antwoord kwam en ook nog 
wel zag welke vermenigvuldigingen 
werden gerepresenteerd. De 
vermenigvuldiging wist hij 
echter niet op te lossen. Daartoe 
beschikte hij nog niet over de juiste 
oplossingsstrategieën.

3

Theresia bediende zich aanvankelijk van het tellend rekenen, waarbij zij haar 
vingers en de getallenlijn als ondersteuning gebruikte. Gaandeweg het project 
Vermenigvuldigen maakte ze meer en meer gebruik van structuren die haar hielpen de 
vermenigvuldigsommen vlot op te lossen. Ze heeft een enorme vooruitgang geboekt.

1

De kinderen gingen op zoek naar 
vermenigvuldigingen in de school 
en werden zich steeds bewuster 
van de betekenis van de sommen. 
Lisanne en Raymond (afbeelding 2) 
positioneren schaakstukken in de 
vermenigvuldigstructuur 4 x 4 die nu 
heel gemakkelijk als een herhaalde 
optelling kan worden uitgerekend.

2
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NIEUWS

Steeds meer doelgroepen 
willen geschoold worden in 

Kijken naar Kinderen. Hiervoor 
zijn verschillende maattrajecten 
ontwikkeld. In de voorgaande 
nieuwsbrieven is geschreven 
over de werkwijze en de 
opbrengsten hiervan. De nieuws-
brieven staan op www.kijken-
naarkinderen.nl.

Begeleiding
Kijken naar Kinderen als 
middel in begeleidingstrajecten 
rekenen-wiskunde is bedoeld 
voor alle scholen die onder 
begeleiding invloed willen 
uitoefenen op de kwaliteits-
verbetering van hun onderwijs 
en daarbij Kijken naar Kinderen 
als middel willen inzetten. 
Prijsstelling en planning worden 
in overleg vastgesteld. Deze zijn 
afhankelijk van de vraag en de 
mogelijkheden. In alle nieuws-
brieven zijn hier voorbeelden van 
te vinden.

Traject A/B
Kijken naar Kinderen om 
invloed uit te kunnen oefenen 
op de eigen schoolontwik-
keling is ontwikkeld voor 
rekencoördinatoren, IB’ers en 
schoolbegeleiders. Hiervoor 
bestaan verschillende varianten. 
Het traject A/B kan op de KPZ 
gevolgd worden. Zie hiervoor 
nieuwsbrief 5, 7, 10 en (nog 
te verschijnen) 11 en kijk bij 
Trainingen op de website. De 
data en prijsstelling liggen vast.
Het is ook mogelijk dit traject 
op locatie te volgen. IB’s en 
rekencoördinatoren van verschil-
lende scholen binnen een 
samenwerkingsverband vormen 

bij voldoende deelnemers een 
groep. Schoolbegeleiders binnen 
een dienst of van verschil-
lende diensten binnen een 
regio kunnen bij voldoende 
deelnemers eveneens een groep 
vormen. De inhoud van het 
traject komt overeen met Traject 
A/B. De planning en de prijs-
stelling vinden in overleg plaats 
en zijn afhankelijk van de groeps-
grootte en de mogelijkheden.
Traject A/ B kan ook binnen 
de school gevolgd worden. De 
IB’ers en rekencoördinatoren 
leren hoe ze naar leerkrachten 
kunnen kijken en hoe ze zo 
invloed kunnen uitoefenen op 
de kwaliteitsverbetering van het 
reken-wiskundeonderwijs van 
de school. De leerkrachten leren 
onderwijsbehoeften van hun 
kinderen in beeld te brengen en 
daar invloed op uit te oefenen. 
Er ontstaat een leergemeen-
schap binnen de school waarin 
geleerd wordt met en van elkaar 
met Kijken naar Kinderen als 
middel. In nieuwsbrief 8 en 11 
(nog te verschijnen in september) 
staan voorbeelden van zo’n 
traject (De Stuifheuvel, Zeist). 
De planning en de prijsstelling 
vinden in overleg plaats en zijn 
afhankelijk van de groepsgrootte 
en de mogelijkheden. Onder 
Trainingen op de website staat 
hoe traject A/B is opgebouwd. 

Pabo
Kijken naar Kinderen als middel 
om theorie-praktijkkoppeling 
op de pabo te bewerkstelligen 
is ontwikkeld voor hogeschool-
docenten rekenen-wiskunde 
en andere vakgebieden van 
pabo’s. Zij leren hoe ze met de 

Kennisbasis als uitgangspunt, 
met Kijken naar Kinderen 
studenten kunnen leren de 
theorie aan de praktijk te 
koppelen. Daarnaast leren de 
docenten hun studenten op 
deze manier hun didactische 
vaardigheden te ontwikkelen. De 
stagepraktijk van de student is 
hierbij steeds het uitgangspunt. 
De hogeschooldocent leert een 
genuanceerde beginsituatie van 
zijn groepen in beeld te brengen. 
Vervolgens monitort en professi-
onaliseert hij op maat waar nodig 
en stelt de opbrengst vast. Het 
standaardaanbod op de pabo 
kan hiermee verrijkt worden en 
de docent kan doelgerichter en 
gedifferentieerder te werk gaan. 
Zie hiervoor nieuwsbrief 3, 4, 6, 8, 
9, 10 en 11. De inhoud, planning 
en de prijsstelling vinden in 
overleg plaats en zijn afhan-
kelijk van de mogelijkheden, de 
groepsgrootte en de vraag.

Terugkomdagen
Tot slot komen er 
Terugkomdagen voor 
deelnemers die eerder geschoold 
zijn in Kijken naar Kinderen voor 
IB’ers, rekencoördinatoren en 
schoolbegeleiders die Traject 
A/ B hebben afgerond. Voor 
het uitwisselen van ervaringen 
en verdere professionalisering 
zijn twee terugkommiddagen 
gepland. De data en de prijs-
stelling staan op de website 
onder Terugkomdagen Kijken 
naar Kinderen.

Voor een eventuele andere 
variant, kunt u contact opnemen 
met centrumvoorontwikkeling@
kpz.nl voor de mogelijkheden.

 
Scholingsmogelijkheden 
Kijken naar Kinderen


