
D
e groep (potentieel) sterke 
rekenaars krijgt de laatste 
jaren steeds meer aandacht. 
Dat is te zien in de reguliere 
lesmethoden waar 1S+ 
doel en en denkactivitei

ten zijn opgenomen. In de rekenlessen zien 
we steeds vaker aparte instructiemomenten 
voor deze groep leerlingen en het aanbod 
plus materialen voor leerlingen voor wie het 
1Sniveau  onvoldoende uitdaging biedt, breidt 
zich steeds verder uit.  
Toch zien wij in de praktijk ook onderwijsaan
passingen die gebaseerd zijn op misverstanden 
die leven rondom sterke rekenaars. En volgens 
ons kunnen deze onderwijsaanpassingen dan 
juist een tegengesteld effect hebben: ze kunnen 
leiden tot onderpresteren. 

Over welke misverstanden rondom sterke 
rekenaars hebben we het dan? Hieronder 
bespreken we een aantal misverstanden en 
zetten er een alternatieve onderwijsaanpassing 
tegenover: 

Misverstand 1. Leerlingen mogen pas 
werken aan uitdagend plusmateriaal als 
ze hoge scores halen.
Je ziet ze veel, leerlingen die niet weten hoe 
snel ze de juiste antwoorden moeten invullen, 
om maar zo snel mogelijk klaar te zijn met hun 
rekenwerk. En dat terwijl ze de doelen vaak 
allang behaald hebben. De motivatie neemt 
af en het lijkt alleen nog maar te gaan om de 
juiste antwoorden. ‘We zitten gevangen in ons 
rekenonderwijs’, zegt Jordan. ‘De boeken zijn 
onze bewakers en pas als we alles goed hebben, 
laten ze ons vrij.’ (Terlouw, 2019).   
Dat er strakke voorwaarden gesteld worden aan 
het mogen werken aan uitdagende opdrachten 
zien we vaker. Een rekencoördinator verwoord
de het ooit als volgt: ‘Sterke rekenaars moeten 
sowieso altijd meedoen met het lesdoel van de 
dag en laten zien dat ze dat überhaupt beheer
sen, voordat …’. Leerkrachten hebben het beste 
voor met de leerlingen in het algemeen en de 
sterke rekenaars in het bijzonder, maar niet alles 
hoeft eerst afgevinkt te worden voordat de leer
lingen op een hoger niveau worden uitgedaagd.  
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Door alleen naar scores en percentages goed 
te kijken, loop je het risico dat sterke rekenaars 
onnodig werk doen en hun interesse verliezen. 
Bovendien mis je zo ook een groep leerlingen 
die nog niet de gelegenheid heeft gehad om 
met uitdagende rekenwiskundeactiviteiten aan 
de slag te gaan en zo hun rekentalent te laten 
zien. Ook deze in potentie sterke rekenaars 
zijn gebaat bij uitdagend plusmateriaal om 
hun rekentalent verder te ontwikkelen. Laat 
dus niet alleen de scores uitgangspunt zijn en 
creëer ruimte voor leerlingen om te laten zien 
waartoe ze nog meer in staat zijn. Bijvoorbeeld 
door aandacht te besteden aan wiskundig 
probleemoplossen. Probleemoplossen is leuk 
en belangrijk voor alle leerlingen. Het stimule
ren van probleemoplossende vaardigheden als 
analytisch en creatief wiskundig denken is in 
alle groepen en voor alle leerlingen van belang 
(Van Zanten, 2019). 

Misverstand 2. Sterke rekenaars hebben 
geen begeleiding nodig.
Sterke rekenaars willen graag eerst zelf denken 
over rekenopgaven en laten zich niet graag 
alles voordoen. ‘Als de juf dan zegt dat we in 
de les gaan ontdekken dat een breuk een deel 
van een geheel is, vind ik er al niets meer aan. 
Dan heeft ze het al verklapt!’ Vaak hebben 
ze tijdens de instructie al een groot deel van 
hun rekenwerk ‘stiekem’ gemaakt en als de 
leerkracht hier streng op toeziet, hoor je ze 
dikwijls verzuchten: ‘Wanneer mogen we 
nu aan het werk?’.  
Dat betekent echter niet dat ze geen bege
leiding nodig hebben. Na eerst zelfstandig 
de opgaven, al dan niet aangevuld met 
een denkactiviteit op een hoger niveau, 
te hebben gemaakt, kan de leerkracht aan 
het einde van de les alsnog instructie geven 
(Sjoers, 2016). Ook als sterke rekenaars de 
doelen al hebben behaald van de les en werken 
aan een rijk rekenprobleem, hebben zij de 
aandacht van de leerkracht nodig, ook al zitten 
ze op de gang. Alle leerlingen verdienen het 
rustig op de gang te werken als ze dat willen, 
maar ze verdienen ook allemaal aandacht van 
de leerkracht (Keijzer & Hotze, 2020).

Misverstand 3. Je moet als leerkracht 
ver boven de stof staan om ze te kunnen 
begeleiden. 
Bij plusmateriaal rekenenwiskunde voor de 
bovenbouw is er het risico dat de reken
vaardigheid van de leerkracht soms 
tekortschiet om het plusmateriaal te 
begrijpen en uit te kunnen leggen. Maar 
dit mag geen reden zijn om sterke reke
naars dit materiaal dat aansluit op hun 
onderwijsbehoeften, te onthouden (Sjoers, 

2017). Niet al het plusmateriaal hoeft namelijk 
uitgelegd te worden. Soms kun je door de 
juiste vragen te stellen en goed te luisteren 
en kijken naar de leerling al een heel eind 
komen en invloed uitoefenen. Uiteindelijk 
moet je natuurlijk wel kunnen volgen hoe het 
probleem opgelost is.

Enkele oplossingen om als leerkracht dan 
toch begeleiding te bieden, zijn:
• Zorg dat je goed voorbereid bent en 
maak de opgaven eerst zelf. Mocht je er 
niet uitkomen, laat het je dan uitleggen.
• Zorg dat de leerlingen begrijpen wat 

de opdracht inhoudt voor ze zelfstandig 
aan het werk gaan.

• Ga bij een vraag, waar je als leerkracht 
het antwoord niet op weet, samen met de 
leerling op zoek naar het antwoord. Zo 
ben je een rolmodel voor de sterke reke
naar voor een leven lang leren.

• Zoek een (oud)collega, ouder of oudleer
ling die deze begeleiding wel kan bieden.

• Investeer in het bijwerken of uitbreiden 
van de eigen rekenvaardigheid. Ook in 
volgende groepen zitten sterke rekenaars 
die begeleiding van jou nodig hebben.

Misverstand 4. Het inzetten van sterke 
rekenaars als tutor voor andere leerlin-
gen is een passende manier om deze 
groep uit te dagen.
Een heel hardnekkige misverstand is dat je 
sterke rekenaars kunt uitdagen door ze als tutor 
of zelfs leerkracht in te zetten. Dit misverstand 
zien we in onderstaande citaten:

Vakinhoudelijke 
uitdaging 

heeft altijd de 
voorkeur én is 

ook mogelijk en 
gewenst.
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“De ‘plusleerling’ werkt ook aan hetzelfde 
lesdoel, maar wordt in deze les uitgedaagd op 
een complexer niveau door hem in te zetten als 
‘tutor’ voor zijn klasgenootjes.”
Uit: Zonder lesdoel geen houvast – Theo 
Wildeboer (In POManagement nr. 18 – april 
2022, p. 21).

“Laat een sterke rekenaar ook eens een in
structie geven aan de klas. Hij of zij legt uit op 
het bord voor de klas en de overige leerlingen 
schrijven mee.” 
Uit: Effectief rekenonderwijs op de basisschool 
– Marcel Schmeier 2017 (p. 148)

Vakinhoudelijke uitdaging heeft altijd de voor
keur én is ook mogelijk en gewenst, zoals Gavin 
(2011) schrijft: ‘Each student deserves and needs 
to learn something new in mathematiscs class 
each and every day.’ Ook Assouline & Lupkow
ksi (2011) geven aan dat het tutoren van andere 
leerlingen een niet aanbevolen optie is voor 
sterke rekenaars. Zo vraag je leerlingen het 
werk over te nemen van de leerkracht, waar de 
leerkracht jaren voor geleerd heeft. Een tweede 
reden is dat de sterke rekenaars de stof waar 
hun medeleerlingen moeite mee hebben, zelf 
al beheersen. Ze verliezen hierdoor kostbare 
onderwijstijd waarin zij zich nog verder moeten 
kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld in de fase 
van het flexibel toepassen in betekenisvolle, 
alledaagse situaties waarbij er sprake is van ver
strengeling van leerlijnen. Kortom, het is geen 
goed idee om een tutor te zijn voor anderen, in 
plaats van zelf iets nieuws te leren. 
Voor het bieden van vakinhoudelijke uitdaging 
zijn voldoende mogelijkheden: uitdagende 
rekenvragen toevoegen aan je instructie of je 
verwerking, pluslesdoelen toevoegen (Sjoers 
& Van Keulen, 2021). Ook kun je ze aan de slag 
laten gaan met een rijk rekenprobleem dat hun 
nieuwsgierigheid wekt en uitnodigt tot een on
derzoekende houding en probleemoplossend 
vermogen en natuurlijk kun je ook uitdagend 
verrijkingsmateriaal aanreiken.
 
Misverstand 5. Als sterke rekenaars 
klaar zijn met het reken-wiskunde-
programma in groep 8, kunnen ze gerust 
zelfstandig met wiskunde uit het voort-
gezet onderwijs aan de slag. 
Het aanbieden van wiskunde uit het voortgezet 
onderwijs als de lesstof van het primair onder
wijs is afgerond, is niet wenselijk. Hiervoor zijn 
drie redenen:
1.  Hiermee verschuif je het probleem van het 

ontbreken van passende lesstof naar het 
voortgezet onderwijs: wat moet een leerling 
daar dan doen als de leerling het wiskunde
boek al heeft doorgewerkt?

2.  Het is denkbaar dat het zelfstandig doorwer
ken van wiskunde in het primair onderwijs 

tot onjuist aangeleerde kennis of vaardig
heden kan leiden. Dit moeten de leerlingen 
dan in het vervolgonderwijs weer afleren 
(Sjoers, 2017).

3.  Het vak rekenenwiskunde bevat heel veel 
mogelijkheden tot verbreding en verdieping.

Misverstand 6. Op een school met 
veel NT2-leerlingen, en/of scholen in 
achterstandswijken zitten geen sterke 
rekenaars. 
Dit is een misverstand. Het zegt niets over de 
rekenwiskundige vermogens van de leerlingen 
van een dergelijke school. Soms staan bepaal
de voorwaarden nu eenmaal in de weg om te 
komen tot presteren. Maar daar kan aan gewerkt 
worden. Het kan zijn dat leerlingen door per
soonlijke omstandigheden niet alles hebben 
meegekregen en zo achterstanden hebben op
gelopen die niet zozeer met hun rekenpotentieel 
hebben te maken, maar meer met de gemiste 
stof. Ook kan het zijn dat leerlingen thuis niet in 
een rijke leeromgeving opgroeien en al met een 
achterstand aan hun schoolloopbaan beginnen.  
Als Nederlands niet de eerste taal is voor de 
leerlingen kan dit er ook toe leiden dat het re
kenpotentieel van de leerling niet zichtbaar is. 
Een leerling begrijpt de context van een opgave 
dan niet of heeft moeite met het verwoorden 
of noteren van oplossingen. Hierbij kun je als 
leerkracht dan een taalondersteunende scaffol-
dingstrategie inzetten: de leerkracht herfor
muleert dan een uitspraak van een leerling 
(‘dan gaatie dalen’) in rekentaal (‘de grafiek 
daalt’) (Smit, 2014). Taal en rekenontwikkeling 
kunnen elkaar zo versterken.

Dit vraagt van de leerkracht dat hij goed kijkt 
naar wat het kind nodig heeft om zo zichtbaar 
te maken waartoe het werkelijk in staat is. 
Geen vooronderstelling dat het voor dit kind 
niet haalbaar is, want dat werkt self-fulfilling 
prophecy in de hand. Het begint met het ver
trouwen dat ook zij zich kunnen ontwikkelen. 
Daar moet de leerkracht kansen voor creëren, 
passend bij wat nodig is.

Tot slot
Herken je bovenstaande misverstanden bij jou 
op school? Het loont om te investeren in het 
rechtzetten van deze misverstanden. Ga met 
je team hierover in gesprek. Het delen van de 
bronnen* waar we in dit artikel naar verwijzen, 
kan een eerste stap zijn.

Blijf goed kijken naar wat sterke rekenaars van 
jou als leerkracht nodig hebben en ga met ze 
in gesprek. Dé sterke rekenaar bestaat niet. Ze 
verschillen in wat ze nodig hebben en wat hun 
fascinaties zijn. Ze verdienen het om gehoord 
te worden. Ze hebben zelf ook goede ideeën en 
waarderen het als je daarnaar luistert.
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