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instructie aan sterke rekenaars 

Sterke rekenaars worden wel ‘instructie-onafhankelijke 
rekenaars’ genoemd. Vaak brengen ze een deel van de rekenles 
buiten het lokaal door met verrijkingsmateriaal, wat zonder 
instructie tot demotivatie en onderpresteren kan leiden.  
Instructie zorgt ook bij sterke rekenaars voor groei: het 
opdoen van nieuwe kennis en het aanleren van nieuwe 
vaardigheden. In dit artikel leest u hoe instructie aan 
sterke rekenaars kan worden vormgegeven, welke rol de 
rekencoördinator daarbij kan vervullen en hoe deze specifieke 
aanpak vanaf morgen een vaste plek kan krijgen in elke 
rekenles. 

Hou ze bij de les!
sterke rekenaars

Eva is groepsleerkracht van groep 6 en rekenco-
ordinator op een grote basisschool. Ze mailde mij 
begin van dit jaar met de volgende vraag: Ik geef 
les aan een groep 6 met veel zwakke rekenaars en 
een aantal sterke rekenaars. Omdat ik veel zwakke 
rekenaars heb, richt ik me tijdens de rekenles vooral 
op deze groep en op de middengroep, maar dat voelt 
niet goed. Ik heb het idee dat ik de sterke rekenaars 
daarmee tekort doe. Hoe kan ik hen structureel de 
instructie geven die ook zij verdienen en hoe sluit 
ik die aan bij hun onderwijsbehoeften? En deze 
vraag stel ik voor elke groep bij ons op school: hoe 
halen we in een rekenles het beste uit onze sterke 
rekenaars? 
Enkele weken later woonde ik een rekenles  
van Eva bij. Doel van de rekenles was vermenig- 
vuldigen met het splitsen van een factor:  
6 × 14 = 6 × 10 + 6 × 4 .

Na de gezamenlijke start, waarin het doel van de 
rekenles werd benoemd en klassikaal tafelsommen 
werden geoefend, stuurde Eva de vijf sterke 
rekenaars naar een werkplek op de gang om daar 
verder te werken uit hun plusschrift. De sterke 
rekenaars verlieten met tegenzin het lokaal. Ook 
Eva was hier zichtbaar niet gelukkig mee.

Tijdens de tafelsommenoefening waren de 
sterke rekenaars mij al opgevallen. Niet door de 
antwoorden die ze gaven, maar door de reken-
vragen die Eva aan hen stelde. Hierin differen-
tieerde ze heel duidelijk naar niveau. De sterke 
rekenaars kregen geen ‘gewone’ tafelsommen, 
maar tafelsommen met iets extra’s: wat is het 
dubbele van 5 × 9, of wat is de helft van 7 × 8? 
De sterke rekenaars werden uitgedaagd op hun 
niveau en genoten. Eva ook! Logisch dat het 
vertrek uit de rekenles hierna voor hen een teleur-
stelling was.
Op de gang vertelden de sterke rekenaars me 
ongevraagd dat ze liever bij de rekenles bleven. ‘Als 
ik hier vragen heb, kan ik ze nooit aan juf stellen, 
die vragen moet ik dan maar opschrijven.’ Een 
andere leerling vermoedde dat juf Eva vroeger vast 
ook een plusschrift had, ze kan zo goed rekenen… 

Wat blijkt uit onderzoek? 
Onderzoek laat zien dat sterke leerlingen gebaat 
zijn bij instructie op maat (Kruteskii, 1976). Maar 
wat wordt dan met ‘instructie’ bedoeld? Het 
woordenboek omschrijft instructie als ‘uitleg, 
richtlijn voor hoe je iets moet doen, aanwijzing’. 
In ieder geval is er bij instructie sprake van 
contact. Contact tussen leerkracht en leerling(en) 
en in dit contact vindt uitwisseling plaats met 
ontwikkeling als doel. Instructie kan dan gaan 
over de ontwikkeling van rekenkennis, maar 
ook van rekenvaardigheden, vaardigheden als 
probleem oplossen, formuleren, noteren en 
onderbouwen.

Eva had laten zien dat ze sterke rekenaars kan 
uitdagen en motiveren. Dit kan ze dus ook inzetten 
bij de instructie, allereerst door elke les een vast 
moment voor instructie aan sterke rekenaars te 
borgen: 
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Wat blijkt uit onderzoek? 
Een aangepast rekenaanbod heeft een positief 
effect op de rekenprestaties van sterke rekenaars. 
Ook het clusteren van ontwikkelingsgelijken 
heeft een positief effect, met name 
clusteren binnen het klaslokaal bevordert 
de rekenprestaties van de sterke rekenaars. 
Verschillende studies hebben evenzo aangetoond 
dat de leerkracht een grotere invloed heeft op 
het leren van leerlingen dan welke variabele 
ook. De leerkracht is namelijk degene die 
rekenbetrokkenheid en rekenpassie bij de 
leerling op gang kan brengen (Boaler, 2015). Het 
grootste leereffect is dus daar te vinden waar de 
leerkracht is: in de rekenles. 
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In bovenstaande variant van het directe instruc-
tiemodel (differentiatiemodel Sjoers, 2013) 
worden drie groepen rekenaars onderscheiden: 
de zwakke rekenaars (*), de middengroep (**) en 
de sterke rekenaars (***). 
Een belangrijk uitgangspunt van dit model is dat 
de leerkracht vertrouwen heeft in het kunnen 
van leerlingen: zwakke rekenaars en de midden-
groep zijn prima in staat zelfstandig de stof te 
verwerken. De leerkracht heeft immers tijdens 
de instructie en verlengde instructie door het 
stellen van vragen (Hollingsworth, Ybarra & 
Schmeier, 2015) voortdurend gecontroleerd of 
alle leerlingen de instructie hebben begrepen.
Een ander belangrijk uitgangspunt van dit model 
is dat alle typen rekenaars op een vast moment in 
de les instructie krijgen en dat de instructie aan 
sterke rekenaars dus een vast onderdeel van elke 
rekenles is. 
Bij dit instructiemodel blijven de sterke 
rekenaars zich onderdeel van de groep voelen. 
De leerkracht kan bovendien zicht houden op het 
leerproces van de sterke rekenaar en via feedback 
bijsturen waar nodig. 

Eva maakt na de instructie aan de zwakke 
rekenaars en de middengroep een rondje langs de 
sterke rekenaars. Ze geeft met name feedback op 
het proces: “Ik zie dat je een schets hebt gemaakt 
om het antwoord te vinden, dat vind ik een goed 
idee!” Dan gaat ze verder met de verlengde 
instructie. Vervolgens loopt ze een rondje langs de 
middengroep en roept de sterke rekenaars aan de 
instructietafel voor hun instructiemoment. 

instructie aan sterke rekenaars
De inhoud van de instructie aan sterke rekenaars 
verschilt op vier manieren van de instructie aan de 
andere leerlingen: 

1. de instructie is evaluerend. 
 Sterke rekenaars leggen makkelijk verbanden met 
bestaande kennis en maken grote denksprongen. 
Ze hebben daardoor minder instructie over de 
inhoud nodig: globale hints die leerlingen in 
de goede richting wijzen, zijn vaak voldoende. 
Daarnaast hebben sterke rekenaars een voorkeur 
voor ontdekkend leren. Wanneer de instructie aan 
de andere groepen begint, kun je sterke rekenaars 
vanwege deze eigenschappen een denkactiviteit 
geven waarmee ze de instructiestof zelf gaan 
ontdekken. Deze denkactiviteit is dan gekoppeld 
aan het lesdoel en is geformuleerd als een open 
vraag, bovenin de Taxonomie van Bloom: 
Eva had deze les gekozen voor de denkactiviteit: 
Welke mogelijkheden kun je bedenken om 9 × 14 
visueel te maken? 

De leerkracht geeft instructie nadat de sterke 
rekenaars zelf de lesstof behorende bij het plusles-
doel hebben ontdekt (zie de uitwerking hiervan 
onder punt 2). Tijdens de instructie controleert 
de leerkracht of het lesdoel daadwerkelijk is 
behaald en de leerling de aangeboden vaardigheid 
beheerst. 

	 	
*	

	
**	

	
***	

	
Kop	

Opening,	doelen,	planning	

	
Voorkennis	activeren	

	
Romp	

	
																																																					Instructie	

		
Denkactiviteit	

	 	
Verlengde	instructie	

	
Zelfstandig	werken	

	
Zelfstandig	werken	

	 	
Zelfstandig	werken	

Zelfstandig	werken	 	
Instructie	
n.a.v.	
denkactiviteit	

Staart	 	
Reflectie	op	product	en	proces	

©	Sjoers	-	2013	

Het directe 
instructiemodel volgens 
het differentiatiemodel

Formuleren van doelen 
volgens de Taxonomie 
van Bloom. (Sjoers, 2012)
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Soms is het efficiënter (bijvoorbeeld bij de intro-
ductie van een nieuw concept als breuken) om 
een klassikale instructie te geven. Tijdens deze 
instructie kan dan een denkactiviteit ingebouwd 
worden voor de sterke rekenaars. Zo kunnen 
sterke rekenaars de opgedane kennis direct 
toepassen en krijgt de instructie verdieping. 

Joël is de duopartner van Eva en geeft in groep 6 een 
eerste les over breuken. Tijdens de klassikale intro-
ductie van dit concept, krijgen de sterke rekenaars 
een getallenlijn van 0 tot 1 en de volgende 
denkvraag mee: Zet alle breuken die je vandaag 
hoort op de juiste plaats op de getallenlijn. 

  
  

    0                          1  
	  

2.  de instructie is verrijkend.
De sterke rekenaars hebben een ander lesdoel 
dan hun medeleerlingen. Want leerlingen die 
zelfstandig de reguliere lesdoelen kunnen 
bereiken, mogen niet geremd worden in hun 
ontwikkeling. Het lesdoel hoeft voor hen niet per 
se verder in de leerlijn te liggen, het lesdoel kan 
ook verdiept of verrijkt worden. In de voorbe-
reiding van de rekenles, moet daarom als extra 
voorbereiding een pluslesdoel geformuleerd 
worden. 
Een lesdoel bevat een concept en een werkwoord 
(Hollingsworth, Ybarra & Schmeier, 2015). Aan het 
lesdoel voor de sterke rekenaars voeg je de ‘plus’ 
toe door te verbreden naar een ander rekenkundig 
onderwerp of door een toepassing van het concept 
te bedenken. Een goed pluslesdoel daagt de sterke 
rekenaar uit om zijn/haar creativiteit in te zetten. 

Bijvoorbeeld: 
doel : vermenigvuldigen (werkwoord) met het 
splitsen van een factor (concept):  
6 × 14 = 6 × 10 + 6 × 4 

variant 1:  6 × 14 = 6 × 10 + 6 × 4 
   6 × 12 = 5 × 12 + 1 × 12 
   9 × 14 = (10 – 1) × 14 = 10 × 14 – 1 × 14 
Pluslesdoel:  het kiezen van een handige splitsing: 

wanneer gebruik je welke splitsing? 
Laat de leerlingen een keuze-stappen-
plan maken. 

variant 2:   9 × 14 kun je visueel maken, zie 
tekening hieronder. 

Pluslesdoel:  welke mogelijkheden kun je bedenken 
om 9 × 14 visueel te maken? *

Eva koos voor de tweede variant. Aan de instruc-
tietafel vraagt ze de leerlingen hun visuele uitwer-
king van de splitsing toe te lichten. Ze vraagt aan 
Noa of zij nog een variant kan bedenken. Mehmet 
heeft nog meer uitdaging nodig: Kun jij een variant 
maken met 3 vlakken? 

3.   de instructie sluit aan op de 
rekenontwikkeling van de sterke 
rekenaar. 

Sterke rekenaars zijn in staat om in het handelings-
model snel op het formele rekenniveau te komen. 
Op het niveau onder het formele niveau (voorstellen 
- abstract) wordt een denkmodel aangereikt. Dit 
model is een hulpmiddel om de stap te maken van 
‘voorstellen – concreet’ naar formeel rekenen. Voor 
een sterke rekenaar is dit hulpmodel vaak niet 
nodig en kan dit juist voor verwarring zorgen. 
Bij een opgave als 29 + 37 wordt als denkmodel een 
getallenlijn aangeboden. Voor een leerling die deze 
opgave zonder concrete getallenlijn al kan oplossen, 
kan het verplicht oefenen met dit model voor 
verwarring zorgen. Dit heeft te maken met het top 
down denken van begaafde rekenaars: zij starten 
met het einddoel (het formele rekenen) en hebben 
onderliggende niveaus alleen nodig als verwoorden 
en/of formeel rekenen niet lukt. 
Als ze dat wel kunnen, leidt de focus op een model 
soms tot verwarring en wordt het werken met een 
model als niet efficiënt ervaren. In de instructie 
aan sterke rekenaars is het heel belangrijk dat de 
leerkracht de verbinding legt tussen het niveau 
‘voorstellen-concreet’ en het formele niveau. Het 
visuele denkmodel kan dan in de instructie gebruikt 
worden om deze verbinding te leggen, zonder dat het 
oefenen met het denkmodel centraal komt te staan. 

Joël is later in het jaar toegekomen aan het gelijk-
namig maken van breuken. De breukenstrook 
is voor de zwakke rekenaars dan een handig 
hulpmiddel. De sterke rekenaars hebben van Joël de 
denkactiviteit gekregen om op 3 manieren zichtbaar 
te maken dat 1–

2
 = 2–

4
 = 4–

8
. 

De sterke rekenaars ontdekten al snel de regel dat 
teller en noemer met hetzelfde getal vermenigvuldigd 
mogen worden. Daarmee gingen ze verder oefenen. 

4.  de instructie heeft aandacht voor 
hiaten, werktempo en vaardigheden. 

Sterke rekenaars zijn goed in staat zichzelf concep-
tueel begrip aan te leren. Hun rekenvaardigheden 
met dit concept blijven alleen ver achter als er geen 
expliciete aandacht wordt besteed aan de oplos-
singsstrategieën en er tijd is om daar voldoende mee 
te oefenen. Tijdens de instructie heeft de leerkracht 
de kans de oplossingsstrategieën te bespreken met 
de sterke rekenaars. Regelmatig worden hierbij niet 
efficiënte zelfbedachte oplossingsstrategieën gesig-
naleerd. Deze kunnen dan tijdig hersteld worden. 
Soms ontdekken sterke rekenaars zelfbedachte 
strategieën die wel kloppen en juist zeer efficiënt 
zijn. Zo zag ik bij een sterke rekenaar uit mijn 
plusklas (groep 7) deze variant op de staartdeling: 

Welke mogelijkheden kun 
je bedenken om 9x14 
visueel te maken? Dit 
plusdoel is geïnspireerd op 
Rich mathematical tasks 
uit het boek Mathematical 
mindsets ( Jo Boaler, 2015)    
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Sterke rekenaars vinden het vaak moeilijk om hun 
denkproces te formuleren in woorden en zinnen. 
Dat zij op formeel niveau begrijpen wat ze doen 
moeten wil echter niet zeggen dat zij niet onder 
woorden hoeven kunnen brengen wat zij doen 
of gedaan hebben. Tijdens de instructie kan deze 
vaardigheid worden geoefend. 
Sterke rekenaars hebben ook vaak moeite met het 
filteren van de rekensom uit de opgave (horizon-
taal mathematiseren). Door de eigenschap dat 
ze snel verbanden kunnen leggen, zullen ze bij 
onderstaande opgave redeneren dat de laatste 
aflevering het best kan worden weggelaten, anders 
klopt de verhaallijn niet meer. Tijdens de instructie 
kunnen deze opmerkingen besproken worden en 
gevolgd door de vraag: Wat zou de bedenker van 
deze opgave graag willen dat jij gaat berekenen? 

de rol van rekencoördinator
Eva heeft het differentiatiemodel in haar les 
gebruikt om er ervaring mee op te doen en heeft 
het vervolgens in een teamvergadering aan haar 
collega’s gepresenteerd. Er is afgesproken dat dit 
model de basis gaat vormen voor elke rekenles op 
school. In rekenlesbezoeken zal Eva haar collega’s 
begeleiden bij het formuleren van pluslesdoelen. 
In het werken met sterke rekenaars heeft de 
school de volgende aanpassingen schoolbreed 
doorgevoerd: 
De verlengde instructietijd aan zwakke rekenaars 
loopt makkelijk uit, met het risico dat dit ten koste 
gaat van de instructie aan de sterke rekenaars. 
Oplossing: de time-timer aan voor de leraar! 
De groep ‘sterke rekenaars’ is verder opgesplitst 
in goede rekenaars (A/A+ scores, inzicht), snelle 
rekenaars (hoog werktempo, snel van begrip) 
en de creatieve rekenaars (inzicht, creatieve 
oplossingen). In het formuleren van plusles-
doelen wordt met deze verschillen tussen sterke 
rekenaars rekening gehouden. 

Observatiepunt: 
wat zie je de 
leerlingen doen? 

De sterke leer-
ling kan vaak 
een bewerking 
wel zelf uitvoe-
ren maar heeft 
moeite met ver-
woorden van de 
stappen en de 
oplossingswijze. 
Hier moet de le-
raar in instruc-
tie nadrukkelijk 
aandacht aan 
geven

Formele relaties en bewerkingen Aandacht voor hiaten door gemiste instructie
Aandacht voor inoefenen
Aandacht voor memoriseren Aandacht voor 
noteren van tussenstappen 

Voorstellen – schematisch 
(representeren van de werkelijkheid aan de 
hand van modellen)

Alleen nodig als de leerling de stap van con-
crete voorstelling naar formele relaties en 
bewerkingen niet kan maken

Voorstellen – concreet
(representeren van objecten en werkelijk-
heidssituaties in concrete afbeeldingen)

De onderste twee handelingsniveaus gecom-
bineerd aanbieden met extra aandacht voor 
inefficiënte (zelfbedachte) oplossingsstrate-
gieën

Informeel handelen in werkelijkheidssituaties Minder expliciete aandacht nodig voor werke-
lijkheidssituaties 

Het handelingsmodel met 
aanvullingen voor sterke 
rekenaars

Plusschrift 7 Alles Telt 
– ThiemeMeulenhoff – 
opgave 27 blz 25 ; 2e druk 
3e oplage, 2012]

Instructie aan sterke rekenaars is een belangrijke 
voorwaarde voor groei van de rekenvaardigheden 
van de sterke rekenaar. Veel scholen werken met 
een wekelijkse plusklas rekenen waarin sterke 
rekenaars onder leiding van een leerkracht/ouder 
werken aan plusmateriaal. Dit is een zinvolle inter-
ventie, omdat hier uitwisseling tussen ontwik-
kelingsgelijken plaats vindt. Maar een plusklas is 
en blijft een extraatje, een kers op de taart. En de 
taart is een rekenles maar dan wel met een vast 
instructiemoment voor de sterke rekenaar!
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