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Inleiding

In elke klas zitten wel leerlingen die moeite hebben met rekenen.
De aard en de oorzaak van hun rekenproblemen kunnen enorm variëren. Sommige leerlingen tonen wel inzicht, maar kunnen niet zo
snel rekenen, andere leerlingen hebben veel feiten in hun hoofd,
maar kunnen die niet goed toepassen of maken fouten omdat ze
stappen overslaan of hun procedure niet goed noteren. Rekenproblemen kunnen onder andere ontstaan door te weinig of niet
passende instructie, onvoldoende inoefening, moeite met redeneren of een beperkt taalbegrip.
Rekenen is in allerlei opzichten een erg belangrijke vaardigheid.
Het komt in allerlei situaties in het dagelijks leven van pas, bijvoorbeeld als je wilt uitrekenen hoe laat je met iets klaar zult zijn, kortingen wilt vergelijken, of wilt inschatten hoeveel je van iets nodig
hebt bij het koken. In elk beroep moet je getallen verwerken, al is
het maar om je loonstrook te beoordelen. In het voortgezet onderwijs kom je het natuurlijk tegen bij rekenen en wiskunde, maar ook
bij andere vakken wordt uitgegaan van een goede beheersing van
het werken met procenten en het omrekenen van maten, zoals bij
natuur- en scheikunde en bij economie. Leerlingen die moeite hebben met kloktijden of met het begrijpen van getallen, lopen daar bij
het leren van vreemde talen tegenaan. Als je in het Nederlands de
digitale en de analoge klok door elkaar haalt, is het leren van tijden
in het Frans daardoor extra ingewikkeld.
In onze maatschappij worden sterke rekenaars gezien als intelligent, dus voelen minder sterke rekenaars zich al snel ‘dom’. Maar
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als je een som gaat maken en denkt: ‘Oh, dat kan ik niet, ik ben
dom’, dan lukt het sowieso niet. Die gedachte moet dus worden
voorkomen, door minder sterke rekenaars de juiste methodes aan
te leren. Het blijkt dat er met een goede aanpak bij de meeste leerlingen winst te behalen valt. Het op tijd opsporen en begeleiden
van leerlingen met rekenproblemen is daarom erg belangrijk.
In dit boek krijg je de tools aangereikt om in korte tijd te achterhalen welke vaardigheden de leerling al beheerst en welke nog
niet, hoe hij rekent en wat er nodig is om een stap verder te komen.
Je leert hoe je je rekenonderzoek goed op papier kunt krijgen en
hoe je een plan kunt maken, uitvoeren en evalueren.

Opbouw van het boek
In het eerste deel van het boek vind je achtergrondinformatie over
de basis van goed rekenonderwijs en over het opsporen van rekenproblemen. In Hoofdstuk 1 wordt dieper ingegaan op de vaardigheden die je nodig hebt om te kunnen rekenen. Je leert dus wat
oorzaken kunnen zijn van rekenproblemen, zoals een minder goed
werkend werkgeheugen of een beperkte woordenschat. In Hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe jij en je collega’s leerlingen met rekenproblemen kunnen opsporen. Op welke signalen moet je letten,
en welke instrumenten worden vaak gebruikt als eerste screener?
In het derde hoofdstuk wordt een begin gemaakt met het aanpakken van rekenproblemen. Wat is effectief wat betreft instructie,
feedback en materiaal? Hier wordt onder andere stilgestaan bij een
goede lesvoorbereiding en bij het verschil tussen summatief en formatief toetsen.
Het tweede deel van het boek begint met een hoofdstuk over
hoe je je rekenonderzoek moet voorbereiden: waar moet je rekening mee houden? Wat heb je nodig? Hoe informeer je de ouders
en de leerling? Er wordt besproken hoe je houding is tijdens het
onderzoek en of je wel of niet mag helpen. Daarna volgt de kern
van het boek: het rekenonderzoek. Dit bestaat uit acht hoofdstuk-
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Doelgroep
De rekenopdrachten, oefeningen en spelletjes zijn bedoeld voor
alle leerlingen met rekenproblemen in groep 6 tot en met 8 van de
basisschool, klas 1 tot en met 3 van de middelbare school (niveaus

➜

ken met elk een eigen onderwerp, zoals getalbegrip, procenten en
maten. Elk hoofdstuk heeft dezelfde opbouw. Eerst rekenopdrachten zonder context, die opklimmen in moeilijkheid; daarna enkele
verhaalsommen. Vervolgens wordt beschreven hoe je de resultaten
kunt beoordelen, en tot slot volgen er adviezen, tips voor materiaal
en spelletjes. Het laatste hoofdstuk van Deel II gaat over het maken
van een verslag van je rekenonderzoek. Hoe bouw je het op? Hoe
uitgebreid moet het zijn? Wat vermeld je wel en niet? In het hoofdstuk zijn enkele voorbeelden opgenomen ter verduidelijking.
Het derde deel van dit boek staat stil bij het aanpakken van de
ontdekte problemen. Er wordt niet alleen ingegaan op hoe je een
praktisch handelingsplan opstelt, maar ook op de meest voorkomende rekenproblemen: een beperkt getalbegrip, moeite met automatiseren en problemen met het oplossen van verhaalsommen. Het
laatste, maar in bepaalde gevallen het belangrijkste, hoofdstuk gaat
over rekenangst. Sommige kinderen kunnen eigenlijk best goed
rekenen, maar raken zo gespannen dat het niet meer lukt. Andere
kinderen hebben van nature een minder sterk rekenvermogen en
worden vaak geconfronteerd met faalervaringen bij de reken- of
wiskundeles. Bij deze groepen leerlingen kan een negatieve spiraal
ontstaan: niet begrijpen, een slechte beoordeling, angst, vermijden, met als gevolg nóg minder begrip enzovoort. In het hoofdstuk
wordt eerst de theorie besproken: wat is rekenangst precies en hoe
ontstaat die? Daarna volgen concrete adviezen.
Voor kopers van dit boek zijn veel van de genoemde materialen
beschikbaar op www.aandeslagmetrekenproblemen.nl. Naar dit
online materiaal wordt steeds verwezen middels dit icoontje in de
kantlijn.
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vmbo-b tot en met vwo) en de klassen 1 tot en met 3 van het mbo.
Dat kunnen leerlingen zijn met een specifiek rekenprobleem: in dat
geval is alleen bij het rekenen uitval te zien. Maar het kan ook gaan
om kinderen met algemene leerproblemen: kinderen dus die (soms)
ook problemen hebben met andere vakken. Voor leerlingen op of
met een advies voor het praktijkonderwijs zullen veel opdrachten
moeilijk zijn. Bekijk voor deze groep leerlingen dan ook welke opdrachten nuttig zijn. Hoofdstuk 5 en 6, over getalbegrip en bewerkingen, kunnen in ieder geval wel voor een deel worden afgenomen,
en de praktische onderdelen van de andere hoofdstukken, zoals de
vuistregels van maten, kalendervaardigheden en inzicht in wat producten kosten, zijn voor iedereen nuttig.
Bij elke opdracht staat vermeld voor welke leerlingen deze is
bedoeld. Dit is een richtlijn; je mag hiervan afwijken als je denkt of
weet dat dat beter is.
De opdrachten kunnen worden afgenomen door leerkrachten,
docenten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, orthopedagogen
en psychologen. De oefeningen kunnen in de klas worden gedaan,
maar ook tijdens remedial teaching, in een praktijk voor huiswerkbegeleiding of thuis.
Omdat het boek voor zowel basisschoolleerkrachten als docenten in het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs is bedoeld, worden de termen ‘docent’ en ‘leerkracht’ door elkaar gebruikt. Leerlingen en studenten worden vaak met ‘leerling’ aangeduid, maar soms met ‘kind’ of ‘student’. Rekenproblemen komen
bij zowel meisjes als jongens voor. Dat het in dit boek doorgaans
over ‘hij’ gaat, wil dus niet zeggen dat een bepaald type rekenprobleem meer voorkomt bij jongens dan bij meisjes.

Aansluiting 1F en 2F
Alle rekenopdrachten van de hoofdstukken uit Deel II beginnen
eenvoudig en lopen vervolgens op tot 1F-niveau. Na een scheidingslijn volgen verdiepende opdrachten op 1S- of 2F-niveau. Zo
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kun je van tevoren bepalen tot waar je het onderzoek wilt afnemen,
of kun je na afloop eenvoudig zien welke drempels de leerling wel
of niet heeft behaald.
Om het evenwicht te bewaren tussen volledigheid en praktische
haalbaarheid van het rekenonderzoek, zijn niet alle onderwerpen
van de 1F- en 2F-stof opgenomen.1 Het domein Verbanden, zoals het
kunnen aflezen en maken van grafieken, is in dit boek niet verwerkt.
Ook sommige aspecten van meetkunde, zoals symmetrie en plattegronden, staan er niet in. Er is gekozen voor belangrijke rekenvaardigheden uit de domeinen Getallen en bewerkingen, Verhoudingen en Meten/meetkunde. Mocht je zien dat een leerling juist uitvalt op onderdelen die niet in dit boek staan, onderzoek dit dan
nader met opgaven die specifiek op die onderdelen gericht zijn.
In het boek staan geen sommen die met een rekenmachine
worden berekend. Bij het onderzoek kun je de rekenmachine echter
desgewenst inzetten om te zien of een leerling een opgave met een
rekenmachine wél kan oplossen, of om te bekijken of een leerling
effectief met de rekenmachine omgaat.

Spelletjes

1

Het niveau 2F komt na 1F en wordt gezien als het minimaal na te streven niveau voor iedere
schoolverlater (vmbo-niveau). Het gaat om vaardigheden die iedereen nodig heeft om te
kunnen participeren in de maatschappij, aldus de bedenkers van de indeling. Bij rekenenwiskunde is 1S een apart beschreven, abstracter niveau van 1F, dat goed aansluit op wiskunde op havo-/vwo-niveau. Bij taal komt het niveau 1S overeen met 2F.

➜

Veel leerlingen met rekenproblemen zijn minder gemotiveerd om
te rekenen. Ze hebben het idee dat rekenen saai is en dat ze het
toch niet kunnen. Om deze negatieve gedachten te veranderen en
het plezier in rekenen terug te brengen, is het slim om elke week een
rekenspel te doen. Bij elk hoofdstuk uit Deel II wordt een suggestie
gedaan voor een spel. Steeds is beschreven wat je nodig hebt, met
hoeveel mensen je het spel kunt doen en wat het spelverloop is. Op
de website vind je kaartjes, een speelbord en andere benodigde
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materialen. Het is handig deze materialen te plastificeren, zodat je
ze vaker kunt gebruiken.

Gebruik van het boek

➜
➜

Het boek is zo gemaakt dat elk hoofdstuk apart gelezen kan worden. Ik raad echter aan om, voor je een rekenonderzoek gaat afnemen, in ieder geval het eerste hoofdstuk van Deel II te lezen: in
Hoofdstuk 4 staan namelijk praktische tips voor het doen van een
onderzoek.
Bij een rekenonderzoek hoef je nooit alle onderwerpen langs te
gaan; dit kost vaak meer tijd dan er is. Maak van tevoren, eventueel
in overleg met de betrokkenen, zoals de leerling, de rekendocent of
de groepsleerkracht, een schifting. Richt je op het fundamenteelste
probleem van de leerling, of kies juist een onderwerp waarvan je
vermoedt dat de leerling er goed op kan presteren, zodat hij een
succeservaring opdoet. De benodigde materialen voor het onderzoek zijn te vinden op de website die bij dit boek hoort. Er is per
onderwerp, zoals breuken of verhoudingen, een document voor de
onderzoeker en een voor de leerling. Op de website vind je daarnaast onder meer een tafelkaart en een matenopzoekblad (zie ook
Bijlagen 3 en 4).
De handelingssuggesties die in dit boek staan, zijn niet meer dan
dat: suggesties. Als je goede redenen hebt om er, in het geval van
jouw leerling, van af te wijken, mag dat zeker. Doe dit altijd als iets
niet werkt of als je iets hebt ontdekt wat beter past.
Het leuke aan het werken met leerlingen met rekenproblemen
is onder andere dat het altijd anders is. Niks werkt bij iedereen op
dezelfde manier. Het is een uitdaging om elke keer samen met de
leerling te zoeken naar wat hij nodig heeft om beter te leren rekenen. Maar dat iedereen met onze hulp een betere rekenaar kan
worden, staat vast.
Veel succes en plezier met het onderzoeken en begeleiden!

