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Regelmatig kom ik in situaties waarin een beslissing genomen moet worden,
waarbij kwantitatieve gegevens belangrijk zijn. Dat kunnen beroepssituaties
zijn, waarbij afmetingen, afstanden, hoeveelheden, statistieken, tijd en geld
een rol spelen. Maar ook in situaties thuis en in mijn vrije tijd krijg ik regelmatig te maken met getallen: leningen, reclames, loterijen, hypotheken, beleggingsfondsen en percentages. Mijn rekenvaardigheden blijken nog steeds
toereikend te zijn om mij een goed inzicht te geven, ook al maak ik nooit
gebruik van een staartdeling of kolomsgewijs rekenen, terwijl ik daar lang
geleden intensief op geoefend heb.
Kinderen van nu schijnen minder goed te kunnen rekenen. Als ik de vele
publicaties moet geloven schieten de rekenkwaliteiten niet alleen van de
Pabostudenten maar van alle hbo-studenten te kort. En nu zijn de basisscholen aan de beurt. De inspectie en het Ministerie van OC&W zitten er bovenop,
nu is gebleken dat 23% van de scholen wordt beoordeeld als rekenzwak.
Maar waar komt dit percentage vandaan en is er wel een reden tot paniek?
Het blijkt namelijk dat het percentage van 23% op tussentijdse toetsen is
gebaseerd. Bij de eindtoets is het percentage van zwakke scholen gereduceerd tot 9%. Dit is toch hoogst opmerkelijk. De tussentijdse toetsen worden
afgenomen bij de leerlingen van groep 4 en 6. Voor de eindtoetsen wordt
de Citotoets of de Entreetoets gebruikt. Hoe ontstaat dit grote verschil? Dit
lijkt mij een vraag die we bij de Onderwijsinspectie kunnen neerleggen. Zeker
gezien het feit dat veel onderzoeken en acties op dit moment ingegeven worden door het percentage
van 23%.
Of zijn al deze acties gebaseerd op de positie van Nederland in internationaal opzicht? In het laatste internationale rekenonderzoek uit 2007 eindigde Nederland als achtste van 36 deelnemende landen. Op het
eerste gezicht niet zo geweldig , maar van de negen West-Europese landen die aan dit TIMSS-onderzoek
hebben meegedaan, heeft Nederland de hoogste score. Ook vergeleken met landen als VS, Australië en
Nieuw-Zeeland doet Nederland het beter. Alleen een aantal Aziatische en Oost-Europese landen scoort
hoger. Hierin kan dus geen reden voor paniek of nader onderzoek liggen.
Toch vindt er onderzoek naar de rekenkwaliteit plaats, maar wat moet je dan met onderzoeksresultaten
als rekensterke scholen zijn vaak katholieke of protestantse scholen in Brabant of Limburg met mannelijke
docenten, terwijl de rekenzwakke scholen vooral openbare scholen in het noorden en Flevoland, met
jonge, vrouwelijke docenten zijn? Ik ben erg benieuwd welke beleidsmaatregel hierbij past.

Net als een
beeldhouwer
geen beeld
kan hakken uit
lucht, kan een
groepsleider
geen krachtige
leeromgeving
maken zonder
vakkennis.

Er is in ieder geval veel onrust in rekenland, die ook wordt versterkt doordat de discussie over het rekenniveau door de discussie over de doelen loopt. Wat is nu belangrijk: basisvaardigheden, inzicht, toepassen
of leren denken en problemen oplossen? Of beter, welke combinatie is het meest wenselijk? Maakt u
maar een keuze uit de mogelijkheden die ik de laatste maanden tegen gekomen ben: realistisch rekenen,
levend rekenen, rekenen in projecten, rekenen volgens leerlijnen, hoofdrekenen, rekenen met inzicht,
effectief rekenen, rekenen met een bal, cijferen, systematisch rekenen, koopmansrekenen, rekenen met
standaardrecepten, rekenen in de natuur, kolomsgewijs rekenen, context rekenen en functioneel rekenen.
Hoe je je rekenonderwijs ook inricht, het lijkt mij goed om niet zomaar de methode te volgen, maar
steeds je doel te bepalen en te bedenken wat jij belangrijk vindt en wat bij een kind past. Persoonlijk ga ik
voor gecijferdheid: het vermogen van een individu om zich zelfstandig en adequaat te redden in situaties
waarin getallen, patronen en structuren een rol spelen. Velen, zoals de Stichting Goed Rekenonderwijs,
denken bij gecijferdheid slechts aan cijferen: optellen, aftrekken, (staart)delen en vermenigvuldigen. De
kwantitatieve kant van de wereld om ons heen verlangt naar mijn idee echter een rijker en veelvormiger
repertoire, zoals bij realistisch rekenen en levend rekenen aan de orde komt.
In dit nummer van Mensenkinderen wordt het rekenen vanuit allerlei hoeken belicht, waarbij ik hoop dat
u de inhoud van de artikelen als aanvullingen en niet als het bestrijden van elkaar ziet.
En als we de onderzoeksresultaten dan toch serieus willen nemen: Volgens de TIMMS-gegevens vinden
Nederlandse kinderen, vergeleken met kinderen uit de andere landen, rekenen-wiskunde helemaal niet
leuk. Een niet onbelangrijke voorwaarde om resultaten te behalen! De weg naar meer plezier in rekenen
loopt via groepsleiders. De kinderen rekenen op u.
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MIJN KIJK OP
Een goede rekencultuur
of een afrekencultuur?

Regelmatig koppen de kranten over het onderwijs en meestal
in negatieve zin, zoals ook voor het rekenen geldt. Kinderen
kunnen niet meer rekenen; de kwaliteit van ons (reken)onderwijs holt achteruit. Op jenaplanschool De Hobbitstee hebben
we hier natuurlijk ook mee te maken. Ouders vinden onze
school een prima school en alles leuk. Toch wordt er ook met
grote regelmaat gevraagd naar de prestaties van kinderen. En
dan gaat het bijna altijd om prestaties op het gebied van rekenen, lezen en spelling.
Bij het onderzoek naar de kwaliteit van de school kijkt de
inspectie ook alleen naar deze grootheden, als het gaat om de
prestaties van de school. Op zich vind ik daar
niets mis mee. Het stellen van hoge eisen
aan kinderen, groepsleiders en scholen is al
jaren geen taboe meer. Maar de worsteling
tussen vasthouden aan je idealen (kinderen
leren dat wat ze doen, er toe doet en leren in
levensechte situaties) en de verleiding van het
(klassikaal) werken met een rekenmethode is
een regelmatig terugkerend probleem. Regelmatig hoor je dat schoolleider en teamleden
van een jenaplanschool afhaken of opbran-
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den, omdat deze worsteling tussen voldoen aan van buitenaf
gestelde, beperkte en beperkende, eisen en het brede, op de
ontwikkeling van het hele kind gerichte onderwijs binnen de
jenaplanscholen teveel is geworden.
In ’mijn’ school voeren we een tweesporenbeleid. Er is dagelijks tijd en ruimte voor instructies tijdens de cursussen. Hierin
leren kinderen instrumenten en vaardigheden beheersen. Ze
leren dat getallen leuk zijn, dat je met getallen kunt spelen,
dat er logische redenaties zijn, dat je veel kunt bereiken als je
grip hebt op getallen. Daarnaast leren ze tijdens de projecten
de geleerde vaardigheden toe te passen, bijvoorbeeld bij het
maken van een grafiek naar aanleiding van een onderzoek.
Het mooiste is als er dan opeens begrip ontstaat, als ze het
geleerde toe kunnen passen. Naar mijn idee spreek je dan
over onderwijs in levensechte situaties.
Presteren is niet vies en getallen zijn niet eng. Als penningmeester van de NJPV heb ik er plezier in om de zaken op het
financiële vlak goed en overzichtelijk op een rijtje te zetten.
Leuk voor mij en handig voor de vereniging. Maar laten we
met elkaar wel kritisch zijn en blijven kijken naar datgene wat
we doen. We geven geen goed onderwijs, omdat de inspectie dat van ons vraagt. We geven goed onderwijs, omdat we
‘onze’ kinderen een goede plek willen geven in de wereld van
nu en later.
Trudij van Buuren is penningmeester van de Nederlandse
Jenaplan Vereniging en schoolleider van
jenaplanschool De Hobbitstee in Eemnes
Fotografie: Felix Meijer

rekenen

Rekenen
toen en nu
Adri Treffers en Marja van den
Heuvel-Panhuizen

Ot en Sien
Er bestaat een foto uit 1957 waarop een
meisje, Sien geheten, staand voor het bord
trots wijst op de uitkomst van een kolossale
vermenigvuldiging. Het is een getal van 21
cijfers. Dit aandoenlijke plaatje van meer dan
vijftig jaar geleden beeldt treffend uit hoe het
rekenen destijds onder het geestdodend cijferen dreigde te bezwijken.
Het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen verwoordde dit in het ‘Onderwijsverslag
van het jaar 1963’ als volgt: ‘Rekenen is een
‘stervend vak’, de toekomst lijkt voorlopig weinig verbetering te bieden.’
Die verbetering kwam wel, maar op een onverwachte manier.
Aan het einde van de jaren ’60 overspoelde namelijk de zogenoemde new math de westerse wereld. Zelfs gezaghebbende
wiskundigen konden de vloedgolf van deze formele, abstracte
wiskunde niet tegenhouden. Ook in Nederland zagen uitgevers brood in de vernieuwing: vertalingen van vier buitenlandse methoden stonden destijds op stapel.
Een groep pabo-docenten en onderzoekers onder leiding van
Goffree en Wijdeveld slaagden er echter als Wiskobasbeweging in om samen met de onderwijsinspectie de invoering van
die nieuwe methoden af te remmen en later zelfs te stoppen –
internationaal bezien een unieke prestatie, omdat vrijwel geen
enkel land het tij van de new math op de basisschool wist te
keren.
Toen in 1970 Freudenthal zich bij deze beweging aansloot
en kort daarna het Freudenthal Instituut (destijds IOWO) kon
worden opgericht, ontwikkelde Wiskobas een alternatief voor
zowel de new math als voor het sterk gemechaniseerde rekenonderwijs. Dit alternatief was het zogenoemde realistische
reken-/wiskundeonderwijs, dat meer
dan het traditionele rekenonderwijs en
de formele new math op de realiteit
en de werkelijkheid van de kinderen
betrokken is.
Hoe slaagde Wiskobas erin het onderwijsveld zo vlug voor de nieuwe rekenaanpak te winnen?
Het antwoord daarop is tweeledig. Ten
eerste door zelf met de leraren op de
Dreesschool een aansprekende voorbeeldmethode te ontwikkelen die in
1977 aan de educatieve uitgeverijen
overhandigd werd. En ten tweede door
(aanstaande) leraren, pabo-docenten,
onderwijsbegeleiders, onderzoekers,

inspecteurs via (na)scholingscursussen en kaderconferenties
zelf te laten ervaren, dat de traditionele rekenaanpak niet toereikend was en te betrekken bij het nadenken over de richting
waarin het reken-/wiskundeonderwijs herzien kon worden.
In het begin van de jaren ’80 verschenen de eerste reken-/
wiskundemethoden die op de Wiskobasvisie waren geënt.
Het gevolg van een en ander was echter dat zich een tweedeling in het methodebestand begon af te tekenen. De noodzaak van een nationale consensus over de (in)richting van het
reken-/wiskundeonderwijs op de basisschool deed zich steeds
sterker gevoelen.
In 1984 namen Treffers en De Moor het initiatief om een nationaal leerplan te ontwikkelen; in 1989 verscheen de ‘Proeve
van een Nationaal Programma’ waaraan door tientallen deskundigen, na consultatie van honderden betrokkenen (leraren
basisonderwijs, pabo-docenten, onderwijsbegeleiders, onderzoekers), was gewerkt. Dit baken voor leerboekenschrijvers en
toetsontwikkelaars ging vanaf 1990 als officieus leerplan fungeren. De (voorlopige) eindtermen en wat later de kerndoelen, die door de overheid voor het reken-/wiskundeonderwijs
op de basisschool werden vastgesteld,
sloten naadloos bij de Proeve-doelen
aan. Daarmee werd de door Wiskobas
in gang gezette vernieuwing de facto
van een overheidsstempel voorzien en
kregen nieuwe methoden ruim baan.
Bij de eerste periodieke peiling van het
onderwijsniveau (PPON) in 1987 had
ongeveer 10 procent van de leerlingen
eind groep 8 met een nieuwe realistische rekenmethode les gehad. Tien
jaar later bij de derde peiling liep dat
percentage op tot 75 en bij de vierde
peiling in 2004 was de methodemarkt
volledig vernieuwd. Hoe pakte deze
vernieuwing uit?
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Een geslaagde vernieuwing?
Om deze vraag te beantwoorden, vergelijken we de goedscores
van de acht rekenopgaven die zowel in 1987 als in 2004 –
dus bij het begin van de rekenrevolutie en aan het voorlopige
einde ervan – via een individuele toetsafname zijn gepeild.
De voorbeelden zijn ankersommen die model kunnen staan
voor het rekenonderdeel dat ze representeren.
Acht ankersommen

‘87

‘04

60%

69%

2. 2 Kilo kuikenbouten kosten € 8,98.
De chef van een restaurant koopt 10 kilo kuikenbouten in.
Hoeveel moet hij betalen?
60%

69%

3. Yvonne rekent uit op haar rekenmachine
715,347 + 589,2 + 4,553 = 13091
Bij het opschrijven van het antwoord
is ze de komma vergeten.
Wat moet het antwoord zijn?

71%

1. Wilma is 153,6 cm lang.
Vorig jaar was haar lengte 146,7 cm.
Hoeveel is Wilma sinds vorig gegroeid?

27%

Cijferen

4. In de prijzenpot zit € 6327,75.
Er zijn 8 winnaars die dit met
elkaar moeten delen
Hoeveel geld moet ieder dan
ongeveer krijgen?
Rond af op honderd euro.

35%

66%

5. Hiemden heeft ruim 50.000 inwoners
Een ½% van die inwoners is ouder dan 80 jaar
Dat zijn ongeveer …… mensen.

41%

58%

6. Ongeveer ¾ deel van de leerlingen van de
Plerikschool komt lopend naar school.
Van de rest wordt de helft gebracht en
komt de helft op de fiets.
Welk deel van de leerlingen van deze school
komt op de fiets?

43%

75%

7. De ijscoman heeft berekend dat hij
per 10 ijsjes het volgende verkoopt:
- 2 bekertjes
- 3 hoorntjes
- 5 waterijsjes
Hij bestelt 700 ijsjes.
Welke verdeling houdt hij aan?
…. bekertjes
…. hoorntjes
…. waterijsjes

56%

76%

8. Koptelefoons van € 60,-- nu met 30% korting.
Hoeveel moet je nu voor een koptelefoon betalen? 42%

71%

(De eerste vier opgaven móeten uit het hoofd berekend worden en
bij de andere kán dat desgewenst.)
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Zijn de goedscores van 1987 en 2004 misschien per ongeluk verwisseld? Afgaand op berichten over de ‘dramatische’
teruggang die men hier en daar kan vernemen, zou je zeggen
van wel. Maar alle gegevens kloppen; we hebben geen voordelige selectie gemaakt.
Niet alleen de goedscores verschillen, maar vooral ook de
oplossingsmethoden zijn anders. In de peiling van 2004 rekenen de kinderen handiger, met meer inzicht en minder hoofdcijferend.
In opgave 3 bijvoorbeeld, de Yvonne-som, gaf in 1987 één
op de drie leerlingen het antwoord 13,091, omdat de meeste
getallen drie cijfers achter de komma hebben, terwijl in 2004
nog maar één op de tien zo redeneerde.
En bij opgave 8, de kortingsom, rekenden in 2004 twee van
de drie leerlingen via ‘10% is gelijk € 6’. Dat deed in 1987 (met
guldens) bijna geen enkele leerling. Toen werd nog klakkeloos
het 1%-pad gevolgd, dat leidde naar 30 x 0,60 = ..., wat vaak
fouten tot gevolg had.
Al met al geeft dit achttal voorbeelden een behoorlijke indruk
hoe het rekenonderwijs er nu voorstaat in vergelijking met het
‘traditionele’ tijdperk van de jaren ’80 – de resultaten van de
wat kleinere individuele peiling blijken namelijk nauwelijks van
de standaardpeiling te verschillen.

Helaas ontbreken vergelijkende opgaven over inzicht in getallen en getalrelaties, een nieuw rekenonderdeel waarop sinds
1987 samen met schattend rekenen de grootste vooruitgang
is geboekt.
En ook cijfersommen worden node gemist. Want die zouden,
gelet op de actuele rekendiscussie, wat meer duidelijkheid
over dit heikele rekenonderdeel kunnen verschaffen.
Wel beschikken we over de gegevens van drie toetsitems die
in 2004 individueel zijn afgenomen.
Goedscore
704 x 25 = …		
71%
736 : 32 = …
84%
7849 : 12 = …
60%
In de standaardpeiling bleken de scores echter aanzienlijk
lager. Relatief veel leerlingen, bijna de helft, berekenden deze
opgaven uit het hoofd. In de individuele peiling werden de
leerlingen echter aangezet om de uitwerking op te schrijven,
met het gevolg dat de resultaten bijna 30 procent hoger lagen.
Een uitzonderlijke stijging, omdat het verschil tussen de standaardpeiling en de individuele afname bij de dertig andere
opgaven, die op deze wijze in de vier peilingen van 1987 tot
2004 zijn getoetst, gemiddeld slechts 4 procentpunten is.
Een ander sprekend voorbeeld is de opgave ’99 x 99 = …’.
De goedscore hiervan is bijzonder laag: 43 procent. Dat komt
vooral omdat bijna de helft van de kinderen de berekening
handig uit het hoofd probeert te maken. Maar dat blijkt slechts
één op de drie goed te lukken.
Op dit punt hebben de critici van het bestaande rekenonderwijs het gelijk aan hun kant: de leerlingen moeten meer
dan nu vaak gebeurt hun berekening noteren; de leraar dient
daarop nauwlettend toe te zien. De vraag is of dit steeds minder gebeurt nu het onderwijs meer dan vroeger op zelfstandig
rekenen wordt ingericht.

In het Nederlandse rekenlandschap heeft naast het lijnrechte
cijferkanaal ook altijd een meanderende hoofdrekenstroom
gelopen 1). Die manifesteerde zich in de tweede helft van de
vorige eeuw ondermeer in Nieuw Rekenen en zijn voorlopers
en in Wereld in Getallen 2).
Het is interessant om de resultaten van de laatstgenoemde
methoden te vergelijken met die van de laatste dominante
methoden uit de cijferrichting, te weten Naar Zelfstandig
Rekenen en NiveauCursus Rekenen. Interessant, omdat daaruit naar voren komt hoezeer de prestaties van de schrale
cijferaars over de hele linie achterblijven bij die van de rijke
rekenaars. Op alle onderdelen uit de eerste drie periodieke
rekenpeilingen van het Cito scoren Nieuw Rekenen en Wereld
in Getallen aanzienlijk hoger dan Naar Zelfstandig Rekenen
en NiveauCursus Rekenen – meestal
significant, en gemiddeld met een verschil van 0,4 standaarddeviatie, ongeveer 10 procentpunten. Daarbij scoort
Wereld in Getallen van alle methoden
– dus zowel van de traditionele als van
de realistische methoden – op vrijwel
alle 24 onderdelen als beste 3 ).
Hoofdrekenen en schattend rekenen
zitten goed leren cijferen en de toepasbaarheid ervan blijkbaar niet in de
weg, integendeel.
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Tweestromenland

Hoe komt het dan dat de prestaties bij het cijferen, met name in
de laatste peiling, wat zijn teruggelopen? Wel, dat heeft zoals
Wereld in Getallen laat zien, in
principe niets met de realistische
rekendidactiek te maken, maar
veeleer met de al dan niet nagestreefde doelstellingen.4 ) Niet
iedere vernieuwde methode
besteedt evenveel tijd – zeg bij
elkaar genomen zo’n 50 lesuren
– aan het systematisch en doelgericht aanleren van de standaardprocedures van het cijferen
of varianten ervan, zoals bij het
staartdelen. Ook beginnen verschillende methoden nogal laat
met cijferend vermenigvuldigen
en delen, dat wil zeggen pas
medio groep 7.
In ieder geval zijn de genoemde
resultaten van Nieuw Rekenen en Wereld in Getallen voldoende reden om de daarin
gekozen aanpak van het leren
cijferen niet aan de kant te zetten. Bovendien zouden deze
resultaten de huidige cijferlobby
in Nederland om terug te keren
naar het door de feiten achterhaalde mechanistische rekenonderwijs te denken moeten geven …
Gelet op het voorgaande is het opmerkelijk dat de Stichting
Goed Rekenonderwijs (SGR) een nieuwe methode gaat ontwikkelen waarin de nadruk (opnieuw) op mechanistisch cijferen komt te liggen
De uitstekende realistische methode Wereld in Getallen
besteedt namelijk ook veel aandacht aan het cijferen: de leerlingen krijgen daarin niet minder dan 1250 kale sommen voor
optellen en aftrekken, 1000 voor vermenigvuldigen en 750
voor delen aangeboden – een hoeveelheid oefenstof die globaal overeen komt met die van de traditionele rekenmethoden, al zijn de getallen waarmee gecijferd wordt aan het einde
van de leergang wel kleiner dan die van destijds.
Wellicht zou men met minder kunnen volstaan – zeg grofweg
de helft – maar daarover kan men van mening verschillen; er
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zullen zelfs rekendeskundigen zijn die vinden dat het cijferen
helemaal afgeschaft dient te worden. Waarover vrijwel allen
het echter wel eens zullen zijn, is dat de methode-uitspraak van
Van de Craats 3 ) nauwelijks serieus
kan worden genomen. En hetzelfde
geldt uiteraard voor de karikatuur die
hij en de zijnen bij herhaling en op
megafoonsterkte van het realistische
rekenonderwijs geven. 5)

Modern rekenonderwijs

hoe benedenmaats de prestaties daarvan waren. Deze wetenschap is met het oog op toekomstige methode-keuzen van
grote waarde. Pas op met de nieuwe ‘cijfermethode’!
In de moderne rekenprogramma’s krijgen getalinzicht, hoofdrekenen, schatten, toepassingen en het verstandig
gebruik van de rekenmachine wereldwijd meer nadruk, terwijl cijferen zijn
dominante positie verliest en een passender plaats krijgt toegewezen.

Het rekenonderwijs is de afgelopen
25 jaar wereldwijd ingrijpend gewijzigd. Dit werd mede veroorzaakt
door de slechte resultaten van het
sterk op cijferen gerichte rekenonderwijs. In Nederland weten we dankzij
de periodieke peilingen van het Cito

Adri Treffers en Marja van den
Heuvel-Panhuizen zijn respectievelijk
emeritus-hoogleraar en hoogleraar
reken-wiskundedidactiek aan het
Freudenthal Instituut, Universiteit
Utrecht
Fotografie: Felix Meijer

Noten
1. De rekendidactische fundering van de genoemde ‘hoofdrekenmethoden’ is behalve aan de methode van Diels en Nauta ontleend aan Gelder,
L. van (1959) die niet alleen talrijke voorbeelden van hoofdrekenstrategieën geeft, maar ook het kolomsgewijze staartdelen behandelt.
In de methoden Boeiend Rekenen en Nieuw Rekenen wordt deze ‘nieuwe’ staartdeling praktisch uitgewerkt. Trouwens ook in het buitenland is
deze kolomsgewijze staartdeling al sinds jaar en dag in gebruik.
2. Zie voor een nadere analyse van de genoemde methoden Jong, R.A. de (1986). De huidige reken-/wiskundemethoden vormen ten aanzien van
het cijferen en speciaal het cijferende vermenigvuldigen geen eenheid.
De leergangen van de twee huidige methoden met het grootste marktaandeel, Pluspunt en Wereld in Getallen, verschillen bijvoorbeeld
aanzienlijk.
Pluspunt volgt vooral het exploratietraject, terwijl Wereld in Getallen het cijferen tweesporig aanpakt en betrekkelijk veel aandacht aan het
oefenen besteedt.
3. Van de Craats merkt in de NRC van 30-09-08 over de realistische rekenmethoden op: ‘Ze zijn alle zes even slecht, dus wat heeft het dan voor
zin ze te gaan vergelijken.’
4. De vigerende ministeriële eindtermen bevatten duidelijke doelstellingen voor het cijferen.
Zie in dit verband de TAL-brochure (Van den Heuvel-Panhuizen e.a., 2001). Cijferend vermenigvuldigen wordt hierin als een differentiële
doelstelling aangemerkt die op driekwart van de leerlingen van toepassing is.
5. Zie in dit verband Van den Heuvel-Panhuizen (2009).
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Het gaat niet goed met het rekenonderwijs. Het bedrijfsleven klaagt dat jonge mensen niet kunnen rekenen,
verpleegsters en artsen worden op rekencursus gestuurd, de onderwijsinspectie stelt vast dat een kwart van
de basisscholen rekenzwak is, de nieuwste wiskundeboeken in de brugklas beginnen met een stoomcursus
rekenen. Het mbo klaagt dat ze daar het oude niveau van de beroepsopleiding niet meer kunnen halen. Dat
leerlingen grove fouten maken in eenvoudige optellingen en delingen. En vanuit het praktijklokaal voor
een simpel sommetje als 11 min 3 teruglopen naar het theorielokaal om hun rekenmachine op te halen.
Leerlingen in de techniek kunnen zelfs op 17-jarige leeftijd nog niet met breuken rekenen. Een mbo-docente
mailde ons: ‘Veel leerlingen hebben helemaal geen weet van ons rekenstelsel en hebben rekenen altijd gezien
als gegoochel. Velen zijn ook van mening dat je rekenen ofwel kan ofwel niet kan. Van rekenregels hebben
ze nooit gehoord en toepassen ervan is dan dus ook bijzonder moeilijk.’

rekenen

Wat is er mis
met ons rekenonderwijs?

Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Wat is er misgegaan?
In dit artikel geven we antwoord op deze vragen. We laten
zien wat er niet deugt in het huidige lesmateriaal en in de
filosofie die erachter zit. Hoe het komt dat matige en zwakke
leerlingen door de moderne rekenmethodes tot wanhoop
worden gedreven? Hoe het mogelijk is dat zelfs de beste kinderen op school niet meer leren hoe je vlot en zonder fouten
getallen kunt optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
En daarna geven we aan langs welke wegen verbeteringen
mogelijk zijn.

Realistisch rekenen en constructivisme
In de afgelopen twintig jaar is het Nederlandse rekenonderwijs steeds meer in de greep gekomen van de ideeën van het
Utrechtse Freudenthal Instituut, dat van mening was dat het
oude rekenen niet deugde. Realistisch rekenonderwijs noemen ze hun filosofie: rekenen moet je niet ‘kaal’ doen, maar
inkleden in verhaaltjes die passen bij de leefwereld van kinderen. Kinderen moeten hun creativiteit gebruiken om zelf
oplossingen te bedenken voor rekensommetjes. Dat heet constructivisme en het idee erachter is dat je alleen maar iets kunt
leren als je het zelf bedacht hebt.
Maar de praktijk is weerbarstiger dan het idealisme van de
schrijftafel. In de Volkskrant (21 maart 2009) beschrijft oudinspecteur Hans van Dael zijn bezoek aan een willekeurige
Amsterdamse school: ‘Daar heeft 65 procent van de leerlingen een achterstand van een à twee jaar met rekenen. Ik heb
achterin een klas gezeten, en dan zie je dat een aantal kinderen helemaal niets doet. Die zijn opgegeven. De leerkracht
zie je worstelen. Hij geeft een som op en de leerlingen gaan
door elkaar heen roepen wat voor oplossingsstrategieën er
allemaal mogelijk zijn. Sommige leerlingen komen met zulke
bizarre oplossingen, de leerkracht begrijpt niet eens wat er
allemaal gezegd wordt. Slechts op een paar leerlingen kan hij
ingaan.’ Van Dael vat samen: ‘Ik heb een rekenles gezien met
rendement nul, maar de leerkracht heeft zich het schompes
gewerkt.’

Te moeilijk?
Is rekenen gewoon te moeilijk voor de meeste kinderen?
Douwe Sikkes, leerkracht aan Het Palet in Arnhem, een school
voor moeilijk lerende kinderen, doorgaans met een IQ beneden
de 80, bewijst het tegendeel. Door een uitgekiende oefenmethode via een spannend balspel traint hij elke dag systematisch zijn kinderen in hoofdrekenen en taal. Ze genieten ervan
en Sikkes bereikt resultaten waar de meeste gewone scholen
zelfs aan het eind van de achtste groep niet aan kunnen tippen. Zijn kinderen rekenen als de besten, omdat ze alle basisvaardigheden geautomatiseerd hebben: optellen en aftrekken
met kleine getallen, alle tafelproducten, halveren, verdubbelen, heen en terug tellen met een en met tien, met honderd
en duizend, dwars door het stelsel heen. Het zit er allemaal in.
Sikkes begint er elke schooldag mee in zijn klas: zeer geconcentreerd oefenen met de bal, waarbij iedereen oplet en meedoet. Elk kind werkt op zijn eigen niveau en bijna iedereen
gaat razendsnel vooruit. Ook schriftelijk rekenen wordt op die
manier aangepakt. Sikkes gebruikt rekenbladen die voor en
achter met rijen sommen zijn gevuld. De kinderen maken snel
tientallen rijtjes. Makkelijk beginnend voor de automatisering
en later, als ze hun niveau hebben bereikt, hard werkend om
de nieuwe stof de baas te worden. Ze doen het met plezier,
omdat ze zien dat ze echt grote vorderingen maken.
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Het lijkt allemaal vanzelfsprekend: als je een vaardigheid onder
de knie wilt krijgen, moet je veel en systematisch oefenen.
Of het nu om voetballen gaat, om pianospelen of om woordjes leren voor een vreemde taal, zonder veel en systematisch
oefenen lukt het niet. Pas als je technische basis vlekkeloos
in orde is, mag je in de eredivisie meedoen. Je kunt geen
muziekinstrument leren bespelen, als je geen toonladders en
akkoorden wilt oefenen.

hebben, mogen de slimmeriken natuurlijk in speciale gevallen
best ‘handige’ bekortingen aanbrengen, maar dat is bijzaak.
Het gaat ook om het zelfvertrouwen dat je uitstraalt, omdat je
weet dat je elke som, hoe makkelijk of moeilijk ook, de baas
kunt. Dat rekenen geen geheimen meer voor je heeft. Vroeger
was dat vanzelfsprekend, nu is het helaas een grote uitzondering, ook bij veel leerkrachten.
Daar komt nog iets bij. In hun ijver om het rekenonderwijs op
de schop te nemen, hebben de Freudenthalers nieuwe rekenmethodes bedacht, het zogenaamde kolomsgewijs rekenen.
De effectiviteit daarvan is nooit aangetoond, integendeel. In
de Cito-publicatie Onderwijs op peil (Van der Schoot, 2008,
p. 21) lezen we ‘Ook blijken nieuwe algoritmische oplossingsstrategieën (de zogenaamde kolomsgewijze algoritmen
voor optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) minder
vaak te leiden tot een correct antwoord dan traditionele strategieën.’ Kolomsgewijs rekenen werkt ook alleen maar voor
kleine getallen; bij grotere getallen is het hopeloos omslachtig, met daardoor een grote kans op rekenfouten.

Rekenroutine
Ook rekenen in projectvorm is alleen maar leuk en effectief, als je de basisvaardigheden onder de knie hebt. Je moet
gewoon routinematig getallen kunnen optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen en delen. Het is toch ontzettend zonde van
je werkgeheugen, als je iedere keer moet nadenken hoeveel
6 keer 7 is, of zelf moet zien uit te vinden hoeveel vierkante
centimeters er in een vierkante meter passen? Om nog maar
te zwijgen van de rampen die een verpleegster kan aanrichten
als ze niet weet hoeveel cc er in een centiliter gaan.
Begrijp ons goed: we zijn helemaal niet tegen ‘realistische’
contexten, integendeel. Juist bij rekenen liggen de leuke
en nuttige toepassingen voor het oprapen. Terecht dat de
moderne rekenboekjes daar ook veel aandacht aanbesteden.
Maar om de basis goed te krijgen, moet je ook veel oefenen.
Gewoon, met kale sommen, systematisch opgebouwd, zodat
je de nodige rekenroutine stap voor stap opbouwt. En daar
schort het in het huidige lesmateriaal aan. Er zijn te weinig
oefeningen. En als er al rijtjes sommen in de boekjes staan,
bevat elke nieuwe som weer een nieuw probleem. ‘Productief
oefenen’ heet dat. Maar de truc die in de vorige som werkte,
brengt je bij de volgende som op een dwaalspoor. Geen wonder dat matige en zwakke leerlingen de kluts kwijtraken. ‘Handig rekenen’, het paradepaardje van het Freudenthal Instituut
waarbij elke som op zijn eigen ‘creatieve’ manier moet worden
opgelost, is voor de meeste kinderen een ramp.

De standa5ardrecepten
In feite is er voor iedere rekenbewerking, optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen en delen, en voor elke soort getallen, hele
getallen, kommagetallen en breuken, één altijd werkend standaardrecept. Twaalf recepten in totaal. Die twaalf recepten
vormen de basis die elk kind moet beheersen aan het eind
van de achtste groep of eerder. Als kinderen ze onder de knie
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Ook veel Freudenthalers vinden daarom dat deze methodes
later door de traditionele rekenrecepten moeten worden vervangen. Maar dat gebeurt lang niet altijd. Voor optellen en
aftrekken wordt meestal tussen groep 4 en groep 6 op de
traditionele recepten overgeschakeld, maar ook in de groepen
7 en 8 komt het nog vaak voor. Bij vermenigvuldigen en delen
is de zaak nog dramatischer: daar vindt de omschakeling op
de traditionele recepten veel later of helemaal niet plaats. Eén
op de zeven leerkrachten laat kinderen, ook in groep 8, alleen
maar kolomsgewijs vermenigvuldigen.

Tweedeling
In veel gevallen vindt er al in groep 6 een tweedeling plaats:
de ‘slimme’ kinderen krijgen dan de traditionele rekenmethodes uitgelegd, maar de kinderen die in de ogen van de leerkracht minder slim zijn, krijgen speciaal rekenmateriaal waarin
alleen nog maar kolomsgewijs wordt gerekend. Daardoor zijn
zij vanaf dat moment aangewezen op een zogenaamd ‘functioneel’ rekentraject, dat alleen maar kan uitmonden in een
laag vmbo-advies aan het eind van de basisschool. Van deze
tweedeling worden de ouders onkundig gehouden. Zij ontdekken pas in groep 8 dat hun kind in feite nog op het niveau
van groep 6 of lager rekent.

rekenen

Critici van het realistische rekenen hebben zich verenigd in
de Stichting Goed Rekenonderwijs, die samen met uitgeverij
Noordhoff in 2010 een nieuwe rekenmethode voor de basisschool op de markt brengt, genaamd Reken zeker, waarin
voor kolomsgewijs rekenen geen plaats is en waarin degelijke,
beproefde rekenmethodes en goed oefenmateriaal centraal
staan. Maar in Reken zeker vind je ook veel contextopgaven
en leuke rekenpuzzels. Dat zijn de positieve verworvenheden
van het realistische rekenen en die moeten natuurlijk behouden blijven. Het is daarom volkomen onjuist om de nieuwe
methode als nostalgisch of ouderwets te bestempelen; de
auteurs, ervaren basisschoolleraren, en de uitgever staan
garant voor een effectieve, eigentijdse methode die al in 2009
in pilotscholen zal worden beproefd.

Zorg ervoor dat kinderen sommen netjes met pen
en papier maken. Dwing ze ook eenvoudige opgaven volledig uit te schrijven en laat ze zien dat ze op
die manier hun eigen uitwerkingen en antwoorden
zelf kunnen controleren. Dat geeft direct al spectaculaire verbeteringen bij de (Cito-)tussentoetsen
en de eindtoets. Laat je inspireren door Douwe
Sikkes en schaam je niet om veel en systematisch
te oefenen. De kinderen zullen je dankbaar zijn. En
- we weten het: de huidige methodes maken het
haast onmogelijk, maar sla kolomsgewijs rekenen
gewoon over en leer de kinderen gelijk stap voor
stap de traditionele rekenrecepten. Dat scheelt je
zeker anderhalf jaar. Zorg voor een systematische
opbouw van de stof, waarbij je eenvoudig begint
en de moeilijkheid van de opgaven langzaam
opvoert. Ook dat is met de huidige methodes, die
voortdurend van de hak op de tak springen, geen eenvoudige zaak, maar het is de moeite waard. En, last but not least,
voorkom een tweedeling. Geen enkel kind mag halverwege
de basisschool worden afgeschreven. Ook minder intelligente
kinderen kunnen goed leren rekenen, als het onderwijs maar
goed is. Wantrouw ‘functioneel rekenonderwijs’ dat erop
neerkomt dat matige en zwakke kinderen eigenlijk helemaal
niet meer leren rekenen.
Prof. dr. J. van de Craats (j.vandecraats@uva.nl) en
drs. G.L.M. Verhoef (glm.verhoef@chello.nl)
zijn respectievelijk adviseur en bestuurslid van de
Stichting Goed Rekenonderwijs.
Fotografie: Felix Meijer

Wat kunnen we nu al doen?
Wat kun je als school nu al doen om je rekenonderwijs te verbeteren? Elk team kan direct al grote stappen voorwaarts zetten. In de eerste plaats door de overvloed aan contextopgaven
in de huidige methodes in te perken. De nadruk op verhaaltjes
en contexten is veel te ver doorgeschoten. Kijk kritisch naar al
dat materiaal. Kan het niet wat minder? Leren de kinderen er
echt iets van of kost het alleen maar tijd? In de tweede plaats
door veel meer sturing te geven aan verkennende klassengesprekken over rekensommen. Leg de nadruk op goede, altijd
werkende rekenmethodes met pen en papier. Gooi ‘handig
rekenen’ de deur uit: dat is leuk voor extreem goede kinderen
die er plezier in hebben. Voor de grote meerderheid is het een
ramp die alleen maar verwarring en frustratie oplevert.

Literatuur
Braams, T. en Milikowski, M. (red.), 2008, De gelukkige rekenklas,
Boom, Amsterdam.
Deze bundel bevat kritische essays over het rekenonderwijs en ook
een beschrijving van de methode van Douwe Sikkes, ‘de meester met
de bal’.
Website
www.bonrekenhulp.nl (een site met gratis oefenmateriaal op elk
rekenniveau, achtergrondinformatie en nuttige links.)
www.goedrekenonderwijs.nl (de website van de Stichting Goed
Rekenonderwijs)

Een jaar of zes geleden heb ik (meester Sikkes, red.) een boek over de hersenen bestudeerd. Daaruit leerde ik dat je sneller
automatiseert als je meerdere delen van de hersenen gebruikt. Dat was de aanleiding om de bal erbij te nemen...
Elke rekenles wordt eerst een kwartier geoefend. De kinderen zitten aan hun tafel en luisteren geconcentreerd naar de som
die de meester zegt, terwijl ze kijken naar de bal die direct daarna een van hen zal worden toegeworpen. De toegeworpene
vangt de bal, rekent de som uit en tegelijk als hij het antwoord zegt, gooit hij de bal terug naar meester Sikkes…
(Uit: De gelukkige rekenklas, Tom Braams en Marisca Milikowski, Boom, 2008, pag. 172,)
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Realistisch rekenen
en Jenaplan Mark Sanders
Jenaplan en realistisch rekenen zijn beide visies op goed onderwijs die prima bij elkaar passen. Het is daarom
vreemd dat rekenen op veel jenaplanscholen vooral in niveaugroepen plaatsvindt en niet in stamgroepen.
In dit artikel worden beide visies met elkaar vergeleken om te komen tot een verklaring van dit fenomeen.
Vervolgens wordt een aanzet gegeven voor een mogelijke verbetering van het rekenonderwijs.
Rekenen door
de hele school heen
In een bovenbouwgroep geeft de groepsleider om negen uur, aan het einde van
de kring, aan dat de rekenles begint.
De kinderen van groep 7 en 8 staan op
en verlaten het lokaal. Een minuut later
komen de kinderen van groep 6 uit de
andere bovenbouwgroep binnen en gaan
zitten. De groepsleider geeft aan waar ze
zijn in de methode en de kinderen pakken hun spullen erbij. De les begint en de
groepsleider volgt de methode. Tijdens
de les besteedt hij aandacht aan verschillen tussen kinderen door extra instructie
te geven aan de instructietafel of door bij
hen langs te gaan.
Opvallend? Ja! Het lijkt erop dat rekenen/
wiskunde één van de weinige vakken is
waarbij het jenaplanonderwijs afwijkt van
één van haar basisprincipes om uit te gaan
van verschillen. Bij dit vak wordt de organisatievorm ‘stamgroep’ verlaten en hoor ik vaak het begrip
‘niveaugroepen’ terug. Er zijn twee aannames die daarbij
afwijken van de jenaplangedachte:
• de leeftijd wordt als ordeningsprincipe gebruikt om het
niveau van kinderen aan te geven;
• in een groep horen kinderen bijeen te zitten van hetzelfde
niveau.
De meest gebruikte methodes voor rekenen-wiskunde zijn
gebaseerd op de uitgangspunten van realistisch rekenen. Passen deze uitgangspunten dan niet bij de basisprincipes of de
kwaliteitscriteria van het jenaplanonderwijs?

Vergelijken
Realistisch rekenen gaat uit van vijf principes, waarbij het eerst
genoemde begrip iets zegt over het leren van het kind en het
tweede begrip aangeeft op welke wijze je hier in het onderwijs rekening mee kunt houden.
• Construeren & concretiseren
• Niveaus & modellen
• Reflectie & eigen producties
• Sociale context & interactie
• Structuur & verstrengelen

Construeren en concretiseren
Het leren van kinderen is een actief proces waarbij zij zelf betekenis geven aan nieuwe informatie. Zij doen dit door steeds actief
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nieuwe kennis en vaardigheden te koppelen aan bestaande
kennis en vaardigheden. Het onderwijs kan hieraan bijdragen
door zoveel mogelijk aan te sluiten bij deze bestaande kennis
en vaardigheden. Een van de belangrijkste middelen daarbij is
het concretiseren. Hierbij wordt zoveel mogelijk gezocht naar
relaties met de eigen wereld van het kind.
Vergelijk je dit met de uitgangspunten van het jenaplanonderwijs dan zie je veel overeenkomsten. Ook het Jenaplan gaat
uit van een actief lerend kind en probeert zoveel mogelijk de
wereld in de groep te halen of de groep naar de wereld te
brengen. Ervaringsgericht onderwijs is één van de kwaliteitscriteria waarmee onder andere aangegeven wordt dat de ervaringen van kinderen centraal moeten staan in het onderwijs

Niveaus en modellen
Kinderen leren rekenen door steeds verschillende niveaus te
doorlopen. Deze niveaus kunnen omschreven worden als (a)
concreet – handelend, (b) schematisch –verbaal en (c) mentaal
– formeel. Het onderwijs zal moeten aansluiten bij het niveau
van het kind en streeft naar niveauverhoging. Een belangrijk middel daarbij is het model: een eenvoudige weergave
van de concrete werkelijkheid. Een mooi voorbeeld daarvan
is het busmodel. Bij het bovenste plaatje in het kader is nog
een concrete context te zien, waarbij een bakker drie taartjes
komt toevoegen aan een doos met vier taartjes. Langzaam

Reflectie en eigen producties
Rekenen is meer dan oefenen. Het is belangrijk dat een kind
denkt en praat over het eigen rekenen en het rekenen van de
ander. Door de eigen handelingen te verwoorden (in gedachte
of hardop) wordt het kind zich bewust van patronen. Belangrijk hulpmiddel daarbij is de eigen productie, waarbij een kind
uitgedaagd wordt om een opdracht voor de ander te maken
en deze ook na te kijken.

rekenen

wordt deze concrete voorstelling abstracter gemaakt door
steeds minder informatie te geven door middel van concrete
beelden. Uiteindelijk is de gebakjessituatie verworden tot een
busmodel waarin zichtbaar wordt dat de oorspronkelijke hoeveelheid (vier) toeneemt met drie. Dit model zou vervolgens
kunnen passen bij iedere toenamesituatie. De kale som zou
een volgende stap in dit proces zijn. Hiermee wordt zichtbaar
dat een model een kind kan helpen om van concreet handelend niveau te komen naar het mentaal formele niveau.

Eén van de kwaliteitscriteria van goed jenaplanonderwijs is het
zinzoekende aspect. Leren is niet klakkeloos overnemen wat
aangeboden wordt, maar kinderen worden geprikkeld zichzelf
vragen te stellen.

Sociale context en interactie

(uit Pluspunt: deel groep 3A)

Jenaplanonderwijs gaat uit van verschillen. Het ziet elk kind als
een uniek individu dat eigen (onderwijs)behoeften heeft. In je
onderwijs moet je aansluiten bij deze behoeften. Dit komt tot
uiting in het kwaliteitscriterium: onderwijs is ontwikkelingsgericht. De ontwikkeling van het kind vormt het uitgangspunt
voor het onderwijs.

Het leren is geen individuele aangelegenheid. Om te kunnen
leren heb je de ander nodig. Realistisch rekenen spreekt van
‘leren van en met elkaar’. Een kind kan wat van de ander leren,
omdat er sprake is van een niveauverschil, maar ook omdat er
sprake is van andere aanpakken. Het luisteren en kijken naar
elkaar, het overleggen over mogelijke aanpakken is voorwaardelijk om te kunnen leren. Interactie is daarbij een belangrijk
instrument. Drie kinderen die elkaar uitleggen op welke wijze
ze 19 x 24 hebben uitgerekend, levert voor elk van hen wat
op. Het kind dat uitlegt dat hij eerst 19 x 25 heeft uitgerekend,
moet kunnen verantwoorden waarom hij dat een makkelijke
som vindt. Het kind dat eerst 20 x 24 heeft uitgerekend vindt
dit namelijk makkelijk. Het derde kind dat de som opsplitst in
10 x 24 en 9 x 24 zal het lastig vinden om een andere som te
zoeken en moet uitleggen waarom je een som mag opsplitsen. Door deze kinderen in een interactieve situatie te brengen
zorg je ervoor, dat zij naast het krijgen van andere oplossingen ook uitgedaagd worden om de eigen oplossing te verantwoorden.
Het derde basisprincipe geeft aan dat de mens voor de ontwikkeling van een eigen identiteit persoonlijke relaties nodig
heeft. De groep speelt daarom een belangrijke rol in een
jenaplanschool. Volgens de kwaliteitscriteria is een jenaplanschool een leef- en werkgemeenschap, waarbij het samen zijn
en leren centraal staat. Daarnaast gaat jenaplanonderwijs uit
van verschillen, waarmee aangegeven wordt dat verschillen benut
kunnen worden om het leren van
kinderen te bevorderen.

Structuur en
verstrengelen
Het rekenonderwijs bestaat uit
een aantal domeinen, zoals meten,
getallen en verhoudingen. Deze
domeinen worden niet gezien als
geïsoleerde eilanden van kennis en
vaardigheden, maar hangen sterk
met elkaar samen. Opgedane kennis in het éne domein is bruikbaar
en soms voorwaardelijk voor het
andere domein. Twee mooie voorbeelden daarvan zijn:

M E N S E N K I N D E R E N 117 mei 2009

11

Verklaring

Het delen en
vermenigvuldigen voor
het gebruik van de
verhoudingstabel
In het afgebeelde figuur
wordt zichtbaar dat bij
het oplossen van een
verhoudingstabel er een
groot beroep wordt gedaan op de verworven
kennis en vaardigheden op
het gebied van vermenigvuldigen en delen.
Een kind moet zien dat zowel het getal 14 als het getal 4 deelbaar is door 2 en dat de som van de deling en vermenigvuldiging samen 10 oplevert. Het is voor een kind noodzakelijk dat
het een netwerk aan vermenigvuldigingen en delingen in zijn
kennissysteem heeft.
Het gebruik van breukenkennis bij het leren van procenten
Breuken en procenten zijn beide vormen om een verhouding
tussen twee getallen aan te geven. De basiskennis van breuken
die kinderen verwerven in groep zes is onmisbaar, wanneer zij
in groep zeven het domein van procenten gaan verkennen. De
beelden die zij hebben van een half en een kwart dienen als
opstap voor 50% en 25%.
Een kind dat leert rekenen wordt zich steeds bewuster van
deze verstrengeling en ontwikkelt structuren om hiermee efficiënt om te gaan.
Jenaplanonderwijs kenmerkt zich door uit te gaan van de
totale ontwikkeling van het kind. Een kind ontwikkelt zich niet
op van elkaar gescheiden deelgebieden, maar ontwikkelt zich
als totale persoon waarbij alle ontwikkelingsgebieden met
elkaar samenhangen.
Principes realistisch rekenen
Construeren & concretiseren

Niveaus & modellen

Reflectie & eigen producties
Sociale context & interactie

Structuur & verstrengelen

Verbeteren
Een mogelijke verbetering van het rekenonderwijs, waarbij
de uitgangspunten van zowel het Jenaplan als het realistisch
rekenen recht worden gedaan is het gerichter kiezen voor volgen of loslaten van de methode.
Het loslaten van de methode is vaak een grote stap, omdat
de strakke structuur van de methode de groepsleider houvast biedt en overzicht geeft op de leerlijn. Daarbij oefent de
methode ook zeer gericht wat later in een toets terugkomt.
Toch kun je alleen de wereld in de school halen, uitgaan van
verschillen, aansluiten bij niveaus en de groep centraal stellen,
als je de methode soms ook dicht durft te laten.

Het meest ideale scenario is dat een groepsleider de methode
gebruikt als bronnenboek. Dat houdt in dat de methode niet
letterlijk gevolgd wordt, maar dat de groepsleider
Kenmerken jenaplanonderwijs
gericht onderdelen van de methode gebruikt die bij
- het kind leert actief
- de wereld in de school halen
zijn groep passen. Zo speelt in de middenbouw het
- de school naar de wereld brengen
domein ‘basisbewerkingen’ een centrale rol. Het ver- elk kind is uniek
kennen van de getallenwereld tot honderd met de vier
- onderwijs is ervaringsgericht
basisbewerkingen staat hierin centraal. Nu worden
- onderwijs is ontwikkelingsgericht
vaak keurig alle opdrachten uit de methode gemaakt,
- elk kind is uniek
terwijl in het dagelijks reilen en zeilen in de klas de
- uitgaan van verschillen
getallenwereld tot honderd een grote rol speelt, zoals
- onderwijs is zinzoekend
bij het aantal dagen in een maand, het aantal pagina’s
- uitgaan van verschillen
in een boek of het aantal kinderen in de groep. Het
- uitgaan van verschillen
- de school is een leef- en werkgemeenschap
ontdekken dat rekenen hoort bij onze wereld gaat
- werken in stamgroepen
vaak makkelijker via deze dagelijkse praktijk dan via
- uitgaan van de totale ontwikkeling
de methode.

Het is opvallend om te zien hoeveel overeenkomsten beide
visies op onderwijs hebben.
Uit bovenstaande blijkt dat het vakconcept realistisch rekenen
en de jenaplanvisie op meerdere punten overeenkomsten vertonen en prima bij elkaar passen. De verwondering over de
geschetste rekenpraktijksituatie is hierdoor alleen maar groter
geworden.
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Een mogelijke verklaring hiervoor ligt wellicht in het
gebruik van de rekenmethode. Het is opvallend dat
de methode op een jenaplanschool, evenals op reguliere basisscholen, een zeer centrale plaats inneemt in
het rekenonderwijs. De rekenmethodes zijn voorzien
van een uitgebreide handleiding, waarin wordt voorgeschreven op welke wijze de groepsleider de lessen
kan geven. In de ontwikkeling van een methode wordt
uitgegaan van de leerlijnen voor de diverse domeinen.
In de planning van de leerstof wordt daarbij gekeken
naar de gemiddelde ontwikkeling van een kind. Daarbij geven de meeste methodes ook handreikingen hoe
om te gaan met differentiatie.
De meeste groepsleiders volgen de methode trouw, omdat
deze hen veel houvast geeft. Het rekenen in de stamgroep
wordt dan als lastig of onmogelijk ervaren, omdat daarmee in
de handleiding van de methode geen rekening wordt gehouden. Het gemiddelde niveau van een jaargroep vormt het uitgangspunt. Het werken in niveaugroepen, waarbij de leeftijd
het niveau aangeeft wordt dan als oplossing gezien.
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Rekenogen
Het werken zonder methode kan niet zomaar gerealiseerd
worden. Een groepsleider moet daarvoor namelijk (a) de
onderwijsbehoefte van de klas scherp in kaart kunnen brengen, (b) ‘rekenogen’ ontwikkelen die rekenkansen zien in de
dagelijkse praktijk en actualiteit, en (c) een zeer concreet beeld
hebben van de leerlijn van de diverse rekendomeinen.

Kortom, de groepsleider ontwerpt rondom
een actualiteit rekenonderwijs voor de
hele stamgroep, waarbij hij onderscheid
kan maken voor de verschillende niveaus.
Het is belangrijk om aan te geven welk
onderdeel van de leerlijn van een rekendomein hiermee aan bod komt. Door dit
zo specifiek mogelijk te benoemen is het
mogelijk een bepaald onderdeel van de
methode over te slaan.

rekenen

Het is daarom verstandig om klein te
beginnen. De groepsleider kiest enkele
momenten waarop de rekenmethode
dicht gelaten kan worden en waarbij met
de hele stamgroep gerekend wordt. Mooie
momenten om hiermee te experimenteren zijn die momenten dat rekenen als het
ware je klas binnenkomt in de vorm van
de actualiteit. Zo gaf een van mijn studenten het voorbeeld van een inzamelactie
van telefoonboeken. In haar school werd
een wedstrijd gehouden waarbij de verschillende groepen zoveel mogelijk oude
telefoonboeken moesten ophalen in de
wijk. Haar klas won en had een enorme
berg aan telefoonboeken opgehaald. De
student zag in deze telefoonboeken een
prima aanknopingspunt voor meetonderwijs. Zij liet haar klas twee schattingen
maken: hoe hoog zou een toren van deze
telefoonboeken worden en welke oppervlakte zou je kunnen
bedekken met deze telefoonboeken?
Door groepjes met een kleine hoeveelheid telefoonboeken te
laten experimenteren liet zij het hen zelf ontdekken. De activiteiten die zij heeft gegeven heeft zij gekoppeld aan de tussendoelen zoals beschreven staan op de TULE-site (www.tule.
slo). Trek je dit voorbeeld door naar een heterogene stamgroep, dan zou je vanuit deze tussendoelen activiteiten kunnen ontwerpen voor elk aanwezig niveau in je groep.

De belangrijkste vaardigheid daarbij is het
herkennen van de leerlijn van een domein
in de methode en deze kunnen vertalen
naar zelf ontworpen rekenactiviteiten. Een
groepsleider moet kunnen aangeven in
welke stappen de kinderen een bepaald
domein doorlopen en hoe deze in de
methode terugkomen. Dit is nodig om
aan te kunnen geven wat het niveau van
het kind is en het onderwijs te laten passen in de ontwikkeling
van het kind. Als je weet in welke stappen een methode een
domein aanbiedt, is het veel makkelijker om soms een stukje
van de methode te vervangen of aan te passen aan de specifieke situatie van de groep.
Mark Sanders is docent rekenen/wiskunde
aan Hogeschool de Kempel in Helmond
Fotografie: Felix Meijer

Levend rekenen dat telt!

Jimke Nicolai

Dit artikel gaat niet over definities, onderzoeken,
marktbelangen, wetenschappelijke stammenstrijd tussen
(socio-constructivistische) realisten en (scholastische)
traditionalisten! Deze bijdrage gaat wel over mooi en
verantwoord reken-/wiskundeonderwijs dat past bij onze
onderwijsopvatting, die samen te vatten is onder de noemer
levend leren: het leven zelf is onze leerschool. Ons leren is
ingebed in het groeps- en schoolleven en we leren voor het
leven. Maar ook dat we heel ons leven (blijven) leren en
dat, vooral, ons leren moet leven. Met voorbeelden uit het
jenaplan- en of freinetonderwijs kunnen we illustreren dat we
de leerstof zowel ontlenen aan de leef- en belevingswereld
van de kinderen als aan de cultuurgoederen die in de
maatschappij als belangrijke middelen worden beschouwd.
(basisprincipe 13)
Leven rekenen vindt zijn oorsprong in het leven van de klas,
het leven van de kinderen, de actualiteit, de andere vakken op
school en of de wiskunde zelf. Levend rekenen gaat dus over
de afmetingen en de prijs van een nieuw stuk vloerbedekking

in de leeshoek, de constructie van feesthoeden voor het verjaardagspartijtje, de omgevallen boom en de storm, de afmetingen en de vorm van de piramiden in Gizeh en de wonderen
van het getal Pi, die we samen her-ontdekken.
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Dat’s andere taal en Dat telt

Het lege aquarium

Werken met levend rekenen moet samenhangend en systematisch zijn. In Dat telt, de titel van een nieuwe publicatie
over levend rekenen, die in 2010 in De Reeks zal verschijnen,
werken we aan een inzichtelijke beschrijving van wat er bij
levend rekenen aan de orde komt en wat kinderen allemaal
leren. Bij het ontwerpen van de bouwstenen voor levend rekenen maken we gebruik van een soortgelijke systematiek als
bij Dat’s andere taal. Bij het schrijven van die publicatie over
levend taalonderwijs baseerden de auteurs zich op gebruikssituaties die zijn te onderkennen bij lezen, schrijven, spreken
en luisteren. Bij levend rekenen baseren we ons op de reken-/
wiskundegebieden: kinder- en klassenleven, actualiteit, andere
vakken en wiskunde zelf. Tijdens het proces ontdekten we bij
elk gebied rekensituaties en deze hebben we uitgewerkt naar
rekengenres. Voor kinder- en klassenleven noemen we de volgende rekensituaties en –genres:

Een voorbeeld uit een rekendagboek van een leraar die
‘levend rekent’. Na de vakantie komt de vraag in de klassenvergadering wat we met het lege aquarium zullen doen. Na
overleg wordt besloten een slootwateraquarium in te richten.
We zullen op slootexcursie gaan. Afspraak is dat materialen
alvast worden verzameld: schepnetten, boekjes, jampotten,
emmers, werkkaarten.
Op een werkkaart over het inrichten van een slootwateraquarium uit het archief staan tips als: Hoe maak je een
Rekensituaties
goede bodem? Hoe was je het zand schoon? Vul
Omgaan met geld
het aquarium voor 1/3 deel met slootwater. Voeg
2/3 deel leidingwater toe.
Zand voor de bodem wordt door twee kinderen uit
Koken
‘de bouw’ gehaald, met de brandslang wordt het
gespoeld en we verzamelen emmers om tijdens de
slootexcursie water mee te nemen.
Ons aquarium is 80 cm lang, 30 cm breed en 30 cm
hoog. Nu is de vraag: Hoeveel slootwater moeten
we dan meenemen? De kinderen bedenken hoe je
Plannen van het werk
dat zou kunnen oplossen. Ze werken ongeveer 10
minuten in de groepjes en komen met drie oplossingen.
Er komen verschillende oplossingen: Je vult de bak
Buitenwerk
tot 10 cm hoogte met emmers van 10 liter en eventueel flessen met leidingwater. Je gaat gewoon
tellen. Dat is een derde deel en zoveel slootwater
moet je ook meenemen.
Je doet lengte x breedte x hoogte en deelt dat
door drie (Hier kwam het probleem naar voren dat
sommige kinderen niet begrepen dat 1000 cm3
=1 dm3 = 1 liter). Dat hebben we ter plekke aan
Knutselen en techniek
elkaar uitgelegd door een dm3 te vullen met 1 liter
en 1000 cm3. De formule l x b x h hebben we nog
eens aan elkaar uitgelegd.
Je doet lengte x breedte x 1/3 van de hoogte. We
Sport & spel
staan nog even stil bij de mogelijkheid om 1/3 van
de breedte te nemen, maar dat maakt niets uit voor
het antwoord.
Iedereen begreep dat de eerste oplossing een hele
mooie was. Heel praktisch. Helaas konden we deze niet uitproberen, omdat de bodemlaag was aangebracht en die wilden
we niet beschadigen voor een ‘rekensom’. De twee andere
manieren maakten geen enkel verschil. Beide keren was het
24 liter.
Bovenstaand voorbeeld geeft in een notendop weer waar het
in levend rekenen om gaat. In en om de klas zijn ‘evenementen’ die als vanzelfsprekend leiden tot rekenen en wiskunde.
Wij grijpen dat aan om er reken-/wiskundeonderwijs van te
maken.
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Rekengenres
klassenkas
zakgeld
bankzaken
winkelen
ontbijt
lunch
eenpansgerecht
hapjes
cake
recepten 1: recepten lezen wegen, inhoud, temperatuur, tijd
recepten 2: recepten in verhouding brengen tot aantal
de duur van iets inschatten,
klok kunnen ´lezen´
uitrekenen hoe lang iets duurt, planning maken
(kalender en klok kunnen gebruiken)
dierverzorging
vijver aanleggen groenten kweken
tuinaanleg vlakverdelingen maken
vormen en figuren en oppervlakte en omtrek daarvan
bepalen
lengte, maar ook gewicht en inhoud bepalen van
opbrengst/oogst
zaden, pootgoed, gelijkmatig verdelen van aantallen
inkopen zaai- en pootgoed
werken met zaaikalender
fietsreparatie
schilderwerk
opbergkist maken
vogelhuisje maken
tijdmeting
chronometer
stopwatch
poules
wedstrijdschema’s

Bij een aantal geselecteerde genres ontwerpen we naar analogie van de leerlijnen in Dat’s andere taal nu leerlijnen voor
Dat telt met dezelfde fase-indeling. Tijdens dit ontwerpproces
worden de kerndoelen scherp in de gaten gehouden, waardoor Dat telt kerndoel-proof zal zijn.

Leerlijnen levend rekenen
Er worden leerlijnen gemaakt voor het werken met de klassenkas, koekjes bakken, kaarten maken, het weerstation,
vogelhuisje maken, tuinwerk, de meet- en weeg- en wiskundehoek. Telkens staan per fase concrete ‘prestaties’ centraal:

Met de leerlijnen hebben groepsleiders en teams
een instrument in handen om hun levend rekenen
gestructureerd te plannen en te organiseren. We zullen aansluitend op de leerlijnen een registratiemodel
maken, dat gekoppeld is aan brevetten waar kinderen aan werken. We vragen ons per gekozen ‘genre’
af op welk niveau kinderen dit moeten beheersen.
Hoe concreter het genre des te eenvoudiger te formuleren.
We nemen het bakken van een cake als voorbeeld.
Hoe maken we een lekkere cake? In het recept staat
aan welke eisen zo’n cake moet voldoen: ingrediënten, hoeveelheden en voor hoeveel personen, bereidingswijze en -tijd, oventijd en de voedingswaarde
per eenpersoonsportie.
Behalve dat je een recept moet kunnen lezen en snappen, kun je er ook uit afleiden welke vaardigheden
je in rekenkundig opzicht moet bezitten: getallen en
maten lezen, afwegen, tijd afstellen en aflezen. Ook
moet je met verhoudingen kunnen werken als je het
recept uitvoert voor een groter of kleiner aantal personen dan waarvoor het is opgesteld.
Bovendien vraagt het maken van een cake om kennis,
zoals waren- en begripskennis over (zelfrijzend) bakmeel en (onverzadigde) vetten. En natuurlijk getallen
en maten, inclusief afkortingen als theelepel/tl, graden Celsius-°C, ¼ , ½ kop, minuten en gram/gr. Dan
gaat het dus om rekenbeschouwing, om wiskundetaal.

Courgette cake
Het recept dat centraal staat in fase 3 van de leerlijn koekjes en cake
bakken
Dit heb je nodig voor een courgette cake:
300 gr zelfrijzend bakmeel
1 theelepel (tl) zout
1 tl bakpoeder
3 tl kaneel
250 gr bastaardsuiker
¾ kop plantaardige olie
2 eieren
50 gr walnoot (fijngehakt)
1 tl vanillesuiker
1 vrij grote courgette
beetje boter

rekenen

bakken van cakes en koekjes, een kasboek bijhouden
of aan de hand van een bouwtekening op schaal een
nestkast voor een vliegenvanger maken.

Bereiding
Schil de courgette en rasp hem daarna.
Mix dan alle droge ingrediënten.
Voeg de eieren toe en meng goed.
Voeg dan de olie toe en meng goed.
Voeg nu de geraspte courgette toe. Goed mengen.
Doe nu alles in een ingevette (boter) bakvorm.
10 minuten de oven voorverwarmen.
Zet de temperatuur op 175 °C.
Plaats de bakvorm in de oven.
Na 60 à 80 minuten is de courgettecake klaar.

Brevet Cake bakken
Kinderen kunnen zelfstandig (alleen, met z’n tweeën of drieën) een
courgettecake bakken voor … personen, die voldoet aan de eisen,
zoals aangegeven in het genoemde recept.
Kinderen moeten aan de lees-, kook- en rekenvaardigheden voldoen
die in het recept genoemd worden. Hetzelfde geldt voor de vereiste
warenkennis.
Kinderen moeten de volgende reken-/wiskundetermen kennen:
theelepel/tl, graden Celsius-°C, ¼ , ½ kop, minuten, gram/gr.

Uit deze concrete genres is gemakkelijk de werkdoelomschrijving af te leiden. Die omschrijving kan
weer dienst doen bij het maken van het bijbehorende
meesterstuk dat kinderen leveren. We presenteren deze in de
vorm van een zogenaamd ‘brevet’: een kaart waaruit blijkt dat
een kind een omschreven doel heeft bereikt.

Het slootwateraquarium
Het aquarium is inmiddels gevuld met slootwater en allerlei
kleine waterdiertjes. Waterschorpioenen verorberen kleine
visjes, schaatsenrijders kunnen op water
lopen en de kinderen ontdekken dat
waterpest echt zuurstofbelletjes produceert. De kleine Anthony van Leeuwenhoekjes kunnen genieten. Levend leren.
Maar de groepsleider is nog niet helemaal
tevreden: de kinderen hebben niet stilgestaan bij het feit dat we het aquarium
niet tot de rand gaan vullen. Ook de dikte
van de bodemlaag is niet meegenomen.
En daarbij: dit probleem is opgelost, maar
zijn ze nu in staat dit te ‘vertalen’ naar
soortgelijke problemen? Oplossing 2 en
3 kunnen wezenlijk verschil uitmaken bij
het berekenen als je kijkt naar aquaria die
niet zo’n passende maat hebben. Daarnaast is en blijft herhaling ook onmisbaar
in het alledaagse leerproces. Vandaar.....
aanvullende opdrachten:
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Stel we hebben een ander aquarium, ook dat moeten we vullen met 1/3...
In tweetallen werken de kinderen aan oplossingen van dit
probleem voor allerlei rechthoekige aquaria van verschillende formaten en een rond aquarium. Volop mogelijkheden
om samen na te denken over handige oplossingsstrategieën,
waarbij gebruik gemaakt kan worden van de eigenschappen
van getallen en bewerkingen. Er zijn mogelijkheden om het
moeilijker te maken door aan te geven tot hoever je het aquarium wilt vullen. Ook kun je het volume van de bodemlaag
variëren. Spannend wordt het als de kinderen de ruimte krijgen zelf te bepalen welk deel van het aquarium ze niet gevuld
willen hebben: “Van dat aquarium van 38 cm hoog laat ik tot
8 cm van de rand leeg”.

Instructie en oefening
Gebruik je naast de leerlijnen een methode? Hoe oefenen kinderen dan het hoofdrekenen en cijferen? Dit zijn de vragen die
zeker in Dat telt van een antwoord worden voorzien.
De lessen levend rekenen kunnen op verschillende wijze vorm
krijgen. Vaak zal de start een gezamenlijk probleem zijn dat
met de hele groep wordt onderzocht. Na verkenning, onderzoek en experiment in kleinere groepjes of soms ook individu-

eel vindt gezamenlijke uitwisseling plaats. Dat kan weer leiden
tot extra uitleg en oefening. In het voorbeeld van het slootwateraquarium zijn deze stappen te onderkennen. In levensrekenboeken van zowel individuele kinderen als van de groep
worden deze ontdekkingen beschreven en bewaard.
Maar we willen nog meer oefenen! Daarbij sluiten we aan bij
de leerbehoeftes van de kinderen. Ook kinderen die rekenen
moeilijk vinden kunnen we hier passend ondersteunen. We
sporen ze aan om ook zichtbaar te maken hoe ver ze zijn met
hun technische rekenvaardigheid. Kunnen ze snel sprongen
maken op de getallenlijn? Welke tafels kennen ze? Kunnen ze
snel cijferend en of hoofdrekenend tot oplossingen komen?
Dit traject zal elke school op eigen wijze vormgeven, maar in
Dat telt willen we daarvoor materialen en middelen aanreiken.
Voor de (persoonlijke) oefening en instructie kan (bestaand)
materiaal worden ingezet. Dat kan bestaan uit werkkaarten,
computerprogramma’s, delen uit rekenmethodes, lespakketten rond bepaalde onderwerpen. En we maken daarnaast
gebruik van een (doordacht) computerprogramma waarmee
kinderen het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen,
breuken en mogelijk nog meer kunnen oefenen. De resultaten
van dat programma leveren input op voor aanvullende instructie en oefening.

Levend rekenen, waarom zou je dat eigenlijk doen?
Een rekenmethode biedt toch volop mogelijkheden?
Wij denken dat dit niet het geval is. De rekenmethode gaat, net als de taalmethode, voorbij aan de
mogelijkheden die de dagelijkse werkelijkheid biedt.
De lesboeken slaan veel onderwijs dood. Leraren op
vernieuwingsscholen werken samen met hun groep
en vanuit de ervaringen van kinderen en vanuit de
grote en kleine actualiteit van elke dag. Ze werken
thematisch, in projectvorm, proberen levend onderwijs te realiseren in authentieke leer- en werksituaties, ingebed in het klassenleven, rekening houdend
met individuele leerstijlen en leerbehoeften. Levend
Leren, dus ook levend reken-/wiskundeonderwijs
kan niet volledig geregisseerd worden door kanten-klare methodes of lespakketten.
(Uit een concepthoofdstuk van Dat telt)

Levend rekenen: dat telt
We willen het werken op scholen zo inrichten en organiseren
dat het past bij de principes en uitgangspunten. Met de ontwikkeling van Dat telt, dat in 2010 zal verschijnen, ontstaan
er nieuwe mogelijkheden voor levend leren. Iedereen die wil
meedenken en –werken, kan reageren.
Jimke Nicolai is directeur van Bureau
Levend Leren, coördinator van De Freinetbeweging
en lid van de werkgroep Dat telt.
Voor informatie en reacties: jimke@freinet.nl.
Fotografie: Felix Meijer

16

M E N S E N K I N D E R E N 117 mei 2009

Er was eens een school in Barendrecht waar de kinderen een hekel hadden aan rekenen. In alle groepen
stond een prachtige rekenkast met rekenspellen. De kinderen liepen regelmatig verlangend langs de kast.
Als de groepsleider dat zag, riep ze naar de kinderen: “Hebben jullie je werk al af?”. De juffen mopperden
na schooltijd regelmatig over de ongemotiveerde kinderen in hun groep en over de lange rekeninstructies
die ze gaven. Aan de stamgroepsleiders kon het niet liggen, zij deden er genoeg aan! Er verstreken enkele
jaren, totdat de inspiratiefee bij hen langskwam.
Op de Dr. Schaepmanschool wordt met driejarige stamgroepen gewerkt, waar de kinderen ook alle instructies krijgen.
De enige methodes die gevolgd werden, waren voor rekenen
en begrijpend lezen. De manier waarop wij rekenonderwijs
vormgaven was niet helemaal naar tevredenheid. De rekenmethode (de Wereld in Getallen) was lastig in te passen in
de blokperiode door de grote hoeveelheid instructies en het
versnipperde aanbod van de rekendoelen.
Kinderen waren niet gemotiveerd om te rekenen door de hoeveelheid sommen en de eenzijdigheid van het inoefenen, in de
vorm van rijtjes maken op papier. In de rekenkast stonden al
diverse rekenspellen die als extra werk gedaan konden worden, maar niet structureel ingezet werden.

Projecttaken toegepast
Samen met de collega’s van de middenbouw waren we er
al snel uit dat het zo niet verder kon. Het grootste punt van
onvrede lag in eerste instantie bij de projecttaken. In deze
taken komen verschillende rekengebieden
aan de orde. Zo kon het voorkomen dat de
kinderen in één les over meten, wegen en
klokkijken werkten. Een gemiste kans, vonden wij. Immers als je vanuit het jenaplanconcept denkt, dan zijn dit uitermate geschikte
onderwerpen die in een cursus aangeboden
kunnen worden. Het voordeel hiervan is niet
alleen dat de kinderen een langere tijd met
één onderwerp bezig zijn, zodat je kunt differentiëren in leerstof, maar ook zijn ze hierdoor meer betrokken en leren ze effectiever
door het uitwisselen van strategieën.
Met elkaar verdeelden we alle projecttaken
in zes deelgebieden:
• Tijd
• Meten en wegen
• Inhoud en oppervlakte
• Plattegronden
• Geld
• Verhoudingen

rekenen

Met het doel
in zicht Caroline Wijnolts en Sigrid Reitsma

tale klok, een eierwekker, een voorbeeldklok, televisiegidsen
enz. In de kist geld zit een kassa, spelletjes over geld, zelfcorrigerende opdrachtkaarten van bijvoorbeeld Varia, namaakgeld
en geldstempels.
De kist bleef ongeveer vijf weken in de groep en werd in de
loop van de tijd steeds meer aangevuld met lesideeën en
materialen. Als de kinderen in de groep bijvoorbeeld werkten met de kist meten en wegen, kwamen de kinderen op
school met meetlinten van IKEA. Het werken met de kisten
zorgde ervoor dat er veel vaker vanuit een reële context gerekend werd en dat de kinderen zelf handelend bezig waren.
Zo zagen we steeds vaker kinderen in en om de school lopen
die bezig waren om van alles op te meten aan de hand van
een vragenlijst. Er werden boodschappen gedaan om aan de
ingrediënten van een recept te komen, zodat er gekookt kon
worden (wegen, inhoud en geld) en de schoolwoonkamer
werd opnieuw ingericht met behulp van zelfgemaakte plattegronden.

Deze deelgebieden kregen ieder hun eigen
kist, met daarin lessen en materialen. Zo is er
bijvoorbeeld een kist tijd met daarin de bijbehorende taken uit het rekenboek met daarop
de doelen, kwartetspellen over tijd, een digi-
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Een eigen methode
Toen we merkten hoe enthousiast wij allemaal werden van deze
manier van werken gingen we
nadenken hoe we het overige deel
van de methode op een andere
manier konden gaan gebruiken.
Wat we wilden, wisten we wel maar
hoe we dat vorm konden geven was
lastig.
We wilden:
• inspelen op de verschillende leerstijlen van kinderen
• instructies effectiever maken, gericht op één doel
• kinderen meer handelend bezig
laten zijn
• samenwerken bevorderen
• druk op het rekenen verlagen
• rekenplezier verhogen
Met het hele team zijn we ons verder gaan verdiepen in de
leerstof. We gingen naar de rekendagen en nodigden iemand
uit die ons vertelde over ‘Levend rekenen’. Dit gaf ons een
enorme ‘boost’, we wilden gaan zorgen voor een duurzame
rekenontwikkeling binnen de school. Deze ontwikkeling
begon hoofdzakelijk in de middenbouw.
We hebben eerst samen de leerlijn rekenen op een rijtje gezet.
Daarna zijn we de methode nog eens grondig gaan bestuderen. We waren er namelijk wel achtergekomen dat we de
methode niet wilden herschrijven en ook niet helemaal wilden
loslaten. Wel wilden we, naast de projecttaken, ook de rest
van het rekenboek op een andere manier gaan gebruiken.

Blokken van vijf weken
We zijn in blokken van vijf weken blijven werken, waarin in de
eerste drie weken elke week een doel wordt aangeboden en
ingeoefend. Er is op deze manier één grote instructie per jaargroep per week. Hierin wordt op verschillende manieren uitleg gegeven, vooral met concreet materiaal.
Het inoefenen gebeurt twee keer per week uit het
boek, door sommen te maken die bij het doel horen.
Kinderen kunnen hierbij zelf de keuze maken uit een
selectie van sommen behorende bij het doel.
Twee keer per week wordt er met materiaal, passend
bij het doel, gewerkt uit de rekenkast en minstens één
keer per week oefenen de kinderen op de computer.
De vierde week gebruiken we voor de afsluitende toets
van het blok uit de methode. In deze week bespreekt
de stamgroepsleider de toets individueel met kinderen. Samen bekijken ze welke doelen er nog geoefend
moeten worden. In de vijfde week gaan de kinderen
dan met hun eigen leerpunten aan de slag.

De rekenkast
Door deze manier van werken ontstond de behoefte
om alle materialen op een andere manier te organiseren. De rekenspellen en materialen, die voorheen verdeeld waren over de stamgroepen, werden nu op doel
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uitgezocht. Hierbij kun je denken
aan de spelletjes uit de roze rekentorens, zelfgemaakte spelletjes uit
Maatwerk, kaarten van Piccolo en
Varia. Er werd een kast aangeschaft
met 25 vakken waarin alle rekendoelen een eigen plek kregen. Zo is
er een vak voor:
• splitsen tot en met 10
• automatiseren tot en met 10
• de getallenrij tot en met 20
• optellen en aftrekken over het
eerste tiental
• de tafels van 1,2,5 en 10
• de tafels van 3,4,6,7,8 en 9
• inzicht in de getallenlijn tot en
met 100
• een grote en een kleine sprong
op de getallenlijn
Op deze manier is het voor de stamgroepsleiders makkelijk om de juiste
materialen te pakken voor in de groep. In de kast staan ook
mappen, waarin je per jaargroep alle rekendoelen per blok
terugvindt met de daarbij behorende sommen. Ook vind je in
deze map ideeën voor de instructies en verschillende differentiatiemogelijkheden.

Effectief met plezier
De kinderen rekenen nu met meer plezier; ook de kinderen
die minder sterk in rekenen zijn. Voor de stamgroepsleider is
er meer overzicht gekomen in de leerstof. De instructies zijn
effectiever geworden en de toetsresultaten zijn daar ook naar.
Al met al een resultaat om trots op te zijn en motiverend voor
de bovenbouw om op dezelfde manier te gaan werken.
Caroline Wijnolts is locatieleider en Sigrid Reitsma intern
begeleider op de Dr. Schaepmanschool in Barendrecht

rekenen

Een column als aanzet voor een gesprek in het team

Wie oefent moet een duidelijk
doel voor ogen hebben Dolf Janson
Een stelling om met collega’s te bespreken

Antwoordenboekjes werken averechts bij het bereiken van rekendoelen
		
Kies je voor ‘eens’:
Dan moet er wel iets voor in de plaats komen: doelgerichte instructie, zinvolle opdrachten en effectieve oefenvormen en
een echt inhoudelijke nabespreking. Dat vraagt naast een efficiënte planning en organisatie ook vertrouwen in kinderen
en het besef dat leren omgaan met verantwoordelijkheid ook een leerproces is dat geoefend en begeleid moet worden.
Kies je voor ‘oneens’:
Hoe ontdek je dan wat kinderen werkelijk kunnen? En misschien nog belangrijker: hoe zorg je er dan voor dat de kinderen
hun aandacht richten op de dingen die (voor hen) ertoe doen? Hoe voorkom je dan de tegenstrijdige boodschap dat het
gaat om het proces, maar dat ze worden afgerekend op het antwoord? Of denk je stiekem toch dat het ook bij het oefenen alleen maar om goede antwoorden gaat?

Het goede antwoord
Kinderen hebben dikwijls de indruk dat de antwoorden in hun
schrift of werkboek het doel van de rekenles zijn. Groepsleiders bevestigen hen daarin door alleen naar die antwoorden
te kijken of zelf na te laten kijken met antwoordenboekjes en
de foute antwoorden te laten verbeteren.
Zo leren kinderen niet dat ze oefenen om ergens beter in te
worden. Ze moeten bijvoorbeeld met minder tussenstappen
aan hun antwoord komen, of efficiëntere tussenstappen gaan
gebruiken, of minder gaan tellen, of helemaal niet meer tellen, maar een model of ander hulpmiddel gebruiken, of handig gebruik maken van getallen, of ze moeten eenvoudigweg
sneller en zonder aarzeling het antwoord weten. Maar of je
nu alles nog telt of opgaven al gememoriseerd hebt, het antwoord wordt daardoor niet anders. Het leerrendement van
een les valt niet af te lezen van het aantal goede antwoorden.

zo goed lukt. In de nabespreking zal de groepsleider daarbij
stil staan en feedback geven op de manier waarop is getraind.
Wie die laatste vijf ‘moeilijke’ tafelsommen (7x8!) nog niet
kent, moet op dat moment alleen die sommen oefenen en
niet een blad met veel (verschillende) tafelsommen maken,
want daarop komen die bewuste sommen hooguit eenmaal
voor. Doelgericht oefenen is daarom een pleonasme, een kind
dat het doel niet kent, kan niet oefenen. Dat kind kan slechts
sommen maken…
Dolf Janson is werkzaam bij Marant als onderwijsadviseur.
Deze column is eerder verschenen in Volgens Bartjens,
november 2008

Meer dan het goede antwoord
Kinderen moeten om die reden niet alleen weten wat – voor
hen persoonlijk! – het doel van de oefenles is, ze moeten ook
merken aan het gedrag van hun groepsleider dat het daarom
gaat. Dat betekent dat de groepsleider in de instructie aandacht besteedt aan de mogelijke stappen op weg naar de
beoogde eindvorm. Hierdoor is elk kind in staat het eigen
oefendoel te herkennen en vervolgens moet het weten hoe
daar effectief voor geoefend kan worden. Ik raad groepsleiders
aan het woord ‘trainen’ te gebruiken in plaats van ‘oefenen’.
Oefenen is voor veel kinderen (en soms ook hun groepsleiders) synoniem met sommen maken, oftewel antwoorden
produceren. Bij trainen is het wel duidelijk dat het er niet om
gaat iets gedaan (‘af’) te hebben, maar om iets te kunnen of
te weten. Als het nog niet lukt herhaal je het een paar keer tot
het beter gaat. Bij trainen is het ook logisch dat je regelmatig
even alleen aan het werk gaat met een onderdeel dat nog niet
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WERELDORIENTATIE ALS HART VAN HET ONDERWIJS?
Op zoek naar schoolbegeleiding voor het nieuwe schooljaar?

‘Mooie plekken voor kinderen maken’
Dat zijn plekken waar kinderen mogen leven en leren in voor hen
betekenisvolle contexten binnen Wereldoriëntatie. Met Wereld
oriëntatie als hart van het onderwijs. Waar de vragen van de
kinderen er toe doen, waar de kinderen voldoende mogelijkheden
krijgen om zelfverantwoordelijk te leren. Kortom, waar kinderen de
kans krijgen hun talent te ontwikkelen, initiatieven te ontwikkelen
en ondernemend te zijn. Zo kunnen ze ontdekken wat zij willen
doen in het leven. Dat maakt kinderen tot evenwichtige, gelukkige
en competente wereldburgers.
In mijn visie kun je leren van andere scholen, geïnspireerd raken
door goede voor beelden, maar... Je eigen mooie plek ontwikkelen
kan niet door het voorbeeld van andere scholen over te nemen.
Zulke plekken moeten samen ontwikkeld worden.
Koers bepalen en positie kiezen. Met een team rondom een
schoolleider. Daarvoor is het nodig je regelmatig af te vragen
waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Als Jenaplanschool
gebruik je daarbij de basisprincipes en kwaliteitscriteria.
Nodig dus om regelmatig in die Jenaplanspiegel te turen.
Het is mijn werk daarbij te begeleiden. Vandaar JeNatuur.
Bij het samen ontwikkelen van de Jenaplanschool kan ik behulp
zaam zijn als extern begeleider. Geïnspireerd vanuit mijn eigen
jarenlange ervaringen als directeur van een jenaplanschool en door
de inmiddels meer dan 10 jaar ervaringen als schoolbegeleider in
het samen ontwikkelen met verschillende schoolteams.

Is de maand mei al voorbij?

Ziet u het blad nu pas?
Neem een individueel abonnement
voor € 35,00 per jaar.
Geef u op bij het Jenaplanbureau
Postbus 4089, 7200 BB Zutphen
of via info@jenaplan.nl
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In overleg worden schoolbegeleidingsprogramma’s op maat
gemaakt rondom de dagelijkse vormgeving van het Jenaplan
onderwijs in de praktijk. Voorbeelden daarvan:
 Gezamenlijke visie opstellen met het hele team
 Wereldoriëntatie als hart van het onderwijs; met planning en
verantwoording van realiseren van de kerndoelen
 Zelfverantwoordelijk leren/De Blokperiode in de Jenaplanschool
 Levend Taalonderwijs
 Individuele coaching van schoolleider of stamgroepleider
 Coaching van beginnende Jenaplandirecteur
 Teambegeleiding op communicatieve en organisatorische
aspecten

JeNatuur
Henk Veneman

- onderwijsontwikkeling
- organisatieontwikkeling
- interimmanagement
- persoonlijke
ontwikkeling
- coaching en supervisie
Deelnemer netwerk
Landelijk Bureau
Vernieuwend
Onderwijs (LBVO)

Naast de begeleidingsprogramma’s kunnen afspraken gemaakt
worden voor scholingsprogramma’s:
 Korte oriëntatiecursus Jenaplan voor teams of regio’s
 Nascholing diploma Jenaplan voor teams of regio’s
Verdere activiteiten: Interimdirectie,
Inrichting van de schoolomgeving,
Een nieuwe school bouwen?
Maken van programma van eisen.
Voor meer informatie kan
contact opgenomen worden
voor een gesprek.

JeNatuur
Groeneweg 69
7311 DB Apeldoorn
t: 055-5401074
m: 06-16928450
e: henkveneman@hetnet.nl
w: www.jenatuur.nl
b: 928575500
BTWnr: NL0636.98.237.B01

De gelukkige rekenklas
Wel of niet realistisch rekenen op de basisschool? De auteurs
van ‘De gelukkige klas’ zijn duidelijk in hun antwoord: het
gaat niet goed met het Nederlandse rekenonderwijs en dat
komt grotendeels door het
realistisch rekenen. Realistisch
rekenen geeft de kinderen te
weinig rekenkennis en dus te
weinig houvast. Aan de hand
van veel concrete voorbeelden
worden manco’s en missers
onderbouwd. Helder geschreven bijdragen van onder andere
wiskundigen, zoals Jan van de
Craats, (onderwijs)psychologen
en leerkrachten, die het lezen zonder meer waard zijn. Want
hoe je zelf ook in de ‘rekendiscussie’ staat, deze bijdragen
scherpen je gedachten en verhelderen je visie.

Tom Braams & Marisca Milikowski (redactie), Boom, Amsterdam 2008, ISBN 9789085066156, 208 pagina’s, € 19,50
Besproken door Mariken Goris

Spelend rekenen met peuters en kleuters
Een informatief boek over het rekenonderwijs aan jonge kinderen, verdeeld in vier hoofdstukken. Het uitgangspunt van
dit boek is dat rekenen met en van jonge kinderen gebaseerd
moet zijn op het spelend leren in betekenisvolle contexten in
een rijke speel- en leeromgeving, waarin een beredeneerd
reken-wiskunde aanbod is. Er
wordt veel gebruik gemaakt
van poppen en knuffels, die
allemaal een tel- of meetactiviteit met zich mee brengen.
Daardoor geeft het boek niet
alleen veel mooie praktische
voorbeelden, maar ook een
duidelijk overzicht van wat er
aangeboden kan worden aan
jonge kinderen. De teksten zijn
vlot en hier en daar ook verhalend, wanneer de poppen voorgesteld worden. De vele foto’s, kaders en schema’s geven de
lezer een goed beeld. In de bijlagen staan de overzichten van
de tussendoelen en de benodigde materialen. Voor onderwijsgevenden die met jonge kinderen in peuterspeelzalen en
basisscholen werken een compleet en stimulerend overzicht.

SOM en DOBA Onderwijsadviseurs, Delubas, Drunen, 2008,
ISBN 9789053003145, 121 pagina’s, € 29,95
Besproken door Felix Meijer

Effectief omgaan met verschillen in het
rekenonderwijs
De auteur stelt in dit boek dat de kwaliteit van het rekenonderwijs
verbeterd kan worden door effectiever om te gaan met verschil-

len tussen kinderen. De rol van de groepsleider, intern begeleider,
directeur en het hele team worden hierin benadrukt. Er is vooral
veel aandacht, ook in praktische zin voor de onderbouw. Ieder
hoofdstuk wordt afgesloten met praktische tips en opdrachten,
zowel voor studenten als voor teams.

rekenen

Mariken Goris en Felix Meijer

Gert Gelderblom, CPS, Amersfoort, 2007,
ISBN 9789065085863, 92 pagina’s € 29,90
Besproken door Felix Meijer

Effectief omgaan met zwakke rekenaars
In het eerste hoofdstuk geeft
de auteur een overzicht van
de meningen over het huidige
rekenonderwijs. Hij beschrijft
zeven kenmerken van effectief
rekenonderwijs en past deze
vervolgens toe op de zwakke
rekenaars, daar deze volgens
velen het kind van de rekening
zijn in het huidige rekenonderwijs. Ook nu weer met vele
praktische suggesties en overzichten.

Gert Gelderblom, CPS, Amersfoort, 2008,
ISBN 9789065086006, 92 pagina’s € 28,90
Besproken door Felix Meijer

Houvast, het razendsnelle helpboek
bij rekenen
Een opzoekboek voor de leerstof van rekenen en wiskunde
op basisschoolniveau. Handig
voor school, maar ook voor
thuis. Het boek is verdeeld
in dertien hoofdstukken met
thema’s als getallen en cijfers,
breuken,
basisbewerkingen,
grafieken, tekens, regels en
formules. Bevat een gedetailleerde inhoudsopgave en een
alfabetisch register.

Werkgroep Houvast, Uitgeverij Lewenborg, Groningen,
2008, ISBN 9789081283427, 80 pagina’s, € 19,95
Besproken door Felix Meijer
Interessante rekenwebsites
http://www.volgens-bartjens.nl
http://www.fi.uu.nl/rekenweb
http://www.sommenplaneet.nl
http://rekenhulp-basisschool-pabo.nl/www.klokrekenen.nl
http://www.rekenpilots.nl
http://www.davindi.nl
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JENA XL

Erik Brandt

Het Thomas à Kempis College in Zwolle opent in augustus 2009 de deuren van een nieuwe school: Jena
XL, een school voor Jenaplan Voortgezet Onderwijs. Ter voorbereiding komt dit schooljaar een groep
van docenten, stamgroepsleiders en onderwijsassistenten een dag in de week samen om opgeleid te
worden en de nieuwe school te ontwerpen. In augustus start in een eigen gebouw ‘Jena XL’ met tachtig
leerlingen in klas 1 en 2, van VMBO tot en met gymnasium.
Van basis- naar voortgezet onderwijs
Als Peter Petersen de bezoekers van de grote conferentie van
de New Education Fellowship mag toespreken, is hij pas drie
jaar met zijn school in Jena in de weer. Maar zijn experimenteerschool in Jena is niet uit de lucht komen vallen. Petersen
heeft op dat moment al ruim 15 jaar kennis en ervaring opgebouwd en kan die dag in augustus 1927 dan ook een behoorlijk uitgewerkt plan voorleggen.
Hoewel er anno 2009 ruim zestig jaar zijn verstreken, is veel
van wat hij toen naar voren bracht nog steeds uiterst relevant; over het lokaal als “schoolwoonkamer”, over “werk,
gesprek, spel en viering”, over “stilte”, over “het gevaar van
cijfers geven”, het “ritmisch weekplan” en de “pedagogische
situatie”. Het is daarom verstandig dat het onderwijs in Nederland wat Petersen destijds te berde bracht, zo ter harte heeft
genomen.1
Dat geldt niet alleen voor de ruim 200 jenaplanscholen in ons
land, of voor de montessori-, freinet- en daltonscholen, die
allemaal teruggaan op actieve NEF-pioniers. Elementen uit het
jenaplan komen min of meer overal in het Nederlandse basisonderwijs naar voren. Er zijn kringen en projecten, er is aandacht voor bewegingsonderwijs, expressie en cognitie, voor
plannen, voor samenwerken en zelfstandig werken en uiteraard zitten jongens en meisjes bij elkaar in de groep.
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Echter, het jenaplan was in oorsprong nooit alleen een
plan voor 4- tot en met 12-jarigen. Er is geen goede reden
waarom dat wel zo zou moeten zijn. Het is dan ook toe te
juichen dat, zoals nu in Zwolle, op verschillende plaatsen in
ons land gewerkt wordt aan jenaplan Voortgezet Onderwijs.
Zo kunnen leerlingen al die competenties die zij in hun basisschooltijd hebben ontwikkeld verder uitbouwen en wordt het
VO-aanbod verrijkt met een krachtig type school.

Ander onderwijs voor pubers
Ooit heeft onze wetgever een breuk aangebracht tussen
primair en voortgezet onderwijs en deze is, anders dan de
verholpen knip tussen kleuter- en lagere school en ondanks
herhaaldelijk terugkerende discussie, nooit hersteld.2 Bovendien heeft de idee postgevat dat jongeren rond hun twaalfde
en masse van kind tot puber transformeren en daarmee tot
een moeilijk soort mens, gekenmerkt door grote onvermogendheid: onredelijk, ongedisciplineerd, niet in staat tot plannen, reflecteren of zelfstandig(samen)werken, en dus niet
geschikt voor een jenaplanbenadering. Heel wat grote dichters en denkers van de afgelopen eeuwen hebben aan de ontwikkeling en verspreiding van die idee een bijdrage geleverd.
Veel grootschalig empirisch onderzoek kwam daar echter niet
aan te pas.

Uit recent onderzoek blijkt dat 12+-ers in niets dramatisch
afwijken van hun jongere broertjes en zusjes, terwijl hun
mogelijkheden op vrijwel elk gebied gestaag toenemen. Daarbij zijn er grote individuele verschillen tussen adolescenten. De
fysieke seksuele rijping kan beginnen met acht, maar ook met
veertien en duurt twee tot zes jaar, gemiddeld 3,5 jaar. Als
jongeren in deze fase ernstig probleemgedrag vertonen, heeft
dat nauwelijks relatie met de puberteit, veel meer met erfelijke
aanleg en omgevingsfactoren. Vandaar dat alleen een kleine
minderheid van de pubers serieuze gedragsproblemen heeft.3
Voor een ruime meerderheid zijn er dus geen echte problemen, al hebben ze tijdelijk een grotere behoefte aan slaap,
reageren ze wat eerder geïrriteerd, voelen ze zich ongemakkelijk bij solo-optredens, zoals spreekbeurten, en krijgen ze
ruzie met hun ouders, tenminste wanneer deze zich inbeelden
dat ze aan de kant geschoven worden nu hun kind zich meer
en meer ook op leeftijdsgenootjes gaat richten. Onderwijl
groeien ruimtelijk inzicht, abstract en logisch denkvermogen,
geheugen en metacognitieve competenties en loopt, in eigen
tempo, ook de psychosociale ontwikkeling door.
De grote individuele verschillen, de snelheid waarmee ze zich
voltrekken en het niveau dat bereikt wordt, is vaak lastig voor
ouders en onderwijsgevenden. Ook de volgorde van deze ontwikkelingen is bij ieder kind anders, en dat maakt de situatie
voor begeleiders extra onoverzichtelijk.
Reden voor een groot verschil in onderwijsaanbod aan 12- en 12+ levert dit alles echter
niet. Integendeel, we kunnen rustig aannemen dat een kind dat het voor zijn twaalfde
goed heeft gedaan in jenaplanonderwijs
daar ook later wel bij zal varen.4

Na het gesprek in de groep is de rest van de ochtend voor het
basiswerk, dat vanuit de landelijke eindexamens ontworpen
wordt en daarom ook vorm krijgt op basis van de examenvakken: wiskunde, biologie, geschiedenis, Duits, Engels, etc.
Deze vakken staan onder begeleiding van vakdocenten. Deze
instructies worden zoveel mogelijk aangeboden in niveaugroepen, in plaats van jaargroepen, terwijl verwerkingsopdrachten
vaak weer in maatjes- of tafelgroepen uitgevoerd kunnen
worden. Op die manier kunnen leerlingen zoveel mogelijk hun
eigen individuele leertraject volgen en toch ook als lid van een
stamgroep werken.

In de middag
Gesprek en werk komen ook in de middag terug, maar worden dan afgewisseld met spel en viering. Op een vaste middag
in de week zullen de leerlingen in stamgroepsverband bijeen
zijn om vervolg te geven aan ideeën uit de kring, verder te
werken naar aanleiding van de instructies in de ochtend of
samen een nieuwe leeractiviteit op te starten. Tijdens andere
middagen werken leerlingen aan individueel keuzewerk en
leveren ze hun bijdrage aan het democratische proces binnen
de school. Iedereen participeert in de vieringen die wekelijks
op het programma staan, soms in stamgroepsverband, maar
vaak ook schoolbreed. Een belangrijk element in het weekplan

Jenaplan in Zwolle
Hoe zou jenaplan Voorgezet Onderwijs er
dan uit moeten zien? In de voorbereiding
op JENA XL hebben de docenten die deze
school in Zwolle zullen neerzetten de afgelopen maanden heel wat mogelijkheden nagegaan. Zeker is dat de leerlingen binnen een
schoolgemeenschap op jenaleest gegroepeerd moeten zijn in heterogene stamgroepen, waarin leerlingen van verschillende
leeftijden en niveaus met en van elkaar leren.
Gezien de vier- tot zesjarige duur van VMBO,
HAVO of VWO valt de keuze op een indeling
waarbij leerlingen uit steeds twee leerjaren samen een stamgroep vormen. In die groep wordt een belangrijk deel van de
week samen gewerkt, gespeeld, gesproken en gevierd.

In de ochtend
De leden van de stamgroep zullen iedere ochtend samen in de
kring beginnen, zoals dat ook binnen het jenaplanbasisonderwijs gebruikelijk is. Zolang de begeleiding voldoende doelgericht is, kan tijdens de heterogene kring aan veel belangrijke
kerndoelen van het Voortgezet Onderwijs gewerkt worden.
Waar het gaat om het gebruiken van en reflecteren op onze
taal (en in een later stadium mogelijk ook moderne vreemde
talen) kan veel in het kringgesprek geleerd worden. Hetzelfde
geldt voor kerndoel 35, 36 of 52.5

van de leerling vormt ten slotte het door hem of haar gekozen
project, dat tijdens ten minste twee middagen centraal staat
en bij uitstek het moment is voor ervaringsgericht, ontdekkend en onderzoekend leren. Met elkaar werkend aan een
restaurant, theaterproductie, ontdekkingsreis, proefschrift of
attractie passen leerlingen de technieken, theorieën of kennis
toe waaraan ‘s ochtends aandacht is besteed. Daarmee wordt
het op het examen vooruitlopende basiswerk al direct functioneel, zodat het werken een effectief leren wordt.

Naar een realistische houding
Door het handelen van de medewerkers op de experimenteerschool in Jena en de effecten daarvan gedisciplineerd
te volgen, kon Petersen met de jaren steeds nauwkeuriger
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de Nederlandse vertalers voor deze handleiding de titel: ‘Van
didactiek naar onderwijspedagogiek’. Het doel is heel nadrukkelijk pedagogische situaties te creëren die het kind helpen
uit te groeien tot een mens met een “realistische houding”,
een mens die de kunst verstaat te leven in onze lang niet altijd
even mooie wereld, die niet uitwijkt, vlucht of moedeloos
wordt, die de durf heeft ‘moedig en eerlijk te leven op grond
van zijn eigen beslissingen’ (p. 34).7

Beperkingen met opvoedkundige waarde

aanwijzingen geven voor het in de praktijk brengen van het
Jenaplan, zoals hij dat in 1927 presenteerde. Zijn tien jaar na
de New Education Fellowshiplezing gepubliceerde hoofdwerk
staat dan ook vol richtlijnen voor de stamgroepleider: hoe het
onderwijs voor te bereiden, zodat de leerlingen aan het werk
kunnen, hoe hen vervolgens te verleiden zakelijk, gericht aan
het werk te gaan, en hoe begeleiding te bieden aan jonge
mensen die in vrijheid aan het werk zijn.6 Waar volgens deze
aanwijzingen wordt gewerkt, wordt goed geleerd. Toch kozen

Hoewel persoonlijke aandacht, warmte en veiligheid noodzakelijke ingrediënten van goed jenaplanonderwijs zijn, moet
een jenaplanschool daarom geen paradijselijke school willen
zijn. Net als het leven buiten school moet ook de school confronterend, beperkend, veeleisend en soms frustrerend zijn.
Wanneer komend schooljaar JENA XL opent, zal die nieuwe
school dergelijke kwaliteiten zeker hebben. De onvermijdelijke
opstartproblemen staan daar garant voor. Maar ook zulke problemen horen er bij in deze wereld en er is goede kans dat ze
zichzelf zullen bewijzen als krachtige pedagogische situaties
met grote opvoedkundige waarde. Daarbij zijn veel leerlingen
op hun basisschool goed toegerust om in en door dergelijke
situaties te leren en te groeien. Voor zulke leerlingen lijkt jenaplan Voortgezet Onderwijs een kans om niet te missen.
Erik Brandt is een van de zestien deelnemers
aan dit project en docent van Jena XL
Fotografie: Joop Luimes

Noten
1. Wat Petersen destijds presenteerde is na te lezen in Het
kleine Jenaplan, dat hij op basis van zijn inleiding in Locarno
schreef en hetzelfde jaar publiceerde, uitgegeven door
Stichting uitgeverij doorbraak: Barendrecht, 1985.
2. Veel in deze paragraaf is ontleend aan M. Westerberg,
De jeugd van tegenwoordig!, in De psycholoog, 43, oktober
2008, 546-552.
3. Problemen die dan ook niet overgaan met het verstrijken
van de puberteit en serieus ingrijpen vragen
4. Vergelijk E. Crone, 2008, Het puberende brein, Bert
Bakker: Amsterdam, waarin verslag wordt gedaan
van recent neurowetenschappelijk onderzoek naar de
ontwikkeling van de hersenen tijdens de adolescentie.
Crone benadrukt dat, gezien de schaal en manier waarop
dit onderzoek tot nu toe gedaan is, nog niets zinvols
gezegd kan worden over de invloed die verschillende vormen van onderwijs mogelijk hebben op de groei en ontwikkeling van de hersenen.
5. Kerndoel 35: De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving, en hoe hij de veiligheid van zichzelf en
anderen in verschillende leefsituaties (wonen, leren, werken, uitgaan, verkeer) positief kan beïnvloeden, 36: De leerling leert betekenisvolle vragen
te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij
respectvol met kritiek om te gaan, 52: De leerling leert … te reflecteren op eigen [kunstzinnig, EB] werk en werk van anderen.
6. P. Petersen, 1937, Führungslehre des Unterrichts, in het Nederlands vertaald als Van didactiek naar onderwijspedagogiek: dialogisch-coöperatief
leidinggeven in de nieuwe school, Groningen: Wolters-Noordhoff, 1982.
7. Petersen koos niet alleen voor samenwerkend leren omdat je, zoals het hedendaagse sociaal constructivisme stelt, met en van een ander zo
effectief leert. Hij koos ook voor samenwerken omdat je naar een realistische houding toe kunt groeien via een maatje of tafelgroepje dat even
geen boodschap heeft aan jouw ideeën of afspraken schendt.
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De Stichting Katholiek Onderwijs Stede Broec telt 5 basisscholen
waaronder een Jenaplanschool in Grootebroek. Ongeveer 1500 leerlingen
bezoeken onze scholen. Het toezichthoudend bestuur heeft de dagelijkse
leiding gemandateerd aan het bovenschools management. De directeur van
de school is integraal verantwoordelijk voor de school die onder zijn
leiding valt. De Hussel telt rond de 300 leerlingen, verdeeld over
13/14 groepen en 25 personeelsleden.
Het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Stede Broec zoekt
met ingang van 1 augustus 2009 voor de RK Jenaplan Basisschool een

directeur m/v

wtf 1

Wij zoeken een directeur die:
- zicht heeft op onderwijskundige ontwikkelingen, organisatieontwikkeling en
kwaliteitszorg binnen het primair onderwijs;
- in staat is de uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs uit te dragen en te vertalen
in haalbare doelen voor de organisatie;
- in staat is op een inspirerende wijze leiding te geven aan het team;
- een klimaat schept waarin medewerkers zich gewaardeerd en gesteund voelen;
- de ontwikkeling van personeel en organisatie stimuleert;
- in staat is tot een passende communicatie met teamleden, ouders en kinderen;
- een sterke persoonlijkheid is en in staat om te reflecteren op eigen handelen;
- tevens leiding geeft aan de bouwcoördinatoren van de school (het
schoolmanagement team).
Wij bieden:
- een enthousiast team;
- een prettige werksfeer;
- deskundigheid en betrokkenheid;
- een goede relatie met de ouders
Inschaling vindt plaats op basis van de CAO Primair Onderwijs.
Een assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bovenschools management
Piet Groot
telefoon 0228-511616 privé 0228-562930
Cees Ruitenberg
telefoon 0228-513251 privé 0228-562405
Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van een Curriculum Vitae, kunt u vóór 25 mei 2009
sturen naar SKOS, postbus 81, 1610 AB Bovenkarspel t.a.v. het bovenschools management.
De sollicitatiegesprekken worden gepland in week 23.

R.K. Jenaplan basisschool
Dam 20 A,
1613 AL Grootebroek
Telefoon: 0228 - 520610
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Uitgaan van kwaliteiten

Maarten Haalboom

Een positieve benadering die uitgaat van ieders kwaliteiten, zonder een mogelijk probleem te ontkennen,
brengt een ontwikkeling op gang waarin de betrokkene zich herkent. Reden genoeg om dit fenomeen
nader te verkennen.
Het begin
Zo’n dertig jaar geleden begon mijn loopbaan in het onderwijs
en al direct werd ik geconfronteerd met een vraag die nog
steeds actueel is: ‘Hoe kan ik ertoe bijdragen dat het potentieel van ieder kind zich optimaal ontwikkelt en hoe verhoudt
zich dat tot de groep waar het deel van uitmaakt?’ Het zoeken
naar de vereniging van die twee aspecten heeft een meer dan
boeiende tocht opgeleverd. Ervaring, studie, oefenen, steeds
maar weer vragen en in gesprek gaan, het heeft er allemaal
toe bijgedragen dat mij steeds duidelijker is geworden wat
werkt.

Contact
Het maken van contact was en is een van de belangrijkste
inzichten die ik kreeg. Contact hebben en maken met mezelf,
met kinderen en hun ouders. Contact maken vanuit nieuwsgierigheid: wie ben je, wat hoort bij je, waar ben je in je
ontwikkeling, wat wil jij leren, wat kun je al, wat wil je verwezenlijken? Er is (en dat kan ik deels verklaren uit mijn eigen
geschiedenis) een groot vertrouwen in de mogelijkheden van
mensen(kinderen); er is ruimte voor ontwikkeling vanuit je
wezen en een weten dat het essentieel is gezien en gehoord
te voelen.

Woorden om de kern te raken
Bovenstaand voorbeeld geeft aan dat het mogelijk is dat
mensen vanuit hun kracht de weg naar ontwikkeling inslaan.
Waar het om gaat is dat tot een basishouding van het contact, de ontmoeting te maken. Daniël Offman benut dit in zijn
kernkwadrant en noemt de woorden die je gebruikt ‘kernkwaliteiten’. Binnen het energiewerk wordt gesproken over
´Hallo zeggen tegen iemands wezenlijkheid en het potentieel benoemen´. De methodiek ´kernreflectie´ (Angelo Vasalos
en Fred Korthagen) spreekt over kernfeedback. Kernreflectie
heeft me veel taal geboden om de communicatie in dagelijkse
situaties aan te gaan en bij ieders kracht te blijven. Kernreflectie staat stil bij het geven en ontvangen van kernfeedback. Het
is belangrijk je daar bewust van te zijn, het is niet zomaar iets
dat toevallig in taal zit. Juist omdat kernfeedback beoogt contact te maken met de diepere lagen in jezelf is zorgvuldigheid
geboden. Zorgvuldigheid in de verkenning, in de communicatie en in de bewustwording.

Oprechtheid naar twee kanten
Kinderen reageren veelal direct op kernfeedback en doen dat
op hun eigen manier. Ze herkennen de oprechtheid waarmee je

Een willekeurige ochtend, een eerste ontmoeting met Sanne, een
meisje van 8. Ze wil graag leren beter om te gaan met anderen
en haar boosheid te hanteren. Samen horen we het verhaal van
schildpad die niet meer zeker weet of hij wel de schildpad is.
Daarna vraag ik: ‘Als ik jou over 40 jaar weer eens wil spreken,
maar ik ben je naam vergeten, heb geen adres, weet alleen in
welke plaats je woont. Wat moet ik tegen de mensen zeggen
zodat ze me naar jou brengen?’ Samen maken we een top tien
waarin woorden komen als: liefde voor dieren, nieuwsgierig,
volhouden, beweeglijk, behulpzaam, enthousiast, graag goede
resultaten halen, denker, gevoelig. Een tijdje staat Sanne naar het
bord te kijken, draait zich dan om en zegt met een grote grijns:
‘Dit gaat over mij hè?’ Deze lijst vormt het uitgangspunt voor
onze samenwerking waarin we werken aan haar wens.

Experiment met een groep volwassenen: een weekend lang oefenen om via allerlei werkvormen ons telkens weer te richten
op het potentieel van iedere aanwezige.
Aan het eind van het weekend vraag ik de deelnemers te benoemen wat het weekend hen heeft opgeleverd. Een greep uit
de antwoorden: het biedt mogelijkheden, je wordt sterker, het geeft een andere verantwoordelijkheid, perspectief, puzzelstukjes vallen in elkaar, ruimte, meer aanwezig, samenwerking, kracht, eigenheid, leven in eigen hand nemen, rust, duidelijkheid, hoop, identiteit, erkenning, van binnenuit leven.
Op de vraag of men had ervaren dat de ´problemen´ ook serieus genomen waren, antwoordde men voluit ´ja´.
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Karel is 7 en hij maakt tijdens onze eerste ontmoeting een
lijst waarin hij de leuke en niet leuke dingen van school
rubriceert. Dit doet hij zwijgend. Terwijl hij daarmee bezig
is noteer ik kernkwaliteiten: nieuwsgierig, duidelijk, eerlijk, zorgvuldig /precies, eigen ideeën, denker. Na een tijdje
vraagt Karel: ´Waarom schrijf je die woorden op?´ Mijn antwoord: ´Omdat ik vind dat die bij jou passen.´ Karel kijkt naar
de lijst en zegt dan: ´Ik herken het wel. Maar ik ben niet altijd
eerlijk.´ ´In ieder geval ben je het nu wel,´ is mijn reactie. Karel
denkt even na, knikt dan instemmend en gaat gedreven verder met zijn lijst, terwijl hij honderduit vertelt en toelicht.

Joep (11 jaar) wil graag leren volhouden, omdat hij zich ervan
bewust is dat hij snel opgeeft. Hij wil graag een spel maken dat in
het geeft. Dit raakt het uitgangspunt van kernreflectie, namelijk
dat wat ik de kinderen geef, geef ik ook aan mezelf. Maar maak
ik inderdaad contact met mezelf en is dit het uitgangspunt van
mijn handelen? Ben ik hierin authentiek en… durf ik de kernfeedback te horen, bijvoorbeeld als een kind me zegt dat ik wijs
ben? Ervaring leert dat deze vorm van zelfreflectie om onderhoud vraagt. Door de jaren heen lukt het me steeds beter en
tegelijkertijd heb ik, voordat ik het weet, het probleem centraler
gesteld dan de wezenlijke kracht die iemand bezit. Aandacht
geven aan wat niet lukt is hardnekkig.

de winkel komt te liggen. ´En als ik wil stoppen moet jij zeggen dat
we doorgaan.´ Dat was de deal en samen gaan we de uitdaging
aan. Iedere week bespreken we de voortgang en verdelen taken.
Joep zal de spelregels maken. Elke keer als we spelen verlies ik. Ik
meld Joep dat ik het niet leuk vind vooraf te weten te zullen verliezen; ik heb daardoor weinig zin in het spel. Tevens benoem ik
dat het niet handig is om een spel te ontwikkelen waarbij vooraf
al duidelijk is wie er zal winnen. Joep reageert: ´Mijn broertje wil
het ook al niet meer met me spelen, laten we er dus maar mee
ophouden.´

Nogmaals geven en ontvangen

´Ik kan me voorstellen dat je wilt stoppen, we komen op een lastig

Bovenstaand voorbeeld geeft aan dat de deelnemers zich
open hebben gesteld voor het ontvangen en geven van kernfeedback. Dat is vaak wennen. Zeker volwassenen zijn goed
getraind in het weerleggen van een aangereikte kernkwaliteit.
Het echt te horen maakt verlegen, roept herinneringen op
aan niet gezien of gehoord worden, momenten van ontkenning en de gewoonte van ´het rode potlood´, want we kijken
eerst naar wat er niet goed is. Het is daarom ook te begrijpen dat deze vorm van communicatie binnen bijvoorbeeld
schoolteams om volhouden en volharding vraagt, ook als het
inzicht van het belang en het verlangen aanwezig zijn. Veel en
bewust oefenen helpt.
Kinderen staan gemiddeld genomen meer open om kernfeedback te ontvangen en laten snel reactie zien, waar je als begeleider op in kunt gaan.

punt. Ik vind het ook heel eerlijk dat je benoemt hoe je broertje
reageert. Je hebt me gevraagd vol te houden als jij wilde stoppen
en dat doe ik nu. Het is lastig, maar we gaan verder.´
Joep, overtuigd en fel: ´Dat is wel zo, maar ik wil nu echt stoppen,
er is niks meer aan.’
´Het is en blijft lastig om nu verder te komen, want je weet geen
oplossing merk ik. Ik hoor dat je echt wilt stoppen en toch gaan

Kernfeedback en gedrag
Kernfeedback is een prachtige manier om wezenlijk contact te
maken. Dit contact vormt een krachtige basis om stil te staan
bij gedrag of vaardigheden. In de communicatie met kinderen
is het van belang duidelijk te maken dat ieders wezen gezien
blijft, ook als gedrag of vaardigheden besproken worden. Ook
is het belangrijk dit onderscheid regelmatig te herhalen en de
kernkwaliteiten te blijven benoemen. Alle kinderen en gevoelige kinderen in het bijzonder hebben het nodig om dit heel
vaak te horen. En hoe zit het met ons volwassenen?
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we door, ik wil me aan onze afspraak houden.´
We hebben nog even zo doorgeworsteld, Joep werd emotioneel en ik heb volgehouden, conform onze afspraak aan
het begin van het traject. De emoties kregen de ruimte en
de eerlijkheid die Joep liet zien bleef benoemd. We bleven
in contact, de kernfeedback bleef en het probleem lag er.
Uiteindelijk vroeg hij door zijn tranen heen of ik een oplossing wist. Het begin van een nieuwe fase in ons creatieproces.

Individueel en in groepen
Aan het begin van dit artikel heb ik de verhouding tussen
ieders potentieel en het groepsproces benoemd. Het is prachtig om mee te maken dat kinderen in een groep in staat zijn
om elkaar kernfeedback te geven. Er zijn allerlei manieren om
hieraan te werken, bijvoorbeeld tijdens een kring, het zonnetje
van de week of het kinderkwaliteitenspel. Waar het om gaat is
dat kinderen ontvankelijk zijn voor deze manier van communicatie. Wanneer de groepsleider vormgeeft aan kernfeedback
in allerlei situaties (instructietafel, kring, lopen van de ronde
etc.) en de groep meeneemt in het oefenen naar elkaar, ontstaat een sfeer van onderlinge erkenning. Wellicht overbodig
te zeggen dat dit ontwikkeling en leren positief beïnvloedt.

Missie
De werkwijze die ik door ervaring heb ontwikkeld, de ingebakken motivatie om mensen zo te begeleiden dat er ruimte komt
voor wie ze wezenlijk zijn; wát een leerproces. Telkens weer
put ik energie uit de bijdrage die ik lever aan de ontwikkeling
van kinderen. Dat is ook de reden om me te buigen over dit
artikel, te genieten van de overdracht waardoor ergens weer
iemand dezelfde vonk ervaart. Kinderen, ouders en groepsleiders die bereid zijn om te zoeken naar manieren die leiden
tot kernachtig contact met henzelf en de omgeving, waardoor
mensen zich ontwikkelen van binnenuit.
Maarten Haalboom begeleidt vanuit zijn eigen praktijk
(OmZin te Borne) kinderen. Daarnaast werkt hij voor de
St. VCPO Centraal Twente als opleidingscoördinator. Tot
deze Stichting behoort ook jenaplanschool De Klim Op
in Oldenzaal, waar kernreflectie in de praktijk wordt
geoefend. Tevens is Maarten kernreflectietrainer voor het
Instituut voor Multi-Level Learning (IML).
Fotografie: Felix Meijer (De foto’s zijn gemaakt op
jenaplanschool Het Schateiland in Gouda en horen niet bij
de beschreven kinderen)
Inspiratiebronnen
Kernreflectie, een benadering die uitnodigt om vanuit volledige
betrokkenheid te handelen, ontwikkeld door Angelo Vasalos en Fred
Korthagen: www.kernreflectie.nl
Leren van binnenuit, Fred Korthagen en Bram Lagerwerf, uitgeverij
Nelissen Soest
De creatiespiraal, Marinus Knoope, uitgegeven door KIC Nijmegen
Diverse bundels van Toon Tellegen
Intuïtieve ontwikkeling, Lewis Bostwick, Mary Denaro
(Kinder)kwaliteitenspel, Peter Gerrickens
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Filosoferen
met kinderen
Gewoon doen! Birthe Rike
Het was begin schooljaar 2006-2007 toen ineens de vraag
kwam of ik met kinderen wilde filosoferen. Ik hoefde er geen
seconde over na te denken. Maar waar had ik me in gestort?
De eerste tijd heb ik benut om me te verdiepen in het filosoferen door het volgen van een cursus en heel veel te lezen.
Daarna ben ik eerst in mijn eigen onderbouwgroep begonnen. Wat een ervaring om voor de eerste keer een filosofisch
gesprek met kinderen te hebben. De gedachten die kinderen
zo goed kunnen verwoorden en dat al in de onderbouw!

kinderen onvoldoende geprikkeld wordt? Zijn de startvragen
uitdagend genoeg? Stel ik wel de juiste vragen en vraag ik wel
genoeg door? Zet het de kinderen wel aan het denken?

De stoel
De allereerste keer met de kinderen uit de bovenbouw filosofeerden we aan de hand van de vraag: “Wat is een stoel?”.
Een veilige vraag om mee te beginnen. Met de kinderen sprak
ik af dat ze zouden gaan staan als ze iets wilden zeggen, vergelijkbaar met de Lagerhuisvorm. Het gesprek kwam meteen
op gang. Dit zijn enkele citaten van de kinderen met reacties
van mij. “Een stoel is een ding om op te zitten.” – Dat kan je
op de grond ook. “Een stoel heeft vier poten.” – Dat heeft
een koe ook. “Een stoel is door mensen gemaakt.” – Dat is
een brug ook.

De stoelen zijn ontworpen door de kinderen van

Daarna ben ik ook in de bovenbouw met kinderen gaan filosoferen. Eén uur in de week met dertien zevendejaars. Ik vond
het spannend en zat vol vragen: Wordt het wel een echt filosofisch gesprek? Wat is dat eigenlijk? Blijft het gesprek niet teveel
hangen in een soort kringgesprek; een gesprek waarin informatie wordt uitgewisseld, maar waarbij het denkproces van de
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Op deze manier spraken we
bijna een uur met elkaar. Keer
op keer probeerde ik het ‘vastomlijnde beeld’ van een stoel
te weerleggen. Met als achterliggende gedachte dat niet
alles is, zoals je denkt dat het
is. Denk er zelf over na voordat
je iets als waar aanneemt. Dit
vraagt ondermeer om een kritische houding.
Uiteindelijk zei een van de kinderen: “Een stoel is gemaakt
voor filosofie, zodat mensen
kunnen gaan staan als ze denken dat ze weten wat een stoel
is.” Beter kon ik het eerste uur
filosoferen met deze groep niet
afsluiten. De rest van de week
kwam de vraag “Wat is een
stoel?” telkens weer bij mij op, maar ook bij de kinderen terug.
Eén uur filosoferen was voor deze vraag dus veel te kort.

Ik denk en ik vind
Het begrip ‘stoel’ is voor de kinderen en voor mij nooit meer
hetzelfde. Het bleek dat de begrippen ‘denken’ en ‘weten’ al
duidelijk aanwezig waren bij de kinderen. De ‘ik–boodschap’
(ik denk en ik vind) is van enorm belang bij het filosoferen
met kinderen. Als begeleider van het filosofisch gesprek, wil
je graag de gedachten en mening van de kinderen horen. En
dan ben je alert op reacties als: “Mijn opa zegt…”.” Ja, het is
fijn om te horen wat je opa zegt, maar wat denk jij?” De kinderen hebben dit vlug door en gaan dan snel verder met het
verwoorden van hun eigen gedachten.
Elke week doe ik nu met twee groepen kinderen een filosofisch onderzoek, zoals hierboven beschreven. We starten met
het kijken, maken van of zoeken naar een tekening, verhaal,
uitdrukking, voorwerp, foto, opdracht of toneelstuk. Alles is
mogelijk, zowel in tweetallen, in kleine groepjes of met de
hele groep. Het maakt niet uit, zolang het denkproces maar
op volle toeren draait en de diverse onderdelen van de filoso-

fie, zoals logica, metafysica en
ethica aan bod komen.
Na anderhalf jaar filosoferen met kinderen, heb ik hen
geïnterviewd en gevraagd
naar hun ervaringen van het
wekelijkse uur filosoferen.
Een reactie van een kind: “Ik
vind het heel leuk, omdat als
je eerst voordat je bij filosofie zit over iets nadenkt. Dan
heb je niet zoiets van, dat is
heel bijzonder. Alleen als je
dan bij filosofie zit, dan leer je
beter over dingen nadenken.
Dan heb je meer mogelijkheden om erover na te denken
en dan kun je verder denken.
Als ik bijvoorbeeld over een
onderwerp dacht, dan dacht ik
eraan, maar verder deed ik er niet zoveel mee in mijn hoofd.
Als ik nu aan zo’n onderwerp denk, dan denk ik verder. Ik mag
gewoon mijn mening geven. Bij filosofie heb ik wel geleerd
om mijn mening uit te durven spreken. Vroeger had ik er wel
moeite mee om mijn mening te zeggen maar nu niet echt.”
De kinderen hebben geleerd om te denken en om vragen te
stellen; vragen aan anderen en aan zichzelf. Maar ook dat
ze hun eigen mening mogen geven en dat die mening er toe
doet, net als de mening van ieder ander.

Verdieping
Bartels en Anthone & Mortier beschrijven vergelijkbare ervaringen en resultaten. Kinderen hebben denkbehoeftes en
door te filosoferen kunnen ze aan deze behoefte tegemoet
komen. Het helpt hen bij het zoeken naar antwoorden op
vragen en bij begripsvorming. Ze leren argumenteren en hun
gedachten te verwoorden. Verder hebben zowel Bartels als
Anthone & Mortier een evaluatielijst opgesteld die een verbeterde versie en vertaling is van de lijst van Curtis. Deze lijst
is voor de groepsleider een instrument om te checken of hij
goed bezig is met een filosofisch gesprek. Daarmee krijg je

jenaplanschool De Sterrenkring in Arnhem
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ook zicht op je eigen valkuilen, bijvoorbeeld op het gebied van
vragen stellen. Voor verdere ontwikkeling op het gebied van
filosoferen zijn er naast diverse cursussen ook heel veel goede
boeken over filosoferen met kinderen. Daarnaast staat er op
de site www.kinderfilosofie.nl een aantal lessen, die meteen
te gebruiken zijn.
In een tijd waarin kinderen veel
consumeren (televisie kijken of
achter een computer), is een filosofisch gesprek een geestelijke
verrijking van en voor kinderen.
En daarbij geniet ik iedere week
van twee uur filosoferen met
kinderen. Dus filosoferen met
kinderen: Gewoon doen!
Birthe Rike is groepsleider van
jenaplanschool de Wilgenhoek
in Leerdam
Fotografie: Felix Meijer
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DIRECTEUR (m/v), werktijdfactor 1,00
Openbare basisschool voor Jenaplanonderwijs
De Swoaistee
Kiel 7 9733 EB Groningen
INHOUD VAN DE FUNCTIE
Wie zijn wij:
De openbare basisschool voor Jenaplanonderwijs De Swoaistee, gelegen in de wijk Lewenborg, is in 1976
opgericht door ouders onder de verantwoordelijkheid van het openbaar schoolbestuur. Het is een school met
ongeveer 600 leerlingen verdeeld over 24 heterogene groepen en 43 personeelsleden (leerkrachten en
ondersteunend personeel). Sinds een aantal jaren versterkt een managementteam de directie. De school maakt,
samen met andere scholen en instellingen in de wijk, deel uit van de vensterwijk Lewenborg. De Swoaistee is één
van de 20 scholen voor het openbaar basisonderwijs binnen de Werkmaatschappij Openbaar Onderwijs (WMOO)
in de gemeente Groningen.

Wij zoeken zo spoedig mogelijk een inspirerende directeur.
We bieden:
•
de kans om te werken binnen een stimulerende en innoverende Jenaplanschool;
•
werken in een veelzijdig en enthousiast team;
•
enthousiaste leerlingen en betrokken ouders;
•
een uitnodigende, sfeervolle en moderne school;
•
een school die culturele en kunstzinnige vorming hoog in het vaandel heeft staan;
•
een dynamische omgeving.
FUNCTIE-EISEN
We zoeken iemand die:
•
communicatief vaardig, sociaal denkend en positief is ingesteld;
•
met plezier, humor en creativiteit de school komt versterken;
•
daadkrachtig en besluitvaardig is;
•
een coachende wijze van leidinggeven heeft;
•
oog heeft voor het individu, voor detail en de omgeving en bereid is daarin te investeren;
•
in staat is om een veilig klimaat te scheppen, waarbinnen het team, kinderen en ouders zich betrokken,
gemotiveerd en gewaardeerd voelen;
•
affiniteit heeft met de diversiteit van kinderen en heterogeniteit in groepen;
•
in staat is in- en extern mensen en aanverwante organisaties te binden;
•
op de hoogte is van onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen, vanuit een duidelijke visie in staat
is beleid aan te passen en te ontwikkelen in samenwerking met het (management)team en dit verder kan
vertalen in concrete zaken;
•
voorstander is van het openbaar onderwijs.
We vragen aan opleiding en werkervaring:
•
afgeronde algemene schoolleideropleiding en leidinggevende ervaring;
•
een Jenaplanbevoegdheid of bereid dit diploma te behalen;
•
ervaring als groepsleerkracht;
•
kennis van en ervaring met het financieel- en formatiebeleid;
•
voldoet aan het competentieprofiel directeur basisonderwijs De Swoaistee;
•
thuis in een bestuurlijke en politieke omgeving.
Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding maximum schaal DC. Het rechtspositiebesluit WPO/WEC en de
CAO-primair onderwijs zijn van toepassing. Daarnaast kent de gemeente Groningen uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Indien u wilt solliciteren, verzoeken wij u een brief voor 26 mei met Curriculum Vitae te sturen aan: Gemeente
Groningen, Dienst OCSW/WMOO, t.a.v. de heer drs. E. de Graaf, Postbus 268, 9700 AG Groningen.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mevr. J. van den Hoofdakker, telefoonnummer: 050-5494118 of
e-mail: info@swoaistee.nl. Informatie over de school is te vinden op de website: www.swoaistee.nl. Ook kunt u
contact opnemen met de heer drs. E. de Graaf, beleidsmedewerker van de WMOO, telefoonnummer 0503676036 of e-mail: e.de.graaf@ocsw.groningen.nl.
Algemene
informatie
over
het
onderwijs
in
Groningen
is
te
vinden
op
de
website:
www.openbaaronderwijsgroningen.nl.
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De moeder
van ...

Kind van de rekening

Recessie. Crisis. Misschien raken we wel gewend aan deze
woorden. Maar toen ik het woord ‘’rekenrecessie’’ las,
kreeg ik het echt wat kouder. Dit woord bevat niet alleen
een rilling maar het roept ook het beeld op van ingewikkelde tabellen en formules waarmee onze neergang becijferd wordt. Stelt u zich de brief maar eens voor die begint
met: Geachte leerkrachten, de rekenrecessie heeft Nederland in haar greep…
We schijnen te zakken op de wereldranglijst rekenen. En
terwijl deskundigen soebatten over mechanistische en realistische rekenmethoden en de gevolgen daarvan, cijferen
onze kinderen dus minder goed. Voorzichtig denk ik dan
dat het niet van de laatste tijd is, gezien de discussies over
de rekentoets op de PABO en ervaringen met een toch
niet weg te cijferen deel van het winkelpersoneel achter de
kassa. Er gaan geruchten dat de teruggang in cijfercapaciteit te wijten is aan de zogenaamde verhaaltjessommen
die rond 1985 populair werden. Als dat echt zo is, zijn er al
veel kostbare rekenjaren verloren gegaan en is er een hele
generatie het kind van de rekening.
Maar wat koop je met somberheid. Oplossingen zoeken is het devies. En zoals zo vaak is het geluk aan mijn
zijde. Tijdens mijn zoektocht naar de oplossing, bericht het
jeugdjournaal over kinderen die bijles krijgen in een voetbalstadion. Terwijl de voetballers hun techniek op peil houden,
trainen de kinderen hun spieren en hersenen. Ze schoppen
een bal weg en meten vervolgens hoeveel meter ze hebben geschoten. Rekenen in de praktijk dus. De kinderen die
geïnterviewd worden vertellen dat ze nu veel meer gemotiveerd zijn om te leren omdat het gewoon erg leuk is in het
stadion. Naast het bijwonen van de persconferentie, werken ze aan PowerPoint presentaties en ongemerkt krijgen
ze dus ook rekenles. Geen rijtjes sommen, maar realistische
sommen die ze daadwerkelijk uitvoeren. Tevredenheid alom
en plannen om ook in andere stadions aan de slag te gaan.
En hoewel kansberekening waarschijnlijk geen basisschoolstof is, ben ik toch benieuwd hoe groot de kans is dat ik
meemaak dat voetbalkoren de tafel van zeven opdreunen
in het stadion.

