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Volgens het rapport 'Doorlopende Leerlijnen' (2008), beter bekend als het 'Rapport Meijerink', 

geldt het structureel ontbreken van uitdaging zelfs voor 1 op de 5 leerlingen. Op pagina 24 van 

dit rapport lezen we over het streefniveau (1S-niveau) voor rekenen: 'Dit hoogste niveau ligt 

voor een deel van de leerlingen (naar schatting 20 procent) structureel beneden hun 

potentiële mogelijkheden.' 

Het onderzoek 'Reken- en wiskundeonderwijs aan (potentieel) hoogpresterende leerlingen' 

van de Inspectie van het Onderwijs uit 2019 constateert ruim tien jaar later precies hetzelfde: 

'Op basisscholen ontbreekt het bijvoorbeeld aan kennis over de inhouden van rekenen en 

wiskunde boven het referentieniveau 1S.' Deze conclusie is ook wel logisch: als de inhouden 

boven referentieniveau 1S er niet zijn, zal de kennis daarover op scholen ook ontbreken. 

Groep 6, de rekenles begint. Isa ziet het lesdoel op 

het digibord staan: 'Aan het einde van deze les kan 

ik klokkijken in 5 minuten nauwkeurig' (Getal & 

Ruimte Junior, leerboek 6, blok 1.4). lsa kijkt op de 

klok in het lokaal en ziet dat ze de komende 59 

minuten weer niets nieuws gaat leren. Klokkijken 

kan ze namelijk al jaren, zelfs op de minuut 

nauwkeurig ... 

H
elaas is dit voor veel meer leerlingen een 

herkenbare situatie. In elke groep zitten leerlin

gen voor wie de rekenles onvoldoende uitdaging 

biedt. Ze beheersen immers al eerder het doel van de 

rekenles, omdat ze bijvoorbeeld zichzelf deze kennis 

en vaardigheden hebben aangeleerd of in een 

combinatiegroep naar de instructie van de hogere 

groep hebben geluisterd. 

ONTBREKENDE KENNIS OVER STERKE 

REKENAARS EN PASSENDE INHOUDEN 

Kennis 1: Signaleren van sterke rekenaars 

Bij sterke rekenaars wordt meestal gedacht aan de 
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20 procent best presterende leerlingen. Maar er zijn 

ook leerlingen die wel aanleg hebben voor rekenen, 

maar bij wie dit (nog) niet zichtbaar is of niet meer 

zichtbaar is in goede prestaties. Signaleren van sterke 

rekenaars door alleen naar scores te kijken, is dus 

niet voldoende. Hiermee krijgen we de potentieel 

sterke rekenaars niet in beeld. Door observeren van 

leerlinggedrag, stimuleren van rekentalent door 

uitdaging aan te bieden aan alle leerlingen en het 

voeren van leerlingengesprekken met leerlingen en 

ouders, kunnen we deze leerlingen al op jonge leeftijd 

herkennen. 

Tijdens de kring in groep 1 oefent juf Saskia met de 

kinderen de te/rij tot 10. Koen ( 4 jaar J telt niet mee, 

maar roept alleen de even getallen hardop door de klas. 

Als de klas bij 10 is, telt Koen hardop door: 12, 14, 16, 

18, 20, 22, 24, .. 

De groep (potentieel) sterke rekenaars is een zeer 

heterogene groep. Reed (2004) en Sjoers (2016) 

onderscheiden daarin drie verschillende typen. Doel 

daarvan is bijbehorende onderwijsbehoeften te 

formuleren zodat hierbij kan worden aangesloten in 

de rekenles: 










