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K

ijken naar Kinderen blijft in ontwikkeling. Nadat
in augustus in nieuwsbrief 7 de opbrengsten van
de activiteiten tot nu toe zijn gepresenteerd, is in
het nieuwe schooljaar gestart met diverse nieuwe
begeleidingstrajecten. Een aantal daarvan wordt in
deze nieuwsbrief beschreven. Zo kunt u lezen over
de inzet van Kijken naar Kinderen in trajecten op
SBO De Stuifheuvel (Zeist) en SBO De Sluis in Zwolle.
Ook beschrijven we hoe twintig studenten van de
Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) Kijken naar Kinderen
leren inzetten om de theorie aan de praktijk te
koppelen en hoe hogeschooldocenten van de KPZ
in een leergemeenschap samen op weg zijn gegaan
om Kijken naar Kinderen te integreren in het PABO
curriculum. De overige activiteiten die nu spelen,
staan kort beschreven op pagina 14 van deze nieuws
brief.
De diversiteit van de gestarte activiteiten opent
nieuwe inzichten. De dwarsverbanden die zichtbaar
worden, zorgen voor een verdere verfijning van de
methodiek. Het resultaat hiervan is dat er bruikbare
instrumenten tot stand komen voor de mensen die
het middel in willen zetten in hun beroepspraktijk.
Zo is nu in documenten vastgelegd hoe Kijken naar
Kinderen kan worden ingezet bij de kennismaking,
beginsituatie, gerichte professionalisering, de
monitoring van een ontwikkelproces, als reflectie
middel en om afspraken en opbrengsten te borgen
en te toetsen.
Bij de inzet van de methode blijft gelden dat ‘zelf
doen’ de beste garantie is voor succes. Kijken naar
Kinderen is geen methode die als de nood aan
de man komt ‘even’ kan worden ingezet. Door er
zelf mee aan de slag te gaan en je daarbij te laten
begeleiden door een meerwetende partner, kunnen

Belinda Terlouw: ‘‘Zelf doen’
is de beste garantie voor succes’

mensen tot kijken én leren komen en het middel
duurzaam in hun praktijk inzetten.
Dat laatste krijgt op verschillende manieren vorm.
Zo gaat een PABO-4 student van de KPZ de methode
gebruiken bij haar eindopdracht om onderwijs op
maat te construeren. Zij constateerde op haar stage
school, SBO De Vonder in Slagharen, dat kinderen
moeilijk tot het automatiseren van vermenigvuldigen
komen. Ik ga haar begeleiden om met behulp van
Kijken naar Kinderen de ontwikkelingsvraag van deze
school te beantwoorden.
Een ander mooi voorbeeld van de mogelijkheden
van Kijken naar Kinderen werd onderzocht door
Ingeborg van Schaik-Schuurmans in het kader van
haar opleiding aan de Fontys PABO in Eindhoven.
Zij combineerde Kijken naar Kinderen met de door
Wil Oonk ontwikkelde reflectie-analysemethode,
waardoor een krachtig reflectiemiddel ontstaat.
Voor haar onderzoek ontving zij onlangs de
OnderwijsTopTalentPrijs 2012 van Didactief en INOP
in de categorie primair onderwijs. In een van de
komende nieuwsbrieven komen wij hierop terug.

neemt het aantal geïnteresseerden sterk toe. Zo lezen
inmiddels 18.000 lezers de nieuwsbrief en groeit de
Kijken naar Kinderengroep op LinkedIn gestaag (
).
Wij zijn op zoek om social media nog actiever in te
zetten bij de verspreiding van het gedachtengoed
van Kijken naar Kinderen. Ook daarover later meer.
Ik wens u een inspirerend 2013 en veel leesplezier bij
het lezen van dit digizine!

Belinda Terlouw,
Projectleider Kijken naar Kinderen en hogeschooldocent en
nascholingsdocent Rekenen- Wiskunde aan de Katholieke
Pabo Zwolle.

Behalve inhoudelijk, verbreedt Kijken naar Kinderen
zich ook meer en meer naar andere vakgebieden en

Kijken naar Kinderen in de rekenles

3

LEERGEMEENSCHAP

KPZ-docenten brengen elkaar
in ontwikkeling
Een groep docenten van de KPZ is in het najaar gestart met
een leergemeenschap rond Kijken naar Kinderen. Doel van de
leergemeenschap is de in het project ontwikkelde methode
verder uit te bouwen en te onderzoeken hoe en of deze
ook geschikt is om in andere vakgebieden dan het rekenwiskundeonderwijs in te zetten. De eerste aanzetten daarvoor
zijn inmiddels gemaakt in de secties schrijfvaardigheid, drama,
bewegingsonderwijs, pedagogiek en in de groep die werkt in
de nascholing binnen het Centrum voor Ontwikkeling.

‘S

amen leren in een leergemeenschap ligt in lijn met
de visie die de KPZ heeft op de manier waarop
mensen het beste tot leren komen’, zegt Belinda
Terlouw, die samen met haar collega’s het initiatief
nam deze leergemeenschap te starten. ‘Wij leren onze
studenten om ontwikkelingsgericht te werken en te
leren met en van elkaar. Je komt het beste tot leren door
aan de slag te gaan en met anderen te bespreken wat
je hebt gedaan en daarop te reflecteren, Het is daarom
logisch om als docenten op dezelfde manier aan de slag
te gaan. Dat biedt ons bovendien de mogelijkheid om
meer van elkaars vakgebied te weten te komen en zo de
inhoud van het curriculum met elkaar te verbinden.’

Meerwetende partner
In deze leergemeenschap hebben de deelnemers er
voor gekozen al doende de mogelijkheden van Kijken
naar Kinderen te ontdekken. In de vijf bijeenkomsten
van de leergemeenschap worden beelden en ervaringen
met de methode gedeeld, waarbij Belinda Terlouw als
‘meerwetende partner’ haar inzichten inbrengt. De
verwachting is dat de methode zich hierdoor verder
verdiept en tegelijkertijd kunnen andere vakgroepen het
middel (leren) inzetten in hun eigen praktijk.
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KPZ-docente schrijfvaardigheid
Sabrine van Everdingen

‘Voor mij is dit een heel logische aanvulling op wat ik nu
al doe’, zegt KPZ-docente schrijfvaardigheid Sabrine van
Everdingen. ‘In mijn lessen maak ik al langer gebruik van
foto en film om studenten te laten zien hoe kinderen
leren schrijven en welke problemen zich daarbij kunnen
voordoen. Ik gebruik dat als aanvulling op de theorie. Zo
heb ik een dvd gemaakt waarop alle mogelijke schrijfsi
tuaties in beeld zijn gebracht en die illustreert wat ik in
de theorie aan de studenten meegeef.’
Sabrine van Everdingen gebruikt de beelden ook om
studenten te leren observeren. ‘Eigenlijk draait in mijn
vak alles om observeren’, zegt zij. ‘Dat is de basis om
kinderen aan te sturen en problemen op te sporen.
Observeren is voor mij een tweede natuur geworden.
Zelf weet ik na twintig jaar ervaring wel hoe ik dat moet
doen, maar de kunst is dat ook over te brengen op de
studenten en hen te leren observeren. Daarbij zijn foto
en film heel bruikbaar.’

Vakinhoudelijke kennis
Een van de interessante aspecten van Kijken naar
Kinderen is dat daarin nadrukkelijk een relatie wordt
gelegd met de vakinhoudelijke kennis van degene
die de foto maakt, vindt Sabrine van Everdingen.

Onderdeel van de methodiek is immers dat in een
bijschrift moet worden aangegeven wat de leraar (of
student) heeft waargenomen en hoe hij dit vakinhou
delijk interpreteert. Als begeleider kun je zo zien wat de
student nog niet kan waarnemen en of zijn vakkennis
toereikend is. Kijkend naar de beelden wordt de student
zich bovendien bewust van het effect van zijn eigen
leraargedrag.
‘Die stap heb ik tot nu toe niet gezet, maar kan mij
verder brengen’, verwacht zij. ‘Ik gebruik de beelden nu
nog vooral ter illustratie en niet als reflectiemiddel. Deze
verdieping geeft er een extra dimensie aan. Ook ben
ik nieuwsgierig naar de kijkwijzer, als middel om foto’s
beter te leren ‘lezen’. ‘
Belinda Terlouw hoopt op haar beurt dat de leer
gemeenschap de methode niet alleen verbreedt, maar

ook verdiept. ‘Ik geloof niet in het vooraf verstrekken van
een theoretisch kader, maar ik verwacht wel dat door
onze ervaringen met elkaar te verbinden er gegenerali
seerde kennis wordt ontwikkeld. Binnen Kijken naar
Kinderen in de rekenles zijn er diverse documenten
geschreven die laten zien hoe van het middel zo goed
mogelijk tot zijn recht komt’, zegt zij. ‘Door daar samen
naar te kijken en het te koppelen aan de contexten
waarin de deelnemers werken, kunnen we steeds meer
nuanceren en kan ik ook zelf weer verder komen met de
verfijning van Kijken naar Kinderen. Het resultaat zal
overigens niet zijn dat er straks een kant-en-klare
methode is die je uit de kast kunt trekken en inzetten.
Kern van Kijken naar Kinderen is en blijft dat je door het
zelf te doen en je daarbij te laten begeleiden door een
meerwetende partner, tot kijken én leren komt.’

De illustraties bij het artikel laten de inbreng zien van student Linda Koerhuis (derde jaars voltijdstudent aan de
KPZ). Zij heeft deze les zelf op papier voorbereid. Linda heeft het tienstappenplan erin verwerkt en gekoppeld aan
de verschillende intelligenties. Ze heeft dit als schrijfspecialist voor het letterboek uitgewerkt. De docent ziet meer
dan de student en kan haar deskundigheid inzetten om de student meer te laten zien dan ze aanvankelijk zag.
Linda Koerhuis: ‘Door buiten met het stoepkrijt de letter e te schrijven, kunnen de kinderen de letter groot ervaren
voordat ze op papier tussen lijntjes moeten schrijven (foto 1 ). Als leerkracht heb je hierbij vooral een begelei
dende rol. De kinderen gaan veelal hun eigen gang, bedenken bijvoorbeeld zelf ook een tekening bij de letter en
komen tot creatieve ideeën. De foto met de letter op het bord toont een motiverende inleiding van de les, een van
de onderdelen van het tienstappenplan (foto 2 ). De kinderen moeten de letter zoeken in het plaatje en zijn zo
actief bezig.’
Waarnemingen en interpretaties van docente Sabrine van Everdingen:

1

De letter e op het bord is een
motiverende inleiding omdat er
een poppetje van gemaakt is. Ik
zie nog niet dat verschillen tussen
lees- en schrijfletter worden herkend,
ankeren aan bestaande kennis en
betekenisgeving door er woorden van
te maken. De woorden linksboven
op deze foto doen dat wel. Er worden
losse letters in woordverband
aangeleerd. Daarnaast is te zien welke
methodeletters ze gebruiken.

2

Ik zie dat kinderen de vorm groot
ervaren. Dit is een vorm van materieel
handelen. De beweging wordt zo op
speelse manier met groot materiaal
ingeslepen.

3

Ik zie dat kinderen zich op verschillende
manieren op de letter oriënteren, het
bewegingsspoor verkennen (volgorde
van halenstructuur, waar start je en waar
eindig je). Dit hoort bij de oriënteringsfase
en het materieel handelen (vorm met
verschillende materialen ervaren). Door
het op verschillende manieren te ervaren,
wordt het bewegingsspoor opgeslagen in
het spiergeheugen. Overkoepelend ligt hier
ook de meervoudige intelligentie aan ten
grondslag. Kinderen hebben verschillende
leerstijlen en interesses.

Kijken naar Kinderen in de rekenles
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TALENTONTWIKKELING

Extra module geeft
KPZ-studenten inzicht in
Kijken naar Kinderen
Studenten van de KPZ kunnen tijdens het tweede jaar van
hun studie een module Talentontwikkeling volgen om
zich verder te ontwikkelen in een onderwijsaspect naar
keuze. De module Talentontwikkeling levert studiepunten
op, maar nog belangrijker is dat de leraren-in spé hierdoor
straks beter beslagen ten ijs komen. Vanaf dit studiejaar
kunnen de KPZ-studenten voor het eerst de module
Kijken naar Kinderen volgen. Twintig studenten tekenden
in op het aanbod. Zij proeven in zeven bijeenkomsten
Gerco van den Brink (links) en Jorie Otten

K

welke potentie het middel voor hun toekomstige
beroepspraktijk kan hebben.

ern van de Talentontwikkeling Kijken naar
Kinderen is dat studenten met behulp van de
ontwikkelde methodiek leren hoe zij de theorie van
het reken-wiskundeonderwijs beter aan de praktijk
kunnen koppelen. Op de PABO krijgen studenten
theorie aangereikt. In de modules rekenen-wiskunde
& didactiek werken studenten met de methode
Rekenen-wiskunde in de praktijk (Oonk e.a., 2011). Er
wordt van hen verwacht dat ze deze theorie kunnen
vertalen naar hun onderwijs en kunnen koppelen aan
wat ze in de praktijk doen en zien. Om doelgericht
invloed uit te oefenen op het leren van kinderen en
aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van de
kinderen is dat essentieel.
In het project Kijken naar Kinderen is een
manier gevonden die hierbij kan helpen. In de
Talentontwikkeling leren de studenten waarnemen,
duiden wat ze waarnemen en hun bevindingen
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te koppelen aan hun eigen leraargedrag. Het is de
bedoeling dat het kind hierdoor tot ontwikkeling
komt én de studenten zich ontwikkelen tot een rekenwiskundedocent die doelgericht en diagnosticerend
werkt. Daar waar nodig wordt daarnaast gewerkt aan
ontbrekende kennis en vaardigheden.

Motivatie
‘Ik heb voor deze Talentontwikkeling gekozen
omdat ik letterlijk wilde leren kijken naar kinderen’,
zegt tweedejaars KPZ-student Jorie Otten over zijn
motivatie om deze module te volgen. ‘Zo wil ik er
meer zicht op krijgen hoe kinderen sommen op
verschillende manieren oplossen, zoals met een
analoge rekenstrategie of door aan te vullen tot
100 (compenseerstrategie). Als je les geeft, moet je
immers weten dat kinderen verschillende manieren

van oplossen hebben en dat jouw strategie niet
per se de beste hoeft te zijn.’

2

Voor tweedejaarsstudent Gerco van den Brink was
de voornaamste motivatie dat hij de theorie uit
de reken-wiskundeles beter wil koppelen aan de
praktijk. ‘Als ik een rekenles geef, ben ik mij niet
zo bewust van de theorie’, zegt hij. ‘Voor deze
opdracht moest ik in de boeken duiken en alleen
daardoor al ga je bewuster kijken.’
Inmiddels zijn twee bijeenkomsten achter de rug.
In de eerste bijeenkomst maakten de studenten
kennis met het middel Kijken naar Kinderen en
moesten ze een plan van aanpak bedenken voor
de reken-wiskundige activiteiten die ze in hun
stage wilden gaan uitvoeren en waarbij ze het
middel Kijken naar Kinderen moesten inzetten.
Iedere student kreeg persoonlijke feedback op de
gemaakte opdrachten, zodat zij zich verder kunnen
ontwikkelen. Uit de feedbackverslagen kwam een
aantal gemeenschappelijke leerpunten naar voren.
Deze zijn in de tweede bijeenkomst aan de orde
gesteld.

Piramide
Jorie Otten bracht op zijn stageschool in beeld
hoe kinderen uitrekenen hoeveel blokjes er in
een piramide zitten. Hij constateerde dat zwakke
rekenaars gaan tellen, maar vastlopen bij het

1

Het kind telt bij deze figuur niet alle blokjes, maar kijkt naar de
oppervlakte per laag. Hiervoor kijkt het kind naar de lengte en
naar de breedte (foto 2). Op de foto is te zien dat het kind eerst
kijkt hoeveel blokjes er in de lengte liggen, namelijk 4. Het kind
heeft een goede structuur ontdekt. Er wordt namelijk niet per
blokje geteld, want dat is lastig. Je moet dan een voorstelling
maken van het aantal blokjes wat niet te zien is. Daarom rekent
het kind met een keersommetje voor de oppervlakte. Ik heb het
kind gevraagd wat hij precies deed. Het kind vertelde mij dat
hij de oppervlakte
van elke laag
berekende. Ik
heb deze manier
geprezen. Deze
manier heb ik met
de klas gedeeld.
Zo kwam ook de
rest van de klas tot
inzicht dat dit een
handige manier is.

3

Op deze foto is te zien dat het kind ook kijkt hoe veel blokjes
er in de breedte liggen, namelijk ook 4. Het kind heeft deze
manier voor elke laag blokjes gebruikt. Het kind heeft dus de
goede structuur ontdekt. Ik was er blij om dat het kind deze
manier ontdekte.
Deze manier heb
ik gedeeld met
de klas zodat
iedereen wist
wat de handigste
oplossings
methode was.

Op deze foto is het resultaat van foto 1 & 2 te zien. Het kind
heeft voor zichzelf het bijbehorende sommetje opgeschreven.
Op de foto zijn vier sommetjes te zien, elk van 1 laag. Het kind
is begonnen met de onderste laag. De lengte werd keer de
breedte gedaan. Zo ontstond het sommetje 4 x4 = 16. Voor de
resterende lagen heeft het kind ook zo gerekend. Uiteindelijk
kwam het kind tot
het eindantwoord
door de
antwoorden van
elke laag bij elkaar
op te tellen. Het
kind heeft de
goede structuur
ontdekt. Ik was blij
met het resultaat.

onderste – niet-zichtbare – deel van de piramide.
Een van de kinderen doorzag de structuur van
de piramide en kon zo uitrekenen uit hoeveel
blokjes de piramide bestond. Onder andere met de
gemaakte foto’s, liet Jorie daarna aan de zwakke
rekenaars zien hoe zij de som kunnen oplossen.
‘Door foto’s ervan te maken kijk je veel bewuster
naar de kinderen en de strategieën die zij
hanteren’, merkte hij bij de uitvoering van zijn
opdracht. ‘Zelf heb ik er van geleerd dat ik beter
moet leren inspelen op de verschillen tussen
kinderen.’

>>>
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TALENTONTWIKKELING
>>> VERVOLG

Keersommen
Gerco van den Brink maakte op zijn beurt foto’s
van kinderen in zijn stageklas die keersommen
oplossen. De kinderen mochten stapeltjes maken van
damstenen en moesten de daarbij behorende som
bedenken. Het bleek dat er kinderen waren die drie
stapeltjes van zes stenen maakten, maar aangaven
dat de bijbehorende som 6 x 3 was. Weliswaar is de
uitkomst dan hetzelfde, maar voor de begripsvorming
is dat een groot verschil. In een later stadium kunnen
kinderen daardoor in de problemen komen als zij
andere keersommen moeten oplossen.
‘Door de foto’s te gebruiken kon ik goed uitleggen
wat het verschil is tussen 3 x 6 en 6 x 3. Dat heb ik later
ook nog eens gedaan met kralenstokjes, waarmee
de kinderen rijtjes moesten maken en de bijbeho
rende som moesten bedenken. Daar zag je hetzelfde
fenomeen. Uit de theorie weet ik dat je daar goed op
moet letten, maar op deze manier werd het ook heel
mooi in de praktijk zichtbaar’, zegt hij.

1

2

Transfer
‘Het mooie is dat de studenten iets waarnemen wat
ze vanuit de theorie kennen . De theoretische kennis
helpt hen bij het duiden van hun waarnemingen’,
zegt begeleidster Belinda Terlouw over de eerste
resultaten die de studenten lieten zien. ‘Gerco laat
bijvoorbeeld goed zien dat om herhaald te kunnen
optellen, kinderen eerst moeten aangeven met welke
sprongen je vooruit moet gaan op de getallenlijn.
De transfer van begripsvormend naar modelmatig
rekenen wordt daardoor vergemakkelijkt voor de
kinderen.’
‘Mij heeft het geleerd dat ik nog duidelijker moet
uitleggen wat een som betekent’, zegt Gerco. ‘Ik
wist al wel waar het fout kon gaan, maar doordat
het nu echt zichtbaar werd, weet ik dat ik daar meer
aandacht aan moet geven.’
Ook Jorie is enthousiast over de methode: ‘Het heeft
zeker meerwaarde voor mij. Normaal krijg je theorie
en zie je later wel een keer wat je daarmee moet.
Nu zet je de theorie meteen in tijdens de stage. Dat
maakt je bewuster van je eigen manier van lesgeven.
En het is heel goed om samen met andere studenten
en de begeleider te praten over wat je hebt waarge
nomen. Dat geeft veel meer inzicht in wat je doet en
hoe je dat beter kunt doen.’
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De leerling op deze foto heeft 3 stapels van 6 damstenen
gemaakt. Hij zegt dat hier de som 6 x 3 bij hoort. Dit is niet
goed, want bij 6 x 3 zou hij 6 stapels van 3 damstenen moeten
hebben. Hij heeft echter 3 stapels van 6 damstenen gemaakt.
Ik vraag hem: ‘Hoeveel stapels heb je gemaakt?’ De leerling:
‘3 stapels.’ Ik: ‘Hoeveel damstenen heeft elke rij?’ De leerling:
‘6 damstenen.’ Ik:
‘Hoeveel rijen van
6 damstenen heb
je dus?’ De leerling:
‘3 rijen.’ Ik: ‘Welke
som hoort hier dus
bij?’ De leerling:
‘3 x 6.’

Bij deze leerling kom ik er achter dat mijn instructie niet volledig
is geweest. De leerling heeft 4 kralenstokken van 4 gepakt.
De som die hier bij hoort is 4 x 4. De leerling heeft de kralen
echter zo neergelegd, dat hij 2 groepen van 8 heeft. Hij zegt
dan ook: ‘De som die hier bij hoort is 2 x 8.’ Ik had hem moeten
uitleggen dat alle
kralenstokken
tegen elkaar
moesten worden
geplaatst. Dan
krijg je 4 x 4. Om
aan het antwoord
te komen kan hij
4 + 4 + 4 + 4 doen.

Na het werken met de damstenen en de kralenstokken, gaan
de leerlingen een werkblad maken. Ze lossen keersommen op
door een lijnmodel
te gebruiken.
Dit lijnmodel
is zichtbaar op
onderstaande
foto. Ze maken de
sommen goed!

KIND IN BEELD

Individuele behoeften
in beeld gebacht
Leraren doen hun best om het reken-wiskundeonderwijs beter aan te laten sluiten op
de onderwijsbehoeften van hun kinderen. Het is echter lastig om dat in de praktijk uit te
voeren. Op de meeste scholen is de methode leidend, maar deze sluit niet altijd aan bij
de onderwijsbehoeften van de kinderen. Met behulp van Kijken naar Kinderen werken
de leraren op SBO De Sluis (Zwolle) er aan om het reken-wiskundeonderwijs beter af
te stemmen op de individuele behoeften van de leerlingen, zonder dat ze daarvoor
individuele leerlijnen hoeven te ontwikkelen.

D

e reken-wiskundige ontwikke
ling van kinderen houdt niet
altijd gelijke tred met de opbouw
van de leerstof in de rekenme
thoden. Sommige kinderen
ontwikkelen zich sneller, waardoor
het aanbod van de methode
eigenlijk onder hun niveau ligt.
Voor kinderen die zich langzamer
ontwikkelen, is het aanbod juist
te moeilijk. Omdat methodema
kers uitgaan van de ‘gemiddelde’
leerling is het logisch dat de
methode slechts voor een deel
van de leerlingen precies op maat
is. Er is weliswaar een aanbod voor
de kinderen die moeite hebben
het niveau te volgen (herhalings
stof) en voor begaafde rekenaars
(verrijkingsstof), maar het blijft
behelpen.
Dit gegeven maakt het moeilijk
het reken-wiskundeonderwijs
af te stemmen op de indivi
duele behoeften van kinderen.

In een groep zijn de verschillen
vaak groot, waardoor ieder kind
eigenlijk een ander aanbod zou
moeten krijgen. Zo’n indivi
duele aanpak is niet wenselijk.
Onderzoek wijst uit dat het
leerrendement dan te laag is, maar
het is voor de leraar ook niet te
organiseren.

Leren kijken
Op scholen voor speciaal basison
derwijs is dit probleem nog groter
dan in het regulier basisonderwijs.
Kinderen op het SBO hebben
door verschillende oorzaken
vaak een onderwijsachterstand
opgelopen. De verschillen in een
groep zijn vaak groot. Om hier
beter mee om te kunnen gaan,
startte de Zwolse SBO De Sluis
een begeleidingstraject om hun
reken-wiskundeonderwijs zo goed
mogelijk aan te laten sluiten bij
de onderwijsbehoeften van de

kinderen. De leraren willen op de
eerste plaats beter leren kijken
naar hun kinderen en vervolgens
leren hoe zij in hun groep doelge
richt onderwijs op maat kunnen
verzorgen.
Belinda Terlouw startte in
september 2012 als adviseur
op deze school. Zij zet Kijken
naar Kinderen in om de door de
school gestelde doelen te kunnen
behalen. Eerst is de beginsituatie
vastgesteld door kinderen van
alle groepen te interviewen en
dit op beeld vast te leggen. Ook
zijn er klassenbezoeken afgelegd
om een beeld te krijgen van het
reken-wiskundeonderwijs op SBO
De Sluis.
Tijdens een startbijeenkomst zijn
de verzamelde beelden aan het
team gepresenteerd. Uit de inven
tarisatie blijkt dat de kinderen

>>>
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KIND IN BEELD
>>> VERVOLG

niet altijd de benodigde basis
vaardigheden hebben geautoma
tiseerd om de door de methode
aangereikte leerstof adequaat te
verwerken.

Vermenigvuldigen
Tijdens automatiserings
oefeningen waren er grote
verschillen zichtbaar in de
snelheid waarmee de kinderen
antwoord konden geven op de
optelsommen tot 20. De beelden
lieten zien dat veel kinderen
zich bedienden van het tellend
rekenen. Als deze kinderen
moeten gaan vermenigvuldigen,
is het probleem niet dat zij niet
kunnen vermenigvuldigen,
maar dit ligt eigenlijk daarvoor.
Vermenigvuldigen is herhaald
optellen en daarvoor is het nodig
dat kinderen snel op formeel
niveau getallen bij elkaar kunnen
optellen. Vervolgens kunnen ze na
het inzicht van wat een vermenig
vuldigsom eigenlijk is, strategieën
ontwikkelen om alle vermenigvul
digingen uit te voeren.
Het heeft daarom geen zin
kinderen veel te laten vermenig
vuldigen als er daarnaast niet
gewerkt wordt aan het automati
seren van de optelvaardigheden.
De eerste opdracht voor leraren
is daarom gericht te kijken naar
het cognitief netwerk waar hun
kinderen over beschikken.

Fotoverslag
Tijdens de startbijeenkomst
kregen de leraren de opdracht om
een fotoverslag te maken van een
rekenles, waarin zichtbaar moest
worden hoe zij als leraar invloed
probeerden uit te oefenen op
het leren van de kinderen. Leraar
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Agnes Anemaat onderzocht bij
deze opdracht hoe het komt dat
haar klas zo moeilijk tot automa
tisering van de vermenigvuldi
gingen kwam.
Ze besloot sommen aan te bieden
die al geoefend waren (4 x 10,
7 x 2 en 6 x 5), maar ook een som
die ze nog niet hadden hoeven
oplossen. Vaak geven juist deze
sommen het mooist weer hoe het
denkproces van kinderen zich
voltrekt, omdat ze zo’n som als
een nieuw probleem zien. De
kinderen moesten eerst zelf
bedenken hoe de som kan
worden opgelost en mochten dit
toen uitwisselen met elkaar. Ze
moesten samen laten zien hoe zij
tot een antwoord kwamen door
dit op een poster te schrijven. Het
cognitief netwerk komt zo op
papier te staan (foto 1 ). 4 x 10
vonden de kinderen op de foto
blijkbaar eenvoudig (foto 2 ). Het
valt wel op dat zij de som noteren
als 10 x 4, terwijl eronder staat: 10,
20, 30, 40, wat betekent dat zij bij
het herhaalde optellen toch echt
zijn uitgegaan van sprongen van
10 (die overigens mooi geautoma
tiseerd zijn) en dus van de som
4 x 10.
Als leraar is het belangrijk hier
aandacht aan te schenken, omdat
de commutatieve eigenschap
weliswaar gebruikt mag worden
bij het vermenigvuldigen, maar
dan moeten de kinderen wel
weten waarom. Zo worden ze
behoed voor omdraaiingen bij het
aftrekken en bij het delen waar
de commutatieve eigenschap niet
geldt.
Op de derde foto (foto 3 ) is te
zien dat de som 7 x 2 bij deze
kinderen nog niet

1

2

3

4

geautomatiseerd is. De kinderen
op deze foto tekenen 7 groepjes
van 2 en komen tellend tot een
antwoord. De leraar moet in ieder
geval beginnen met het verkorte
tellen, zodat ze met sprongen van
2 kunnen gaan tellen. De tafel van
2 ligt dan voor het oprapen.

Leraar in beeld
Op de vierde foto (foto 4 ) is een
ander kind bezig met de som
4 x 10. Hij gebruikt de getallenlijn
als ondersteunend model. Het
valt op dat hij blijkbaar op zijn
vingers bij moet houden hoeveel
keer hij er 10 bij doet.

5

6

Foto 5 en 6 tonen het cognitief
netwerk van weer een ander
tweetal. Heel duidelijk is te zien
dat het hier tellende rekenaars
betreft. Alle sommen worden
gerepresenteerd als een
herhaalde optelling van groepjes
met daarin telbare objecten. Bij
de som 6 x 5 tekenen zij 7
groepjes van 5 en komen daarom
op het verkeerde antwoord. Bij de
som 8 x 7 komen zij op het
antwoord 55. Dit kan duiden op
een telfout.

maar de vraag of deze kinderen
structuren inzetten bij het verme
nigvuldigen. Het ligt meer voor
de hand dat zij groepjes formeren
met telbare objecten om tellend
te kunnen blijven rekenen.
Bij 6 x 5 zijn de groepjes wel
eenduidig gestructureerd, maar
bij 8 x 7 zijn de 7 blokjes steeds
anders gegroepeerd
Leraar Agnes moet tijdens
de lessen vermenigvuldigen
daarom steeds beginnen met een
automatiseringsoefening waarbij
de kinderen uitgenodigd worden
een transfer te maken van het
tellende naar het structurerende
rekenen en vervolgens van het
structurerende rekenen naar
het formele rekenen. Zo kan zij
zowel de methode blijven volgen
en tegelijkertijd het benodigde
fundament versterken.

Het fotoverslag brengt niet
alleen de kinderen in beeld,
maar indirect ook de leraar. Het
feit dat leraar Agnes deze foto’s
selecteerde voor haar fotoverslag
toont dat zij weet wat cruciale
momenten zijn tijdens haar
rekenles. Zij neemt dit waar en
weet het op waarde te schatten.
Dat zijn belangrijke vaardigheden
voor een leraar.
In haar verslag schreef zij: ‘Het
tekenen van de blokjes gaf de
meeste leerlingen de structuur die
ze nodig hadden…’ Het is echter
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SBO DE STUIFHEUVEL (ZEIST)

‘Aanbod richten op de behoeften
van de kinderen’
De praktijk wijst uit dat Kijken naar Kinderen een goed middel is om het rekenwiskundeonderwijs positief en doelgericht te beïnvloeden. SBO De Stuifheuvel gebruikt
Kijken naar Kinderen om het aanbod (nog) beter op de behoeften van de kinderen af te
stemmen. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

N

a een begeleidingstraject van een jaar, besloten
negen teamleden van SBO De Stuifheuvel in Zeist
zich verder te bekwamen in het inzetten van Kijken naar
Kinderen om hun reken-wiskundeonderwijs blijvend
te kunnen beïnvloeden. Drie IB’ers (waarvan er een ook
een lesgevende taak heeft) en zes leraren zijn hier onder
leiding van Belinda Terlouw in september 2012 mee
gestart.

Sterke formule
Tijdens de eerste bijeenkomst is de groep opgedeeld in
drie groepen voor de onder-, midden- en bovenbouw.
Iedere groep bestaat uit een IB’er en twee leraren die
werkzaam zijn in de desbetreffende bouw. De IB’ers
zetten Kijken naar Kinderen in om invloed uit te leren
oefenen op het leren van de leraren en de leraren zetten
het in om invloed uit te leren oefenen op het leren van
de kinderen.
Dit blijkt een sterke formule. De leraren kijken gerichter
naar hun kinderen en de IB’ers zien door de ogen van
de leraren de kinderen, maar de leraren van die bouw
komen op deze manier ook zelf in beeld. Door de
opgedane inzichten te delen met de rest van het team
kan er zo op schoolniveau aan ontwikkeling gewerkt
worden.

Leervraag
Alle deelnemers formuleerden een persoonlijke
leervraag waarbij zij Kijken naar Kinderen als middel
willen inzetten. Per bouw is op basis hiervan een
gemeenschappelijke leervraag geformuleerd. De onder
bouwgroep richt zich op de rekenvoorwaarden die
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nodig zijn om te kunnen starten met het aanvankelijke
rekenen en om uiteindelijk tot automatiseren te kunnen
komen. De middenbouw kijkt naar de verschillen
tussen de kinderen en hoe ze daar adequaat mee om
kunnen gaan. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar
de verschillende niveaus van rekenen, maar ook naar
gedragsproblematieken.
De bovenbouw gaat ook aan de slag met de verschillen
tussen de kinderen en koppelen dit aan de uitstroom
profielen van hun doelgroep. Tijdens de bijeenkomsten
brengen de deelnemers hun ervaringen in. Dit doen
zij met fotoverslagen, reflectieverslagen en geclipte
videobeelden. De IB’ers krijgen vervolgens de taak
onder begeleiding te leren kijken naar de leraren in hun
bouw en de leraren leren nog gerichter te kijken naar
hun kinderen.

Blinde vlekken
Als de begeleider blinde vlekken ontdekt in vakinhoude
lijke en vakdidactische kennis, maakt ze deze zichtbaar
en doet een aanbod om deze te verbeteren. Zij kijkt
door de ogen van de IB’er, die op zijn beurt door de
ogen van de leraar naar de kinderen kijkt. Zo komen op
verschillende niveaus blinde vlekken aan het licht.
Door deze aanpak zijn de bijeenkomsten goed
afgestemd op de dagelijkse onderwijspraktijk van SBO
De Stuifheuvel en de individuele ontwikkeling van de
deelnemers. Er vinden waardevolle, vakinhoudelijke
gesprekken plaats die de deelnemers helpen hun
onderwijs nog beter af te stemmen op de onderwijsbe
hoeften van de kinderen. Kijken naar Kinderen blijkt een
bruikbaar middel om dit te bewerkstelligen.

1

Brian laat zien: 2 boterhammen breng ik naar de hand met
2 vingers. Brian doet dit ook voor met 1 boterham die hij naar de
andere tafel brengt waar 1 vinger staat. Ik begeleid dit door Brian
het te laten verwoorden. Daarna bevestig ik door het nogmaals te
zeggen: 1 boterham bij de 1, 2 boterhammen bij de 2. Peter doet
heel gericht mee en praat me na.

2

Onderwijsbehoefte in beeld
Onderbouwlerares Jeanet ten Hove is een van
de deelnemers van de groep. Peter, een van haar
leerlingen, heeft veel problemen met het leren
tellen. Jeanet wil hem verder helpen, uitgaande van
wat Peter wel kan. Door naar hem te kijken doet zij
de nodige inzichten op. Ze heeft cruciale momenten
vastgelegd op video en in een fotoverslag. Samen
met IB’er Beatrijs Vlek, ook deelnemer van de groep
Kijken naar Kinderen, brengt zij op basis van de
ingebrachte beelden de onderwijsbehoeften van
Peter in kaart. Vervolgens hebben ze samen gekeken
naar de doelen die Jeanet zou kunnen nastreven.
Tijdens de tweede bijeenkomst Kijken naar Kinderen
stond het fotoverslag over Peter centraal. Niet alleen
de onderwijsbehoeften van Peter werden hierin
zichtbaar, maar ook de inspanningen van leraar
Jeanet kwamen in beeld. Dit leverde een mooi
gesprek op. Wat doe ik als leraar? Wat is het effect
van wat ik doe? Wat zijn de eventuele blinde vlekken
die mij belemmeren?

Referentieniveaus
Nu mag Peter. Hij brengt de 2 boterhammen naar de 2. Kijk eens
hoe goed ze betrokken zijn? Ik krijg er moed van. Het lijkt te
lukken!!!!!

3

Koppeling naar de getallenlijn. De anderen leggen alles neer.
Ik kijk met Peter en verwoord wat de anderen doen. Daarna halen
we de vingers en boterhammen weg.

4

Dan vraag ik of hij de rekenhanden ook op de goede plek wil
zetten. In eerste instantie zet hij ze neer als op de foto. Ik laat hem
nog eens goed kijken. Klopt het zo? Hij wisselt ze om. Ik aai hem
over zijn bol en vertel hem dat hij heel hard heeft gewerkt.

Uit het fotoverslag is op te maken dat Jeanet goed
op de hoogte is van wat kinderen moeten kunnen
binnen het domein getalbegrip en wat nodig is om
kinderen uit te nodigen te gaan leren. Ook is te zien
hoe zij kinderen met en van elkaar laat leren. Ze
weet dat Peter het nodig heeft om eerst voorgedaan
te krijgen wat hij zelf moet gaan doen en de leraar
voorziet hierin. Jeanet nodigt met veel geduld en
creativiteit Peter steeds vanuit de zone van zijn
naaste ontwikkeling uit een stapje verder te zetten.
Een belangrijk gespreksonderwerp was hoe een
leraar doelen kan nastreven die uiteindelijk kunnen
leiden naar de referentieniveaus die vastgesteld
zijn en die aan het eind van de basisschoolperiode
moeten zijn behaald, zonder dat het kind met
zijn eigen onderwijsbehoeften uit het oog wordt
verloren. Het fotoverslag laat de eerste les van een
serie lessen zien waarin Jeanet ten Hove invloed
uitoefent op het leren van Peter. Het verslag toont
dat de onderwijspraktijk waarin leraren hun werk
moeten doen soms minder maakbaar is dan het
referentiekader doet vermoeden.
Jeanet zegt hier zelf over: ‘Het gaat niet om
methodes en resultaten. Het gaat om onderwijsbe
hoeften van kinderen en het plezier in rekenen. Als
je resultaat wilt behalen, moet je oog hebben voor
het proces dat afgestemd is op de kinderen, zodat je
een gericht aanbod kunt doen dat kansrijk is.’
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NIEUWS

Verdieping en verbreding

I

n dit schooljaar is een aantal
nieuwe trajecten van start
gegaan. Een deel hiervan is in
deze nieuwsbrief beschreven.
Buiten deze activiteiten
gebeurt er nog meer. Zo wordt
momenteel een groep school
begeleiders, IB’ers en reken
coördinatoren geschoold in een
traject A/B Kijken naar Kinderen.
Een van de deelnemers van dit
traject werkt als leraar op Het
Kroonpad in Apeldoorn, een
school voor Speciaal Onderwijs.
Hier oefent zij als rekencoör
dinator invloed op het rekenwiskundeonderwijs uit. De
opgedane inzichten in het traject
zet zij meteen in op haar school.
Op deze school is ook een
pilotgroep gestart, die onder
begeleiding van Belinda Terlouw
Kijken naar Kinderen in leert
te zetten tijdens het rekenon
derwijs. Zij werkt daarbij nauw
samen met de rekencoördinator
uit Traject A/B en monitort hoe zij
als rekencoördinator het middel
inzet. In de volgende nieuwsbrief
gaan wij daar verder op in.

Onderzoek
Naast deze ‘praktische’ trajecten,
wordt er op verschillende fronten
gewerkt aan de verdieping van
de methode. Sinds kort maakt
Belinda Terlouw deel uit van de
onderzoeksgroep Elwier 3.0.
Hierin proberen onderzoekers
door een persoonlijke onder
zoeksvraag tot gemeenschap
pelijke aanbevelingen te komen
voor de implementatie van de
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Kennisbasis rekenen-wiskunde
in het PABO-curriculum. Haar
onderzoeksvraag is hoe Kijken
naar Kinderen een bijdrage kan
leveren aan de professionali
sering van leraren en studenten.
Ook hierover zal in een van de
volgende nieuwsbrieven verslag
gedaan worden. Tijdens confe
renties zal zij collega-opleiders
meenemen in haar onderzoek.
Op een landelijke conferentie
van de NVJP heeft Belinda
Terlouw in een lezing gepresen
teerd hoe Kijken naar Kinderen
ondersteunend kan zijn voor
Jenaplanscholen die willen gaan
rekenen in de stamgroep. Zij zal
hierover nog gaan publiceren.
Mocht u hier nieuwsgierig naar
zijn, kunt u dit per mail aangeven.

Nieuwsbrieven
Inclusief deze verschijnen er
dit schooljaar vier edities van

de nieuwsbrief. In de nieuws
brieven wordt het verloop van de
verschillende trajecten gevolgd.
Daarbij wordt telkens een ander
aspect van Kijken naar Kinderen
belicht.
Indien u zelf initiatieven heeft
ondernomen op het gebied van
Kijken naar Kinderen, kunnen
we daar in een van de volgende
nieuwsbrieven aandacht aan
besteden. U kunt ons hierop
attenderen door een mail te
sturen naar b.terlouw@kpz.nl.
Op de website
www.kijkennaarkinderen.nl staan
alle eerder verschenen nieuws
brieven, evenals alle publicaties
en rapportages. Ook staan de
scholingsmogelijkheden op deze
site vermeld en kunt u via de site
vragen stellen.

