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SuzANNE SjOERS     

Voor sommige rekenaars biedt het reguliere reken-

programma niet voldoende uitdaging. Aan de hand 

van de ervaringen van twee leerlingen, Stefan en 

Fatihah, bespreekt Suzanne Sjoers oorzaken van mo-

tivatieverlies en verveling en laat zien hoe met een-

voudige aanpassingen de rekenles voor deze (hoog-)

begaafde rekenaars ook weer uitdagend kan worden.

1. Uitdagen en motiveren

Stefan en Fatihah
Stefan (groep 7) zit tijdens de rekenles 
meestal wat te dromen. Hij kijkt uit het raam, 
plaagt zijn groepsgenoten, schrijft weinig op 
in zijn schrift, maar scoort opvallend hoog 
op de rekentoetsen. Zijn ouders willen daar-
om dat Stefan extra rekenwerk krijgt. Maar 
de leerkracht vindt dat Stefan eerst zijn werk-
houding moet verbeteren.
Fatihah (groep 6) is een rustig meisje dat 
haar schoolwerk perfect op orde heeft. Ze 
pikt de uitleg snel op, maakt haar werk vlot 
af, maar toch doet ze haar schoolwerk niet 
met plezier. Ze slaapt slecht en wil het liefst 
al naar de middelbare school, want daar gaat 
ze vast dingen leren die ze nog niet weet. 
In elke groep zitten wel een paar leerlingen 
als Stefan en Fatihah: (hoog)begaafde reke-
naars. Deze leerlingen zijn vanaf jonge leef-
tijd al geïnteresseerd in cijfers, ze pikken de 
lesstof snel op en passen deze stof snel en 
makkelijk toe in nieuwe situaties. Getallen 
hebben voor hen een wereld geopend waar 
ze zich met veel plezier en moeiteloos in be-
wegen…
Toch lopen deze leerlingen ondanks dit 
denktalent vaak tegen problemen aan. Hun 
manier van denken sluit lang niet altijd aan 
bij de lesmethode en bij de werkwijze van de 
docent. Het effect zal voor veel leerkrachten 
herkenbaar zijn: verveelde of gedemotiveer-
de leerlingen. Hoe kunnen deze (hoog)be-
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gaafde rekenaars benaderd worden zodat ze én uitgedaagd worden 
én de reguliere lesstof voldoende verwerken? 

(hoog)begaafde rekenaars
Alle leerlingen hebben begeleiding nodig, ook deze begaafde leerlin-
gen waarvan je vaak denkt dat ze er op eigen kracht wel komen. Een 
goede begeleiding richt zich op het versterken van de goede eigen-
schappen van de leerling. Hoogbegaafde rekenaars hebben typeren-
de eigenschappen. Ze kunnen grote denksprongen maken, hebben 
oog voor wiskundige structuren en patronen, en hebben de neiging 
om reken-wiskundige problemen te visualiseren. (Hoog)begaafde re-
kenaars verwerken de rekenstof dus anders en sneller. Dit maakt het 
soms lastig om het denken van deze rekenaars te volgen. 

Groep 7. Les over breuken. Stefan kijkt uit het raam. De leer-
kracht vraagt: Wie kan uitleggen waarom 1

2
 deel van een pizza 

en 2
4  deel van een pizza precies evenveel is?’ Niemand zegt 

iets. Stefan: ‘Je kunt dat het beste naar procenten omreke-
nen, dan zie je meteen dat het allebei 50% is.’ De leerkracht 
reageert: ‘Stefan, over procenten hebben we het nu niet, wil je 
even meedoen met de uitleg? Dan weet je ook hoe je het straks 
moet opschrijven in je werkboek.’
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Waar lopen (hoog)begaafde rekenaars tegenaan? 
Uit de typerende eigenschappen van (hoog)begaafde rekenaars 
vloeien onderwijsbehoeften voort. Zij hebben behoefte aan open, 
complexe opdrachten, waarbij een beroep wordt gedaan op hun cre-
atief denkvermogen. Deze behoeften worden niet vervuld door regu-
liere rekenmethoden. Bovendien denken (hoog)begaafde rekenaars 
anders dan de opzet van de rekenmethode. Met dit ‘anders denken’ 
komen ze vaak wel tot dezelfde oplossingen, alleen in kortere tijd 
of in minder stappen. De opdrachten in de rekenmethode stillen de 
leerhonger van de (hoog)begaafde rekenaar dus niet voldoende. 

Compacten van de basisstof 
Gelukkig is er voor de begaafde rekenaars de afgelopen jaren veel 
ontwikkeld. SLO heeft voor de meest gebruikte rekenmethoden 
Routeboekjes ontwikkeld. In deze Routeboekjes staat welke opga-
ven weggelaten kunnen worden, zodat de noodzakelijke basisstof 
overblijft. (Hoog)begaafde leerlingen willen namelijk niet méér van 
hetzelfde, ze willen andere dingen. Voor Stefan kan dit een goede 
oplossing zijn. Hij kan zo sneller door de rekenstof heen. De tijd die 
overblijft kan besteed worden aan verrijkingsmateriaal als Kien en 
Rekentijgers. Toch blijft het gebruik van een Routeboekje maatwerk. 
Niet alle begaafde leerlingen zijn gebaat bij dit indikken van de les-
stof, het zogenaamde compacten. 

Groep 6. Fatihah heeft haar rekenwerk af. Sinds ze het Route-
boekje gebruikt, werkt ze met meer plezier aan het rekenen 
dan voorheen. Wanneer ze klaar is met het Routeboekje, krijgt 
ze gekopieerde bladen ‘extra’ werk. Fatihah moet hiermee in 
de gang aan het werk. De leerkracht kan haar maar één keer in 
de week helpen. Na twee weken zegt Fatihah dat ze het Route-
boekje liever niet meer wil. Ze wil in de klas blijven, dan hoeft 
ze tenminste geen strafwerk op de gang te maken…

Het nadeel van compacten kan zijn dat de noodzakelijke oefenstof 
om basisvaardigheden te oefenen en te onderhouden geschrapt 
wordt. In het voortgezet onderwijs lopen deze leerlingen dan aan 
tegen het feit dat hun basisvaardigheden niet tot nauwelijks geme-
moriseerd en geautomatiseerd zijn. 
(Hoog)begaafde rekenaars zien niet altijd de noodzaak tot memo-
riseren van tafelsommen of sommen onder de 20. Ze kunnen deze 
sommen, door hun cognitieve capaciteiten, razendsnel uitrekenen. 
Toch kost dat meer ruimte in het werkgeheugen dan wanneer deze 
kennis gememoriseerd is. 

Er zijn methoden beschikbaar waarbij (hoog-) 
begaafde leerlingen op een andere manier 
de tafelsommen kunnen leren. Bijvoorbeeld 
met ‘De tafel een keer anders’ van Onderwijs 
Maak je Samen waarin de tafels gevisuali-
seerd worden of door het aanleren van tafel-
sommen in combinatie met een lichamelijke 
taak. Als hoogbegaafde leerlingen springend 
op een trampoline tafelsommen moeten ma-
ken, blijkt het memoriseren in veel gevallen 
opeens wel te lukken.

Wat hebben (hoog)begaafde rekenaars 
nodig?

Groep 7. De leerkracht vraagt de 
leerlingen om de vier zijden van de 
rechthoek op te meten. Stefan vraagt: 
‘Waarom vier zijden?’ De leerkracht 
reageert niet. Stefan blijft doorvragen 
en uiteindelijk stuurt zij Stefan naar de 
gang. Hij heeft nog geen antwoord. In 
de gang vertelt hij tegen de directeur 
van de school dat hij de leerkracht 
wilde helpen, want wanneer je twee zij-
den weet, weet je de andere twee ook.

Een (hoog)begaafde leerling rekent graag 
vanuit het einddoel. De leerling wil weten 
waarom het nodig is bepaalde vaardigheden 
te leren. Het einddoel geeft een kader, een 
houvast om naar toe te werken. Dit kan de 
(hoog)begaafde rekenaar dan ook sneller om-
dat hij, door verbanden te leggen, snel ziet wat 
de bedoeling is. Het gebruik van voorstelbare 
contexten is hierbij erg belangrijk. Afbeelding 
3 laat een opgave zien over afstanden. Door 
hun grote kennis zullen hoogbegaafde leerlin-
gen bij deze opgave al snel zien dat het niet 
om Kleurenland gaat, maar om onze grootste 
handelspartner Duitsland. 

2. Niet altijd alleen aan het werk
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Wanneer zij zoiets ontdekken, voelen ze zich 
niet serieus genomen en gaan bijvoorbeeld 
zoeken naar welke steden bedoeld worden 
met Blauwstad en Geelstad. De rekenles 
wordt zo meer een aardrijkskundeles. 

Groep 7. Stefan roept door de klas: Juf, 
dat is Kleurenland helemaal niet, dat is 
Duitsland! 
De leerkracht zegt: ‘Goed gezien, Ste-
fan. Ga maar een atlas pakken en dan 
mag jij uitzoeken wat de afstanden 
zijn tussen de vier grootste steden in 
Duitsland.’ Stefan huppelt naar de kast 
met atlassen toe.

Hiermee biedt de juf Stefan de mogelijkheid 
om de doelen uit de rekensom over Kleu-
renland op een andere manier te bereiken, 
namelijk in een werkelijke context. Dit werkt 
uitdagend.
In deze opgave zitten nog andere uitdagin-
gen verborgen: Stefan moet zelf uitvinden 
wat de vier grootste steden zijn in Duitsland. 
Het vakoverstijgend bezig zijn (rekenen en 
aardrijkskunde) biedt ook extra uitdaging. 

Taxonomie van Bloom 
Een ander hulpmiddel om de rekenles uitda-
gender te maken, is de Taxonomie van Bloom 
(1956 herzien in 2001). Bloom beschrijft 
verschillende denkniveaus: van eenvoudige 
denkvaardigheden (kennen, onthouden) tot 
complexe denkvaardigheden (creëren, eva-
lueren). Voor het domein Meten/meetkunde 
staat voor alle denkniveaus van Bloom een 
voorbeeldvraag beschreven:

Door vragen te stellen waarbij een beroep gedaan wordt op de ho-
gere denkvaardigheden, ook wel denkactiviteiten genoemd (zie voor-
beeldvragen bij Bloom), ontdekken (hoog)begaafde rekenaars dat ze 
de basisvaardigheden moeten beheersen om deze opgave snel en 
correct op te lossen. 
Denkactiviteiten gaan uit van het idee dat (hoog)begaafde leerlingen 
worden uitgedaagd door een beroep te doen op hogere orde denk-
vaardigheden. Of door een beroep te doen op meerdere denkniveaus 
tegelijk. In de opgave over Kleurenland moest Stefan afstanden tus-
sen steden berekenen (begrijpen) en tegelijkertijd onderzoeken wat 
de vier grootste steden van Duitsland zijn (evalueren).

In groep 6 staat een rekenles gepland waar de tafels van ver-
menigvuldiging worden herhaald. Fatihah krijgt samen met 
een paar andere leerlingen een andere opdracht: welke getal-
len uit een honderdveld zijn niet te schrijven als een tafelsom? 
Fatihah zit met rode wangen te werken…

X-posters met denkactiviteiten
Het bedenken van denkactiviteiten vraagt wat oefening. 
Recent heeft APS posters ontwikkeld voor (hoog)begaafde rekenaars 
waarin de  denkactiviteiten centraal staan. Op deze X-posters (X van 

3. Kleurenland of Duitsland?

Creëren Bedenk een rechthoek waarbij oppervlakte 
= 24 m2 en omtrek = 24m . 

Evalueren Is de omtrek altijd gelijk bij verschillende 
rechthoeken met oppervlakte = 24 m2?

Analyseren Welke verschillen zie je tussen rechthoeken 
met een oppervlakte van 24m2? 

Toepassen Welke rechthoeken zijn mogelijk bij een 
oppervlakte van 24m2?  

Begrijpen Wat moet de andere zijde zijn wanneer de 
ene zijde 8 is en de oppervlakte 24 m2? 

Onthouden Hoeveel is de oppervlakte van rechthoek 
met zijden 3 en 8? 

Voorbeeldvragen bij Bloom
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eXcellent rekenen) staan de denkactiviteiten gerangschikt naar de 
verschillende domeinen: Getallen, Meten/Meetkunde, Verhoudin-
gen, Verbanden. Door deze indeling maken (hoog)begaafde leerlin-
gen kennis met alle rekendomeinen. Zo wordt een brede rekenont-
wikkeling gestimuleerd. De indeling in domeinen blijkt voor scholen 
ook een handig hulpmiddel te zijn bij het ontwikkelen van een speci-
ale rekenlijn voor (hoog)begaafde rekenaars. Zo is de basisstof, maar 
ook de verrijkingsstof, verankerd in een goed doordachte rekenlijn. 

4. Werken met de 1X-poster 

Het X-niveau is geen officieel vastgesteld niveau. Het is een aanzet 
om een extra referentieniveau te beschrijven voor de 10% best pres-
terende leerlingen in het primair onderwijs die niet voldoende uit-
gedaagd worden door het S-niveau (Rapport Meijerink, 2008). Dit 
initiatief sluit aan op het Actieplan Basis voor Presteren (OCW, 2011), 
waarin de Minister aangeeft dat ze met meer aandacht en maatwerk 
voor (hoog)begaafde leerlingen, nu ook alles uit de beste leerlingen 
wil gaan halen. 
Het X-niveau blijkt op scholen in een behoefte te voorzien. De X-
posters worden gebruikt in Plusklassen, maar ook als basis voor een 
leerlijn voor (hoog)begaafde rekenaars. 
Het aanbieden van Denkactiviteiten blijkt bij onderpresterende reke-
naars een middel te zijn om de intrinsieke motivatie weer op gang te 
brengen. Vertrouwen uitstralen naar de leerling toe en het inbouwen 
van een bepaalde keuzevrijheid van denkactiviteiten is hierbij ook 
van belang. 
Op dit moment ontwikkelt APS een uitbreiding op de X-posters. In 
augustus 2012 wordt de website www.excellentrekenen.nl gepresen-
teerd. Op deze website worden de inhouden van de X-posters aange-
vuld met lesmateriaal1. 

Groep 7 
Stefan kijkt tegenwoordig zelfs uit naar de rekenles. Hij heeft 
zijn rekenboek ingeruild voor de speciaal ontwikkelde leerlijn 
eXcellent rekenen. Stefan gebruikt de 1X-poster als portfolio 
om aan te geven aan welke onderwerpen hij heeft gewerkt. Sa-
men met zijn leerkracht heeft hij de X-poster aangevuld met 
nieuwe Denkactiviteiten. Verder doet hij elke rekenles automa-
tiseringsoefeningen in de vorm van werkbladen, op websites 
van Rekentuin en Rekenweb of met spelletjes als 24game-frac-
tions/decimals.2  

Groep 6 
Fatihah heeft de opdracht gekregen 
om elke maandag een krantenartikel 
te presenteren waarin rekenen te zien 
is. Ze presenteert aan de klas zo het 
nieuws en laat zien dat rekenen overal 
voorkomt. De klas vindt het erg leuk 
en heeft gezegd dat Fatihah dit in de 
schoolkrant moet zetten, zodat leerlin-
gen uit andere klassen dit ook kunnen 
lezen.

ook op het rapport
Het ‘extra’ werk dat (hoog)begaafde leerlin-
gen verrichten moet vooral niet het karakter 
van vrijblijvendheid hebben. Op de een of 
andere manier moeten de verrichtingen en 
resultaten zichtbaar zijn voor de leerlingen 
en hun ouders. Als het vermeld wordt op het 
rapport of verslag krijgt dit werk de status 
van schoolwerk dat er toe doet. 

Stefan en zijn juf hebben in een ge-
sprek geconcludeerd dat het beter 
gaat in de les en hebben samen meer 
dingen bedacht die Stefan uitdagen. 
Deze uitdagingen worden ook op zijn 
rapport vermeld. Zo heeft hij zelf on-
derzocht dat  de Kangoeroewedstrijd 
een leuke activiteit is voor de school 
en ook de post-it-war rekenen (van Uit-
geverij Zwijsen) heeft Stefan op school 
geïntroduceerd. Zijn juf noemt Stefan 
nu wel eens waarderend ‘mijn  Reken-
meester’.

De auteur is senior consultant hoogbegaafdheid 
en rekenen bij APS. Zij is lid van de Raad van 
Advies van de Stichting Koepel Hoogbegaafd-
heid.

Noten

1.  De X-posters zijn te verkrijgen voor het primair 

onderwijs (1X-poster) en voor het voortgezet 

onderwijs (2X-poster) en zijn te bestellen bij 

APS (www.aps.nl). 

2.  Op de website van Volgens Bartjens zijn bij dit 

artikel genoemde materialen en websites terug 

te vinden.




