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Samenvatting 

 

Uit onderzoek blijkt dat het huidige rekenonderwijs hoogbegaafde leerlingen onvoldoende 

uitdaagt om tot een hoger niveau te komen. De rekentaken worden als niet aantrekkelijk en 

uitdagend ervaren. Hierdoor kunnen er hiaten ontstaan in de rekenontwikkeling. Om 

rekentaken aantrekkelijk te maken voor hoogbegaafde leerlingen is het van belang om de 

gedragingen en leereigenschappen van deze doelgroep aan te spreken en daar het onderwijs 

op aan te passen. Binnen het rekenonderwijs zijn er twee rekendidactische stromingen te 

onderscheiden: het traditioneel rekenen en het realistisch rekenen. Deze didactische 

stromingen komen terug in de gebruikte rekenmethodes binnen het onderwijs. Voor de 

hoogbegaafde leerling wordt de rekenstof vaak in compacte vorm aangeboden waardoor de 

leerling versnelt door de rekenstof heen kan werken en er tijd overblijft voor verrijking. Met 

deze studie is in kaart gebracht hoe rekenmethodes het beste aansluiten bij de 

onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen. Er heeft een literatuurverkenning 

plaatsgevonden naar de relatie tussen het leren rekenen, het traditioneel- en realistisch rekenen 

en de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen. Om de gevonden bevindingen vanuit 

de literatuur te toetsen aan de praktijk, zijn er 6 leerkrachten en 12 leerlingen van het voltijds 

hoogbegaafden onderwijs geïnterviewd. Tijdens de interviews zijn de onderwijsbehoeften 

uitgevraagd in combinatie met het leren rekenen uitgevraagd. Uit de literatuurverkenning kan 

worden geconcludeerd dat een rekenmethode gestoeld op het realistisch rekenen het beste 

aansluit bij de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen. Om ook aan de 

rekenwiskundige ontwikkeling te voldoen, dient het ‘vlot leren rekenen’ toegevoegd te 

worden aan het rekencurriculum. Uit de afgenomen interviews blijkt dat scholen op 

verschillende manieren tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde 

leerlingen. Aanbevolen wordt om in het rekencurriculum het ‘vlot leren rekenen’ duidelijk 

naar voren te laten komen en de vaardigheden in te oefenen zodat er geen hiaten in de 

rekenontwikkeling ontstaan.  

  



4 

REKENEN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN ANDERS? 

Abstract 

 

Research shows that the current manner of teaching mathematics and consumer maths do not 

challenge the high gifted children to reach a higher level. The mathematical chores are not 

appealing and challenging which can lead to a flaw in mathematical development. To make 

these chores more appealing for the high gifted children, it is necessary to learn how this 

target group learns and to become aware of their learning capabilities, so the current 

educational system can adapt to their needs. Mathematical teaching knows two didactical 

approaches: traditional maths and the realistic maths. Both approaches are used in the today's 

mathematics teaching. The high gifted children often receive a more compact method of 

teaching so they can go through the material more quickly. This form of differentiating 

ensures more time for enrichment. This study shows how the mathematical teaching methods 

connect to the educational needs of the highly intelligent best. An exploration of literature 

took place to find the relation between learning consumer maths, traditional- and realistic 

mathematics and the educational needs of this target group. To test the outcomes of this the 

study, six teachers and twelve children that participate in the full-time high gifted education 

have been interviewed. During these interviews, the educational needs of the target group has 

been catechized. The literature taught us that the approach focussed on realistic mathematics 

connects best to the educational needs of the high gifted children. To cover the mathematical 

development, 'speed-maths' ought to be included to the curriculum. Several interviews show 

that schools contribute to the educational needs of high gifted children in different ways. It is 

recommended to make 'speed-maths' a noticeable item in the mathematics curriculum and to 

practice all skills to ensure no flaws in the development of mathematics will arise. 
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Inleiding 
 

Het deel van de Nederlandse leerlingen dat op hoog en excellent niveau presteert op 

gebied van het rekenen is de afgelopen vijftien jaar gedaald (Vogelzang, 2019) van 12 procent 

in 1995 naar 4 procent in 2015 (Meelissen & Punter, 2016; Sjoers, 2017). Uit onderzoek van 

Vogelzang (2019) is gebleken dat het huidige rekenonderwijs de hoogbegaafde leerlingen te 

weinig uitdaagt om tot een hoger niveau te komen. Hoogbegaafde leerlingen ervaren de 

rekentaken als niet aantrekkelijk, nuttig en uitdagend (Wijnekus, 2001). Dit kan leiden tot 

verveling in de klas (Mooij, 2013). Hierdoor kan de intrinsieke motivatie verdwijnen of 

kunnen er hiaten in het onderwijsleerproces ontstaan (Koenderink, 2012). Aanpassingen 

binnen het rekenonderwijs zijn een vereiste voor deze leerlingen (Kroesbergen et al., 2015).  

Er bestaat nog geen eenduidige wetenschappelijke definitie van hoogbegaafdheid 

(Wijnekus & Pluymakers, 2016). Wetenschappers zijn het erover eens dat er bij een IQ van 

130 en hoger en een hoog niveau van taakgerichtheid over een hoge mate van 

hoogbegaafdheid wordt gesproken (Doolaard & Oudbier, 2010; Reis & Renzulli, 2010). De 

kenmerken van hoogbegaafdheid zijn verwerkt in diverse modellen. Het ‘Triadisch 

interdependentiemodel’ van Mönks (1995) en de modellen van Heller (1991) en Gagné 

(2004) zijn voorbeelden hiervan. Deze wetenschappers schrijven dat hoogbegaafdheid tot 

uiting komt wanneer een kind beschikt over bovengemiddelde intellectuele capaciteiten en 

motivatie en daarnaast creativiteit laat zien. Wanneer een kind beschikt over deze 

capaciteiten, wil dit overigens niet zeggen dat het kind automatisch uitzonderlijke prestaties 

levert. Hier zijn volgens Mönks (1995) ook omgevingsfactoren zoals het gezin, de 

vriendenkring en school op van invloed. Heller (1991) en Gagné (2000) hebben in hun 

modellen ook niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken zoals faalangst, omgaan met stress 

en prestatiemotivatie toegevoegd. Ook de specifieke eigenschappen van hoogbegaafde 

leerlingen zijn van belang in het tot uiting komen van de uitzonderlijke prestaties (Nelissen & 

Span, 2000). Van Gerven (2011) beschrijft verschillende gedragingen en leereigenschappen 

die kenmerkend zijn voor (hoog)begaafde leerlingen (zie tabel 1).  
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Tabel 1  

Gedragingen en leereigenschappen hoogbegaafde leerlingen (Van Gerven, 2011) 

snel van begrip scherpe waarnemer vraagt door geestelijk vroegrijp 

grote denk- en 

leerstappen 

creatief denkvermogen brede algemene 

interesse 

origineel gevoel voor 

humor 

goed toepassen van 

verworven kennis 

goed geheugen sterke verbale 

vaardigheden 

perfectionistisch 

groot 

probleemoplossend 

vermogen 

accepteert 

regels/tradities niet 

klakkeloos 

groot doorzettings- 

vermogen bij 

uitdagingen 

in staat tot zelfreflectie 

groot analytisch 

vermogen 

zoekt uitdagingen denkt buiten reguliere 

kaders 

grote behoefte aan 

autonomie 

zoekt 

ontwikkelingsgelijken 

in oudere kinderen 

zeer grote concentratie 

bij aansluiting 

interessegebied 

  

 

Deze verschillende gedragingen en leereigenschappen zorgen ervoor dat hoogbegaafde 

leerlingen specifieke onderwijsbehoeften hebben. Hoogbegaafde leerlingen kunnen echter 

verschillen in de mate waarin bepaalde kenmerken tot uiting komen (Houten, 2009). Volgens 

van Gerven (2011) is het dan ook de grootste uitdaging voor het onderwijs, om bij elke 

hoogbegaafde leerling de uitzonderlijke prestaties tot uiting te laten komen.  

Binnen het rekenonderwijs zijn er verschillende didactische stromingen, namelijk het 

traditioneel rekenen en het realistisch rekenen. Bij het traditionele rekenen ligt de nadruk op 

de instructie van de leerkracht en het inoefenen en toepassen van de rekenbewerking 

(Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW, 2009)). Bij het realistisch 

rekenen ligt de nadruk op het toepassen van de geleerde vaardigheden in een realistische 

context (Van de Craats, 2007).  

Vrijwel alle scholen binnen het primair onderwijs in Nederland gebruiken een methode om 

hun reken-wiskundeonderwijs vorm te geven (Meelissen et al., 2012). De meest gebruikte 

rekenmethodes binnen het Nederlandse onderwijs zijn; De Wereld in Getallen (Malmberg), 

Pluspunt (Malmberg), Alles Telt Q (ThiemeMeulenhoff) en Getal en Ruimte Junior 

(Noordhoff). Een methode kan de leerkracht handvatten bieden om de leerling te helpen het 

beoogde rekenniveau te bereiken (Keijzer et al., 2012). De verschillende methodes voor het 

rekenen verschillen allemaal qua inhoud (van Zanten, 2020). Ook de didactische benadering 
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verschilt per methode. De methode ‘Getal & Ruimte Junior’ van Noordhoff uitgevers wordt 

gekenmerkt als een traditionele rekenmethode (Inspectie van het Onderwijs, 2021). De andere 

veel gebruikte rekenmethodes (De Wereld in Getallen, Pluspunt en Alles Telt) worden 

gerekend tot de realistische rekenmethodes. Uit onderzoek van Sjoers (2017) komt naar voren 

dat hoogbegaafde leerlingen moeite hebben met de huidige methodes voor het rekenen omdat 

de denkwijze van de methode niet aansluit bij de denkwijze van de hoogbegaafde leerlingen. 

Tot dusver wordt voor de hoogbegaafde leerlingen de leerstof vaak in compacte vorm 

aangeboden en aangevuld met verrijkingsmateriaal (Sjoers, 2017).  

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: 

“Hoe kunnen rekenmethodes het beste aansluiten bij de onderwijsbehoeften van 

hoogbegaafde leerlingen?” 

Om antwoord te geven op de hoofdvraag, zijn de volgende twee deelvragen opgesteld: 

• Wat zijn volgens de literatuur de onderlinge relaties tussen leren rekenen, 

traditioneel- en realistisch rekenen en de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde 

leerlingen?  

• In hoeverre komen de gevonden bevindingen vanuit de literatuur overeen met de 

ervaringen van leerlingen en leerkrachten?  

Om de hoofdvraag en de deelvragen van dit onderzoek op een gestructureerde 

onderbouwde manier te kunnen beantwoorden, zal er gestart worden met een 

literatuurverkenning. Vervolgens wordt de literatuurverkenning getoetst aan de praktijk 

middels semigestructureerde interviews. Hoofdstuk 2 is gewijd aan de methode die gebruikt is 

voor dit onderzoek. In hoofdstuk 3 zal de literatuurverkenning met de daaruit voortkomende 

conceptuele modellen en de toetsing in de praktijk behandeld worden. In hoofdstuk 4 volgt de 

conclusie en de beantwoording van de hoofd- en deelvragen. Kritische kanttekeningen bij het 

onderzoek en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek worden in hoofdstuk 5 behandeld.   
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Methode 

 

Onderzoeksdesign  

Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag en de daarbij passende deelvragen is er 

gekozen voor een kwalitatief onderzoek. Kwalitatief onderzoek is gefocust op het achterhalen 

van een probleem of vraagstuk door middel van diepgang, een persoonlijk perspectief 

(mening, ervaring, etcetera). Dit onderzoek is gericht op het achterhalen van de behoeften en 

ervaringen van hoogbegaafde leerlingen. Derhalve leent een kwalitatieve onderzoeksvorm 

zich hier het beste voor. Het doel is namelijk niet om vergelijkingen te trekken of te 

generaliseren, waarvoor kwantitatief onderzoek het meest passend zou zijn (Boeije, 2012), 

maar om de deelvragen te onderzoeken vanuit het individuele perspectief van hoogbegaafde 

leerlingen. Hiervoor is diepte nodig in plaats van breedte, waardoor een kwalitatief onderzoek 

door middel van diepte-interviews het beste past (Hennink et al., 2011).  

Onderzoeksmethode 

Om de eerste deelvraag te kunnen beantwoorden is middels een literatuuronderzoek de 

rekenontwikkeling van kinderen in kaart gebracht. Er is onderzocht wat traditioneel en 

realistisch rekenen inhoudt en wat de rekenbehoeften van hoogbegaafde leerlingen zijn. Voor 

de beantwoording van de tweede deelvraag is gebruik gemaakt van diepte interviews op basis 

van ‘purpose sampling’ en ‘snowbal sampling’. Purpose sampling is een doelgerichte 

steekproef die geselecteerd wordt op basis van kenmerken van de populatie en doelstelling 

(Boeije, 2012). Voor dit onderzoek zijn leerlingen en leerkrachten van groep 6 tot en met 

groep 8 geworven die onderwijs volgen en geven in het voltijds hoogbegaafden onderwijs. In 

eerste instantie is het werven van participanten begonnen bij een school voor voltijds 

hoogbegaafden onderwijs in het noorden van Nederland. Vanuit deze school is middels 

snowbal sampling contact gelegd met andere scholen voor voltijds hoogbegaafden onderwijs 

in Noord-Nederland. Vanwege de COVID-19 pandemie gaven een aantal scholen aan niet 

mee te kunnen doen. Er is daarom ook contact gezocht met voltijds hoogbegaafden onderwijs 

in het midden en zuiden van Nederland. In totaal hebben er 6 leerkrachten en 12 leerlingen 

meegewerkt aan het onderzoek.  

 

Onderzoeksinstrument 

De participanten zijn geïnterviewd middels een semigestructureerd interview. Er is 

gekozen voor dit type interview omdat het belangrijk is om tijdens de afname van het 

interview door te kunnen vragen op de reken- en onderwijsbehoeften en de rekenervaringen 
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van de participanten. Het semigestructureerde interview geeft zowel de interviewer als de 

participanten ruimte om dieper op een vraag in te gaan (Flick, 2018).   

Voorafgaand aan het interview is een topiclijst opgesteld met daarin de globale thema’s die 

aan bod moesten komen tijdens de interviews. De topiclijst is gebaseerd op de bevindingen 

van de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen uit de literatuurverkenning en op de 

hoofdlijnen van het leren rekenen van deelvraag 1: compacten/versnellen/verrijken, 

gelijkgestemden, meta-cognitieve vaardigheden, leerkrachtbetrokkenheid middels top-down 

onderwijs en autonomie én begripsvorming, ontwikkeling van oplossingsprocedures, vlot 

leren rekenen en flexibel toepassen. Tijdens het interview zijn de participanten bevraagd over 

deze thema’s. Om structuur aan te brengen in de interviews, zijn er voorafgaand een aantal 

algemene vragen opgesteld zoals; ‘Op welke manier geeft de leerkracht instructie?’, ‘Voel jij 

je voldoende bediend in het rekenen?’ en ‘Wat is leuk aan het rekenen en wat is minder leuk 

aan het rekenen?’.  

 

Participanten en onderzoeksprocedure 

Aan dit onderzoek hebben drie scholen voor voltijds hoogbegaafden onderwijs uit 

Nederland deelgenomen. 

School A is een school voor voltijds hoogbegaafden onderwijs uit het noorden van het 

land. Deze school is gevestigd binnen een school voor regulier basisonderwijs. School A 

gebruikt bij het rekenonderwijs de rekenmethode Pluspunt 4 digitaal. Daarnaast bieden zij de 

leerlingen verrijkingsstof aan middels Sprinters van Pluspunt (Malmberg) en Rekentijgers 

(Zwijsen). Voor de excellente leerlingen worden er wiskundelessen verzorgd door een 

vakdocent.   

School B is een school voor voltijds hoogbegaafdheid onderwijs uit het noorden van het 

land. School B gebruikt voor het rekenonderwijs het digitale platform ‘Snappet’ (Snappet 

Tabletonderwijs, 2014). Zij volgen hierin de tussendoelen die voorschrijven wat een leerling 

moet kennen en kunnen op rekengebied van groep 2 t/m 8 (SLO, 2010). Naast Snappet wordt 

er gebruik gemaakt van de verrijkingsmodules van Snappet en Rekentijgers.  

School C is een school voor voltijds hoogbegaafden onderwijs uit het midden van het 

land. School C gebruikt het toetsboek van de methode ‘De Wereld in Getallen’. Daarnaast 

gebruikt zij Rekentijgers, puzzelopdrachten, rekensudoku’s en redactiesommen als verrijking 

enom de leerlingen de basis van het rekenen aan te bieden.  

De scholen voor voltijds hoogbegaafden onderwijs zijn via een informatiebrief (zie 

bijlage 1) geïnformeerd over het onderzoek. Leerkrachten en leerlingen konden zich 
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vervolgens opgeven voor deelname aan het onderzoek. Een inclusiecriterium voor dit 

onderzoek is dat de participanten in de groepen 6 tot en met 8 lesgeven of les 

ontvangen. Nadat de participanten hadden aangegeven deel te willen nemen aan het 

onderzoek, is een informatiebrief met toestemmingsformulier opgestuurd (zie bijlage 2 en 3). 

In de begeleidende brief is opgenomen dat alle gegevens anoniem worden verwerkt en dat de 

participant zich te allen tijde kan terugtrekken uit het onderzoek. Het anoniem verwerken van 

gegevens wordt gewaarborgd door geen namen van personen of organisaties te vermelden in 

de publicatie van dit onderzoek. Ook is met het toestemmingsformulier toestemming 

gevraagd voor het maken van audio-opnames. Na het ontvangen van het ondertekende 

toestemmingsformulier zijn er afspraken ingepland om de interviews uit te voeren. Alle 

participanten zijn via beeldbellen geïnterviewd. Voor het beeldbellen is in eerste instantie 

gebruik gemaakt van Google Meet. Eén school heeft op eigen initiatief het gebruik van 

Microsoft Teams voorgesteld. In totaal hebben 6 leerkrachten en 12 leerlingen uit groep 6 tot 

en met 8 deelgenomen aan het onderzoek.    

In dit onderzoek zijn de gegevens van de geïnterviewde participanten geanonimiseerd. 

Op deze manier is de privacy van de participanten gewaarborgd en is niet te achterhalen wie 

de participanten zijn, op welke school ze zitten of lesgeven en in welke plaats de school staat. 

Voorafgaand aan het interview is aan de participant toestemming gevraagd voor het opnemen 

van het interview. Het is niet voorgekomen dat de participant geen toestemming heeft 

gegeven voor opname van het interview. Ook is voorafgaand aan het interview met de 

participant besproken dat hij zich, zonder opgave van reden, op elk moment mag terugtrekken 

uit het onderzoek. Daarnaast is besproken dat de participant recht heeft op inzage in  het 

onderzoek. Om mogelijke negatieve gevoelens van de participanten tijdens of na het interview 

te voorkomen, hebben de interviews in een rustige en vertrouwde omgeving plaatsgevonden, 

namelijk de school van de desbetreffende participanten. Dit onderzoek is voorgelegd aan de 

Ethische Commissie Gedrag en Maatschappijwetenschappen (EC-GMW). 

 

Dataverwerking en analyse 

De verkregen data zijn aan de hand van de semigestructureerde interviews direct na de 

interviews getranscribeerd in Word. Na het transcriberen is gecontroleerd of alle topics 

voldoende aan bod zijn gekomen. Vervolgens is er gestart met de inhoudsanalyse. De 

interviews zijn gecodeerd, waarbij afwisselend een deductieve en inductieve werkwijze is 

gehanteerd, volgens de stappen van de analytische cyclus (Hennink e.a., 2011). Bij het 

coderen is gebruik gemaakt van de thema’s uit de topiclijst. Eerst is er deductief gecodeerd 
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(Hennink e.a., 2011). De uitspraken en reacties van de leerlingen en de leerkrachten zijn 

daarbij geordend op basis van de thema’s uit de topiclijst. Vervolgens is inductief gecodeerd 

waarbij al lezend codes vanuit de data zijn genoteerd. Het is voorgekomen dat aan bepaalde 

fragmenten meerdere codes zijn gekoppeld. Het koppelen van codes aan fragmenten is gedaan 

in het programma Atlas Ti. Middels dit programma is het mogelijk om de fragmenten per 

code te structureren waardoor het analyseren en interpreteren van de tekstfragmenten per code 

overzichtelijker wordt.     

 

Betrouwbaarheid en validiteit 

Om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen, worden er twee belangrijke 

kwaliteitseisen onderscheiden: betrouwbaarheid en validiteit (Boeije, 2012). 

Betrouwbaarheid in kwalitatief onderzoek betekent dat er bij een herhaalde meting van 

het onderzoek, dezelfde resultaten behaald moeten worden (Boeije, 2012). De 

betrouwbaarheid in dit onderzoek wordt gewaarborgd door zoveel mogelijk methodisch te 

verantwoorden waarbij is toegelicht welke stappen de onderzoeker heeft gezet en waarom de 

onderzoeker deze stappen heeft gezet (Boeije, 2012). Ook wordt de betrouwbaarheid van dit 

onderzoek vergroot door het opstellen van een topiclijst waaronder een aantal standaard open 

vragen zijn geformuleerd die aan elke respondent zijn gesteld. Daarnaast wordt de 

betrouwbaarheid vergroot doordat de afgenomen interviews zijn opgenomen en volledig zijn 

getranscribeerd. De uitgewerkte transcripten dragen uiteindelijk ook bij aan de 

betrouwbaarheid, doordat voor eventueel vervolgonderzoek alle informatie beschikbaar is 

(Boeije, 2012). Er is met de respondenten besproken dat alle informatie volledig 

geanonimiseerd wordt waardoor de respondenten niet herleidbaar zijn.   

Om de validiteit te kunnen waarborgen is het van belang dat de interviews de correcte 

informatie geven over datgene wat het onderzoek wil bestuderen (Boeije, 2012). In dit 

onderzoek wordt de validiteit gewaarborgd door het gebruik van een topiclijst met daarin 

opgestelde thema’s die voortkomen uit de literatuur in hoofdstuk 3. Tijdens de interviews 

heeft de onderzoeker geprobeerd waardevrij te interviewen. Dit houdt in dat de onderzoeker 

geen waardeoordeel geeft en probeert zijn eigen mening zo min mogelijk mee te laten spelen. 

(Boeije, 2012). Door waardevrij te interviewen, wordt de validiteit van het onderzoek 

vergroot.  
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Resultaten 

 

Resultaten literatuurverkenning 

Er is een literatuurverkenning uitgevoerd naar de onderlinge relaties tussen leren rekenen, 

traditioneel- en realistisch rekenen en de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen. 

Het leren rekenen, het traditioneel- en realistisch rekenen en de rekenbehoeften van 

hoogbegaafde leerling zullen in de volgende alinea’s worden toegelicht. Aan het eind zullen 

de onderlinge relaties beschreven worden.  

 

Rekenen 

Een goede rekenontwikkeling verloopt volgens vier hoofdlijnen (Van Groenestijn et al., 

2011). De hoofdlijnen zijn cumulatief van aard (Dolk, 2005; Van Groenestijn et al., 2011). In 

figuur 1 zijn de vier hoofdlijnen van de rekenontwikkeling schematisch weergegeven. 

 

Figuur 1  

Ontwikkeling van het rekenen (Van Groenestijn et al., 2011) 

 

De vier hoofdlijnen worden hieronder toegelicht: 

Begripsvorming. Begripsvorming is ‘het verlenen van betekenis aan rekenwiskundige 

handelingen, het ontwikkelen van rekenwiskundige concepten en het ontwikkelen van 

rekentaal’ (Van Groenestijn et al., 2011, p. 75). Hierbij gaat het om het opbouwen van 

rekenkennis, rekenconcepten (bijvoorbeeld een getallenlijn) en rekentaal. Rekentaal kan 

onderverdeeld worden in informele rekentaal en formele rekentaal. Informele rekentaal is de 

taal die kinderen gebruiken in alledaagse situaties waarbinnen ze rekenen en of 

rekenbegrippen gebruiken. Deze taal begint al op jonge leeftijd met bijvoorbeeld 

hoeveelheidsbegrippen (meer, minder, evenveel). Formele rekentaal is de taal die op school 
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wordt gebruikt. De meeste kinderen maken in groep drie kennis met deze begrippen wanneer 

zij rekenles krijgen. Binnen de begripsvorming wordt een betekenisvolle context gebruikt om 

nieuwe kennis aan toe te voegen.  

Ontwikkeling van oplossingsprocedures. De ontwikkeling van oplossingsprocedures 

bestaat uit de volgende stappen: 

- Basisbewerkingen; 

- Complexere bewerkingen; 

- Schatten en precies rekenen; 

- Hoofdrekenen en rekenen op papier; 

- Werken met een rekenmachine (Van Groenestijn et al., 2011, p. 89).   

De basisbewerkingen bestaan uit optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. De 

beheersing van de basisbewerkingen is een voorwaarde om complexere bewerkingen te 

kunnen toepassen. Complexere bewerkingen zijn combinaties van basisbewerkingen waarin 

o.a. ook verhoudingen, breuken en procenten voorkomen. In groep 3 en 4 bestaat het rekenen 

voornamelijk uit hoofdrekenen. Vanaf groep 5 worden rekenprocedures zoals staartdelingen 

geïntroduceerd waardoor leerlingen leren rekenen op papier. In de bovenbouw leren de 

leerlingen werken met de rekenmachine (Van Groenestijn et al., 2011).  

Vlot leren rekenen. De ontwikkeling van vlot leren rekenen bestaat uit oefenen, 

automatiseren en memoriseren van rekenwiskundige kennis en procedures. Om vlot te kunnen 

rekenen is regelmatig en goed oefenen noodzakelijk (Van Groenestijn et al., 2011). 

Automatiseren is het vrijwel routinematig uitvoeren van rekenhandelingen (Ruijssenaars 

et al., 2006). Memoriseren is het direct paraat hebben van rekenfeiten. Wanneer 

rekenhandelingen gememoriseerd zijn, hoeft een leerling de uitkomst van de som niet meer te 

berekenen. Wanneer de basisbewerkingen zijn geautomatiseerd en gememoriseerd, kan een 

kind vlot rekenen waardoor het werkgeheugen van de leerling minder belast wordt bij het 

uitrekenen van complexere opgaven. Om ervoor te zorgen dat de basisbewerkingen 

geautomatiseerd en gememoriseerd blijven, is het nodig dat de basisbewerkingen worden 

onderhouden en in de hogere groepen van de basisschool geregeld worden geoefend 

(Inspectie van het Onderwijs, 2011).  

Flexibel toepassen van kennis en vaardigheden. Het doel van het rekenen is dat 

leerlingen verworven rekenwiskundige kennis leren toepassen in een functionele situatie in 

het dagelijks leven (Van Groenestijn et al., 2011). Leerlingen moeten leren om de geleerde 

kennis flexibel in te zetten.  
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Traditioneel- en realistisch rekenen 

Binnen het huidige rekenonderwijs zijn er twee rekendidactische stromingen aanwezig: 

Het traditioneel rekenen en het realistisch rekenen.  

Het traditioneel rekenen wordt omschreven als rekenen waarbij de leraar de klas één 

efficiënte standaardmethode aanreikt om een bepaald type opgave op te lossen (KNAW, 

2009). De aandacht richt zich vooral op het inslijpen van rekenregels en procedures, en 

minder op het verwerven van inzicht (Logtenberg, 2009; Van Zanten, 2011). Binnen het 

traditioneel rekenen staan de volgende punten centraal: 

1. Een standaardprocedure of oplossingsstrategie: Per strategie of methode ziet het 

efficiënte traditionele onderwijsleerproces er in principe steeds hetzelfde uit. 

2. Expliciete Directe Instructie (EDI) centraal: Stap-voor-stap aanleren en inoefenen van 

de standaard strategieën en methoden (Van Groenestijn et al., 2011).  

3. Inoefenen tot beheersing: Bij het traditionele rekenen gaat men ervan uit dat door het 

uitgebreide oefenen, ook het begrip van en inzicht in de geleerde kennis en 

vaardigheden vanzelf ontstaan en toenemen. Het inoefenen wordt door de leraar 

gedemonstreerd en de uitgelegde standaardaanpak voor de desbetreffende opgave 

wordt eerst uitgebreid, individueel en op papier geoefend. 

4. Vlot leren uitvoeren van het de strategie. Tijdens het oefenen hebben contexten geen 

nut omdat die afleiden van de essentie. Als de leerlingen de geleerde strategie vlot 

kunnen toepassen, is er ruimte voor contexten (KNAW, 2009).  

Het realistisch rekenen gaat ervan uit dat het leren rekenen een menselijke activiteit is. 

Deze didactiek is er op gericht menselijke activiteit beter hanteerbaar te maken en 

rekenproblemen die zich daarin voordoen op te lossen (Freudenthal, 1973). Contexten spelen 

hierin een belangrijke rol. De leerling wordt aangemoedigd om zijn eigen oplossingsstrategie 

te ontwikkelen en daar gezamenlijk op te reflecteren. De leerkracht heeft bij het realistisch 

rekenen een begeleidende rol (Baltussen et al., 2001). Binnen het realistisch rekenen wordt 

het leren gezien als een actief en cognitief proces, waarbij de leerling zelf ook kennis en 

vaardigheden ontdekt en deze toepast (KNAW, 2009). Het realistisch rekenonderwijs is 

gebaseerd op vijf principes (van Zanten, 2011), namelijk: 

1. Betekenisvol leren: De nieuwe leerstof moet aansluiten bij de betekenisvolle realiteit 

van kinderen;  

2. Modelleren en formaliseren: het gebruik van hulpmiddelen (schema’s, modellen) om 

de afstand tussen de context en het formeel rekenen te verkleinen;  
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3. Ruimte geven voor eigen inbreng: Het kind laten nadenken over de lesstof door 

oefeningen en opdrachten; 

4. Interactie en reflectie: Het uitwisselen van ideeën en oplossingsstrategieën om zo van 

elkaar te kunnen leren; 

5. Verstrengelen van leerlijnen: De verschillende rekendomeinen zijn met elkaar 

verweven.  

Zetten we het traditioneel en realistisch rekenen tegenover elkaar (zie figuur 2), dan zien 

we duidelijk dat er geen relatie is tussen de twee didactische stromingen. Het resultaat is dat 

het traditioneel rekenen een andere rekendidactiek is dan het realistisch rekenen.    

 

Figuur 2 

Traditioneel- en realistisch rekenen schematisch weergegeven 
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Wanneer we de rekendidactische stromingen combineren met de hoofdlijnen van het 

leren rekenen komen we tot figuur 3 en 4. In figuur 3 zien we dat alle principes van het 

traditioneel rekenen een relatie hebben met de hoofdlijnen van het leren rekenen. De principes 

‘standaardprocedure of oplossingsstrategie’, ‘Expliciete Directe Instructie’, ‘Inoefenen tot 

beheersing’ en ‘Vlot leren uitvoeren’ van het traditioneel rekenen komen overeen met hoe een 

leerling leert rekenen. Het toepassen van ‘Een standaardprocedure of oplossingsstrategie’ en 

‘Expliciete Directe Instructie’ hebben raakvlakken met zowel ‘Begripsvorming’ als 

‘Ontwikkelen van oplossingsprocedures’. Het ‘Inoefenen tot beheersing’ kan gelinkt worden 

met ‘Vlot leren rekenen’ en ‘Vlot leren uitvoeren’ kan gelinkt worden met ‘Flexibel toepassen 

van kennis en vaardigheden’  
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Figuur 3 

Leren rekenen en traditioneel rekenen 
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Ook het realistisch rekenen hebben we afgezet tegen de hoofdlijnen van het leren 

rekenen. Dit hebben we weergegeven in figuur 4. Het is duidelijk dat het principe 

‘Modelleren en formaliseren’ overeen komt met de ‘Begripsvorming’ en ‘Ontwikkelen van 

oplossingsprocedures’ van het leren rekenen. Ook het ‘Betekenisvol leren’ heeft raakvlakken 

met deze hoofdlijnen. Daarnaast hebben ‘Betekenisvol leren’, ‘Ruimte geven voor eigen 

inbreng’ ‘Interactie en reflectie’ en ‘Verstrengeling van leerlijnen’ raakvlakken met ‘Flexibel 

toepassen van kennis en vaardigheden’. Zoals zichtbaar in figuur 4, ontbreekt het raakvlak 

met het ‘Vlot leren rekenen’. Dit aspect is niet aanwezig in de principes van het realistisch 

rekenen terwijl dit onderdeel essentieel is bij het leren rekenen en het kunnen uitrekenen van 

complexere opgaven. Wanneer namelijk de basale rekenkennis geautomatiseerd en 

gememoriseerd is, kan een leerling een rekenopgave vlot en met het juiste resultaat uitvoeren.    



19 

REKENEN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN ANDERS? 

Figuur 4   

Leren rekenen en realistisch rekenen 
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Onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen  

Binnen het onderwijs is het van groot belang om aanpassingen te doen om de specifieke 

onderwijsbehoeften van de hoogbegaafde leerling aan te spreken. Er kunnen anders 

problemen ontstaan zoals onderpresteren, verveling, onzekerheid en perfectionisme ontstaan 

(Van Zanten, 1999; van Houten-van den Bosch et al., 2007). De Wagenaar (2014) geeft aan 

dat de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen onderverdeeld kunnen worden in drie 

categorieën: het ‘sociaal-emotioneel welbevinden, ‘cognitieve vaardigheden’ en de 

‘leermotivatie’. Deze onderwijsbehoeften komen tegemoet aan de gedragingen en 

leereigenschappen van hoogbegaafde leerlingen. Hieronder zijn de drie categorieën met de 

diverse leereigenschappen van hoogbegaafde leerlingen uiteengezet.  

Sociaal welbevinden. Hoogbegaafde leerlingen vinden op sociaal-emotioneel gebied 

weinig aansluiting bij hun ‘normaal’ ontwikkelende leeftijdsgenoten. Van hoogbegaafde 

leerlingen is bekend dat ze geestelijk vroegrijp zijn (Van Gerven, 2011). Geestelijk vroegrijp 

houdt in dat het geestelijke verloop sneller ontwikkelt in vergelijking met leeftijdsgenoten. 

Hoogbegaafde leerlingen zijn met hun denkvermogen en hun sterke verbale vaardigheden hun 

leeftijdsgenoten ver vooruit en zoeken daarom ontwikkelingsgelijken in oudere kinderen 

(Mooij et al, 2007; Van Gerven, 2011). Indien er geen erkenning tussen gelijkgestemden 
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plaatsvindt, is een hoogbegaafd kind vaak niet goed in staat om zichzelf sociaal-emotioneel te 

ontwikkelen. Dit kan verregaande gevolgen hebben (negatief zelfbeeld, faalangst, et cetera.) 

voor het welbevinden van de hoogbegaafde leerling (Neihart, et al., 2002). Voor het sociaal-

emotioneel welbevinden van de hoogbegaafde leerling is het daarom van groot belang 

herkenning, erkenning en waardering te krijgen (Hoogeveen et al., 2004) en gelijkgestemden 

te vinden om hun interesses mee te delen (Mooij et al., 2007).     

Cognitieve vaardigheden. Hoogbegaafde leerlingen zijn snel van begrip, maken grote 

denk- en leerstappen en hebben een goed geheugen waardoor zij leerstof in een hoog tempo 

kunnen verwerken (Daeter, 2012; Brouwer & Ahlers, 2011; Van Gerven, 2011). Een 

aangepast onderwijsaanbod is dan van belang. De meest gangbare onderwijsaanpassingen zijn 

compacten, versnellen en verrijken (Drent, 2002). Bij compacten wordt de hoeveelheid lesstof 

gereduceerd en op een hoger abstractieniveau aangeboden zodat deze geschikt is voor de 

hoogbegaafde leerling (Drent, 2009, in Van Gerven, 2011). Het compacten geldt niet alleen 

voor de oefenstof, maar ook voor de uitleg. Bij versnellen wordt de lesstof sneller doorlopen. 

Dit is bij hoogbegaafde leerlingen mogelijk omdat zij de lesstof sneller opnemen en 

verwerken dan leeftijdsgenoten (Brouwer & Ahlers, 2011). Versnellen dient altijd in 

combinatie met compacten en verrijken aangeboden te worden. Bij verrijken wordt de leerling 

een breder en dieper curriculum aangeboden dat aansluit bij de interesse van de hoogbegaafde 

leerling. Hierdoor wordt de leerling uitgedaagd. Aansluiting bij hun interessegebied zorgt 

ervoor dat zij met zeer grote concentratie een taak uit voeren (Van Gerven, 2011).  

Hoogbegaafde leerlingen hebben een snellere en een kwalitatief betere 

informatieverwerking dan die van leeftijdsgenoten. Ze komen sneller tot inzichten en 

overzichten en zien de toepassing hiervan sneller (Wijnekus & Pluymakers, 2016). Dit maakt 

dat hoogbegaafde leerlingen verworven kennis goed kunnen toepassen. Hun 

probleemoplossende vaardigheden bevatten een hoge mate van creativiteit, waardoor ze een 

probleem vanuit verschillende invalshoeken aanvliegen en buiten de reguliere kaders denken. 

Hierdoor is het binnen het onderwijs belangrijk om de leerstof af te stemmen op de 

verschillende denkstrategieën van de hoogbegaafde leerling (Hulsbeek et al. 2001). Het 

aanspreken van de creativiteit van hoogbegaafde leerlingen is nodig om hun hogere 

cognitieve vaardigheden verder te ontwikkelen (Feldhusen 2005). Daarnaast hebben 

hoogbegaafde leerlingen een brede algemene interesse en zijn ze nieuwsgierig en leergierig.  

Leermotivatie. Hoogbegaafde leerlingen verwerken reguliere lesstof in een hoger tempo 

vanwege het feit dat hun metacognitieve vaardigheden goed ontwikkeld zijn (Daeter, 2012). 

Metacognitieve vaardigheden zijn werk- en leerstrategieën die een leerling tot zijn 
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beschikking heeft om een taak op een adequaat niveau en een adequate wijze op te lossen 

(Van Gerven, 2011). Hoogbegaafde leerlingen redden zich binnen het onderwijs vaak een 

heel eind met hun intelligentie. Zij komen hierdoor amper toe aan het zich eigen maken van 

leervaardigheden.  Hoogbegaafde leerlingen zijn gebaat bij uitdagende stof waarbij toepassing 

van de meta-cognitieve vaardigheden wordt vereist (Mooij, et. al., 2007; van Houten-van den 

Bosch et al., 2007; Daeter, 2012). Hierdoor zijn zij in staat om op hun eigen leerproces te 

reflecteren en hier veranderingen in aan te brengen (Alexander, 2008). Daarnaast is het voor 

hen van belang dat zij hun best moeten doen om de leertaak te halen, dit vergroot hun 

doorzettingsvermogen.  

Vanwege de grote denk- en leerstappen, het creatieve denkvermogen en het verwerken 

van de reguliere stof in een hoger tempo, blijft er tijd over voor verdieping van de lesstof 

(Van Gerven, 2011). Belangrijk bij deze verdieping is dat de leerling wordt uitgedaagd. 

Hoogbegaafde leerlingen geven de voorkeur aan formeel leren. Dit is leren vanuit hun 

interesse (Hulsbeek et al., 2001). Dit wordt intrinsieke motivatie genoemd en komt de 

motivatie van de leerling ten goede. Om tot intrinsieke motivatie te komen is het belangrijk 

om de leerling in autonomie, competentie en relationele verbondenheid te voorzien (Connell 

& Wellborn, 1991). De leerling moet het gevoel hebben zelfstandig iets te kunnen doen 

zonder afhankelijk te zijn van anderen (autonomie), geloof hebben in eigen kunnen 

(competentie) en zich gewaardeerd voelen (relationele verbondenheid). Wordt aan deze 

behoeften van de leerling voldaan, dan kunnen zij goed presteren (Wolfensberger, 2012). Het 

is binnen het onderwijs belangrijk om de leerling hierin te ondersteunen door middel van 

leerkracht betrokkenheid, structuur en autonomieondersteuning.  

De manier van leren is bij hoogbegaafde leerlingen anders dan bij de zich ‘normaal’ 

ontwikkelende leerlingen. Het is van belang dat de methodes die worden gebruikt binnen het 

voltijds hoogbegaafden onderwijs aansluiten bij de manier waarop hoogbegaafde leerlingen 

leren. Vanuit de literatuurverkenning komt naar voren dat een hoogbegaafde leerling tot 

optimale prestaties komt indien aan de volgende meerdere factoren wordt voldaan: 

• Omringd worden door gelijkgestemden, ontwikkelingsgelijken; 

• Aanbieden van verrijkingsstof die aansluit bij de interessewereld van de hoogbegaafde 

leerling; 

• Aanspreken van de metacognitieve vaardigheden; 

• Sprake van leerkracht betrokkenheid middels top-down onderwijs; 

• Sprake van autonomie in het leren. 
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In figuur 5 hebben we de raakvlakken tussen het leren rekenen en de onderwijsbehoeften 

van hoogbegaafde leerlingen schematisch weergeven. In figuur 6 en 7 de relatie tussen de 

onderwijsbehoeften en het traditioneel- en realistisch rekenen weergegeven.  

In het figuur 5 is duidelijk zichtbaar dat er vanuit de literatuurverkenning geen directe 

raakvlakken zijn gevonden tussen het leren rekenen en de onderwijsbehoeften van 

hoogbegaafde leerlingen. Er zal daarom in de interviews nader onderzocht worden hoe dit in 

de praktijk wordt vormgegeven.  

 

Figuur 5 

Raakvlakken tussen leren rekenen en de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen. 
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Figuur 6  
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Figuur 7  
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In figuur 6 en 7 hebben we de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen afgezet 

tegen het traditioneel en realistisch rekenen. In figuur 6 wordt zichtbaar dat er geen 

raakvlakken zijn met de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen en het traditioneel 

rekenen. In figuur 7 wordt duidelijk zichtbaar dat de onderwijsbehoeften overeenkomen met 

de principes van het realistisch rekenen. Er kan daarom geconcludeerd worden dat de 

principes van het realistisch rekenen overeenkomen met de onderwijsbehoeften van 
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hoogbegaafde leerlingen. Een rekenmethode gestoeld op deze principes is dus het best 

passend.  

 

Resultaten vanuit de interviews  

In dit hoofdstuk worden de resultaten vanuit de interviews besproken. Aan dit onderzoek 

hebben drie scholen voor voltijds hoogbegaafden onderwijs deelgenomen. In totaal zijn er 12 

leerlingen en 6 leerkrachten geïnterviewd. In de interviews zijn de participanten gevraagd 

naar de onderwijsaanpassingen die worden gedaan om de hoogbegaafde leerlingen te 

bedienen in hun onderwijsbehoeften. Daarnaast is uitgevraagd hoe de hoofdlijnen van het 

leren rekenen worden toegepast binnen het rekenonderwijs op school. In tabel 3 is een 

overzicht van de scholen, leerkrachten en leerlingen weergegeven. 

 

Tabel 2  

Overzicht scholen, leerkrachten en leerlingen 

School Leerkracht Leerling Groep  

School A Leerkracht 1 Leerling 1.1 Groep 6 

 Leerkracht 2 Leerling 2.1 Groep 6 

 Leerkracht 3 Leerling 3.1 Groep 7 

School B Leerkracht 4 Leerling 4.1 Groep 7 

  Leerling 4.2  Groep 6  

  Leerling 4.3 Groep 7 

 Leerkracht 5 Leerling 5.1  Groep 8 

  Leerling 5.2  Groep 8 

  Leerling 5.3  Groep 8 

School C Leerkracht 6 Leerling 6.1 Groep 7 

  Leerling 6.2  Groep 6 

  Leerling 6.3  Groep 7 

 

 

Onderwijsbehoeften 

Op alle drie de scholen voor voltijds hoogbegaafden onderwijs wordt verschillend 

omgegaan met de onderwijsbehoeften van de hoogbegaafde leerlingen. In de interviews is 

geprobeerd de onderwijsbehoeften van de hoogbegaafde leerlingen zo goed mogelijk uit te 

vragen. Per school wordt toegelicht hoe de leerlingen in hun onderwijsbehoeften worden 

bediend.  
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School A 

School A geeft aan de lesstof van de rekenmethode in compacte vorm aan te bieden. Door het 

afnemen van een schaduwtoets bij de leerlingen wordt in kaart gebracht welke rekenstof al 

wordt beheerst. Op deze manier is het voor de leerkracht en de leerling inzichtelijk welke stof 

wel en niet beheerst wordt en dus wel en geen extra oefening nodig heeft. Door het afnemen 

van de schaduwtoetsen kan er versneld door de reguliere rekenstof heen worden gewerkt. De 

leerlingen mogen op school maximaal één jaar vooruit werken op het gebied van het rekenen. 

Verrijkingsstof wordt geboden in de vorm van Rekentijgers en middels Sprinters. Sprinters is 

een verrijkingsmodule van de rekenmethode Pluspunt 4 digitaal. Voor de excellente rekenaars 

worden er ook wiskundelessen op vwo-niveau verzorgd door een vakdocent. Eén leerkracht is 

gestopt met het aanbieden van schaduwtoetsen omdat ze merkt dat het de leerlingen frustreert 

wanneer ze niet weten hoe ze de sommen moeten oplossen. Ze heeft gemerkt dat leerlingen 

dan niet-efficiënte strategieën gaan toepassen waar ze op dat moment wel mee geholpen zijn, 

maar die verder in het rekenproces niet meer werken. Ook leerkracht 3 merkt dat leerlingen 

dichtklappen wanneer zij rekenstof aangeboden krijgen die hen nog niet is uitgelegd. Aan het 

begin van de rekenles wordt door de leerkracht uitgelegd wat de leerlingen gaan leren in de 

rekenles. Daarbij stellen ze ook een doel op voor de leerlingen. Leerkracht 1 bespreekt met 

zowel zwakke als sterke rekenaars hun rekenstrategie door de leerlingen hardop te laten 

verwoorden welke stappen ze nemen. Hierdoor leren de leerlingen hun denkprocessen te 

controleren bij het uitvoeren van de leertaken.  

De leerlingen geven aan het rekenen uit de methode wel te beheersen en juist de 

uitdaging te vinden in de verrijking zoals Rekentijgers. Wat hen betreft zou er meer 

verrijkingsstof aangeboden mogen worden. De voorkeur van alle leerlingen gaat uit naar 

contextsommen. Dit sluit aan bij het realistisch rekenen. Leerling 3.1 geeft aan dat het 

instructiemoment voor hem soms te lang en uitgebreid is. Hij zou graag na de basisinstructie 

aan de slag willen gaan. Nu moet hij vaak nog wachten totdat iedereen het snapt. Leerling 2.1 

geeft juist aan veel waarde te hechten aan een goede instructie. Hij maakt ook regelmatig 

gebruik van de verlengde instructie. Per leerling verschilt de behoefte aan de hoeveelheid 

instructie.  

School B 

School B werkt met het onderwijsplatform Snappet. Zij volgen hierin de tussendoelen die 

voorschrijven wat een leerling moet kennen en kunnen op rekengebied van groep 2 t/m 8 

(SLO, 2010). De leerkrachten clusteren de verschillende rekenonderwerpen zodat tijdens de 

rekenlessen aan hetzelfde rekenonderwerp gewerkt wordt. Voor de leerlingen die alle 
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rekendoelen al hebben afgewerkt is er rekenen 8+ en rekenen 8++. Bij rekenen 8+ wordt de 

diepte ingegaan door de beginselen van vwo-wiskunde aan te bieden. In 8++ worden 

onderzoeksvragen uit het boek ‘Sterke Rekenaars in het basisonderwijs’ van Suzanne Sjoers 

(2017) aangeboden. Verrijking wordt geboden aan de leerlingen die laten zien dat zij de 

reguliere rekenstof beheersen, maar niet goed genoeg zijn om de reguliere stof versneld door 

te werken. School B gebruikt hiervoor Rekentijgers en de module verrijking van Snappet. Er 

wordt twee keer per week rekeninstructie gegeven waarbij de leerkracht het doel van de 

opdracht uitlegt. Leerkracht 4 geeft aan dat zij de leerlingen eerst zelf laat uitzoeken hoe ze de 

opgaven moeten oplossen. Vervolgens wordt dit klassikaal besproken. Leerlingen die genoeg 

instructie hebben gehad, kunnen aan het werk. Voor de andere leerlingen biedt zij een 

verlengde instructie aan. Omdat het rekenen op school B voornamelijk op de computer wordt 

gedaan, moeten de leerlingen gebruik maken van een rekenschrift om hun berekeningen te 

noteren. Leerkracht 4 geeft aan dat dit voor veel leerlingen lastig is, omdat zij de som uit hun 

hoofd uitrekenen en de denkstappen niet noteren. Doordat de gehele som uit het hoofd wordt 

uitgerekend, gaat er wel eens iets mis waardoor ze op het verkeerde antwoord uitkomen. 

Wanneer de som niet is opgeschreven, is het lastig om terug te halen in welke stap het mis is 

gegaan. Leerkracht 5 geeft aan dat de manier waarop het rekenen op hun school wordt 

aangeboden, niet altijd aansluit bij de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen. Ze 

bieden de leerlingen wel voldoende uitdaging en leerlingen krijgen de kans om te versnellen 

maar de verdieping in het algemeen, waar de hoogbegaafde leerlingen behoefte aan hebben, 

bieden ze niet aan in het rekenen.  

De leerlingen die alleen gebruik maken van het onderwijsplatform Snappet geven beide 

aan dat het saai is om te doen. Het is veelal sommen maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt 

van kladpapier om de berekening op te maken zodat ze de rekenstappen kunnen controleren. 

Leerling 4.3 rekent met Snappet en Rekentijgers en hij is tevreden over Snappet. Hij geeft aan 

het prettig te vinden dat hij zelf kan besluiten om gebruik te maken van een tip wanneer hij 

een som niet begrijpt. Wel geeft hij aan Rekentijgers leuker te vinden, omdat hier meer 

uitdaging in zit. Leerling 4.2 is erg tevreden over Snappet. Dit heeft voornamelijk te maken 

met het feit dat het digitaal is. Hij zoekt de uitdaging in het rekenen thuis op. De leerlingen 

die rekenen 8+ aangeboden krijgen, zijn blij met de verrijking. Leerling 5.1 vertelt dat deze 

type sommen haar nieuwsgierigheid wekken. Daarnaast motiveert het haar wanneer ze 

bepaalde rekenobjecten ook daadwerkelijk mogen maken. Alle leerlingen van school B geven 

aan voldoende instructie te krijgen. De leerlingen kunnen gebruik maken van de verlengde 

instructie.  
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School C 

 Op school C wordt middels het toetsboek van de methode ‘Wereld in Getallen’ in kaart 

gebracht welke rekenkennis de leerlingen hebben van een bepaald domein. Wanneer het 

domein beheerst wordt, krijgen de leerlingen verrijking in de vorm van Rekentijgers, 

puzzelopdrachten, rekensudoku’s en contextsommen. Het doel hiervan is om het creatieve 

brein van de leerlingen aan te spreken en het systemisch denken weg te nemen. Op school C 

ligt de nadruk op top-down onderwijs. Op het moment dat ze bezig gaan met een nieuw 

domein, legt de leerkracht eerst het grotere geheel uit. Zo zien de leerlingen dat ze er nog 

maar een gedeelte van weten. Dit motiveert de leerling om er meer over te leren en geeft ze 

een overzicht van wat er  van hen verwacht wordt en dat ze nog niet alles hoeven te weten. 

Dit geeft de leerlingen rust.  

De leerlingen van school C geven aan voldoende instructie te krijgen bij de rekenlessen. 

Zij kunnen gebruik maken van een verlengde instructie. De afwisseling in het rekenen door de 

verschillende manieren van verrijken motiveert de leerlingen. Hierin vinden zij ook de 

uitdaging in het rekenen. Leerling 6.2 en 6.3 geven aan Rekentijgers niet zo leuk te vinden. 

Leerling 6.3 geeft aan dat hij niet van puzzels houdt en dat Rekentijgers lastig zijn.  

In onderstaande tabel is per school schematisch weergegeven hoe zij aan de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen voldoen. 
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Tabel 3 

Voldoen aan onderwijsbehoeften 

 School A School B School C 

Compacten, 

versnellen en 

verrijken 

Afnemen van 

schaduwtoetsen,  

Rekentijgers,  

Sprinters,  

Wiskunde VWO 

Verrijken alleen als 

regulier rekenstof wordt 

beheerst.  

Verrijking door 

Rekentijgers, module 

verrijking Snappet, 

Vwo-wiskunde voor 

leerlingen die doelen 

behaald hebben.  

Afnemen toetsboek 

Wereld in getallen 

Rekentijgers, 

rekenpuzzels/sudoku’s 

Gelijkgestemden Aanwezig Aanwezig  Aanwezig  

Metacognitieve 

vaardigheden 

Hardop verwoorden 

van rekenstrategieën.  

Hardop verwoorden 

van rekenstrategieën. 

Aanspreken creatieve 

brein 

Leerkracht 

betrokkenheid 

middels top-down 

onderwijs 

Per rekenles wordt het 

doel uitgelegd 

Twee keer per week 

rekeninstructie. Daarna 

gelijk verwerking 

Bij nieuw domein eerst 

grotere geheel 

aanbieden  

Autonomie Instructie is klassikaal. 

Verschilt per groep of 

op maat instructie 

wordt geboden 

Instructie wordt op 

maat aangeboden 

Instructie wordt 

klassikaal geboden.  

 

Aanbieden rekenonderwijs 

Op alle drie de scholen voor voltijds hoogbegaafden onderwijs wordt het rekenen op 

verschillende manieren aangeboden. In de interviews is uitgevraagd hoe de hoofdlijnen van 

het leren rekenen worden toegepast binnen het rekenonderwijs op school. Per school wordt 

toegelicht hoe zij de stappen van het leren rekenen aanbieden. 

School A 

School A probeert tijdens de rekenlessen het rekencurriculum in de rekenmethode ‘Pluspunt 

4’ aan te houden. De reden die hiervoor gegeven wordt is dat er anders hiaten ontstaan in de 

rekenontwikkeling. Leerkracht 1geeft aan dat leerlingen het tekenen van een getallenlijn niet 

interessant vinden en snel door willen naar het abstractere rekenen. Hierdoor ontstaan hiaten 

omdat de tussenstappen vaak nog niet goed geautomatiseerd zijn. Leerkracht 3 geeft aan dat 
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oplossingsprocedures goed ingeslepen moeten worden, omdat leerlingen anders vastlopen bij 

complexere berekeningen. Door eigen strategiegebruik kunnen leerlingen ook vastlopen in de 

complexere berekeningen. Ook in het vlot leren rekenen (automatiseren en memoriseren) ziet 

leerkracht 2 eigen strategie gebruik. Alle leerkrachten van school A geven aan dat het 

automatiseren en memoriseren voor hun leerlingen lastig is. De methode die zij gebruiken 

besteedt veel aandacht aan het leren van de tafels. Leerkracht 1 vertelt dat hier ook niet 

versneld door heen wordt gegaan. Zij geeft hiervoor de volgende reden: ‘hoe saai en stom het 

ook is, het is wel belangrijk dat ze toch die tafels leren en toch automatiseren goed beheersen. 

Dus dat vind ik, moet er wel echt in. En dat is dan misschien niet leuk en lijkt niet uitdagend, 

maar is wel echt de basis voor verdere stappen’.  

Ook de leerlingen van school A geven aan moeite te hebben met het vlot leren rekenen. 

Leerling 2.1 geeft aan er behoefte aan te hebben om de tafels meer te oefenen. Omdat de 

tafels lastig zijn, is het flexibel toepassen van vaardigheden in contextopgaven moeilijk voor 

deze leerling. Hij geeft aan dat het hem uiteindelijk wel lukt, maar dat dit veel tijd kost. Dit is 

vervelend als er sommen ‘op tijd’ gemaakt moeten worden. Leerling 1.3 geeft aan geen 

moeite te hebben met de tafels, maar ziet wel dat zijn klasgenoten hier moeite mee hebben. 

Ook in het uitrekenen van plus- en minsommen ervaart deze leerling geen moeilijkheden. 

Leerling 1.1 en leerling 1.3 ervaren geen moeilijkheden in het flexibel toepassen van de 

rekenvaardigheden. 

School B 

School B gebruikt de tussendoelen die voorschrijven wat een leerling moet kennen en kunnen 

op rekengebied van groep 2 t/m 8 (SLO, 2010). Wanneer zij merken dat leerlingen bepaalde 

rekendoelen niet halen, lassen ze een pauzeweek in waarin de rekendoelen worden herhaald. 

Wanneer deze zijn behaald, gaan ze verder met de rekenstof. Daarnaast hebben zij in Snappet 

de mogelijkheid om de door de leerling behaalde doelen te ‘shuffelen’. Dit houdt in dat de 

behandelde lesstof door elkaar wordt aangeboden. Dit proberen zij iedere week aan te bieden. 

School B besteedt veel tijd aan het vlot leren rekenen. Leerkracht 3 geeft aan dat wanneer de 

leerlingen niet vlot kunnen rekenen, ze vastlopen in de complexere sommen. Dit legt ze ook 

aan de leerlingen uit. Zij zetten daarom het Rekenmuurtje van Bareka (Danhof et al., 2014) in 

om de automatisering van de basisbewerkingen in kaart te brengen. Ondanks dat 

hoogbegaafde leerlingen vaak het nut niet inzien van automatiseeroefeningen, motiveert het 

Rekenmuurtje de leerlingen. Wanneer zij een type bewerking beheersen, wordt deze groen. 

Wanneer het Rekenmuurtje helemaal groen is, zit de basis er goed in, aldus leerkracht 3. Het 

flexibel toepassen van de rekenbewerkingen verloopt dan ook soepeler.  
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Het maken van rekenopgaven om het vlot leren rekenen te oefenen wordt door de 

leerlingen van school B veelal als saai en weinig uitdagend ervaren. Dit geldt ook voor de 

herhaling die in Snappet aangeboden wordt. De leerlingen zien hier wel de noodzaak van in. 

Leerling 5.1 zegt hierover het volgende: ‘Ik denk dat je moet leren automatiseren, dus alle 

makkelijke sommen niet hoeft uit te rekenen, maar gewoon in je hoofd kan opzeggen’.   

School C 

School C gaat ervan uit dat de basisbewerkingen in groep 7 zijn geautomatiseerd. Hier wordt 

vanaf deze groep ook niet veel aandacht meer aan besteed. Er wordt vanaf groep 7 veel 

aandacht besteed aan het ontwikkelen van oplossingsprocedures bij complexere bewerkingen 

en het flexibel toepassen van de geleerde rekenkennis. Dit wordt veelal aangeboden in de 

verrijkingsstof. Bij het oplossen van de opgaven in de verrijkingsstof hebben zij de geleerde 

kennis nodig. Het doel van de verrijkingsstof is ook het aanspreken van het creatieve brein 

van de leerlingen. In het vlot leren rekenen ziet de leerkracht dat een heel aantal leerlingen de 

behoefte niet voelt om bepaalde type sommen te automatiseren en te memoriseren omdat zij 

snel kunnen rekenen. Wanneer deze leerlingen verder komen in hun rekenvaardigheden, 

voelen zij wel de noodzaak om te automatiseren en te memoriseren waardoor ze dit 

uiteindelijk wel onder de knie krijgen. De leerkracht merkt op dat zij merkt dat het blijven 

‘hameren’ op het automatiseren en memoriseren de rekenmotivatie bij de leerlingen 

weghaalt.  

De leerlingen van school C geven aan dat het maken van sommen in een betekenisvolle 

context het leukst is. Daarnaast heeft ook de werkvorm invloed op de motivatie van de 

leerlingen. Alle leerlingen geven aan dat ze graag rekenbewerkingen oplossen in spelvorm. 

Het leren van de tafels is niet zo leuk. Ook het hoofdrekenen is lastig. Leerling 6.2 vertelt dat 

hij thuis heeft geoefend met het leren automatiseren van de tafels. Ondanks dat het oefenen 

met het vlot leren rekenen niet leuk is, zien de leerlingen hier wel het nut van in.   

In tabel 4 is per school schematisch weergegeven hoe zij de hoofdlijnen van het leren 

rekenen toepassen in het rekenonderwijs.  
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Tabel 4  

Hoofdlijnen leren rekenen 

 School A School B School C 

Begripsvorming In alle rekenlessen 

aanwezig 

In alle rekenlessen 

aanwezig 

In alle rekenlessen 

aanwezig 

Ontwikkelen 

oplossingsprocedures 

Rekenprocedures 

dienen juist 

ingeslepen te worden 

Rekenprocedures 

dienen juist 

ingeslepen te worden 

Stimuleren creatief 

brein waarbij 

oplossingsprocedures 

toegepast dienen te 

worden  

Vlot leren rekenen In de methode veel 

aandacht voor leren 

van de tafels. Hierin 

wordt niet versneld  

Veel aandacht voor. 

Monitoren middels 

Bareka rekenen. Veel 

herhaling in Snappet  

Weinig expliciete 

aandacht voor. School 

gaat er vanuit dat 

basale rekenkennis in 

groep 7 is 

geautomatiseerd  

Flexibel toepassen  Geleerde 

vaardigheden worden 

in verschillende typen 

opgaven gevraagd 

Voornamelijk bij de 

leerlingen die rekenen 

8+ en 8++ krijgen 

aangeboden  

Geleerde vaardigheden 

worden in verschillende 

typen opgaven 

gevraagd 

  

Koppeling literatuur en praktijk 

De bevindingen vanuit de literatuurverkenning komen overeen met de bevindingen vanuit 

de interviews met de leerkrachten en leerlingen. Vanuit de literatuurverkenning hebben we 

geconcludeerd dat de rekendidactiek van het realistisch rekenen het meest overeenkomt met 

de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen. De onderwijsbehoeften van 

hoogbegaafde leerlingen en de hoofdlijnen van het leren rekenen hebben geen raakvlakken. 

Zetten we de onderwijsbehoeften van de hoogbegaafde leerlingen, de aspecten van het 

realistisch rekenen en de hoofdlijnen van het leren rekenen tegenover elkaar, dan komen we 

tot figuur 8. In figuur 8 is duidelijk zichtbaar dat ondanks dat de onderwijsbehoeften en de 

hoofdlijnen van het leren rekenen geen raakvlakken hebben, ze samen komen in het 

realistisch rekenen. Alleen het ‘vlot leren rekenen’ heeft geen raakvlak met zowel het 

realistisch rekenen als met de onderwijsbehoeften van de hoogbegaafde leerlingen. Vanuit de 

interviews kunnen we concluderen dat de scholen voor voltijds hoogbegaafden onderwijs op 

verschillende manieren aandacht besteden aan het ‘Vlot leren rekenen’. 
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Figuur 8 

Onderwijsbehoeften, realistisch rekenen en de hoofdlijnen leren rekenen 
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Conclusie en Discussie 

 

Conclusie 

Het doel van het onderzoek was om in kaart te brengen hoe rekenmethodes het beste 

aansluiten bij de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen. In dit onderzoek stond de 

volgende hoofdvraag centraal: “Hoe kunnen rekenmethodes het beste aansluiten bij de 

onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen?” De resultaten vanuit de literatuur laten 

zien dat rekenmethodes die gestoeld zijn op het realistisch rekenen het beste aansluiten bij de 

onderwijsbehoeften van de hoogbegaafde leerlingen. Echter, de aspecten van de realistische 

rekendidactiek sluiten niet volledig aan bij de hoofdlijnen voor het leren rekenen. Het aspect 

‘Vlot leren rekenen’ komt niet terug in de aspecten van het realistisch rekenen waardoor er 

hiaten in de rekenontwikkeling kunnen ontstaan. Uit de afgenomen interviews komt naar 

voren dat de scholen voor voltijds hoogbegaafden onderwijs dit aspect hebben toegevoegd in 

hun onderwijsaanbod. De bevindingen vanuit de literatuurverkenning komen overeen met de 

bevindingen vanuit de interviews. Op de scholen voor voltijds hoogbegaafden onderwijs 

wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen. 

 

Discussie en beperkingen  

Naar aanleiding van de resultaten zijn er een aantal punten die extra toelichting behoeven, 

deze zullen in deze paragraaf aan de orde komen. 

In dit onderzoek is getracht een zo volledig mogelijk beeld te geven van de 

onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen en de toepassing van de hoofdlijnen van het 

leren rekenen in het onderwijscurriculum. Tijdens de beeldbelinterviews met de leerkrachten 

en de leerlingen heeft de nadruk echter vooral gelegen op het ‘Compacten, versnellen en 

verrijken’ en het ‘Vlot leren rekenen’. Hierdoor zijn bepaalde onderwijsbehoeften zoals 

autonomie en metacognitieve vaardigheden niet of niet voldoende aan bod gekomen in elk 

interview. De reden hiervoor is het feit dat de focus van dit onderzoek in eerste instantie meer 

lag op het ‘Vlot leren rekenen’. Pas later zijn de onderwijsbehoeften van de hoogbegaafde 

leerlingen beter in kaart gebracht. Er kan dus algemeen gesteld worden dat aan elke 

onderwijsbehoefte voldoende aandacht wordt gegeven binnen het rekenonderwijs in het 

voltijds hoogbegaafden onderwijs maar dit dient wel met enige voorzichtigheid gesteld te 

worden.   
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Uit het onderzoek van Vogelzang (2019) komt naar voren dat het niveau van leerlingen 

dat op hoog en excellent niveau rekent, daalt. De reden die hiervoor wordt gegeven is dat het 

huidige reken- en wiskundeonderwijs de hoogbegaafde leerlingen onvoldoende uitdaagt en de 

rekentaken als niet aantrekkelijk, nuttig en uitdagend worden ervaren waardoor er hiaten 

kunnen ontstaan in de rekenontwikkeling (Wijnekus, 2001; Vogelzang, 2019). Hieruit is de 

hypothese geformuleerd dat wanneer er wordt aangesloten bij de onderwijsbehoeften van de 

hoogbegaafde leerlingen, de prestaties op het gebied van het rekenen zullen stijgen. Bij deze 

hypothese kunnen kritische kanttekeningen geplaatst worden. Uit de literatuurverkenning 

blijkt dat het ‘Vlot leren rekenen’ ervoor zorgt dat complexere rekenbewerkingen met goed 

resultaat kunnen worden opgelost wanneer de rekenkennis is geautomatiseerd en 

gememoriseerd. Dit aspect sluit niet aan bij de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde 

leerlingen maar is wel van groot belang in de rekenontwikkeling. Een kanttekening is dus of 

het aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de hoogbegaafde leerlingen wel daadwerkelijk 

zorgt voor betere rekenprestaties en het afnemen van hiaten in de rekenontwikkeling.  

Om de gevonden bevindingen vanuit de literatuurverkenning te toetsen aan de praktijk, 

zijn er interviews afgenomen bij leerkrachten en leerlingen van waaruit conclusies zijn 

getrokken. Deze conclusies zijn echter subjectief omdat het de mening en ervaringen van de 

leerkrachten en de leerlingen betreft. Er is niet uitgezocht of het aansluiten bij de 

onderwijsbehoeften van de hoogbegaafde leerlingen daadwerkelijk tot betere resultaten leidt. 

In verder onderzoek is het belangrijk om te bepalen welke factoren een rol spelen in het feit 

dat hoogbegaafde leerlingen minder goed presteren op het rekenen. Hierbij is het ook van 

belang om de prestaties van de leerling op bijvoorbeeld CITO-toetsen mee te nemen zodat het 

aangeboden rekencurriculum ook getoetst kan worden aan de prestaties van leerlingen.   

In de literatuurverkenning is er geen aandacht geweest voor de beschikbaarheid van 

online rekenmethodes en programma’s. Hierdoor is niet in kaart gebracht welke methodes en 

programma’s er online beschikbaar zijn ter ondersteuning van het rekenonderwijs terwijl uit 

de interviews naar voren komt dat scholen hier al wel mee bezig zijn. Online programma’s 

geven meer mogelijkheden om in te spelen op de individuele mogelijkheden van een kind. 

Mogelijk spelen online programma’s ook in op de onderwijsbehoeften.  

Aan deze studie hebben drie scholen voor voltijds hoogbegaafden onderwijs meegedaan. 

Doordat twee scholen gevestigd zijn in het noorden van het land, kunnen er vraagtekens 

geplaatst worden bij de externe validiteit. Het is daarom moeilijk te bepalen of de resultaten 

generaliseerbaar zijn. Een aanbeveling is om te onderzoeken of de onderzoeksresultaten 
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vanuit deze studie generaliseerbaar zijn voor de gehele groep. Dit zou onderzocht kunnen 

worden middels kwantitatief onderzoek waarbij onderdelen uit deze studie worden getoetst. 

 

Aanbeveling voor de praktijk 

In dit onderzoek heeft de nadruk gelegen op het aansluiten van het rekenonderwijs op de 

onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen. Uit zowel de literatuurverkenning als de 

interviews komt naar voren dat hoogbegaafde leerlingen oefeningen die te maken hebben met 

het ‘Vlot leren rekenen’ als niet aantrekkelijk en uitdagend zien (Wijnekus 2001). Toch is 

juist het ‘Vlot leren rekenen’ van groot belang om te leren rekenen. Een aanbeveling is dan 

ook om te onderzoeken hoe leerlingen gemotiveerd kunnen worden om rekenvaardigheden te 

automatiseren waarbij ook voldaan wordt aan de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde 

leerlingen.  

 

Aanbeveling voor onderzoek 

In dit onderzoek heeft de nadruk gelegen op leerlingen binnen het voltijds 

hoogbegaafdheid onderwijs. Deze leerlingen krijgen onderwijs aangeboden in een omgeving 

met gelijkgestemden. In vervolgonderzoek zou het interessant zijn om de groep hoogbegaafde 

leerlingen te onderzoeken die onderwijs ontvangen op het regulier onderwijs en daarnaast een 

plusklas bezoekt en daarnaast ook onderzoek te doen naar de groep ‘normaal’ ontwikkelende 

leerlingen die samen met de hoogbegaafde leerlingen onderwijs ontvangen in het regulier 

onderwijs. Uit onderzoek van Venkatakrishnan & Wiliam (2003) komt namelijk naar voren 

dat wanneer binnen een heterogene groep gedifferentieerd les wordt gegeven, het leereffect 

voor de laagst presterende leerlingen groter is dan de stagnerende effecten voor de hoogst 

presterende groep. Het is interessant om te onderzoeken of de hoogbegaafde leerlingen op 

excellent niveau blijven rekenen doordat zij uitdaging en verrijking krijgen in de plusklassen 

en of de ‘normaal’ ontwikkelende kinderen baat hebben bij de aanwezigheid van de 

hoogbegaafde leerlingen en zich hieraan optrekken waardoor hun niveau van rekenen stijgt. 

Een andere aanbeveling zou kunnen zijn om te onderzoeken of hoogbegaafde leerlingen die 

een plusklas bezoeken aspecten binnen het aangeboden rekenonderwijs anders ervaren omdat 

zij niet alleen met gelijkgestemden in een klas zitten.    
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Bijlage I 

Informatiebrief scholen 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Naar aanleiding van ons telefonisch contact wil ik u graag informeren over mijn onderzoek 

voor de masteropleiding Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Mijn 

onderzoek richt zich op hoogbegaafde leerlingen en rekenonderwijs. Voor mijn onderzoek 

ben ik op zoek naar leerkrachten en leerlingen die willen deelnemen. Ik zal in deze 

informatiebrief toelichten wat het doel en de aard is van mijn onderzoek en wat er van de 

deelnemers gevraagd wordt.  

 

Doel onderzoek: 

Het doel van het onderzoek is om de kennis over hoogbegaafdheid en rekenonderwijs te 

vergroten. Uw deelname draagt hieraan bij. Indien uw school deelneemt aan mijn onderzoek, 

zal ik na afronding van het onderzoek de resultaten met u delen. Deze resultaten kunnen voor 

u van belang zijn voor het verbeteren van uw onderwijs. Ik vraag u dan ook vriendelijk om 

mee te doen. 

In de bijlage is een korte weergave van mijn onderzoek opgenomen. Daarin wordt de 

doelstelling van mijn onderzoek toegelicht.  

 

Opzet van het onderzoek: 

Graag zou ik onderzoek willen doen op uw school voor hoogbegaafde leerlingen. Het 

onderzoek bestaat uit het afnemen van interviews via beeldbellen. Deze beeldbel interviews 

zullen gehouden worden middels programma’s als Teams of Google Meet en zullen maximaal 

30 minuten in beslag nemen. Er zullen interviews gehouden worden met leerkrachten en 

leerlingen.   

 

De ethische commissie van de Rijksuniversiteit te Groningen heeft mijn onderzoek 

goedgekeurd. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en anoniem. U kunt zich te 

allen tijde, zonder verdere opgave van reden, terugtrekken uit het onderzoek. 

 

Graag hoor ik of u geïnteresseerd bent in mijn onderzoek en zie graag een reactie tegemoet op 

desbetreffend e-mailadres: d.dijkstra.12@student.rug.nl. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Dukke Dijkstra 
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Bijlage II 

Informatiebrief en toestemmingsformulier leerkrachten 

 

Beste leerkracht,  
 

Voor mijn masteropleiding Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit van Groningen doe ik 

onderzoek naar hoogbegaafde leerlingen en rekenonderwijs. Voor mijn onderzoek ben ik op 

zoek naar leerkrachten en leerlingen die  willen deelnemen. De directie van uw school heeft 

aangegeven mee te willen werken met dit onderzoek, Ik zal in deze informatiebrief toelichten 

wat het doel en de aard is van mijn onderzoek en wat er van de deelnemers gevraagd wordt. 
 

Doel van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is om de kennis over hoogbegaafdheid en rekenonderwijs te 

vergroten. 

Uw deelname draagt hieraan bij. Indien uw school deelneemt aan mijn onderzoek, zal ik na 

afronding van het onderzoek de resultaten met u delen. 
 

Wat wordt er van u verwacht?  

Ik vraag u om deel te nemen aan het onderzoek. Dit zal bestaan uit het afnemen van 

interviews via videobellen. Indien u besluit deel te nemen, plan ik met u een passend moment 

in voor het beeldbelinterview. Dit beeldbelinterview zal afgenomen worden middels een 

programma  zoals Teams of Google Meet. Het is daarbij belangrijk dat u beschikt over een 

laptop/tablet/telefoon waarmee u kunt beeldbellen. Het afnemen van dit interview neemt 

maximaal 30 minuten in beslag. Het interview zal open vragen betreffen die gaan over het 

rekenonderwijs. Indien u vragen heeft over het onderzoek kunt u deze mailen naar het e-

mailadres: d.dijkstra.12@student.rug.nl  
 

Belangrijke opmerkingen  

De ethische commissie van de Rijksuniversiteit Groningen heeft dit onderzoek goedgekeurd. 

Voor de verwerking van de interviews is het van belang dat deze worden opgenomen. In 

verband met de privacywetgeving worden de opnames bewaard op een beveiligde harde 

schijf. In de uitwerking van de opnames worden de gegevens anoniem vermeld, en de 

resultaten van het onderzoek zullen niet te herleiden zijn tot u. Na verwerking van de 

opnames zullen deze worden verwijderd. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. U 

kunt zich te allen tijde, zonder verdere opgave van reden, terugtrekken uit het onderzoek.  
 

Ik hoop dat u mee wilt doen met dit onderzoek.  

Indien u mee wilt doen, wilt u dan het onderstaande toestemmingsformulier invullen, en naar 

mij opsturen via het e-mailadres d.dijkstra.12@student.rug.nl? 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Dukke Dijkstra 

about:blank
about:blank
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TOESTEMMINGSFORMULIER 

 

Betreft: onderzoek naar het rekenonderwijs 

 

Ik verklaar hierbij op voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, methode en doel 

van  

het onderzoek. 

 

Ik begrijp dat:  

O Ik mijn medewerking aan dit onderzoek kan stoppen op ieder moment en zonder opgave 

van  

reden. 

O Gegevens anoniem worden verwerkt, zonder herleidbaar te zijn tot de persoon. 

O De opname vernietigd wordt na uitwerking van het interview 

 

Ik verklaar dat ik: 

O Geheel vrijwillig bereid ben aan dit onderzoek mee te doen. 

O De uitkomsten van dit interview verwerkt mogen worden. 

O Toestemming geef om het interview op te laten nemen door middel van een voice-recorder 

 

Handtekening: …………………………………………………………………… 

 

Naam: ……………………………………………………………………………… 

 

Datum: ……………………………………………………………………………… 

 

Bent u geïnteresseerd in de resultaten van de onderzoeken? 

O Ja   O Nee 

 

Naar welk e-mailadres mogen de resultaten worden gestuurd? 

 

E-mailadres: ……………………………………………………………………………… 
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Bijlage III 

Informatiebrief en toestemmingsformulier ouders 

 
Beste ouder/verzorger, 

 

Voor mijn masteropleiding Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit van Groningen doe ik 

onderzoek naar hoogbegaafde leerlingen en rekenonderwijs. Voor mijn onderzoek ben ik op 

zoek naar leerlingen die deel willen nemen. De directie van de school van uw kind heeft 

aangegeven mee te willen werken aan dit onderzoek. Ik zal in deze informatiebrief toelichten 

wat het doel en de aard is van mijn onderzoek en wat er van uw gevraagd wordt. 

 

Doel van de onderzoeken 

Op dit moment heeft u een zoon of dochter die onderwijs volgt op een basisschool voor 

hoogbegaafden. Het doel van dit onderzoek is om de kennis over hoogbegaafdheid en 

rekenonderwijs te vergroten. 

 

Wat wordt er van u verwacht?  

Ik vraag uw kind om deel te nemen aan het onderzoek. Deelname aan dit onderzoek houdt in 

dat ik een interview bij uw kind afneem via videobellen. Indien u besluit deel te nemen, plan 

ik met u en/of uw kind een passend moment in voor het beeldbel interview. Dit beeldbel 

interview zal afgenomen worden middels een programma als Teams of Google Meet. Het is 

daarbij belangrijk dat uw kind beschikt over een laptop/tablet/telefoon waarmee hij/zij kan 

beeldbellen. Het afnemen van dit interview neemt maximaal 30 minuten in beslag. Het 

interview zal open vragen betreffen die gaan over de ervaringen van uw kind met betrekking 

tot het rekenonderwijs. Indien u vragen heeft over het onderzoek kunt u mailen naar het e-

mailadres: d.dijkstra.12@student.rug.nl 

 

Belangrijke opmerkingen  

De ethische commissie van de Rijksuniversiteit Groningen heeft dit onderzoek goedgekeurd. 

Voor de verwerking van de interviews is het van belang dat deze worden opgenomen. In 

verband met de privacywetgeving worden de opnames bewaard op een beveiligde harde 

schijf. In de uitwerking van de opnames worden de gegevens anoniem vermeld, en de 

resultaten zullen niet te herleiden zijn naar u en/of uw kind. Na verwerking van de opnames 

zullen deze worden verwijderd. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. U kunt zich 

te allen tijde, zonder verdere opgave van reden, terugtrekken uit het onderzoek, zonder enige 

consequenties voor u en/of uw kind.  

 

Wij hopen dat u en uw kind mee willen doen met dit onderzoek.  

Indien u mee wilt doen, wilt u dan het onderstaande toestemmingsformulier invullen, en naar 

mij opsturen naar het e-mailadres d.dijkstra.12@student.rug.nl? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dukke Dijkstra, 
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TOESTEMMINGSFORMULIER 

 

Betreft: onderzoek naar het rekenonderwijs.  

 

Ik verklaar hierbij op voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, methode en doel 

van het onderzoek. 

 

Ik begrijp dat:  

O Ik mijn medewerking aan dit onderzoek kan stoppen op ieder moment en zonder opgave 

van reden. 

O Gegevens anoniem worden verwerkt, zonder herleidbaar te zijn tot de persoon. 

O De opname vernietigd wordt na uitwerking van het interview 

 

Ik verklaar dat ik: 

O Geheel vrijwillig bereid ben aan dit onderzoek mee te doen. 

O De uitkomsten van dit interview verwerkt mogen worden. 

O Toestemming geef om het interview op te laten nemen door middel van een voice-recorder 

 

Handtekening: …………………………………………………………………… 

 

Naam: ……………………………………………………………………………… 

 

Datum: ……………………………………………………………………………… 

 

Bent u geïnteresseerd in de resultaten van de onderzoeken? 

O Ja   O Nee 

 

Naar welk e-mailadres mogen de resultaten worden gestuurd? 

 

E-mailadres: ……………………………………………………………………………… 
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Bijlage IV 

Interviewprotocollen  

 

Interviewprotocol Leerkracht 

Introductie interview 

Intro Fijn dat u mee wilt doen met mijn onderzoek en interview en dat u 

hiervoor de tijd wilt nemen. Als het goed is heeft u een informatiebrief 

ontvangen. Klopt dat? En heeft u hier nog vragen over? 

Topics aangeven Dit gesprek zal gaan over uw ervaringen met het rekenen. We gaan het 

hebben over de de rekenontwikkeling bij hoogbegaafde kinderen en hoe de 
methode hierop aansluit.   

uitleg over het doel 

van het onderzoek 
Ik houd dit interview met nog meer leerkrachten. ook worden leerlingen 

geïnterviewd. Met hun en uw uitspraken ga ik bekijken of het rekenen wel 
goed bij hoogbegaafde kinderen aansluit. Uw verhaal is dus belangrijk bij 

dit onderzoek. Ik zal dus vooral naar u luisteren.  

Aangeven dat de 
gegevens anoniem en 

vertrouwelijk worden 

verwerkt 

Bij het uitwerken van de gegevens wordt uw naam niet genoemd. Zo kan 
niemand straks in het onderzoeksverslag achterhalen wat u precies hebt 

gezegd. De dingen die u ons vertelt zullen alleen voor dit project worden 

gebruikt en zijn dus niet herleidbaar tot personen.  

Als de respondent wil 

stoppen  
Als u tijdens het interview besluit dat u niet meer verder wilt, dan kunt u 

dat aangeven. Wij stoppen dan met het interview.  

Duur interview Het interview duurt ongeveer 20 minuten. Of we stoppen eerder als we 
uitgesproken zijn of als u eerder wilt stoppen. 

Vertellen dat het 
gesprek op band wordt 

opgenomen 

We nemen het gesprek op. Dit zorgt ervoor dat wij nu niet veel hoeven op 
te schrijven maar dat we naar u kunnen luisteren. Ons gesprek zal later 

namelijk worden uitgeschreven. Vanuit de wet is voorgeschreven dat we u 

om toestemming moeten vragen als we gebruikmaken van een opname. 

Daarom vraag ik u zo meteen, als de recorder loopt, of u toestemming 
geeft dat dit gesprek wordt opgenomen. 
Vindt u het goed dat dit gesprek opgenomen wordt? 

 

Introducerende vragen  

Introductie 
opwarmvragen? 

Basisgegevens: 

Wat is uw naam? 

In welke groep geeft u les? 

Hoeveel kinderen zitten er in uw klas? 

Welke rekenmethode gebruikt u op school: 

--------------------------------------------------------------------------- 
Van welk vak geniet u als leerkracht het meest?  
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HOOFDVRAAG  Je hebt op school ook rekenen, kun je eens vertellen wat je van het 

rekenen vindt 

Evt. aansluiters bij de 

hoofdvraag  
- hoe zit een rekenles bij jullie in elkaar? 
- Welke opdrachten gaan goed bij uw leerlingen? Welke opdrachten gaan 

hen gemakkelijk af? 
- Bij wat voor soort opdrachten hebben uw leerlingen extra uitleg nodig? 

In wat voor soort opdrachten lopen uw leerlingen vast? 

- uit onderzoek blijkt dat hoogbegaafde leerlingen veelal moeite hebben 
met het automatiseren, ziet u dit ook terug bij uw leerlingen? En zo ja, 

belemmert hen dit ook in het maken van rekensommen? 

- Hoe vindt u dat de methode aansluit bij uw leerlingen? 
- Doet u aanpassingen aan de opdrachten binnen de methode? Zo ja, wat 

voor soort aanpassingen? 

- Gebruikt u, naast de meest gebruikte methode, nog andere 

methodes/materialen? 
- Bij gebruik Gynzy/snappet: Hoe zoekt u de opdrachten uit voor de 

leerlingen? 

 
Hulpvragen 
u noemt (….), kun u dat toelichten?   
Kunt u een voorbeeld geven van een som waarin dat speelde?   
u hebt net (….) gezegd. Kunt u dat verduidelijken?   
Wat gebeurde er toen?   
u zei net (…). Wat bedoel u daarmee?   
Wat zijn uw ervaringen daarbij?   
Wat voor gevoel had u daarbij?   
Hoe denk u daarover?   
Wat vind u daarvan?   
Heb ik het goed begrepen dat…. ?  

Afsluiting interview Wil u nog iets toevoegen aan dit gesprek? Zijn er nog dingen die niet aan 

bod zijn gekomen in het gesprek maar die u wel belangrijk vindt om nog 

te noemen? Wat vond u van het interview?  

Uitleggen wat het 

vervolg zal zijn 
Dit interview zal letterlijk uitgetypt worden. Deze kernpunten worden 

vergeleken met de kernpunten die wij halen uit de andere interviews. Hier 
schrijf ik dan een verslag over 

Bedanken voor het 

interview  
Ik wil u graag bedanken voor uw tijd en deelname aan dit gesprek. Ik hoop 

dat u het gevoel hebt dat u uw verhaal hebt kunnen vertellen en dat ik er 
goed naar geluisterd heb. 

Een telefoonnummer 

achterlaten voor als er 
nog vragen zijn  

Als u nog vragen hebt, kun u mailen naar d.dijkstra.12@student.rug.nl.  
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Interviewprotocol Leerling 

Introductie interview 

Intro Fijn dat je mee wilt doen met mijn onderzoek en interview en dat je 
hiervoor de tijd wilt nemen. Als het goed is hebben papa en mama een 

informatiebrief ontvangen. Klopt dat? En hebben zij hier nog vragen over? 

Topics aangeven Dit gesprek zal gaan over jouw ervaringen met het rekenen. We gaan het 
hebben over de sommen uit het rekenboek, maar ik zal je ook nog andere 

soorten sommen laten zien.   

uitleg over het doel 
van het onderzoek 

Ik houd dit interview met nog meer kinderen en ook met een aantal 
juffen/meesters. Met hun en jouw uitspraken ga ik bekijken of het rekenen 

wel goed bij hoogbegaafde kinderen aansluit. Jouw verhaal is dus 

belangrijk bij dit onderzoek. Ik zal dus vooral naar jou luisteren. Het is 
handig om ook pen en papier bij de hand te hebben want ik zal je ook 

vragen om bepaalde sommen uit te rekenen.  

Aangeven dat de 
gegevens anoniem en 

vertrouwelijk worden 

verwerkt 

Bij het uitwerken van de gegevens wordt je naam niet genoemd. Zo kan 
niemand straks in het onderzoeksverslag achterhalen wat jij precies hebt 

gezegd. De dingen die je ons vertelt zullen alleen voor dit project worden 

gebruikt en zijn dus niet herleidbaar tot personen.  

Als de respondent wil 

stoppen  
Als je tijdens het interview besluit dat je niet meer verder wilt, dan kun je 

dat aangeven. Wij stoppen dan met het interview.  

Duur interview Het interview duurt ongeveer 20 minuten. Of we stoppen eerder als we 
uitgesproken zijn of als je eerder wil stoppen 

Vertellen dat het 

gesprek op band wordt 
opgenomen 

We nemen het gesprek op. Dit zorgt er voor dat wij nu niet veel hoeven op 

te schrijven maar dat we naar jou kunnen luisteren. Ons gesprek zal later 
namelijk worden uitgeschreven. Vanuit de wet is voorgeschreven dat we je 

om toestemming moeten vragen als we gebruikmaken van een opname. 

Daarom vraag ik je zo meteen, als de recorder loopt, of je toestemming 
geeft dat dit gesprek wordt opgenomen. 
Vind je het goed dat dit gesprek opgenomen wordt? 

 

Introducerende vragen  

Introductie/ 
opwarmvragen? 

Basisgegevens: 

Wat is je naam? 

Hoe oud ben je? 

In welke groep zit je? 

Hoeveel kinderen zitten er in je klas? 

--------------------------------------------------------------------------- 
Wat vind je het leukst om op school te doen?  

HOOFDVRAAG  Je hebt op school ook rekenen, kun je eens vertellen wat je van het 

rekenen vindt 
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Evt. aansluiters bij de 

hoofdvraag  
- hoe zit een rekenles bij jullie in elkaar? 
- wat doe je als je het niet snapt? Gebeurt dit vaak? 
- wat voor sommen vind je het lastigst? 
- waar komt het door dat je deze tafels lastig vindt 
- hoe gaan de plus en min sommen tot 20? Moet je bij deze sommen erg 
nadenken of gaan ze vanzelf 
- hoe gaan de plus en min sommen tot 100? Hoe reken jij deze sommen 

uit? En de sommen tot 100? 
- welke tafels ken je allemaal? Zijn er ook tafels die je erg lastig vindt? 
- hoe los jij de grote keersommen op? 
- zijn jullie in de klas al bezig met de deelsommen? Zo ja, hoe pak je dat 

aan? 
- wat doe je liever: kale rijtjes met sommen of een verhaaltjessom (evt. 

voorbeeld laten zien) 
- waarom doe je deze sommen liever? vind je deze sommen ook 
makkelijker? 
- sommen met tijd, meten en geld staan vaak in een verhaaltje. Hoe vind 

jij deze sommen?  
→ ik heb nu een aantal voorbeelden, kun jij mij vertellen hoe jij de 
volgende sommen oplost? 
 
- zijn er sommen in de methode die je minder leuk vindt om te doen? Kun 

je vertellen waardoor dit komt? 
- van welke sommen word jij blij? 
 
Hulpvragen 
Je noemt (….), kun je dat toelichten?   
Kun je een voorbeeld geven van een som waarin dat speelde?   
Je hebt net (….) gezegd. Kun je dat verduidelijken?   
Wat gebeurde er toen?   
Je zei net (…). Wat bedoel je daarmee?   
Wat zijn je ervaringen daarbij?   
Wat voor gevoel had je daarbij?   
Hoe denk je daarover?   
Wat vind je daarvan?   
Heb ik het goed begrepen dat…. ?  

Afsluiting interview Wil je nog iets toevoegen aan dit gesprek? Zijn er nog dingen die niet aan 
bod zijn gekomen in het gesprek maar die je wel belangrijk vindt om nog 

te noemen? Wat vond je van het interview?  

Uitleggen wat het 
vervolg zal zijn 

Dit interview zal letterlijk uitgetypt worden. Deze kernpunten worden 
vergeleken met de kernpunten die wij halen uit de andere interviews. Hier 

schrijf ik dan een verslag over 

Bedanken voor het 
interview  

Ik wil je graag bedanken voor je tijd en deelname aan dit gesprek. Ik hoop 
dat je het gevoel hebt dat je je verhaal hebt kunnen vertellen en dat ik er 

goed naar geluisterd heb. 

Een telefoonnummer 
achterlaten voor als er 

nog vragen zijn  

Als je nog vragen hebt, kun je mailen naar d.dijkstra.12@student.rug.nl. 
Of je kunt het aan je meester/juf vertellen. Die weet mij wel te vinden.  

 

 


