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Rekenen in een
Recht doen aan onderwijsbehoeften
Omgaan met combinatieklassen en dan óók nog recht doen aan de onderwijsbehoeften rekenen is een hele toer. Eward Cozijnsen, leerkracht in groep 7/8 en
Henk Rietdijk, opleidingsdocent reken-wiskunde, doen verslag van de werkwijze
die zij ontwikkelden in een Pedagogische Proefpraktijk waarin mentoren, studenten en opleidingsdocenten samenwerken. Vanuit Handelingsgerichtwerken
(Pameijer, Van Beukering, & de Lange, 2009) en inzichten uit de rekendidactiek
hebben de auteurs een aanpak ontwikkeld voor combinatieklassen.

Eward Cozijnsen houdt enorm van zijn vak.
Hij geniet van de verhalen en de uitspraken
van zijn leerlingen en vindt het fijn om zoveel
verschillende vakken te geven. Hij probeert
ervoor te zorgen dat geen enkel kind achterop raakt. In de praktijk loopt hij steeds vaker
op tegen problemen bij het rekenonderwijs.
Maar hoe moet je aansluiten bij de behoeften van alle individuele kinderen, hun handelingsniveaus en dan ook nog recht doen aan
de verschillende onderwijsbehoeften?
Het idee van een groepsplan dook op. Met
daaraan gekoppeld meteen de vraag: hoe
maak je een groepsplan dat overzichtelijk is,
waarin zowel de goede als de zwakkere leerling aandacht krijgt, dat werkt en dat alles het
liefst op één A4-tje!
Pedagogische Proefpraktijk
Eward zocht contact met Henk Rietdijk, rekenspecialist van de Christelijk Hogeschool
Ede, en kwam zo terecht bij het PPP, de
Pedagogische Proefpraktijk Putten. De PPP
is een samenwerkingsverband tussen opleidingsdocenten, leerkrachten en stagiairs.
De onderzoeksgroep zoekt antwoorden op
het toepassen van handelingsgericht werken
bij rekenlessen in combinatieklassen, waarbij rekening wordt gehouden met een reële
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tijdsinvestering. De groep is ontstaan doordat er in de opleiding wel
aandacht wordt besteed aan handelingsgericht werken, maar er weinig tijd wordt besteed aan het ontwikkelen van begrip voor het rekenende kind. Studenten krijgen theorie over het maken van groepsoverzichten en groepsplannen waarin de onderwijsbehoeften voor
rekenen en pedagogiek centraal staan. Opvallend is dat die groepsoverzichten en groepsplannen voornamelijk pedagogisch gericht zijn
en weinig aandacht schenken aan de didactische kant. De inbreng
van leerkrachten en opleidingsdocenten zit in de vertaling hiervan
naar de beroepspraktijk en de vakdidactiek.

1. Eward Cozijnsen en zijn leerlingen
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combinatieklas
Filmen geeft informatie
Als oplossing filmden de leerkrachten en
studenten de gesprekken met kinderen over
rekenen en deze werden in de PPP bekeken
en besproken. Aanvankelijk bleken de gesprekken gevoerd te worden op een formeel
niveau. Er werd bijvoorbeeld gesignaleerd
dat er een probleem was met kale sommen
en vervolgens werd er op formeel niveau
hulp geboden door kale sommen te bespreken. Toen werd de theorie over handelingsniveaus (afbeelding 2) en het drieslagmodel
(afbeelding 3) erbij betrokken en dat wekte
interesse in het handelen van kinderen en
de opbouw van leerlijnen (zie afbeelding 4)
(Van Groenesteijn, Borghouts & Janssen,
2011).

Een gebruiksvriendelijk groepsplan
Om er achter te komen wat er in zo’n groepsplan moet staan, werden heel wat gesprekken gevoerd, onder andere over het verschil
tussen groepsoverzicht en groepsplan. Zo is het bijvoorbeeld heel
belangrijk om te weten voor wie je het groepsplan schrijft: voor een
eventuele invaller, om zo snel de klas te kunnen overzien, of is het je
eigen werkdocument?
Tijdens die gesprekken bleek al snel dat het onder tijdsdruk invullen
van formulieren en het gevoel verantwoording te moeten afleggen
van je activiteiten, het didactisch kijken en luisteren bij rekenen in
de weg stonden.

!

Bij het bekijken van de filmpjes van de rekengesprekken werden steeds dezelfde vragen
gesteld:
Wat is de achterliggende reden van de gemaakte fout(en)? Is het een slordigheidfout,
een leesfout, een denkfout of heeft de leer-

2. Handelingsmodel uit het protocol ERWD

Vier Hoofdfasen Leerlijn
TOEPASSEN &
FLEXIBEL
REKENEN
VLOT LEREN
REKENEN &
AUTOMATISEREN>>
PROCEDURE
ONTWIKKELING>>
BEGRIPS
VORMING>>

3. Drieslagmodel uit het protocol ERWD
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4. Model Hoofdfasen in de leerlijn uit het protocol ERWD ]
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ling helemaal niet door waar hij of zij mee
bezig is? Hoe ga je zo’n leerling vervolgens
helpen? Meer van dat soort sommen geven,
is vaak het eerste waar je als leerkracht aan
denkt, maar de kans is groot dat er meer achter en moet je je andere dingen afvragen. Bijvoorbeeld: Snapt de leerling wel waar hij of
zij mee bezig is, is deze leerling wel toe aan
de formele som, wat is het handelingsniveau
van de leerling, hoe is de stof voorgaande jaren aangeboden, hoe ziet de leerlijn van dat
type som eruit, heeft de leerling misschien
nog concreet materiaal nodig of helpt het al
wanneer ik bepaalde rekenmodellen gebruik?
Aan de hand van de leerlijn en concreet materiaal pendelden de leerkrachten in deze
gesprekken tussen de verschillende handelingsniveaus om zo te ontdekken welk niveau
het beste aansloot bij het rekenwerk van een
kind. Hierdoor kregen de stimulerende en
belemmerende factoren en de onderwijsbehoeften van kinderen, naast een pedagogische, ook een rekendidactische inhoud.
Indelen in groepjes
Toen rees de vraag wat vervolgens de meest
passende clustering is die toepasbaar is in
een combinatiegroep. Je kunt een combinatieklas in drieën splitsen op basis van de Cito-score. Maar wat doe je dan, bijvoorbeeld,
met een goede rekenaar die moeite heeft
met percentages en dus wat dat soort sommen betreft extra uitleg nodig heeft? Of wat
doe je met een zwakkere rekenaar die totaal

geen moeite heeft met vermenigvuldigen en dus op dat moment bij
de betere rekenaars hoort?
Het was duidelijk dat ze met een standaardindeling in een instructieonafhankelijke, een instructiegevoelige en een instructieafhankelijke
groep niet uit de voeten konden omdat de onderwijsbehoeften te
specifiek werden.
Geïnspireerd door Jansson (2012) zijn ze een onderwijsexperiment
aangegaan! Is het mogelijk om de leerlingen meer op maat onderwijs
te geven, door een groepsplan en een planning goed te combineren?
Concreet werd er bijvoorbeeld gezocht naar een organisatievorm
waarbij leerlingen geen extra instructie over tafels krijgen omdat zij
in een ‘instructieafhankelijke’ groep zitten, maar omdat zij ondersteuning nodig hebben bij het zoeken naar ankerpunten voor nog
niet geautomatiseerde tafelsommen. Zo zou je pabo-studenten een
alternatief voor methodische differentiatie kunnen bieden dat hen
dichter bij het denken en handelen van kinderen brengt.
Doelbewust en doelgericht
Door te letten op de onderwijsbehoefte van de leerling, handelingsgericht en doelgericht aan het werk te gaan en dat alles, als het even
kon, in een handzaam en werkzaam schema te verwerken, ontstond,
na weken uitproberen, sleutelen en bijschaven, een model groepsplan dat fantastisch werkte!
Voorafgaand aan elk blok maakt de klas een proeftoets. Hierin komen doelen aan bod die ook weer aan het einde van het blok met de
methodetoets worden getoetst.
Deze proeftoets wordt nagekeken en de docent laat de leerling achterin hun schrift de doelen opschrijven. Wanneer ze 80% of meer
van de sommen goed hebben gemaakt, wordt er een blauwe plus
voor dat desbetreffende doel gezet en anders wordt het een blauwe
min. Op deze manier krijgen de kinderen inzicht in hun eigen kunnen en weten ze ook aan wat voor type som er het komende blok
nog gewerkt moet worden. Het rekenen is van hen geworden en het
rekenen wordt opeens doelbewust en doelgericht.

Leerlingen geven hun eigen doelen aan
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Elke les van het blok wordt, voordat zij mogen beginnen, door hen
zelf geanalyseerd.
‘Staat er een doelsom bij? Heb ik er een minnetje voor gehaald? Zo
ja, dan let ik op bij de instructie. Heb ik een plusje? Dan mag ik zelfstandig aan de gang, maar mag ik ook opletten als ik daar behoefte
aan heb.’ Nadat de methodetoets is afgenomen en nagekeken pakt
de leerling zijn of haar schrift met de doelen erbij. Ze krijgen van de
leerkracht per som feedback en weten dan direct of ze nu een rode
plus (bij voldoende) of rode min (bij onvoldoende) moeten zetten.

‘De reacties zijn geweldig! ‘Meester…ik heb nu nog maar één
minnetje!’ of ‘Meester, ik heb allemaal plusjes!’, maar ook:
‘Meester, ik had eerst drie plusjes en nu nog maar twee, maar
ik snap wel waarom, want…!’ Nu willen ze verder geholpen
worden omdat ze weten wat ze nog niet beheersen.’

Nog niet behaalde doelen
Op het groepsplan van de leerkracht staan de namen van de leerlingen die de doelen bij de proeftoets niet gehaald hebben en ook alle
sommen van de lessen uit het blok die te maken hebben met die
doelen, met de namen van de kinderen die nog onvoldoende scoren.
Na elke rekenles worden de namen van de kinderen die de som goed
hebben gemaakt weggestreept. Zo krijg je een goed beeld van de klas
en kun je de leerlingen in en met hun rekenwerk volgen.
De doelen die aan het einde van een blok nog niet zijn gehaald neem
je als algemene doelen mee naar het volgende blok met de namen
van de desbetreffende leerlingen erachter. Zo kun je hen tijdens een
volgend rekenblok, waarin weer nieuwe doelen worden behandeld,
helpen met een bepaald type som vanuit een vorig blok. Na een korte
en heldere instructie maken ze de bijbehorende kopieerbladen en
waar nodig ga je met de leerling een handelingsniveau lager aan het
werk om hen duidelijk te maken wat de som van hen vraagt. Het
rekenen wordt zo de moeite waard en je bent heel gericht bezig op
basis van onderwijsbehoeften, doelgericht en daarbij lettend op het
handelingsniveau!

Zo is het voor Eward nu duidelijk welke leerlingen het routeboekje volgen, wie er extra
instructie nodig hebben, bij wie hij op de
werkhouding moet letten en wie er een eigen
leerweg volgen. Hij heeft naast het groepsplan van groep 8 ook een groepsplan voor
groep 7 en in één oogopslag weet hij precies
met wie hij aan het werk kan gaan.
Tijdens de laatste bijeenkomst van de PPP
werden de uitgewerkte groepsplannen en
weekplanningen bekeken en kon geconcludeerd worden dat ze een product hebben gemaakt dat past binnen de werkwijze van de
eigen groep. Voor Henk Rietdijk betekent dit
dat een onderzoeksgroep binnen een school
(noem het bijvoorbeeld een lerende organisatie) tot zijn recht komt als er vrijheden
in het handelen worden gegeven. Dus geen
opgelegde organisatiestructuur, maar zelf
nadenken over een werkwijze die binnen de
organisatie past. Deze samenwerking heeft
direct invloed gehad op zijn eigen lessen
over handelingsgericht werken. Door op vrijwel elk onderdeel een verband te kunnen leggen met de onderwijspraktijk worden deze
lessen aansprekender en betekenisvoller.
Studenten worden nieuwsgieriger naar het
handelen van hun leerlingen en de ontwikkelde werkwijze wordt daadwerkelijk gebruikt
en leidt tot beter rekenonderwijs.
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7. Henk Rietdijk en studenten
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