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Zeker tegenwoordig draait veel, zo niet alles, in 
het onderwijs om de opbrengsten die worden 

behaald. Zowel van leerkrachten als leerlingen wordt 
verwacht dat zij aantoonbaar beter presteren. Scholen 
die niet aan deze verwachtingen kunnen voldoen, 
kunnen rekenen op extra aandacht van de Inspectie.
Op zich is er natuurlijk niets mis mee om veel nadruk 
te leggen op de opbrengsten die we samen weten 
te generen. Per slot van rekening doen we het daar 
allemaal voor. Toch heb ik weleens het gevoel dat we 
hierin een beetje doorslaan. Toetsresultaten worden 
heilig verklaard en scholen die geen uitmuntende 
Citoscores kunnen overleggen, kunnen daar veel 
last van ondervinden. Dat is lang niet altijd terecht. 
Opbrengsten laten zich nu eenmaal niet altijd 
meten in scores die kinderen weten te behalen en 
omgekeerd garanderen perfecte Citoscores niet per 
definitie dat het onderwijs op een school kwalitatief 
van hoog niveau is. Aandacht voor de persoonlijke 
ontwikkeling van kinderen, de mate waarin zij plezier 
beleven aan hun tijd in de klas en andere aspecten die 
minstens zo belangrijk zijn voor de vraag of de uitein-
delijke ‘opbrengst’ bij een kind groot is, laten zich niet 
of moeilijk in cijfertjes vangen.

Met die nuancering in het achterhoofd richt deze 
nieuwsbrief zich volledig op de opbrengsten die in 
het afgelopen jaar bij verschillende projecten van 
Kijken naar Kinderen zijn gerealiseerd. In vrijwel alle 
gevallen is de opbrengst ‘meetbaar’. De prestaties 
van de kinderen gingen er zichtbaar op vooruit en 
de leerkrachten wisten hun (professionele) niveau 
door het gebruik van de methodiek zichtbaar te 
verbeteren. 
Om de resultaten zichtbaar te maken ontwikkelde ik 
voor een aan het Expertisecentrum Lerarenopleiding 
Wiskunde en Rekenonderwijs (ELWIeR) gelieerde 
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onderzoeksgroep onder meer een instrument voor 
Talentontwikkeling voor een begin- en eindpeiling.
Maar er is meer. Zo kregen IB’ers, schoolbegeleiders, 
leerkrachten en studenten die zich gedurende het 
afgelopen jaar hierin lieten scholen meer plezier in 
hun vak en bleken zij veel beter in staat om ‘hun’ 
kinderen te bedienen met onderwijs dat op hun 
maat is gesneden. Op termijn zal dat overigens 
ongetwijfeld ook leiden tot betere prestaties.
Het afgelopen jaar behaalden twee schoolbege-
leiders (Annelies Peters en Gerda Westgeest), IB’er 
Amanda Illy en de rekencoördinatoren Rixta Wijnia 
en Marijke Poel hun certificaat voor de cursus Kijken 
naar Kinderen A/B. Rekencoördinator Ankie Drent is 
nog bezig met de afronding hiervan. Zij kunnen KnK 
nu in hun eigen beroepspraktijk inzetten.

Binnen de leergemeenschap die op de KPZ is gestart, 
hebben verschillende vakgebieden geleerd met en 
van elkaar en is de methodiek KnK samen verder 
ontwikkeld. De pedagogen Dirkje Visser, Ellen 
Schrijver en Ria Colenbrander hebben KnK ingezet 
in de module pedagogiek Werken met Kleuters. Erna 
de Gelder (pedagoog en stagebegeleider) heeft het 
als reflectie-instrument ingezet in haar stagebege-
leiding. Maaike Verschuren en Daphne Duijvestijn 
hebben vanuit het perspectief van hun werk als 

schooladviseur geparticipeerd. Albert Schuurmans 
heeft KnK ingezet tijdens bewegingsonderwijs om 
studenten bewust te laten worden van hun eigen 
leerkrachtgedrag, om het leerproces aanschouwelijk 
te maken, om te focussen en te professionaliseren. 
Sabrine Everdingen gebruikt de methodiek in pabo 
1 Handschriftontwikkeling. Ze zette het in als een 
observatieinstrument. Anneke Wösten onderzocht 
tenslotte hoe KnK een plaats kan krijgen in het reken-
wiskundeonderwijs op de KPZ.
In deze nieuwsbrief wordt ingegaan op de 
opbrengsten die bij de andere trajecten zijn gerea-
liseerd. Ook geeft Marjan Zandbergen (Ministerie 
OC&W) haar visie op de vraag hoe beter leren kijken 
naar kinderen bijdraagt aan het passend onderwijs 
waar het ministerie samen met de sector aan werkt.

Ik wens u veel leesplezier! 

Belinda Terlouw,

Projectleider Kijken naar Kinderen en hogeschooldocent en 

nascholingsdocent Rekenen- Wiskunde aan de Katholieke 

Pabo Zwolle.

‘We slaan soms door met de nadruk  

die wordt gelegd op de opbrengst’
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VISIE

Marjan Zandbergen (Ministerie OC&W):

‘Beter leren kijken naar kinderen 
essentieel voor passend onderwijs’
‘Passend onderwijs vraagt van leerkrachten dat zij nog beter in moeten kunnen spelen op 

onderwijsbehoeften van de kinderen in hun klas. Nog meer dan nu al het geval is, wordt daarmee een 

beroep gedaan op hun vakmanschap en moeten ze beter leren kijken naar de kinderen in hun klas. 

Natuurlijk gaat de invoering van passend 

onderwijs niet vanzelf en moet er zowel 

bestuurlijk als binnen de scholen nog veel 

gebeuren om het tot een succes te maken, 

maar ik ben ervan overtuigd dat het kan’, 

verwacht Marjan Zandbergen, senior 

beleidsmedewerker Jeugd, Onderwijs, 

Zorg op het Ministerie van OC&W.

Marjan Zandbergen is een van de mensen op 
OC&W die werken aan passend onderwijs, dat 

volgens afspraak vanaf augustus 2014 wordt inge-
voerd. Met ingang van het schooljaar 2014-2015 
moeten kinderen zoveel mogelijk een kans krijgen om 
binnen het reguliere onderwijs naar school te gaan 
en zijn scholen tegelijkertijd (in samenspraak met de 
ouders) verantwoordelijk voor het vinden van een 
passende plek voor een kind dat extra ondersteuning 
nodig heeft. Dat kan op de eigen school, eventueel 
met extra ondersteuning in de klas, op een andere 
reguliere school in de regio of in het (voortgezet) 
speciaal onderwijs. Voor de laatste groep scholen is 
afgesproken dat het aantal leerlingen niet verder mag 
toenemen dan de 70.000 die nu al naar het (v)so gaan.

Weerbarstige praktijk
Op papier zien de uitgangspunten van passend 
onderwijs er veelbelovend uit en zal niemand 
betwisten dat het in principe goed is kinderen 
zoveel mogelijk in een ‘gewone’ schoolomgeving 
les te geven. De praktijk is echter weerbarstiger. 
(V)so-scholen zijn bang dat zij hun bestaansrecht 
gaan verliezen en in het regulier onderwijs hikken 
leerkrachten en directies aan tegen de verzwaring 
van hun taak en zijn ze bang dat de veranderingen 
gepaard gaan met een nog grotere papierwinkel dan 
nu al het geval is. Zeker die laatste vrees is onterecht, 
vindt Marjan Zandbergen.

‘Het is een hardnekkig misverstand dat de overheid 
scholen verplicht veel documenten bij te houden,’ 
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zegt zij. ‘Dat is nu niet het geval en bij de invoering 
van passend onderwijs evenmin. Het enige document 
dat scholen straks op orde moeten hebben, is het 
ontwikkelingsperspectief voor leerlingen met 
extra ondersteuning. Daarin moeten ze per leerling 
aangeven hoe zij inschatten dat de leerling zich zal 
ontwikkelen. Dat hoeven ze slechts één keer te doen.’
‘Uiteraard moeten ze vervolgens bijhouden en regis-
treren of een leerling op koers ligt, maar dat valt wat 
mij betreft onder goed onderwijs. Het is niet meer 
dan logisch dat je de kinderen tijdens hun schoolcar-
rière volgt en daar verantwoording voor aflegt. Hoe 
scholen dat doen, mogen ze zelf weten. Dat kan op 
verschillende manieren zolang je aan de inspectie en 
de ouders maar kunt laten zien dat je je uiterste best 
hebt gedaan om er alles uit te halen.’
Ook de vrees dat de invoering van passend onderwijs 
betekent dat het (v)so zal marginaliseren is volgens 
Zandbergen onterecht. In de plannen is vastgelegd 
dat de 70.000 plaatsen die er nu op scholen voor (v)
so beschikbaar zijn, straks gehandhaafd blijven. ‘Het 
(v)so blijft dus gewoon bestaan’, zegt Zandbergen. 
‘Natuurlijk zullen er soms verschuivingen optreden, 
onder meer door de krimp waar het onderwijs mee 
te maken heeft en de keuzes die samenwerkingsver-
banden maken, maar van een opheffing van het (v)so 
is geen sprake.’

Stopstand
Uit gesprekken die het ministerie de afgelopen 
maanden voerde met scholen en leerkrachten, 
concludeert Zandbergen dat zij tegen de verande-
ringen opzien, maar tegelijkertijd nu al goed met 
verschillen in de klas om kunnen gaan. Ze kampen 
wel met de vraag waar de grens ligt voor welke 
leerlingen nog wel en welke niet meer in het regulier 
onderwijs kunnen worden geplaatst. Ook hebben 
leerkrachten behoefte aan ondersteuning om in de 
toekomst hun taak aan te blijven kunnen.

‘Dat is een terechte vraag en we moeten er ook voor 
zorgen dat ze die steun krijgen’, stelt Zandbergen. 
‘Tegelijkertijd zie je wel grote verschillen. Ik ontmoet 
leerkrachten die aangeven dat ze heel druk zijn, maar 
daar niet over klagen omdat ze dat als hun werk 
beschouwen. Ik spreek ook leerkrachten die meer 
collegiale consultatie en intervisie willen, maar dan 
meteen roepen dat ze daar geen tijd en ruimte voor 
hebben en dat er geen geld is. Ze schieten meteen in 
de stopstand en blokkeren daardoor. Er is altijd een 

excuus te vinden om niets te doen en niet te veran-
deren. Daar kunnen we niets mee.’
‘Je kunt ook zelf initiatief nemen, creatieve oplos-
singen zoeken en als school en team verantwoorde-
lijkheid nemen. Scholen hebben ook niet altijd inzicht 
in de mogelijkheden die er zijn. De besturen bepalen 
vaak wat er gebeurt, maar de scholen zelf weten 
vaak niet eens welke mogelijkheden er zijn. Dat kan 
beter. De komende periode zetten we daarom in op 
het direct informeren en betrekken van scholen en 
leerkrachten bij de invoering van passend onderwijs.’

Minder etiketteren
Omdat passend onderwijs uitgaat van de onderwijs-
behoeften van de individuele leerling, wordt het nog 
belangrijker te kijken naar wat goed is voor iedere 
leerling. Nu is er nog te vaak sprake van etikettering, 
waarbij leerlingen bij voorbaat in een hokje worden 
gestopt zonder dat verder wordt gekeken naar wat ze 
kunnen, vindt Zandbergen.

‘We zijn de afgelopen jaren te ver doorgeslagen met 
de etikettering van kinderen’, vindt zij. ‘Leerkrachten 
kijken daardoor niet meer altijd naar wat een leerling 
wel of niet kan. Er is geen grote gemene deler, de ene 
autist is de andere niet. Door de etikettering kijken 
we te weinig naar de kinderen. Er zijn nu eenmaal 
grote verschillen waar je op in moet spelen. Daarom 
moeten leerkrachten leren om meer in te spelen op 
de individuele behoeften van leerlingen. Daarvoor is 
kijken naar de leerling en wat hij kan essentieel. Kijken 
naar Kinderen kan daar een goed hulpmiddel bij zijn.’
‘Ik vind tegelijkertijd ook dat we realistisch moeten 
zijn in wat haalbaar is. We slaan daarin soms door. We 
moeten accepteren dat niet iedere leerling niveau 1f 
zal halen aan het einde van zijn basisschoolcarrière. Je 
moet daar natuurlijk wel naar streven, maar er zullen 
altijd kinderen zijn die dat niet halen en daarna naar 
het praktijk- of vmbo met leerwegondersteuning 
(lwoo) zullen doorstromen. Sterker nog, een leerach-
terstand is zelfs een voorwaarde om daar toegelaten 
te worden. Natuurlijk moet het onderwijsaanbod 
er op zijn gericht om zoveel mogelijk kinderen op 
niveau te brengen, maar ik vind het veel belangrijker 
dat scholen en leerkrachten laten zien dat ze er alles 
aan hebben gedaan om uit de kinderen te halen wat 
er in zit.’
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KIND IN BEELD

Slechtziende kinderen of kinderen 
met motorische beperkingen 
kunnen niet altijd uit de voeten 
met bestaande materialen en de 
modellen die doorgaans gebruikt 
worden in het reken-wiskundeon-
derwijs zijn voor hen vaak nog te 
abstract. 

Aan het begin van het schooljaar 
legde rekencoördinator Marijke 
Poel klassenbezoeken af om het 
reken-wiskundeonderwijs op Het 
Kroonpad in beeld te brengen. 
Tijdens de eerste pilotgroepbij-
eenkomst zijn de beelden geïnter-
preteerd. Hierbij bleek onder meer 
dat de leerkrachten zich enorm 
inzetten voor goed onderwijs voor 

Het Kroonpad laat elk kind groeien
Op SO Het Kroonpad is begin 

van het afgelopen schooljaar een 

pilotgroep Kijken naar Kinderen 

van start gegaan. De groep bestond 

uit tien leerkrachten, waaronder 

rekencoördinator Marijke Poel. Zij 

volgde op de Katholieke Pabo Zwolle 

de cursus Kijken naar Kinderen en 

werd door de cursusleider op de 

werkvloer begeleid bij het leren kijken 

naar haar collega’s. De groep richtte 

zich eerst op het vakgebied rekenen. 

De ambitie is om Kijken naar Kinderen 

op den duur te verbreden naar andere 

vakgebieden en teambreed in te 

zetten.

De cluster 3-school Het 
Kroonpad biedt speciaal 

onderwijs aan leerlingen met een 
lichamelijke, verstandelijke of 
meervoudige beperking en aan 
langdurig zieke leerlingen van 4 
tot en met 13 jaar. Het motto van 
de school is ‘Samen laten we elk 
kind groeien’. Hiervoor moeten de 
leerkrachten in staat zijn goed 
naar kinderen te kijken, zodat ze 
weten wat de onderwijsbehoeften 
van de kinderen zijn en wat zij 
nodig hebben. Omdat dit nauw 
aansluit op de uitgangspunten 
van Kijken naar Kinderen, besloten 
de tien leerkrachten deel te 
nemen aan de pilotgroep. 
Gedurende het schooljaar is de 

cirkel Kijken naar Kinderen 
doorlopen (afbeelding 1 ): van 
beginsituatie naar borging. 

Beginsituatie
Om zicht te krijgen op wat de 
kinderen nodig denken te hebben 
om goed te leren rekenen, is 
een aantal van hen voor de start 
van het schooljaar geïnterviewd 
door projectleidster Belinda 
Terlouw. Bij de inventarisatie 
werd al snel duidelijk dat het in 
dit geval niet alleen nodig is om 
aan te sluiten op bij specifieke 
onderwijsbehoeften, maar dat 
ook de aangereikte materialen op 
maat moeten worden gesneden. 

 

1
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hun kinderen. Het formele rekenen 
leverde echter grote problemen 
op voor hun doelgroep. Veel 
kinderen rekenden al tellend. 
Modelondersteuning ontbrak 
nogal eens en als modellen werden 
aangereikt, bleek dit niet altijd even 
adequaat te gebeuren.

Het werd nog eens duidelijk dat 
kinderen met specifieke onderwijs-
behoeften aangepaste modellen 
en materialen nodig hebben. Zij 
spreken 100 talen. De kunst is deze 
talen te verstaan als leerkracht en te 
spreken.

Verder viel op dat kinderen 
veel individueel werkten en dat 
de instructiemomenten nogal 
eens ontbraken. Dit is mede een 
gevolg van de beperkte onder-
wijstijd, omdat de kinderen tijdens 
schooltijd therapieën volgen. Om 
de tijd zo optimaal mogelijk te 
benutten, moet de leerkrachten dus 
doelgericht en adaptief werken en 
moeten reken-wiskundige kansen 
buiten de rekenles worden benut.

Op basis van deze waarnemingen 
zijn afspraken gemaakt over de 
doelen voor het afgelopen 
schooljaar. De kinderen moesten 
geholpen worden bij het leren 
structureren. De leerkrachten 
moesten kennis vergaren hoe ze 
binnen de verschillende domeinen 
van materiaal naar model naar 
strategie kunnen werken 

(handelingsmodel, afbeelding 2 ). 
Bestaande modellen moesten 
aangepast worden aan de onder-
wijsbehoeften van de kinderen. Het 
drieslagmodel (afbeelding 3 ) 
moest ingezet worden om 
tegemoet te komen aan de 100 
verschillende talen van de kinderen. 
Leerkrachten moesten leren niet 
alleen betekenisvol onderwijs te 
bieden, maar ook doelgericht te 
werken en ze moesten leren 
reflecteren op hun eigen 
leerkrachtgedrag.

Professionalisering
Voor een zo optimaal mogelijke 
opbrengst, is besloten al doende 
te leren. De leerkrachten gingen 
aan de slag, verzamelden beeld-
materiaal van wat zij deden en 
voorzagen dit van onderschriften. 
Dit materiaal werd voor iedere 
bijeenkomst ingestuurd. De 
begeleider interpreteerde samen 
met de rekencoördinator de 
beelden en onderschriften en 
samen gingen zij op zoek naar de 
blinde vlekken waarop geprofes-
sionaliseerd kon worden. Zo werd 
voorgeleefd hoe je al kijkende naar 
je doelgroep kunt zien wat nodig 
is. Reflectie op eigen handelen 
speelde daarbij een grote rol. De 
kinderen zijn hierbij de spiegel van 
de leerkracht en de leerkrachten 
zijn de spiegel van de begeleider.
Om zicht te krijgen op de verschil-
lende domeinen en de cruciale 

leermomenten, maakte de pilot-
groep foto’s van kinderen tijdens 
die momenten die in hun ogen 
cruciaal waren. Al pratende met 
elkaar over deze momenten nam de 
kennis toe en ontwikkelde de 
pilotgroep een gemeenschappelijke 
vaktaal. Het handelingsmodel stond 
hierbij steeds centraal en ook werd 
het drieslagmodel gehanteerd. 
Modellen zijn aangepast. De 
kralenketting in zijn originele vorm 
bleek te complex. Leerkracht 
Frouwkje Nagel maakte daarom 
kralenkettinkjes oplopend van 1 tot 
10 om kinderen vertrouwd te 
maken met de gestructureerde 
getalbeelden (afbeelding 4  ).

Monitoren
Tijdens het schooljaar werd 
duidelijk dat waar kinderen norma-
liter het handelingsmodel op 
natuurlijke wijze kunnen doorlopen, 
er op Het Kroonpad verborgen 
lagen waren die problemen 
opleverden voor de kinderen. 

>>>

2

3

4
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Kinderen met speciale onderwijs-
behoeften hebben op jonge 
leeftijd bepaalde ervaringen niet 
op kunnen doen door hun 
beperking en dit leidt tot 
stagnatie. Leerkracht Wendy 
Dyer die deel uitmaakte van de 
pilotgroep, ging hiermee in haar 
groep aan de slag. Zij benutte 
ieder moment om kinderen 
alsnog bepaalde ervaringen op 

te laten doen. Een bezoek aan 
het bouwterrein, speelgoed dat 
onder de kast rolde, een 
spontaan spelletje tijdens het 
brood eten en een handenarbei-
dopdracht greep de leerkracht 
aan om hen voorwaardelijke 
ervaringen op te laten doen voor 
hun reken-wiskundige ontwik-
keling (afbeelding 5  6  7  
en 8 ).

Door de inspanningen van de 
pilotgroep ontwikkelde het 
reken-wiskundeonderwijs op 
Het Kroonpad zich in korte tijd 
enorm. De foto’s lieten zien dat 
de leerkrachten zicht kregen op 
wat cruciaal was en de onder-
schriften wonnen aan vakin-
houdelijke lading. De kinderen 
kregen zienderogen meer plezier 
in het reken-wiskundeonderwijs 

KIND IN BEELD
>>> VERVOLG

Inhoud: Als afsluiting van het thema wonen/
bouwen, brengen wij een bezoek aan het 
bouwterrein bij school. Ik wijs deze grote 
schep aan en vraag hen hoeveel kinderen erin 
moeten zitten om de schep vol te maken.
Doel: Zo’n grote schep biedt een bijzondere 
gelegenheid om de kinderen hun eigen 
lichaam ruimtelijk te laten ervaren in de 
omgeving. Ik wil de gelegenheid gebruiken 
om de kinderen wat basisbegrippen lijfelijk te 
laten ervaren. Een beetje teloefening is ook 
meegenomen!
Domeinen: Wiskundig inzicht en 
ordeningsbegrippen 
Getallen en bewerkingen: tellen
Leerlijn: De kinderen ervaren binnen een 
interessante context wat bedoeld wordt met 
de begrippen groot, klein, hoog, laag, vol, leeg, 
boven, onder. De kinderen tellen en benoemen 
objecten t/m 5.

Inhoud: Het speelgoed van Sam en Marijn 
is onder de kast gerold tijdens vrij spel. Ze 
vragen mij om het te pakken. 
Doel: Marijn en Sam verkennen hun eigen 
mogelijkheden in de ruimte.
Omdat deze kinderen niet graag uit zichzelf 
op de grond kruipen en schuiven, missen ze 
waardevolle ervaringen met hun lichaam 
in de ruimte. Ik zal ze daarom niet te hulp 
schieten en laat ze eerst zelf proberen. 
Als zij aan de voorkant van de kast er niet 
bij kunnen, vertel ik dat een kast óók andere 
kanten heeft. Zij zoeken daarna hoe zij via de 
zijkant van de kast bij het speelgoed kunnen 
komen en pakken het speelgoed zelf!
Domein: meetkunde, lokaliseren.
Leerlijn: Ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijk redeneren. Het kind kent het begrip boven, onder, naast. Het kind benoemt waar zich 
iets bevindt. 

5

6
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en omdat er steeds doelgerichter 
werd gewerkt, ontwikkelden 
zij zich meer en meer. Op de 
cover van deze nieuwsbrief is 
een foto te zien die leerkracht 
Lisette Hobbelink maakte van 
Jonique, een van haar leerlingen, 
die aanvankelijk maar moeilijk te 
motiveren was voor het rekenon-
derwijs. Ze probeert zelf het getal 
9 als getalbeeld in de eierdoos te 
krijgen.

Opbrengst borgen
Aan het eind van het schooljaar 
was er sprake van een persoonlijke 
opbrengst, een opbrengst voor 
de kinderen en een opbrengst 
voor het reken-wiskundeon-
derwijs op Het Kroonpad. Voor 

de eindpresentatie aan het hele 
team, bracht de pilotgroep de 
opbrengst van dit schooljaar in 
kaart. Ze keken daarbij naar de 
kennis, vaardigheden en inzichten 
en lichtten dit toe met concrete 
voorbeelden in de hoop dat de 
vonk zou overslaan en Kijken 
naar Kinderen op bredere schaal 
ingezet gaat worden op Het 
Kroonpad.

De collega-leerkrachten van 
de pilotgroepleden maakten 
tijdens de presentatie kennis met 
de werkwijze en er werd zicht 
geboden op de kansen die er 
lagen voor de fysiotherapie en 
de ergotherapie. Ook werd de 
wens uitgesproken de inzet van 
de methodiek te verbreden naar 

andere vakgebieden dan alleen 
het reken-wiskundeonderwijs. 
Tijdens het komende schooljaar 
gaat de pilotgroep verder met 
Kijken naar Kinderen en worden 
er teambreed studiemomenten 
aangeboden om de verbreding 
vorm te geven. Zo wordt recht 
gedaan aan wat Het Kroonpad 
nastreeft: Samen laten we elk kind 
groeien.

Inhoud: Afwerking van kleutervaardigheid, 
handenarbeid en een voorgelezen verhaal.
Doel: De kinderen een plattegrond van een dorp uit 
knutsel- en verfwerk laten maken, met begeleiding. 
Elk kind heeft tenminste één huis gevouwen. Elk kind 
heeft één stukje weg en delen van het bos geverfd. We 
hebben het begrip ‘dorp’ doorgenomen a.h.v. beelden, 
gesprekken en een prentenboek. Mijn doel is om de 
kinderen te helpen alles bij elkaar te brengen in dit 
werkstuk.
Domeinen: Meetkunde: lokaliseren en construeren
Leerlijn: Ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijk redeneren. Het kind construeert door vouwen met vouwblaadjes. Het kind 
maakt bij het vouwen een voorwerp zoals een huis. (Er is ook een basis gelegd voor het begrijpen van: Het kind maakt een 
eenvoudige plattegrond. Het kind ziet relatie tussen tekening en bovenaanzicht van een geheel.)

8

Inhoud: Spontaan spel tijdens het brood eten.
Doel: Maud houdt haar broodtrommel hoog in de 
lucht. Sam doet haar na. Ik vraag wie de trommel het 
hoogst kan houden. Ik zie in hun spel een gelegenheid 
om ze te laten meten in een context die ze aanspreekt. 
Maud spant zich echt in om nóg een beetje hoger te 
gaan dan Sam!
Domein: Meten: lengte
Leerlijn: Twee hoogtes (lengtes) op het oog vergelijken. 
Binnen een context iets hoger-lager maken. 

7
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In de onderbouw werd ingezet op 
betekenisvol en doelgericht werken in 

een rijke rekenomgeving (afbeelding 
1 ) . Leerkracht Jeanet ten Hove 

construeerde dit onderwijs op maat en 
legde het vast in beelden. Aanvankelijk 
richtte zij zich op één leerling, later 
verbreedde ze dit naar de hele groep. 
Ze reflecteerde hierbij heel goed op 
haar eigen leerkrachtgedrag en wist zo 
waarin zij zich nog had te ontwikkelen 
door theoretische verdieping en een 
gerichte theorie-praktijkkoppeling.
IB’er (en tevens leerkracht) Beatrijs Vlek 
(afbeelding 2 )keek met haar mee en 
ging ook in haar eigen groep aan de 
slag. Zij ging juist van een brede naar 
een steeds smallere blik. Jeanet: ‘Voor 
mij was duidelijk dat professionali-
sering nuttig was. Meer zicht krijgen op 
de leerlijnen, eerst inzoomen en daarna 
weer naar de hele groep kijken. Voor 
Beatrijs was duidelijk dat zij alles van 
bovenaf zag. Ze heeft geleerd te 
focussen.’

Nadat zij eerder tijdens een begeleidingstraject kennis hadden gemaakt met Kijken naar Kinderen, gaven 

drie IB’ers (Beatrijs Vlek onderbouw, Josje Jaasma middenbouw, Brenda Daatselaar bovenbouw) en zes 

leerkrachten (Jeanet ten Hove en Judith van Zwieten onderbouw, Margreet van Kempen en Sandy van de 

Bogert middenbouw, Marte Spijker en Marjolein Zomer bovenbouw) van SBO De Stuifheuvel (Zeist) aan 

het begin van het schooljaar 2012-2013 aan dat zij graag als groep verder geschoold wilden worden in de 

methodiek. De leerkrachten keken naar de kinderen en de IB’ers keken naar de leerkrachten. Zo 

bekwaamde de groep zich op verschillende lagen van de methodiek en werd invloed uitgeoefend op het 

rekenonderwijs binnen de school.

IB’ers en leerkrachten  
leren van elkaar

DE STUIFHEUVEL (ZEIST)

Kinderen aan het werk in een Rijke Rekenomgeving

1
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Beatrijs wil in de toekomst kernin-
zichten in het reken-wiskunde-
onderwijs borgen met materiaal 
uit de eigen onderwijspraktijk. 
Zo kunnen foto’s en filmbeelden 
een en ander illustreren, maar ook 
ingezet worden tijdens bouwver-
gaderingen om te kunnen leren 
met en van elkaar. Beiden waren 
het erover eens dat Kijken naar 
Kinderen een probaat reflectie-
middel is. Niet alleen zij, maar ook 
de kinderen hebben hier veel baat 
bij gehad.

Middenbouw
Josje Jaasma (afbeelding 3 )
richtte zich in haar bouw op hoe 
leerkrachten differentieerden 
binnen hun groep en keek daarbij 
naar handelingsniveaus, instructie 
en vakinhoudelijke doelge-
richtheid. Op basis van wat zij zag, 
formuleerde zij ambities die ze 
met beelden illustreerde. Duidelijk 
werd dat om recht te doen aan 
alle verschillen, het soms nodig is 
keuzes te maken in het aanbod.

Leerkracht Sandy van de Bogert 
wilde Kijken naar Kinderen 
inzetten om adequaat om te leren 
gaan met gedragsproblematieken 
in haar groep. De onderzoeks-
vragen die zij formuleerde waren: 
Hoe kunnen kinderen, ondanks 
gedragsproblemen toch intrinsiek 
gemotiveerd raken om te komen 
tot leren? Hoe kunnen ze zich 

verantwoordelijk voelen voor hun 
eigen leerproces en welbevinden 
op school?

Ze zette film en foto’s in om 
meer van haar kinderen te weten 
te komen en te reflecteren op 
haar eigen leerkrachtgedrag, 
maar gebruikte de foto’s ook 
om kinderen te laten reflec-
teren op hun eigen gedrag. Ze 
legde positieve momenten vast 
en merkte dat dit iets met de 
kinderen deed. Alleen al het feit 
dat zij het fototoestel in de hand 
nam, maakte dat de kinderen zich 
bewust werden van wat ze aan het 
doen waren. Dit werd blijkbaar als 
positief ervaren.
Zo ontstond bijvoorbeeld de 
Gezellige Gianni muur (afbeelding 
4 ), waarop momenten te zien 

waren dat Gianni positief gedrag 
vertoonde. Dit had effect. In de 
toekomst wil Sandy kinderen 
gericht laten reflecteren op basis 
van de gemaakte foto’s en ze wil 
kinderen ook zelf foto’s laten 
maken en verwacht dat dit alles 
kan bijdragen aan De Vreedzame 
School.

Leerkracht Margreet van Kempen 
gebruikte Kijken naar Kinderen 
om nog gerichter te leren kijken 
naar kinderen. Haar rekengroep 
(Pro-ZML profiel met allemaal 
zwakke rekenaars) stond hierbij 

centraal. Ze richtte zich op een 
van haar kinderen, die veel moeite 
had het tempo van de groep 
bij te houden. Gedurende het 
schooljaar heeft zij zijn ontwik-
keling gemonitord en reflec-
teerde daarbij op haar eigen 
leerkrachtgedrag.
In haar presentatie werd duidelijk 
hoe ze tot het inzicht kwam 
dat schrappen in de methode 
resultaat had. De beelden lieten 
zien hoe haar leerling zich ontwik-
kelde. Heel mooi was het om te 

zien hoe ze kleine niveauverho-
gingen bewerkstelligde door heel 
gefaseerd het handelingsmodel 
te doorlopen. De foto’s spraken 
boekdelen. Het aantal goede 
antwoorden op de tempotoets Beatrijs Vlek

Josje Jaasma

2

3

4

>>>



12 Kijken naar Kinderen in de rekenles

DE STUIFHEUVEL (ZEIST)
>>> VERVOLG

van haar leerling was meer dan 
verdubbeld. Uit alles bleek dat zij 
haar doelen ruimschoots behaald 
had.

Bovenbouw
Bij IB’er Brenda Daatselaar 
(afbeelding 5 )en de leerkrachten 
Marte Spijker en Marjolein Zomer 
zorgde Kijken naar Kinderen voor 
een aantal inzichten die vertaald 
werden naar de bouw. Ze stelden 
vast dat verschillende rekendo-
meinen lastig zijn voor de 
leerlingen om zich die eigen te 
maken. Vaak worden verschillende 
rekengebieden in één les aange-
boden, waardoor de kinderen snel 
het overzicht verliezen. Clusteren 
helpt! De leerlingen zijn langere 
tijd bezig met één rekendomein, 
zodat de stof beter beklijft. 

Om dit als leerkracht gemakkelijk 
in te zetten, is een werkwijze 
ontwikkeld. Verder heeft het 
drietal gekeken naar de differen-
tiatie en de inzet van de arran-
gementen. Kijken naar Kinderen 
hielp hen om te reflecteren en 
met elkaar uit te wisselen en 
dit mondde uiteindelijk uit in 
een aantal plannen voor de 
bouw. Ze willen verschillende 

rekenonderdelen clusteren, 
werken vanuit een betekenisvolle 
situatie, Kijken naar Kinderen 
inzetten in de bouw (bijvoorbeeld 
op het gebied van de effectieve 
instructie) en voorbeeldlessen van 
collega’s tonen die al domeinen 
hebben geclusterd. Ook willen 
ze proberen de methode los te 
laten, durven te schrappen en 
willen ze goed blijven werken 
met de arrangementen. Maar ze 
willen vooral ook het plezier in het 
rekenonderwijs houden, zowel bij 
de leerkrachten als de leerlingen!

Verbreding naar het team
Tijdens de laatste bijeenkomst 
presenteerden de deelnemers 
eerst hun persoonlijke leerop-

brengst aan elkaar. De verschillen 
tussen de deelnemers werden 
goed zichtbaar. Dit is gebruikt 
voor het verdelen van de exper-
trollen voor volgend jaar. De 
een zou de taak op zich nemen 
om de Rijke Rekenomgeving te 
gaan realiseren binnen de school, 
weer een ander zou bewaken dat 
groepsplannen geen papieren 
tijgers werden, de vakdidacticus, 

de verbinder, enz. Iedereen wist zo 
wat ze te doen stond.

Voor het tweede gedeelte van de 
bijeenkomst bereidden de 
deelnemers (die op deze dag ook 
werden gecertificeerd) ieder een 
deel van de presentatie voor het 
team voor. Nadat alle bouwen 
hadden gepresenteerd tot welke 
inzichten en voornemens Kijken 
naar Kinderen hadden geleid, 
gingen de leerkrachten in bouwen 
uiteen om dit met de deelnemers 
van de groep verder uit te diepen 
(afbeelding 6 ). Er werd 
gesproken over wat ze als team 
gezien hadden, tot welke 
inzichten dit bij hen had geleid en 
wat voor 2013 – 2014 de focus 
voor de bouw moest worden. Ook 

werd gekeken naar hoe Kijken 
naar Kinderen ingezet kon gaan 
worden. Na dit bouwoverleg 
deden de drie groepen verslag 
van hun gesprek. Er werd uit de 
verschillende aandachtspunten 
ook een gezamenlijk doel op 
schoolniveau geformuleerd. Een 
mooie opbrengst!

Brenda Daatselaar

Verbreding Kijken naar Kinderen naar het team

5
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Studenten van de KPZ konden in studiejaar 2012-
2013 tijdens het tweede jaar van hun studie een 

module Talentontwikkeling volgen om zich verder 
te ontwikkelen in een onderwijsaspect naar keuze. 
Kern van de Talentontwikkeling Kijken naar Kinderen 
was dat studenten met behulp van de ontwikkelde 
methodiek leerden hoe zij de theorie van het reken-
wiskundeonderwijs beter aan de praktijk kunnen 
koppelen. Om doelgericht invloed uit te oefenen op 
het leren van kinderen en aan te sluiten bij de ontwik-
kelingsbehoeften van de kinderen is dat essentieel.
In de Talentontwikkeling op de Katholieke Pabo 
Zwolle zijn studenten met gerichte opdrachten uit de 
methode Kijken naar Kinderen in hun stage op zoek 
gegaan naar de theorie die op de pabo is aange-
boden. Zij kregen de opdracht de theorie aan hun 
eigen stagepraktijk te koppelen en te onderzoeken 
hoe dit uitpakt. In de vorige nieuwsbrief is beschreven 
waar de module Talentontwikkeling uit bestond en 
welke opdrachten de studenten moesten uitvoeren.

Evaluatie
Bij de evaluatie van de Talentontwikkeling waren 
de studenten unaniem enthousiast over de module. 
Zij gaven onder meer aan dat het hen heeft geleerd 
om beter naar de kinderen te kijken en zo de theorie 
aan de praktijk te koppelen. ‘Het helpt je om bewust 
bekwaam te werken in plaats van dat je onbewust 
(on)bekwaam aan de slag gaat’, gaf tweedejaars-
student Gerco van den Brink aan.

Studente Jessica Kaan is op een andere manier naar 
kinderen gaan kijken, maar ook naar foto’s in het 
algemeen: ‘Er is veel meer achter de foto’s te zien 
dan je op het eerste oog ziet. Ook bij kinderen kijk ik 
veel meer naar het positieve en dan met name naar 
het kunnen van de kinderen en geef hen hierin meer 
positieve feedback. De kinderen zijn al meer met 
rekenen bezig dan ik eigenlijk dacht. Het is ook fijn 
om veel voorbeelden te zien van anderen, zo krijg je 
veel inspiratie om in je eigen lessen toe te passen.’

Verschillende studenten vinden dan ook dat de 
methode standaard deel uit zou moeten maken van 
het curriculum van de Pabo. Johan Keuterink: ‘Ik vind 
gewoon dat dit onderdeel standaard in het lespakket 
van de Pabo moet komen. Het meest waardevolle 
was voor mij de theorie/praktijkkoppeling. Ik had 
veel moeite om de theorie terug te zien in de praktijk, 
maar dankzij de bijeenkomsten werd dit veel makke-
lijker. Zonder theoretische kennis modder je maar wat 
aan en kom je niet verder in je ontwikkeling. Ik was er 
van overtuigd dat ik hier ontzettend slecht in zou zijn, 
maar ik heb nu gezien dat ik wel degelijk een goede 
of nog betere rekenleerkracht kan worden voor mijn 
toekomstige leerlingen.’

De studenten gaven ook aan dat het maken van foto’s 
je als leerkracht dwingt afstand te nemen, waardoor 
er voor kinderen meer ruimte ontstaat. Het is dan 
beter te zien waartoe de kinderen op eigen kracht in 
staat zijn en de leerkracht weet beter wat nodig is. 

Een brug tussen theorie  
en praktijk

Door beter te kijken naar kinderen, kunnen aankomende leerkrachten leren hoe zij moeten 

differentiëren en hoe zij onderwijs op maat kunnen aanbieden. In Nieuwsbrief 10 werd 

beschreven hoe op de Katholieke Pabo Zwolle tweedejaars studenten kennis maakten met 

Kijken naar Kinderen. Bij de evaluatie van de opbrengst bleek dat Kijken naar Kinderen een 

krachtig reflectiemiddel is voor (aankomende) leerkrachten. Het maakt het beter mogelijk 

een brug te slaan tussen de theorie en de praktijk.

TALENTONTWIKKELING

 

>>>
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TALENTONTWIKKELING
>>> VERVOLG

Suzan Leusink: ‘Door Kijken naar Kinderen heb ik mij 
beter kunnen ontwikkelen als toekomstige leerkracht. 
Ook zie ik dat ik een voorsprong heb in vergelijking 
met de mensen die dit niet hebben gedaan op het 
gebied van de koppeling van de theorie aan de 
praktijk en het waarnemen van bepaalde momenten. 
Hierdoor kan ik beter inschatten waar de kinderen 
zijn op de leerlijn en heb ik geleerd hoe ik de kinderen 
kan stimuleren om net een niveau hoger te komen. 
Verder is het mij heel duidelijk geworden dat als je 
kinderen de ruimte geeft om dingen te ontdekken, er 
vaak de mooiste leerervaringen ontstaan.’

Opbrengst
Gaandeweg het traject werd duidelijk dat de 
studenten de theorie steeds beter aan de praktijk 
leerden koppelen. De onderschriften bij de 
ingestuurde foto’s werden vakinhoudelijker en ook 
werd zichtbaar dat de studenten doelgerichter 
invloed uitoefenden op het leren van de kinderen 
door hun theoretische kennis in te zetten. Zo liet 
Danique Nobach (foto 1  (Lucas en Anne) en foto 2  
(Myrthe en Sem) zien hoe zij kinderen op basis van 
foto’s leerde zich te oriënteren in de ruimte. Het 
fotoverslag dat in originele vorm bestond uit 10 foto’s 
met onderschrift gemaakt op St. Willibrord in Olst, 
toonde hoe zij kinderen uitdaagde het standpunt van 
de fotograaf te bepalen. Ze reikte daartoe wc-rolletjes 
aan. De foto’s die zij voor deze opdracht maakte, 
waren ook door een wc-rolletje genomen. Niet alleen 
stelde ze de juiste vragen en gaf zij de juiste impulsen, 

maar ze bood de kinderen 
ook veel ruimte voor hun 
eigen denkwerk. Mooi was 
het ook om te zien hoe bij 
haar de kinderen mochten 
leren met en van elkaar. Zij 
zag kans om de kinderen 
op basis van deze opdracht 
uit te dagen tot verdieping. 
De kinderen gingen voor-, 
zij- en bovenaanzichten 
tekenen van alles wat in 
beeld was gebracht. 
Danique wist een en ander 
goed vakinhoudelijk te 
duiden.

Sharon Brinkhuis maakte als eindopdracht een 
fotoverslag van een vouwopdracht op OBS De 
Marshof te Zwolle( foto 3  en 4 ) . Ze wist goed te 
beschrijven welke doelen deze opdracht diende. De 
kinderen moesten zelf ontdekken hoe de ambulance 
gevouwen moest worden op basis van 16 vierkantjes. 
Dit vroeg veel van hun meetkundig inzicht. De 
kinderen hebben het allemaal op eigen wijze voor 

1

3

4

2



15Kijken naar Kinderen in de rekenles

elkaar gekregen en in plaats van allemaal dezelfde 
eindresultaten zien we in de eindproducten mooi de 
verschillen tussen de kinderen terug. Sharon zag ook 
kans om in de nabespreking de eigenschappen van 
de verschillende vormen aan de orde te stellen.

Suzan Leusink wilde kinderen op basisschool De 
Polhaar in Dalfsen laten ontdekken dat het gebruik 
van een standaardmaat bij het meten van lengte 
handiger is. Ze nodigde kinderen uit de deur op te 
meten. Aanvankelijk probeerden Jim, Jelle en Dennis 
dit met een meetlint. Dit bleek te kort. Twee 
meetlinten waren weer te lang. Ze besloten een 
touwtje te gebruiken en gingen uiteindelijk de lengte 
van het touwtje bepalen door te tellen hoeveel 
schoenen het touwtje lang was. Ze deden dit allebei 
en kwamen op een verschillend antwoord. Tot slot 
kwamen ze tot de conclusie dat hun schoenen niet 
even groot waren en ze daardoor op verschillende 
antwoorden uitkwamen (foto 5 , 6  en 7 ) . Het was 
handiger om met een meetlint het aantal centimeters 
te bepalen.

Suzan liet zien hoe ze ruimte bood aan het zelf 
ontdekken van kinderen en gaf op het juiste moment 
de juiste impulsen. Ook zij liet in haar onderschriften 
zien dat ze vakinhoudelijk gezien precies wist wat 
er gaande was en ze koppelde dit expliciet terug 
naar de theorie. Zo wist ze te vertellen dat ze door 
de opdracht een conflictsituatie had weten uit te 
lokken die kinderen tot het inzicht bracht dat een 
standaardmaat de voorkeur verdiende boven een 
natuurlijke maat.

Zo werd ook bij andere studenten zichtbaar hoe ze 
zich gaandeweg het traject ontwikkelden. Naast 

het monitoren van de inbreng is ook heel expliciet 
gekeken naar het begin- en eindniveau van de 
studenten. 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 beginpeiling 
uitgevoerd. De studenten kregen hiervoor een 
fotoverslag met een begrippenlijst aangereikt en 
moesten beschrijven wat zij zagen en hoe zich 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 deed aan de 
verschillen tussen de studenten.

De eindmeting in de laatste bijeenkomst bracht de 
ontwikkeling van de studenten in beeld. Een eerste 
voorzichtige conclusie is dat studenten nu veel 
meer zien in het voorgelegde fotoverslag en dat zij 
een en ander vakinhoudelijker weten te duiden. De 
opbrengst wordt momenteel nader geanalyseerd. Bij 
deze analyse wordt met name gekeken naar de vraag 
in hoeverre studenten door de toepassing van Kijken 
naar Kinderen de theorie beter aan de praktijk kunnen 
koppelen. In een van de volgende nieuwsbrieven zal 
hier verslag van gedaan worden.

Een deel van dit artikel verschijnt tevens in de Panamabundel 2013 
(pagina 163-178).
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Op basis van beelden die schoolbe-
geleider Belinda Terlouw maakte 

tijdens interviews met kinderen en 
klassenbezoeken, formuleerde SBO De 
Sluis aan het begin van het schooljaar 
2012-2013 de doelen voor verbetering 
van het reken-wiskundeonderwijs. Het 
team wilde meer zicht krijgen op leer-
lijnen. De leerkrachten wilden kennis 
maken met het handelingsmodel 
en het drieslagmodel en dit zo goed 
mogelijk in hun dagelijkse onderwijs-
praktijk leren inzetten. Zij wilden meer 
aandacht besteden aan de begrips-
vormende fase in het reken-wiskun-
deonderwijs. Het automatiseren was 
ook een belangrijk aandachtspunt. 
Hoe recht te doen aan de verschillen 
tussen de kinderen tijdens de klas-
sikale automatiseringstijd? Tot slot 
wilden ze aan het werk met de orga-
nisatie van hun rekenlessen. Besloten 
werd te experimenteren met andere 
organisatievormen dan tot dusver 
gebruikt werden, om te kijken welke 
vorm het beste werkt.

Leerkrachten aan het werk
De leerkrachten maakten fotover-
slagen van hun rekenlessen en 
voorzagen deze van onderschriften, 
waarin ze reflecteerden op hun eigen 
leerkrachtgedrag. De schoolbege-
leider keek naar wat gezien werd 
en wat nog niet in beeld kwam en 
beoordeelde de onderschriften op 
vakinhoud en reflectievermogen.
De filmbeelden van de klassenbe-
zoeken gaven nog meer zicht op de 

praktijk. Tijdens de studiebijeen-
komsten is telkens uitgewisseld, 
gereflecteerd en geprofessionaliseerd. 
Zo is een aanbod op maat samenge-
steld dat aansloot bij de professionali-
seringsbehoeften van het team.

Grote verschillen
Leerkracht Jindra Lenferink geeft 
les aan een middenbouwgroep met 
grote verschillen. Zij zocht naar een 
manier van lesgeven waarbij zij recht 
kon doen aan de verschillen en toch 
klassikaal kon automatiseren en er 
mogelijkheden tot samenwerking 
ontstonden. Door fotoverslagen te 
maken, keek zij steeds gerichter naar 
haar kinderen. De verschillen werden 
hierdoor nog zichtbaarder en ze wist 
op basis hiervan goed onderwijs te 
bieden.
Zo zag zij tijdens het zelfstandige werk 
dat de ene leerling (foto 1 ) ter 
ondersteuning van de rekenop-
drachten zijn vingers nog nodig had, 
terwijl de andere (foto 2 ) op formele 
wijze zijn sommen oploste. Zo’n 
waarneming leidt tot gerichte 
ondersteuning van de kinderen. Jindra 
greep elke waarneming aan om vanuit 
de zone van de naaste ontwikkeling 
kinderen te helpen.

Automatiseren
Leerkracht Helly van Veluwen richtte 
zich op het automatiseren en presen-
teerde aan het team wat hierbij van 
belang is. Ze koppelde de aangereikte 

theorie aan de dagelijkse praktijk en 
maakte zo voor haar collega’s nog 
duidelijker hoe het automatiseren 
valt te optimaliseren. De beelden die 
gedurende het schooljaar verzameld 
werden rond de automatisering, 
lieten zien dat de leerkrachten steeds 
beter doelgericht en adaptief konden 
automatiseren. Productief laten 
automatiseren bleek hierbij goed te 
werken. Ook werden vaker active-
rende werkvormen ingezet tijdens 
de automatisering die niet alleen het 
plezier verhoogden, maar ook effect 
hadden op het rendement.

Aan het eind van het schooljaar zijn 
op basis van de ervaringen en de 
opgedane kennis heldere afspraken 
gemaakt die in het borgingsdo-
cument zijn vastgelegd en voorzien 

Leraren doen hun best om hun reken-wiskundeonderwijs beter aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften 

van hun kinderen. In de praktijk is dat niet eenvoudig. Met behulp van Kijken naar Kinderen werken de leraren 

op SBO De Sluis (Zwolle) eraan om het reken-wiskundeonderwijs beter af te stemmen op de individuele 

behoeften van de leerlingen, zonder dat ze daarvoor individuele leerlijnen ontwikkelen.

Grote opbrengst na intensief traject

SBO DE SLUIS (ZWOLLE)

1

2
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van illustratieve beelden uit de eigen 
onderwijspraktijk. 

Vermenigvuldigen
Gedurende het schooljaar stond 
onder meer de leerlijn vermenigvul-
digen centraal. Voor veel kinderen 
was dit een struikelblok. De kinderen 
in de schoolverlatersgroep, die goed 
presteerden op het gebied van 
rekenen, hadden soms de tafels nog 
niet geautomatiseerd en gememori-
seerd. Voor groep 1 t/m 8 werd daar 
actie op ondernomen.
In de onderbouw werd veel aandacht 
gegeven aan het structureren. In 
de middenbouw was er aandacht 
voor het optellen en werken aan de 
begripsvorming die nodig is voor 
het leren vermenigvuldigen om 
vervolgens met behulp van modellen 
tot adequaat strategiegebruik te 
komen en zo het memoriseren van de 
tafels op efficiënte en gefundeerde 
wijze te realiseren.
KPZ-student Luc ten Brundel, die zijn 
WPO-stage in de middenbouw op 
SBO De Sluis vervulde, plaatste zijn 
eindexamenopdracht ‘Construeren 
van onderwijs op maat’ in het teken 
van vermenigvuldigen. Hij stelde 
een beginsituatietoets op waarin hij 
keek naar hoe kinderen vermenig-
vuldigden. De toets dekte de hele 
leerlijn. Ook de kennis die kinderen 
in de voorwaardelijke sfeer nodig 
hebben om te leren vermenigvul-
digen werd onderzocht en hij keek 
of zij misschien al konden verme-
nigvuldigen met grotere getallen. 
Zo beschikte hij over een zeer 
genuanceerde beginsituatie en kon 
hij doelgericht onderwijs op maat 
construeren.
De eindmeting liet zien dat alle 
kinderen vooruit waren gegaan. Luc 
presenteerde zijn traject aan het team 
en liet zien hoeveel winst je kunt 
behalen als je begint met een uitge-
breide beginsituatie die het mogelijk 
maakt in te spelen op de verschillende 
onderwijsbehoeften van de kinderen. 

Schoolverlaters
In de bovenbouw moesten de 
leerkrachten een inhaalslag plegen 

om de schoolverlaters met voldoende 
kennis van het vermenigvuldigen 
door te laten stromen. De kinderen 
wisten onder begeleiding van hun 
leerkrachten grote sprongen te 
maken.
Ina van der Kolk, onderwijsassistente, 
ging daarnaast met vier zorgleer-
lingen uit de bovenbouw aan de slag. 
Zij ging op zoek naar kansen om haar 
leerlingen te leren begrijpen wat 
vermenigvuldigen is. Ze ontdekten 
overal vermenigvuldigingen in en om 
de school (foto 3 ) . Mandy wist trots te 
vertellen dat in een vorm soms twee 
vermenigvuldigingen verstopt zaten 
(foto 4 ) . 
De vertaalslag naar een abstractere 
vorm op het bord met bijbehorende 
som was een volgende stap op weg 

naar een formelere manier van 
rekenen. Nisrine demonstreert dit op 
het bord (foto 5 ) . Deze weg bleek 
zijn vruchten af te werpen. Aan het 
eind kenden ze veel vermenigvuldi-
gingen uit het hoofd en de sommen 
die nog niet gememoriseerd waren, 
konden ze vlot uitrekenen.
Leerkrachten Belinda Luttenberg en 
Yvette van Haastrecht constateerden 
dat nog niet alle domeinen aan bod 
waren gekomen, omdat een aantal 
leerlingen door hun specifieke 
onderwijsbehoeften hier nog niet aan 
toe was. Ze besloten eerst het domein 
breuken geclusterd aan te bieden. Van 
de begripsvormende fase waarin de 
kinderen leerden wat een breuk 
eigenlijk was, reikten zij modellen aan 
om breuken te kunnen vergelijken en 
gelijknamig te maken, zodat er 
eenvoudige optel- en aftreksommen 
met breuken konden worden 
gemaakt. Ron doorzag dat je met één 
model veel breuken gelijknamig kunt 
maken (foto 6 ) .
Belinda en Yvette wilden na dit 
avontuur niet zomaar een nieuw 
domein aanpakken, maar eerst 
onderzoeken waarin de kinderen nog 
het meest hadden te leren. Daartoe 
analyseerden ze de afgenomen 
citotoets. Door hier heel gericht naar 
te kijken, zagen zij kleine dingen 
die nog aandacht behoefden en 
hele domeinen waarin nog winst te 
behalen viel.

Eindpresentatie
Tijdens de eindpresentatie stonden 
de focuspunten van de leerkrachten 
centraal. Doordat zij hier de nodige 
kennis over hadden vergaard, 
fungeerden zij als meerwetende 
partners binnen het team. Er ontstond 
een stevige, gedeelde kennisbasis die 
geborgd kon worden en een ieder 
nam hier weer zijn eigen ontwikkel-
punten uit mee. Ook werd duidelijk 
aan welke doelen het team het 
komende jaar wil gaan werken. Het 
team keek terug op een intensief 
reken-wiskundejaar dat veel plezier 
had gebracht aan de kinderen en de 
leerkrachten zelf en dat een mooie 
opbrengst had opgeleverd.
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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 deze 
nieuwsbrief en kijk bij Trainingen 
op de website. De data en prijs-
stelling 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 leergemeenschap 
binnen de school waarin geleerd 
wordt met en van elkaar met 
Kijken naar Kinderen als middel. 
In nieuwsbrief 8 en 11 staan 
voorbeelden van zo’n traject. 
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


