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Handleiding voor deelnemers aan de posthbo-opleiding coördinator rekenen 
 
1. Inleiding 
Deze map bevat de materialen voor de posthbo-opleiding coördinator rekenen. Deze 
handleiding: 

• biedt een overzicht over de opleiding, 
• geeft praktische informatie over de opleiding, 
• bevat de bijeenkomstoverstijgende opdrachten, 
• geeft aan hoe de docent en deelnemers passende keuzen kunnen maken uit het 

aanbod, 
• informeert over de afronding van de opleiding en 
• schetst de uitgangspunten van de opleiding. 

 
Het verdient aanbeveling deze handleiding te gebruiken bij de intake voor de opleiding, bij 
het oriënteren op bijeenkomstoverstijgende opdrachten van de opleiding en bij het tussen- 
en eindassessment. 
 
Deze versie van de opleiding is geschreven door Martine van Schaik, Petra van den Brom-
Snijders, Jan Willem van Slijpe, Belinda Terlouw en Ronald Keijzer. Het is een bewerking van 
de grondig herziene versie van de opleiding uit 2011. Deze versie uit 2011 werd geschreven 
voor Fokke Munk, Marc van Zanten, Hein van der Straaten, Carla Compagnie en Jaap den 
Hertog. 
 
2. Doelgroep 
De posthbo-opleiding tot coördinator rekenen is bedoeld voor leraren basisonderwijs die het 
rekenonderwijs binnen de eigen school op een hoger plan willen tillen en hiervoor door de 
directie van de school worden gefaciliteerd. De opleiding is gericht op leraren die met plezier 
het vak rekenen beoefenen en graag hulp willen bieden aan collega’s op dit gebied. Zij 
kunnen als coördinator een bijdrage leveren aan de eigen ontwikkeling en aan de kwaliteit 
van het reken-wiskundeonderwijs op hun school. 
Een volledig competentieprofiel van de coördinator rekenen is beschreven in bijlage 1. Dit 
competentieprofiel vormt het uitgangspunt voor de opleiding. 
De posthbo-opleiding leidt niet tot een bevoegdheid voor het basisonderwijs en ook niet tot 
een mastergraad. De opleiding is overigens wel toegankelijk voor deelnemers die een 
masteropleiding hebben afgerond, maar voor deelname is een afgeronde lerarenopleiding 
basisonderwijs voldoende. 
 
3. Opzet van de opleiding 
 
3.1 Overzicht 
De posthbo-opleiding coördinator rekenen leidt leraren basisonderwijs op tot het uitvoeren 
van de taak van coördinator rekenen, als beschreven in hoofdstuk 3. In een intake gaan 
deelnemer en opleiding na of de opleiding past bij de deelnemer en bij de positie die hij 
heeft of krijgt binnen de school. Tijdens de opleiding werkt de deelnemer aan een 
schoolontwikkelingsplan (SOP) en aan de persoonlijke ontwikkeling (in een persoonlijk 
ontwikkelingsplan, POP). Met name het schoolontwikkelingsplan is gericht op het 
(eind)assessment, het samenstellen en presenteren van een rekenbeleidsplan. In een 
tussenassessment wordt nagegaan hoe het staat met de ontwikkeling van de deelnemer. 
Het tussenassessment is zodanig in de opleiding gepositioneerd dat binnen de opleiding de 
omslag gemaakt wordt van werken aan eigen gecijferdheid en didactische kennis, naar de 
professionele dialoog met collega’s en het aanwenden van de eigen groei voor 
schoolontwikkeling. 
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Opleiding en deelnemers kunnen in de opleiding eigen accenten leggen. Zij krijgen daartoe 
de mogelijkheid door uit de 20 ontwikkelde bijeenkomsten er 15 te kiezen. Het gaat daarbij 
overigens niet om een willekeurige keuze. Het gekozen scenario kent samenhang en is 
nadrukkelijk gekoppeld aan de specifieke situatie van de deelnemers. Daarnaast kent ieder 
scenario enkele verplichte onderdelen, die van belang zijn voor de ontwikkeling van iedere 
coördinator rekenen. 
 
3.2 Studielast 
De opleiding kent een studielast van 300 uur. Deze studietijd wordt op onderstaande wijze 
gericht op de verschillende onderdelen van de opleiding. Het gaat hierbij om nominale 
studielast. De studielast zal van deelnemer tot deelnemer verschillen: 
 
15 bijeenkomsten van 3 uur 45 uur 
voorbereidingsopdrachten voor de bijeenkomsten 45 uur 
verwerkingsopdrachten bij de bijeenkomsten 45 uur 
POP-opdrachten 40 uur 
SOP-opdrachten 45 uur 
tussenassessment 40 uur 
eindassessment 40 uur 
totaal 300 uur 

 
3.3 Intake 
Tijdens de intake wordt de beginsituatie van de deelnemer aan de posthbo-opleiding 
‘Coördinator rekenen’ in beeld gebracht. Deze deelnemer heeft minimaal twee jaar ervaring 
in het basisonderwijs en specialiseert zich zodanig in het vak rekenen-wiskunde dat ze 
daadwerkelijk het beleid van de schoolorganisatie beïnvloeden. Verder heeft de deelnemer: 
 

• affiniteit met rekenen-wiskunde, 
• ervaring met het werken in de basisschool, 
• goede kennis en beheersing van gangbare principes van algemene didactiek, 
• voldoende praktijkkennis van algemene reflectievaardigheden en –technieken, 
• goede contacten met het management van zijn school en met collega-teamleden, 
• het besef dat er een gezamenlijk bereidheid is om op het terrein van rekenen-

wiskunde beleid te voeren, 
• inzicht in de bedoelingen van de door hem gebruikte rekenmethode en de 

capaciteit om de gebezigde uitgangspunten te expliciteren. 
 
Ook wordt tijdens de intake de beginsituatie van de school in beeld gebracht, om zo na te 
gaan of de deelnemer zich binnen de schoolcontext voldoende kan ontwikkelen aan de 
opdrachten binnen de opleiding. Dat betekent dat: 
 

• de deelnemer gedurende de opleiding de rol van coördinator rekenen in de school 
vervult, 

• de school de deelnemer voldoende gelegenheid geeft voor het werken aan het 
SOP, 

• het management van de school de deelnemer faciliteert bij het uitvoeren van 
opdrachten vanuit de opleiding, 

• het management van de school de communicatie van de coördinator rekenen, 
bijvoorbeeld in een rekenwerkgroep of PLG, faciliteert. 

 
De coördinator rekenen en het management van de school tonen voor of tijdens het 
intakegesprek door middel van concrete voorbeelden aan dat de deelnemer kwalificeert voor 
de opleiding en er aan genoemde randvoorwaarden is voldaan. 
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Bijlage 2 geeft een mogelijk format voor de intake. 
 
3.4 POP en SOP 
Deelnemers werken tijdens de opleiding aan de persoonlijke ontwikkeling in een persoonlijk 
ontwikkelingsplan (POP) en aan een schoolontwikkelingsplan (SOP). Beide leiden uiteindelijk 
tot de beoogde compententies voor de deelnemer, die met name het SOP aangrijpt om tot 
een rekenbeleidsplan voor de school te komen. De persoonlijke ontwikkeling en de 
ontwikkeling van het schoolontwikkelplan in de richting van het rekenbeleidsplan wordt 
gestuurd met opdrachten. Deze opdrachten zijn voor een deel beschreven bij de 
verschillende bijeenkomsten. Overstijgende opdrachten zijn beschreven in bijlage 3. Deze 
bijlage geeft ook aanwijzingen voor uitvoeren van de opdrachten en hoe de reflectie en 
analyse op de uitgevoerde activiteiten kan leiden tot het rekenbeleidsplan. 
 
3.5 Programma 
 
3.5.1 Kernprogramma en facultatief programma 
De opleiding bestaat uit een kernprogramma van tien bijeenkomsten, die verplicht worden 
opgenomen in iedere opleiding tot coördinator rekenen. In deze bijeenkomsten gaat het om 
de volgende onderwerpen: 

• Oriëntatie; samenstellen eigen programma, omgaan met onderwerpen die in 
zelfstudie gedaan kunnen worden 

• Gecijferdheid, inclusief kort aandacht voor ontluikende gecijferdheid 
• Analyseren leerlinggegevens, inclusief kort aandacht voor opbrengstgericht werken 
• Communicatie, inclusief aandacht voor het opzetten van een rekenwerkgroep 
• Oefenen, met aandacht voor het inzetten van nieuwe technieken 
• Leerlijnen, zo ingevuld dat flexibel verwezen kan worden naar specifieke leerlijnen die 

besproken worden in keuzeprogramma 
• Zwakke rekenaars, met aandacht voor Passende Perspectieven en protocol ERWD 
• Sterke rekenaars 
• Coördinator rekenen in beeld 
• Netwerken en leergemeenschappen, leiding geven aan een rekenwerkgroep als groep 

die praktijkonderzoek doet naar rekenen-wiskunde 
 
De rest van het programma bestaat uit facultatieve bijeenkomsten. Uit dit facultatieve 
programma kiest iedere opleiding, in overleg met de deelnemers, vijf bijeenkomsten. Die 
worden gekozen uit: 

• Tafeldidactiek, als voorbeeld voor analyse van domeinspecifieke didactiek 
• Ontluikende gecijferdheid 
• Meetkunde 
• Procenten 
• Denken in doelen (de bijeenkomst die eerder werd aangeduid als methodisch 

werken) 
• Opbrengstgericht werken 
• Digitale didactiek 
• Taal in de rekenles 
• Rekenen in andere vakken 
• Onderzoekend leren en creativiteit, met expliciet aandacht voor de Grote Rekendag 

 
3.5.2 Scenario’s 
De nieuwe opzet van de nieuwe opleiding is dat opleidingen en scholen of leraren samen 
geheel vrij een samenhangend programma kunnen samenstellen. Er zijn drie manieren 
waarop dat gedaan kan worden: 
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• de opleiding en de scholen/leraren kiezen naast de tien verplichte bijeenkomsten er 
vijf uit het facultatieve programma en dragen daarbij zelf zorg voor een 
samenhangende opleiding, 

• de opleiding en de scholen/leraren kiezen naast de tien verplichte bijeenkomsten er 
vijf uit het facultatieve programma in een van de hieronder uitgewerkte scenario’s, 

• de opleiding en de scholen/leraren vullen de vijf bijeenkomsten die niet in het 
verplichte programma zitten met elementen uit het facultatieve programma en doen 
dat zo dat bij elkaar een samenhangend programma ontstaat dat voor iedere 
deelnemer op maat is. 

 
Bij de laatste manier om het programma in te vullen is het mogelijk dat niet alle deelnemers 
met dezelfde opdrachten aan de slag gaan. Om dat te doen is een goed overzicht van de 
opleiding nodig. Opleiders die voor deze optie kiezen worden in het nieuwe materiaal 
ondersteund door gerichte tips in de tekst die aangeven hoe elementen uit verschillende 
bijeenkomsten gecombineerd kunnen worden. 
Daar waar opleiders in samenspraak met scholen en leraren de facultatieve bijeenkomsten 
zelf willen kiezen, kunnen ze zich laten inspireren door de onder uitgewerkte scenario’s, die 
uiteraard ook letterlijk kunnen worden overgenomen. 
 
Onder aangegeven scenario’s schetsen enkele voor de hand liggende keuzen in het 
programma. Zo zal het niet snel voorkomen dat in een opleiding niet in ieder geval een van 
de leerstofgebieden ‘tafels’, ‘meetkunde’ of ‘procenten’ wordt uitgewerkt. 
Verder worden opleidingen en scholen waarschijnlijk geholpen met verschillende scenario’s, 
die schetsen hoe het programma doorlopen kunnen worden in het geval er gekozen wordt 
voor een specifiek aandachtspunt. Onder zijn vier scenario’s uitgewerkt. 
 
Scenario 1 duiden we aan als ‘differentiatie’ en legt de nadruk op ondersteunen van zwakke 
rekenaars. Een mogelijke opzet van de opleiding bij dit scenario kan zijn: 
 

• Oriëntatie 
• Gecijferdheid 
• Tafeldidactiek 
• Analyseren leerlinggegevens 
• Communicatie 
• Oefenen 
• Leerlijnen 
• Zwakke rekenaars 
• Sterke rekenaars  
• Opbrengstgericht werken 
• Denken in doelen 
• Coördinator rekenen in beeld 
• Taal in de rekenles 
• Onderzoekend leren en creativiteit 
• Netwerken en leergemeenschappen 

 
Scenario 2 duiden we aan als ‘didactiek’. In dit scenario ligt de nadruk op de leerlijnen van 
verschillende leerstofgebieden. Een mogelijke opzet van de opleiding bij dit scenario kan 
zijn: 

• Oriëntatie 
• Gecijferdheid 
• Tafeldidactiek 
• Ontluikende gecijferdheid 
• Analyseren leerlinggegevens 
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• Communicatie 
• Oefenen 
• Meetkunde 
• Procenten 
• Leerlijnen 
• Zwakke rekenaars 
• Sterke rekenaars 
• Denken in doelen 
• Coördinator rekenen in beeld 
• Netwerken en leergemeenschappen 

 
Scenario 3 duiden we aan als ‘leren voor de toekomst’. Een mogelijke opzet van de opleiding 
bij dit scenario kan zijn: 

• Oriëntatie 
• Gecijferdheid 
• Analyseren leerlinggegevens 
• Communicatie 
• Oefenen 
• Meetkunde of procenten 
• Leerlijnen 
• Zwakke rekenaars 
• Sterke rekenaars 
• Coördinator rekenen in beeld 
• Digitale didactiek 
• Taal in de rekenles 
• Rekenen in andere vakken 
• Onderzoekend leren en creativiteit 
• Netwerken en leergemeenschappen 

 
Scenario 4 sluit aan bij het gegeven dat ook leraren uit het voortgezet onderwijs aan de 
opleiding deelnemen. Zij horen niet tot de doelgroep van de opleiding en de opleiding is ook 
niet op hun situatie toegespitst. Dat neemt niet weg dat de meeste bijeenkomsten goed 
geschikt zijn voor leraren uit het voortgezet onderwijs. In scenario 4 staan die bij elkaar: 

• Oriëntatie 
• Gecijferdheid 
• Analyseren leerlinggegevens 
• Communicatie 
• Oefenen 
• Procenten 
• Leerlijnen 
• Zwakke rekenaars 
• Sterke rekenaars 
• Coördinator rekenen in beeld 
• Digitale didactiek 
• Taal in de rekenles 
• Rekenen in andere vakken 
• Onderzoekend leren en creativiteit 
• Netwerken en leergemeenschappen 

 
Het volgende schema brengt de vier scenario’s gezamenlijk in beeld. In dit schema zijn de 
verplichte bijeenkomsten aangegeven met een ‘V’ en geeft ‘*’ aan dat er een keuze gemaakt 
moet worden: 



Posthbo-opleiding rekencoördinator 6 Handleiding voor deelnemers 

 
 scenario 
Bijeenkomst 1 2 3 4 
1. Oriëntatie V V V V 
2. Gecijferdheid V V V V 
3. Tafeldidactiek     
4. Ontluikende gecijferdheid     
5. Analyseren leerlinggegevens V V V V 
6. Communicatie V V V V 
7. Oefenen V V V V 
8. Meetkunde   *  
9. Procenten   *  
10. Leerlijnen V V V V 
11. Zwakke rekenaars V V V V 
12. Sterke rekenaars V V V V 
13. Opbrengstgericht werken     
14. Denken in doelen     
15. Coördinator rekenen in beeld V V V V 
16. Digitale didactiek     
17. Taal in de rekenles     
18. Rekenen in andere vakken     
19. Onderzoekend leren en creativiteit     
20. Netwerken en leergemeenschappen V V V V 

 
Uiteindelijk is het materiaal van twintig bijeenkomsten voor alle deelnemers beschikbaar. 
Die vinden bij bijeenkomsten die niet in hun opleiding zitten aanwijzingen voor zelfstudie. 
Zelfstudie moet daarbij breed worden opgevat. Het gaat om aanwijzingen voor het 
zelfstandig bestuderen van bronnen, maar ook om aanwijzingen voor het uitvoeren van 
opdrachten, bijvoorbeeld met de rekenwerkgroep of PLG. De opdrachten die in zelfstudie zijn 
gedaan kunnen ook betrokken worden in het portfolio. 
 
3.5.3 Actualiteit 
De actualiteit van het reken-wiskundeonderwijs is voortdurend in beweging. Het is de taak 
van deelnemers aan de opleiding en de opleider om deze actualiteit telkens te betrekken in 
de opleiding. Dat geldt bijvoorbeeld bij het werken aan gecijferdheid, waar het rekenen op 
de ‘rand van de krant’ een onderdeel van is. In de opleiding zal in het algemeen gerekend 
worden aan recente gebeurtenissen. 
 
3.6 Tussen- en eindassessment 
Het eindassessment bestaat uit twee onderdelen: 

• een reflectie door de deelnemer op de groei in termen van het competentieprofiel van 
de coördinator rekenen (bijlage 1), 

• een rekenbeleidsplan en de presentatie daarvan. 
Het tussenassessment richt zich op het eerste onderdeel. Het tussenassessment heeft een 
formatief karakter. Het eindassessment is summatief van karakter. 
 
In bijlage 3 is uitgewerkt hoe de verschillende opdrachten van de opleiding de deelnemer 
kunnen leiden naar de gevraagde reflectie. De reflectie zelf bestaat uit een beschrijving van 
maximaal een half A4-tje per aspect in het competentieprofiel. De deelnemer beschrijft de 
eigen groei voor ieder aspect, onderbouwt dit met voorbeelden uit het portfolio. Zie bijlage 4 
voor een uitwerking van het tussenassessment en een beoordelingsformulier. 
Het rekenbeleidsplan is de uitkomst van het werk aan de schoolontwikkeling (SOP). 
Uiteindelijk wordt deze ontwikkeling neergelegd in een plan. Bijlage 6 geeft een mogelijke 
opbouw voor dit plan. De deelnemer presenteert het plan in het eigen team en ook binnen 
een netwerk van rekencoördinatoren. Dat kan de opleidingsgroep zijn, een bijeenkomst van 
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een lokaal netwerk van rekencoördinatoren of een uitwisselingsbijeenkomst tijdens de 
NRCD. Het beleidsplan maakt onderdeel uit van het eindassessment. Zie bijlage 5 voor een 
opzet voor dit eindassessment en een beoordelingsformulier. 
Het verdient aanbeveling het rekenbeleidsplan relatief klein te houden. Op een dergelijke 
manier is het gemakkelijker te overzien en de focus vast te houden. 
 
3.7 Literatuur 
Deelnemers bestuderen literatuur tijdens de opleiding. Die is enerzijds gekoppeld aan 
opdrachten. In dat geval is de literatuur gegeven. Daarnaast is het de bedoeling dat de 
deelnemer zelf op zoek gaat naar bronnen. Die kan hij bijvoorbeeld vinden in: 

• het tijdschrift Volgens Bartjens 
• de digitale verdieping bij het tijdschrift Volgens Bartjens, Volgens Bartjens – 

ontwikkeling en onderzoek 
• JSW 
• Praxis bulletin 

De bestudeerde literatuur wordt voor een deel uitgewerkt in de beschrijving van de 
achtergrond van het verbeterplan (zie bijlage 6). 
 
4. Profiel en positionering 
 
4.1 Algemeen profiel coördinator rekenen 
Een coördinator rekenen is een leraar die de professionaliteit van zichzelf en van het 
schoolteam bevordert op het terrein van rekenen-wiskunde. Hij ondersteunt zijn collega’s 
door het verzorgen van collegiale consultatie en intervisie en helpt beleid te ontwikkelen op 
dit specifieke vakterrein. Om dit op professionele wijze te doen werkt hij aan zijn eigen 
gecijferdheid en aan zijn kennis en inzichten van de vakdidactiek. 

 
Figuur 1: Gelaagde invulling van de taak van de coördinator rekenen 

 
De coördinator rekenen is een leraar basisonderwijs met specifieke opleiding op het terrein 
van rekenen-wiskunde Deze rekencoördinator toont zich een reflective practitioner (Schön, 
1983). Hij heeft kennis van algemene onderwijskundige theorieën en kan daarnaar 
handelen. Hij kan ook om responsief reageren, deskundig plannen en goed organiseren. De 
coördinator rekenen is in staat met anderen over het vak communiceren, zowel binnen de 
schoolorganisatie als met ouders en met de onderwijsinspectie. 
 
4.1.1 Gecijferdheid 
Een rekencoördinator is professioneel gecijferd (Oonk, Van Zanten, & Keijzer, 2007). Het 
gaat hierbij om vier competenties waarover een leerkracht en dus ook de coördinator 
rekenen dient te beschikken om adequaat reken-wiskundeonderwijs te realiseren (Van 
Zanten, Barth, Faarts, Van Gool, & Keijzer, 2009): 
 

• zelf beschikken over voldoende rekenvaardigheid en gecijferdheid, 
• rekenen-wiskunde betekenis kunnen geven voor kinderen, 
• oplossingsprocessen en niveauverhoging bij kinderen kunnen realiseren, 
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• wiskundig denken van kinderen bevorderen.  
 
De coördinator rekenen mathematiseert zelf opdat hij – door te reflecteren op zijn eigen 
denkprocessen – steeds meer zicht gaat ontwikkelen op leerprocessen van rekenen-
wiskunde. Bovendien werkt hij aan zijn self-efficacy zodat hij met vermogen en met 
overtuiging adequaat en efficiënt kan handelen bij het doen van rekenen en wiskunde. Hoe 
hoger het gevoel van self-efficacy, hoe groter de motivatie tot handelen.  
De gecijferdheid van de coördinator rekenen dient niet alleen zijn eigen professionele 
ontwikkeling, maar vooral ook die van het schoolteam en zodoende ook die van de 
leerlingen. Dat zorgt ervoor dat de motivatie voor rekenen-wiskunde omhoog gaat, het 
plezier en het enthousiasme worden bevorderd, maar vooral ook dat leerlingen op hun eigen 
niveau op betekenisvolle wijze gaan leren.  
 
Hoewel de gecijferdheid van de coördinator rekenen vooral voorwaardelijk is voor het 
uitvoeren van de taak als coördinator, is het belang zo groot dat er binnen de opleiding 
steeds gericht aandacht aan zal worden besteed. 
Wat betreft gecijferdheid onderscheiden we onder andere de volgende aspecten: 
 

• een context vertalen naar een wiskundig probleem,  
• de uitkomst terugplaatsen in de context, 
• handig rekenen, 
• het verwoorden van de aanpak bij het oplossen van het probleem, 
• verschillende aanpakken met elkaar bespreken en vergelijken, 
• zich iets kunnen voorstellen bij grote getallen, 
• beschikken over referentiematen, 
• betekenis kunnen geven aan getallen, 
• een bewuste keuze kunnen maken tussen precies rekenen en schattend rekenen, 

 
4.1.2 Vakdidactiek 
Een leerkracht maakt in de eigen praktijk inhoudelijke en didactische keuzes en kan deze 
desgewenst verantwoorden (Van Zanten, Barth, Faarts, Van Gool, & Keijzer, 2009). Hij moet 
daarvoor op de hoogte zijn van gangbare vakdidactische noties en van de variaties daarop, 
inclusief nuanceringen en kanttekeningen. Een competente leraar zal in staat zijn om een 
krachtige leeromgeving voor zijn (reken-wiskunde)lessen te ontwerpen. Hij stemt de 
leerinhouden voor rekenen-wiskunde (en ook zijn handelen) af op de leerlingen en houdt 
rekening met individuele verschillen. Hij motiveert de leerlingen voor hun leertaken, daagt 
hen uit om veel te leren en houdt daarbij rekening met individuele verschillen. Hij leert de 
kinderen leren, ook met en van elkaar, om zodoende hun zelfstandigheid in het leren van 
wiskunde te bevorderen. De leraar observeert en waardeert de inbreng van leerlingen en zet 
daarbij eventueel diagnostische instrumenten in. Dit heeft vervolgens consequenties voor 
het onderwijs. Hiervoor is nodig dat een leraar een grondige kennis heeft van leerlijnen en 
cruciale leermomenten.  
 
Voor een coördinator rekenen is inzicht in de vakdidactiek onontbeerlijk. Hij kent 
verschillende visies in het reken-wiskundeonderwijs, zoals de traditionele visie en de visie 
van realistisch reken-wiskundeonderwijs (KNAW, 2009). De rekencoördinator kan het 
volledige curriculum van de basisschool didactisch doordenken, de kleuterwiskunde 
inbegrepen. Daarbij ontwikkelt hij zicht op (doorlopende) leerlijnen, tussendoelen, 
kerninzichten, procedures, algoritmen en strategieën. Kortom, het gaat om het verkennen 
van het totale leerlandschap van rekenen-wiskunde op de basisschool. Bij de doorlopende 
leerlijnen gaat het om het dynamische traject van het leren dat moet worden doorlopen op 
onderling inwisselbare niveaus. De tussendoelen en leerlijnen, zoals beschreven in o.a. de 
Tal-brochures en op de website van TULE, kunnen gebruikt worden als handvatten voor 
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evaluatiemomenten.1 De rekencoördinator heeft kennis van de reken-wiskundemethodes en 
van de typen kennis die een rol spelen bij rekenen-wiskunde is onontbeerlijk.  
 
Voor elke rekencoördinator zal gelden, dat hij: 

• op de hoogte is van verschillende gangbare vakdidactische noties en variaties daarop 
en dat hij beschikt over een arsenaal aan handvatten en gereedschappen om goed 
reken-wiskundeonderwijs te verzorgen, 

• met zijn collega’s vakinhoudelijke thema’s aan de orde stelt, ervaringen met zulke 
thema’s uitwisselt en collega’s ondersteunt bij hun professionele vakdidactische 
ontwikkeling, 

• op het niveau van de schoolorganisatie overzicht heeft van inhoudelijke en 
didactische keuzes die in de verschillende groepen gemaakt worden, de samenhang 
daarin en de consequenties daarvan kan overzien en adviezen kan geven voor 
afstemming van zulke keuzes op schoolniveau. 

 
Om de aansluiting tussen de onderwijssoorten beter te regelen zijn er referentieniveaus voor 
Nederlandse taal en rekenen geformuleerd (Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en 
Rekenen, 2008). In het verlengde daarvan kwam de nadruk te liggen op het 
opbrengstgericht werken. Leerkrachten kijken daarbij bewuster naar de leerresultaten van 
leerlingen en koppelen dat aan eigen handelen. Zo nodig hanteren ze verschillende 
instructiemodellen / strategieën en zien ook extra mogelijkheden. Al is het uiteraard de 
schoolleider die het proces bij opbrengstgericht werken bewaakt en zijn of haar rol neemt 
als onderwijskundig begeleider, hij zal zich laten ondersteunen door de coördinator rekenen 
zodat er steeds aandacht is voor het verbeteren van de resultaten van alle leerlingen. Dit 
betekent dat de doelen van het onderwijs in rekenen-wiskunde van tijd tot tijd onder de loep 
worden genomen en worden bijgesteld op grond van beschikbare data (van toetsing en van 
observatie). 
Recent verschoof de aandacht naar het verwerven van 21e eeuwse vaardigheden. Om die te 
realiseren moet het onderwijs zich meer richten op onderzoekend leren en vakintegratie. 
Rekenen-wiskunde wordt daarbij als kernvak gezien dat als zelfstandig vak nadrukkelijk 
aandacht verdient (Platform Onderwijs2032, 2016). Dat neemt niet weg dat het van belang 
is rekenen-wiskunde juist ook te positioneren als vak waarin het gaat om onderzoekend 
leren. Daar ligt voor de rekencoördinator een taak, bijvoorbeeld in het organiseren van de 
Grote Rekendag of om na te gaan waar mogelijkheden liggen om wetenschap en technologie 
te verbinden met rekenen-wiskunde (Keijzer & Verschure, 2011; Hotze & Keijzer, 2017).  
 
Om zijn taak adequaat uit te kunnen voeren zal de coördinator rekenen zich allerlei 
gangbare vakdidactische noties van reken-wiskundeonderwijs eigen maken: 
 

• horizontaal en verticaal mathematiseren, 
• denken vanuit contextsituaties, 
• scaffolding van rekentaal, 
• ruimte voor eigen inbreng van leerlingen 
• guided reinvention, 
• interactie, reflectie en niveauverhoging, 
• referentieniveaus rekenen-wiskunde,  
• leerlijnen en cruciale leermomenten, 
• automatiseren en memoriseren, 
• verschillende oplossingsmanieren, 
• banende en sturende instructie, 
• productief en gericht oefenen, 

                                                             
1 http://tule.slo.nl/RekenenWiskunde/F-KDRekenenWiskunde.html 
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• eigen producties, 
• modelleren, schematiseren, abstraheren, generaliseren en formaliseren, 
• materiaalondersteuning, 
• samenhang en verstrengeling van leerlijnen, 
• opbrengstgericht werken en rekenbeleidsplannen,  
• rekenen in de een-zorgroute (handelingsgericht werken), 
• het protocol Ernstige Reken-Wiskunde Problemen en Dyscalculie (ERWD). 

 
De rekencoördinator maakt met deze kennis in het achterhoofd gebruik van externe experts, 
wanneer hij dit nodig acht. 
 
4.1.3 Vakgerichte communicatie en collegiale consultatie 
Op twee momenten gaat de rekencoördinator het vakgerichte gesprek aan met collega’s, 
namelijk wanneer tijdens collegiale consultatie en wanneer hij impulsen geeft voor de 
dialoog over het reken- wiskundeonderwijs in de rekenwerkgroep of professionele 
leergemeenschap (PLG) waaraan hij leiding geeft. Deelnemers aan de PLG zijn naast 
collega’s, experts uit opleiding en onderwijsadviseurs, die de professionele dialoog aangaan 
vanuit hun specifieke achtergrond. 
Als een team diepgaande verbeteringen wil in de communicatie en in de professionalisering 
of als men bij de schoolontwikkeling op grotere moeilijkheden stuit, kan de hulp worden 
ingeroepen van een onderwijsadviseur. 
De coördinator in staat is tot een eerlijke en open communicatie. In de praktijk zijn er op dat 
punten hindernissen en ‘pitfalls’. Het kunnen inzetten van elementen van agogiek is in dit 
soort situaties gewenst. Kennis van de Roos van Leary zal daarbij helpen.2 In het onderdeel 
communicatie gaat het om vragen als: “wat betekent het voeren van een gesprek op 
professionele wijze?” en “Wat zijn de effecten van bepaalde aanpakken?” “Hoe ga je om met 
weerstanden van collega’s?” “Hoe geef je gerichte feedback aan je collega’s?” In het 
onderdeel vakgerichte communicatie staan collegiale uitwisseling en collegiale consultatie 
centraal (en eventueel ook intervisie). 
Als de coördinator rekenen en zijn collega’s samen evalueren en reflecteren zal dit nut 
afwerpen. Zeker als dit gebaseerd is op observaties in de klas en op vakinhoudelijke 
analyses. Het werken met bijvoorbeeld kwaliteitskaarten en observatieformulieren kan 
helpen om gericht tot gesprek te komen.3 
 
Vakgerichte communicatie als coördinator kan voorkomen bij de volgende gelegenheden: 
 

• in gesprek met collega-leerkracht(en), 
• klassenbezoek en nabespreking, 
• een vergadering over rekenen-wiskunde voorbereiden en realiseren, 
• inventariseren van ervaren knelpunten bij rekenen-wiskunde, 
• in gesprek met directie, 
• een presentatie verzorgen voor collega’s of ouders, 
• met de ouders overleggen over rekenen-wiskunde, 
• met medewerkers van de inspectie van onderwijs overleggen, 
• afstemmen met wiskundedocenten van het voortgezet onderwijs. 

 
 
4.1.4. Beleid 
De coördinator rekenen staat vanuit zijn vakinhoudelijke deskundigheid het 
schoolmanagement terzijde bij de bewaking van de kwaliteit van rekenen-wiskunde. Hij 

                                                             
2 http://nl.wikipedia.org/wiki/Roos_van_Leary. 
3 http://www.schoolaanzet.nl/thematische-inhoud/?q=kwaliteitskaart&id=13882&L=0 
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vraagt aandacht voor het vak, ook als er minder belangstelling wordt getoond, anticipeert 
tijdig op nieuwe ontwikkelingen en brengt deze voor het voetlicht binnen de 
schoolorganisatie, signaleert problemen en houdt het nakomen van afspraken in de gaten. 
Hij zal een centrale persoon zijn bij het doorvoeren van vernieuwingen en verbeteringen op 
het terrein van het rekenonderwijs. Op deze wijze kan hij stimuleren dat een gericht beleid 
wordt gerealiseerd. Schoolbeleid kenmerkt zich door complexiteit. Van de coördinator 
rekenen vraagt het dat hij in staat is zicht te ontwikkelen op de kwaliteit van het 
rekenonderwijs.  

 
In de posthbo-opleiding wordt er geen theoretische basis van managementstechnieken 
gelegd (al is er wel enige aandacht voor). Beleid krijgt pas dan gestalte als er binnen het 
team sprake is van onderlinge afstemming. Het management en alle teamleden maken voor 
het vakgebied rekenen-wiskunde doorlopend allerlei keuzes. De coördinator rekenen stelt 
zich luisterend op om grip te krijgen op de ideeën die er binnen het schoolteam leven. Door 
zijn luisterende houding en zijn bredere kennis van het vakgebied signaleert hij problemen 
en knelpunten. Daarnaast zal er gedacht worden in termen van doelstellingen en hoe die via 
afspraken geregeld worden. Het gaat in de eerste plaats om bewustmaken. De boventoon 
zal worden gevoerd door didactische redeneringen: wat moeten de kinderen leren en hoe 
kan daarop zo goed mogelijk ingespeeld worden? Hoe verlopen de leerprocessen en hoe 
kunnen ze zo efficiënt mogelijk worden gestroomlijnd? 
 
Bij het maken van beleidsbeslissingen valt er te denken in termen van problemen die 
opgelost dienen te worden. Nadat de problematiek goed in kaart is gebracht, kan vervolgens 
een werkwijze gevonden worden om de knelpunten aan te pakken. Hierbij wordt de 
volgende sequens in acht genomen: 
 

a. Hoe pak ik een probleem aan? 
b. Wat ben ik van plan? 
c. Hoe verbeter ik het zicht op de problemen? 
d. Wat is de inhoud van wat mij te doen staat en welke acties zet ik in gang? 

 
De coördinator rekenen kan vragen en overwegingen inbrengen die helpen om het 
gezamenlijke beleid te stroomlijnen en te verbeteren. Daarbij is hij zich steeds bewust van 
het haalbare. Vanuit zijn vakinhoudelijke expertise kan hij aangeven welke zaken prioriteit 
zouden moeten krijgen. Dit alles zal op termijn worden vertaald in een beleidsplan, waarin 
ook de zaken van de langere duur (zeg maar een jarenplanning) zijn opgenomen.  
 
Hoewel er instrumentele aanpakken zijn die goed werken zullen coördinatoren rekenen ook 
vaak op een meer intuïtieve basis aan de slag gaan. Wat is het beschikbare speelveld? Dat 
kan het bestuurlijke niveau betreffen, maar ook het maatschappelijke. De coördinator maakt 
deel uit van het landelijke netwerk van rekencoördinatoren, bijvoorbeeld door deelname aan 
de NRCD en lidmaatschap van de NVORWO, en neemt waar mogelijk deel aan regionale 
netwerken. Op deze wijze houdt hij nationale en internationale ontwikkelingen in de gaten 
en draagt daar zo mogelijk aan bij. 
 
We doen een voorstel voor een format voor een beleidsplan. Het is expliciet de bedoeling om 
dit format aan te passen aan de lokale situatie. Deze lokale factoren kunnen namelijk zo 
verschillend zijn dat het weinig zinvol is om een voorgeschreven format te maken dat 
vervolgens als knellend harnas gaat dienen. In plaats daarvan zetten we in op het SOP 
(School Ontwikkelings Plan), zodat geleidelijk aan zicht ontstaat op het beleid.  
 
Bij het bepalen van het beleid zijn de volgende zaken aan de orde:  
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• klassenmanagement, 
• differentiatie (niveau, leerbehoeften, leerstijl, leertempo); 
• wat is de zorgstructuur? 
• hoe ga je om met een heterogene populaties (cultuur, taal)? 
• doorlopende leerlijnen, afspraken over aansluitingen en gemeenschappelijke 

werkwijze, 
• effectief klassenmanagement: 

o methodisch werken (“hoe gaan we om met de rekenmethode” “kiezen we voor 
een digitale methode”), 

o gebruik methodegebonden software en andere digitale hulpmiddelen, 
o ‘witte vlekken’ in de gebruikte methode, 
o het schoolorganisatiemodel in relatie tot de gebruikte methode, 
o onder- en bovenpresteerders als uitdaging, 
o convergerende instructie, 
o instructiefrequentie, 
o zelfstandigheid leerlingen, 
o huiswerk, 
o vakoverstijgend aanpakken, 
o onderzoekend leren, 
o thematisch werken, 
o buiten het boekje werken,  
o interactie tussen leraar en leerlingen, 

• aansluiting groep 2 en 3, 
• aansluiting po-vo, 
• taal en wiskunde, 
• relatie met de ouders, 
• evaluatie toetsing met de consequentie voor de onderwijspraktijk (opbrengst 

gerichte aanpak). 
 

 
Uit onderzoek naar schooleffectiviteit komen de factoren naar voren die samenhangen met 
de prestaties van leerlingen. Het gaat hierbij onder andere om:  
 

• sterk onderwijskundig leiderschap,  
• een ordelijk en veilig klimaat, 
• hoge verwachtingen ten aanzien van leerling-prestaties,  
• regelmatig bepalen van de vorderingen van leerlingen,  
• een duidelijke missie,  
• het belang van de school als lerende organisatie.  

 
Hoe overlegt het team en hoe komt men tot agenda’s gericht op kwaliteitsverbetering? 
Welke verwachtingen koestert men ten aanzien van de leerlingen? De coördinator rekenen 
kan eraan bijdragen om de voor de eigen school passende antwoorden te vinden. 
 
4.2 Positionering 
Om zijn taak naar behoren uit te kunnen voeren bakent een rekencoördinator zijn 
werkgebied af. Wat zijn de afspraken? Ten overvloede: coördinatoren kunnen uit hoofde van 
hun taak geen beleid bepalen, zij kunnen dat alleen voorbereiden en (gedelegeerd) 
controleren. Een coördinator maakt deel uit van een team en kan zijn taak pas goed 
uitvoeren als hij wordt geaccepteerd. Daarvoor is steun van het management en het team 
nodig. In afstemming tussen het management en de coördinator zullen plannen van aanpak 
ontstaan. Ook heeft de coördinator rekenen te maken met zijn collega’s, de leden van het 
team. Als mede-teamlid neemt hij het voortouw, enthousiasmeert, geeft tips en helpt 
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collega’s. Dat vraagt om een communicatieve stijl en om vaardigheden. Vanuit zijn 
collegialiteit inspireert hij anderen bij hun reflectie en geeft feedback.  
Hoe het ook zij, de coördinator mag geen geïsoleerde positie innemen of los van het 
schoolbeleid een eigen lijn ontwikkelen. 
 
De coördinator rekenen verstaat zich geregeld met de andere coördinatoren (taal, onder- en 
bovenbouw, ICT), met de intern begeleider(s) en met de remedial teacher. Een goede 
positionering is voorwaarde om het werk met succes uit te voeren. Verduidelijking van die 
positie ontstaat door de attitude van de coördinator rekenen zelf, door de steun vanuit het 
management en door de beschikbaarheid van tijd en middelen. Dan kan de coördinator 
rekenen zijn positie waar maken en kwaliteit bieden. 
 
Het is gebruikelijk dat de coördinator rekenen zich vooral richt op de rekeninhoudelijke 
begeleiding en de intern begeleider op algemene leerkrachtvaardigheden en individuele 
leerlingen (niet zelden is een IB-er overigens eveneens coördinator rekenen). Het is minder 
gangbaar dat de coördinator rekenen verantwoordelijkheid draagt voor zaken als 
bijvoorbeeld trendanalyses. Wel zal hij bijdragen aan de (inhoudelijke) analyses. Ook de 
zorgkinderen behoren in principe niet tot de taak van de coördinator rekenen. Bij het 
handelingsgericht werken dient helder te zijn dat elke leerkracht de eigen 
verantwoordelijkheid heeft en hierop door de IB-er wordt aangesproken.  
 
Meer en meer gaan schoolbesturen ertoe over om een bovenschoolse coördinator rekenen 
aan te stellen die verschillende schoolteams voor rekenen-wiskunde coördineert. Omdat 
deze coördinator meestal geen teamlid is, zal hij eraan moeten werken om een goede 
verstandhouding op te bouwen met de directies, met de teams van de aparte scholen en het 
middenkader, de IB-ers, en de coördinatoren. 
 
4.3 De taken van de coördinator rekenen 
Een vast omlijnde taakomschrijving van de coördinator rekenen is moeilijk te geven. In elke 
schoolorganisatie zullen de randvoorwaarden verschillend zijn. Vandaar dat elke beginnende 
coördinator zijn eigen weg zal banen om tot een geschikte taakstelling te komen. De een zal 
daarbij inzetten op het contact en het gesprek met collega’s, klassenbezoek, e.d. terwijl de 
ander meer uitgaat van evaluatie en analyse. In de voorafgaande omschrijving van de 
diverse domeinen (gecijferdheid, vakdidactiek, communicatie en beleid) hebben we impliciet 
de elementen van de taakomschrijving beschreven. 

 
Hier een lijst met mogelijke taken uit het werkgebied van de coördinator rekenen: 
 

• overleg voeren met directie en collega’s over het schoolbeleid rekenen-wiskunde, 
• empowering van de collega’s op het terrein van rekenen en wiskunde door het 

uitvoeren en organiseren van klassenbezoeken met vormen van collegiale 
consultatie,  

• leiding geven aan een team- of bouwvergadering met rekenen-wiskunde op de 
agenda (beleid en vakinhoudelijk), 

• het (helpen) analyseren van de resultaten van de toetsing en het 
leerlingvolgsysteem met het oog op kwaliteitsverbetering, 

• signaleren van problemen bij rekenen- en wiskunde, zorgen voor analyse en 
voorstellen doen voor het vervolg, 

• zorgen voor terugkoppeling van de toetsingsresultaten naar de onderwijspraktijk; 
• advies geven over aanschaf van rekenmethode en –materiaal, 
• beheer rekenmateriaal, 
• organiseren van de Grote Rekendag; 
• verstrekken van informatie aan ouders; 
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• ingaan op speciale vragen en zoeken naar antwoorden; 
• adviseren bij het opstellen van groepsplannen;  
• contacten onderhouden met docenten en coördinatoren rekenen van vo-scholen 

met het doel een goede doorloop te hebben van het primair naar het voortgezet 
onderwijs? 

• rekenrapportages van bijvoorbeeld de onderwijsinspectie analyseren; 
• landelijke ontwikkelingen bijhouden; tijdschriften inbrengen; 
• bijwonen van studiedagen en conferenties; 
• bijdragen aan deskundigheidsbevordering van het team;  
• het begeleiden van jonge collega’s op het terrein van rekenen-wiskunde; 
• contacten onderhouden met collega-coördinatoren en activiteiten ondernemen in 

het landelijk of een regionaal netwerk van rekencoördinatoren, 
• contact onderhouden met uitgevers. 

 
 
De coördinator rekenen zal stevig bijdragen aan het opbrengstgericht werken. Dit vraagt om 
specifieke deskundigheid voor elke leerkracht. Kan de coördinator rekenen zorgen voor 
deskundigheidsbevordering? Waar en wanneer zorgt hij dan voor het inschakelen van 
externe deskundigen? 
 
Bij het uitvoeren van de taken zal de coördinator rekenen verschillende rollen uitoefenen. 
Om te beginnen is dat uiteraard de rol van coördinator, waarbij hij zorgt voor samenwerking 
en overleg. Vooral de rollen van stimulator en innovator bieden veel kansen voor 
succesrijker aanpakken. Voor jonge collega’s kan de coördinator mentor zijn. Soms zal het 
nodig zijn dat hij zicht opstelt als een controleur, al brengt dat het risico met zich mee dat 
hij zijn bevoegdheden te buiten gaat. Tevens zal hij optreden als een bemiddelaar die 
binnen het team de standpunten bij elkaar brengt en zorgt voor oplossingen.  
 
De taakstelling van de bovenschoolse coördinator rekenen zal passen bij de aard van de 
organisatie. Hij dient immers zorg te dragen voor uitwisseling en afstemming tussen de 
diverse scholen en het samenwerkingsverband. Daartoe zal hij de signalen vanuit de scholen 
inventariseren en meenemen in het beleid van het samenwerkingsverband. Meer dan bij de 
coördinator rekenen binnen een schoolteam zal hij zich positioneren zodat er uitvoering kan 
worden gegeven aan het rekenbeleid van het samenwerkingsverband, uitgaande van het 
opbrengstgericht werken. Ook zal hij moeten zorgen voor afstemming met de directies en de 
coördinatoren. Vooral dient hij zorg te dragen voor de kwaliteiten binnen de teams. 
 
5. De docent van de posthbo-opleiding 
De docent van de posthbo-opleiding tot coördinator rekenen is een medewerker van een 
hogeschool die gecertificeerd is om deze opleiding te verzorgen. Hij heeft de voorscholing 
gevolgd die jaarlijks wordt georganiseerd door het LPNPO. De docent participeert ook in het 
netwerk van opleiders die de posthbo-opleiding verzorgen. 
 
Vereisten docent posthbo-opleiding tot coördinator rekenen: 

• heeft meerdere jaren ervaring in het opleidingsonderwijs, 
• kan aantonen dat hij de competenties van de opleiding op excellent niveau beheerst, 
• heeft een breed overzicht van de vakdidactiek (leerlijnen en principes), 
• heeft ervaring met het werken met schoolteams en met het denken over schoolbeleid, 
• is in staat om met leerkrachten te reflecteren op hun onderwijs en is getraind in het 

geven van feedback. 
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Bijlage 1. Professionele competenties deelnemers posthbo-opleiding tot 
coördinator rekenen 
 
Competentieveld 1: Gecijferdheid  
 
Beschrijving competentieveld  
Bij gecijferdheid gaat het om adequaat handelen en redeneren met getallen en 
getalsmatige, meetkundige en wiskundige gegevens in: 

• Het dagelijks leven en maatschappelijk functioneren; 
• Het functioneren in de beroepscontext van basisschoolleerkracht. 

 
In het competentieveld Gecijferdheid is onderscheid mogelijk in eigen gecijferdheid en 
professionele gecijferdheid. 
Een definiëring van eigen gecijferdheid in dagelijks leven en maatschappelijk functioneren 
is:  

Kennis (van getallen, structuren, ruimte, tijd en plaats), vaardigheden (zoals 
interpreteren, redeneren en verklaren, meten en rekenen) en persoonlijke kwaliteiten 
(zoals vertrouwen in je eigen kunnen, doorzettingsvermogen) om adequaat (omdat het 
je verder helpt) en autonoom (omdat je het zelf moet kunnen) te functioneren in de 
kwantitatieve wereld (getallen, hoeveelheden, verhoudingen, maten, structuren, 
patronen) (Hoogland & Meeder, 2007). 
 

In de Kennisbasis rekenen-wiskunde lerarenopleiding basisonderwijs (Van Zanten, Barth, 
Faarts, Van Gool, & Keijzer, 2009) is professionele gecijferdheid van de 
basisschoolleerkracht als volgt geformuleerd: 
 

Een startbekwame leerkracht moet over vier vakspecifieke competenties beschikken om 
adequaat reken-wiskundeonderwijs te kunnen geven:  

• het zelf beschikken over voldoende rekenvaardigheid en gecijferdheid; 
• rekenen-wiskunde betekenis kunnen geven voor kinderen; 
• oplossingsprocessen en niveauverhoging bij kinderen kunnen realiseren; 
• wiskundig denken van kinderen kunnen bevorderen.  

 
Het gaat bij professionele gecijferdheid, kortom, om de reken-wiskundige kennis die de 
(startbekwame) leerkracht nodig heeft om in staat te zijn het leren van rekenen-
wiskunde door basisschoolleerlingen op gang te brengen, te ondersteunen en te 
bevorderen. De eigen vaardigheid die een startbekwame leerkracht moet hebben gaat 
daarmee verder dan beheersing van de leerstof rekenen-wiskunde op de basisschool en 
wordt bovendien verrijkt met vakdidactische kennis, vaardigheden en inzichten.  
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Competentieprofiel gecijferdheid voor de coördinator rekenen 
 

De coördinator rekenen bevordert dat de school als geheel is gericht op de 
ontwikkeling van de gecijferdheid van de leerlingen. Daarbij gaat het zowel om de 
leeromgeving als om leerkrachtvaardigheden.  
Er wordt van uit gegaan dat deelnemers aan de opleiding beschikken over een 
voldoende niveau van eigen gecijferdheid en tevens open staan voor verdere 
ontwikkeling hiervan.  
 
Basisniveau  
Van een leerkracht die coördinator rekenen wil worden, mag verwacht worden dat 
hijzelf een voldoende niveau van eigen gecijferdheid en professionele gecijferdheid 
heeft. Als coördinator rekenen neemt hij een stimulerende rol in ten aanzien van het 
realiseren van een leeromgeving die schoolbreed is gericht op de ontwikkeling van 
de gecijferdheid van de leerlingen. 
 
Ervaren niveau  
De coördinator rekenen neemt een signalerende rol aan ten aanzien van de eigen en 
professionele gecijferdheid van het team en zet gecijferdheid als doel van het 
onderwijs op de agenda van de school. Hij stimuleert en ondersteunt collega’s bij 
het inrichten van de leeromgeving. 
 
Excellent niveau  
De coördinator rekenen neemt een stimulerende en ondersteunende rol aan ten 
aanzien van de eigen en professionele gecijferdheid van het team. Hij stimuleert en 
ondersteunt collega’s bij de gerichtheid op betekenis geven aan rekenen-wiskunde.  

 
Mogelijke gedragsindicatoren voor de competentie Gecijferdheid 
De coördinator rekenen: 

• kan reken-wiskundeopgaven van de hele basisschool en de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs procedureel en inzichtelijk oplossen; 

• beheerst en begrijpt meerdere aanpakken, oplossingsstrategieën en redenaties bij 
reken-wiskundeopgaven van de basisschool en onderbouw voortgezet onderwijs en 
doorziet hiervan de reikwijdte en geldigheid; 

• kan rekenen-wiskunde uit school, realiteit en actualiteit betekenis geven en 
inzichtelijk maken voor leerlingen;  

• kan rekenen-wiskunde uit realiteit en actualiteit op waarde schatten voor en inzetten 
in het reken-wiskundeonderwijs op de hele basisschool, bijvoorbeeld bij het inrichten 
van de leeromgeving; 

• kan rekenen-wiskunde uit realiteit en actualiteit betekenis geven en inzichtelijk 
maken voor collega’s, bijvoorbeeld door hen voorbeelden aan te reiken die bruikbaar 
zijn in verschillende groepen; 

• verzorgt een teamvergadering over gecijferdheid als doel van het basisonderwijs; 
• maakt collega’s bewust van professionele gecijferdheid als professionele 

leerkrachtvaardigheid en maakt dit gesprekspunt. 
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Competentieveld 2: Vakdidactiek rekenen-wiskunde 
 
Beschrijving competentieveld  
De startbekwame leerkracht kan in de eigen praktijk inhoudelijke en didactische keuzes 
maken en deze verantwoorden. Daarvoor moet hij op de hoogte zijn van verschillende 
vakdidactische uitgangspunten en variaties daarop, inclusief nuanceringen en 
kanttekeningen. Dit biedt de startbekwame leerkracht handvatten en gereedschappen om 
goed reken-wiskundeonderwijs te verzorgen. Dat wil zeggen adaptief en diagnosticerend 
reken-wiskundeonderwijs waarin leerlingen met uiteenlopende mogelijkheden optimaal 
worden ondersteund in hun reken-wiskundige ontwikkeling (Kennisbasis rekenen-wiskunde 
lerarenopleiding basisonderwijs (Van Zanten, Barth, Faarts, Van Gool, & Keijzer, 2009)). 
Een leraar die vakinhoudelijk en vakdidactisch competent is, ontwerpt een krachtige 
leeromgeving in zijn groep en in zijn reken-wiskundelessen. Hij stemt de leerinhouden (voor 
rekenen en wiskunde) en ook zijn handelen af op de kinderen en houdt rekening met 
individuele verschillen. Hij motiveert de kinderen voor hun leertaken, daagt hen uit om er 
het beste van te maken en houdt rekening met individuele verschillen. Hij leert de kinderen 
leren, ook van en met elkaar, om daarmee onder andere hun zelfstandigheid te bevorderen. 
 
Competentieprofiel vakdidactiek rekenen-wiskunde  
 

Een coördinator rekenen die (vak)didactisch competent is, zorgt er voor dat zijn 
schoolorganisatie een krachtige leeromgeving is. Dat betekent:  

• Dat hij ernaar streeft dat alle leerlingen gemotiveerd worden voor hun leertaken 
en uitgedaagd worden daar het beste van te maken; 

• Dat hij opbrengstgericht werken stimuleert, waarbij de individuele verschillen 
tussen de leerlingen tot hun recht komen;  

• Dat hij zijn collega’s assisteert om hun onderwijs in rekenen-wiskunde zo 
adequaat mogelijk in te richten;  

• Dat hij helpt meewerken om de school wat betreft rekenen-wiskunde tot een 
lerende organisatie te maken. 

 
Basisniveau 
De (beginnende) coördinator rekenen heeft een basis van vakdidactisch denken op het 
terrein van rekenen-wiskunde gecombineerd met noties uit de pedagogiek, psychologie 
en algemene onderwijskunde, hij kent de algemene principes van rekenen-wiskunde in 
relatie  tot zijn ervaring in het werken met leerlingen. Hij weet ook welke problemen er 
kunnen spelen bij de leerprocessen en heeft geleerd daar op diagnostische wijze mee 
om te gaan.  
 
Ervaren niveau 
De coördinator rekenen heeft een goed zicht ontwikkeld op opbrengstgericht werken en 
weet samen met zijn collega’s te werken aan een krachtige leeromgeving en aan de 
bijbehorende vormen van klassenmanagement. Hij heeft zicht ontwikkeld op 
leerprocessen, zodat hij ook met zijn collega’s kan werken aan het ‘leren leren’. 
 
Excellent niveau 
De coördinator rekenen kan vanuit een didactische analyse zorgen voor krachtige 
impulsen om de kwaliteit van het onderwijs in rekenen-wiskunde op doelgerichte wijze 
te verbeteren en stelt op schoolniveau vakdidactische thema’s aan de orde om een rijke 
en uitdagende leeromgeving te organiseren waarin alle mogelijke type leerlingen de  
ruimte krijgen om zicht te krijgen op betekenisvolle vormen van rekenen-wiskunde. 
Vanuit zijn kennis van de vakdidactiek zorgt hij er voor dat leerkrachten zich 
gestimuleerd weten om op diagnostische wijze les te geven. 
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Mogelijke gedragsindicatoren voor de competentie vakdidactiek 
De coördinator rekenen: 

• kan mathematiseren vanuit betekenisvolle realiteit, zodat hij leerlingen en 
leerkrachten weet te stimuleren tot niveauverhoging, 

• weet ruimte te geven aan eigen inbreng van leerlingen en leerkrachten bij het 
ontwikkelen van inzicht in de wiskunde, 

• kan leerkrachten stimuleren om te zorgen voor interactie, reflectie en 
niveauverhoging, 

• kan de toetsing analyseren zodat zicht ontstaat op de effecten van het vigerende 
rekenonderwijs, 

• kan bepalen wat de verschillende niveaus van denken zijn zodat men kan zorgen 
voor een leeromgeving waarin zaken als modelleren, generaliseren en 
abstraheren een plaats hebben. 

• weet specifieke leer- of begripsmoeilijkheden van leerlingen te onderkennen bij 
het leren van de leerinhouden en weet na analyse oplossingen aan te dragen,  

• weet zich op de hoogte te stellen van verschillende gangbare vakdidactische 
noties en variaties daarop en hij beschikt over een arsenaal aan handvatten en 
gereedschappen om goed reken-wiskundeonderwijs te verzorgen, 

• weer vanuit zijn kennis van doorlopende leerlijnen, referentieniveaus en 
kerndoelen de doelstellingen te benoemen die het nastreven waard zijn, 

• stelt met zijn collega’s vakinhoudelijke thema’s aan de orde, wisselt ervaringen 
met zulke thema’s uit en ondersteunt collega’s bij hun professionele 
vakdidactische ontwikkeling,  

• kent werkvormen en instructiemethoden die het leren van leerlingen bevorderen, 
zodat de school kan uitgroeien tot ene rijke leeromgeving, 

• heeft op het niveau van de schoolorganisatie overzicht van inhoudelijke en 
didactische keuzes die in de verschillende groepen gemaakt worden, de 
samenhang daarin en de consequenties daarvan overzien en kan adviezen geven 
voor afstemming van zulke keuzes op schoolniveau. 
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Bijlage 2. Intakeprocedure 
Voorafgaand aan de opleiding vindt een intakegesprek plaats met de deelnemer en iemand 
van het management van de school van de deelnemer. De kernpunten zijn: 
 

• verhelderen van de eigen visie en leerdoelen van de deelnemer, 
• in kaart brengen van de rekensituatie op de eigen school (in grote lijnen) en de 

toekomstige inzet van het coördinaat rekenen-wiskunde voorbereiden. 
 

Ter voorbereiding op het intakegesprek werkt de deelnemer beknopt de volgende punten 
schriftelijk uit: 

Geef een overzicht van je huidige taken binnen de schoolorganisatie en verwoordt 
persoonlijke motivatie om de posthbo-opleiding te volgen. Beantwoord daarbij de 
volgende vragen:  
1. Hoeveel en welke ervaring heb je? 
2. Welke opleiding(en) en relevante nascholing heb je gevolgd? 
3. Hoe sta je ten opzichte van het vak rekenen-wiskunde? Kun je wat vertellen over je 

eigen reken-wiskundige geschiedenis? 
 

a. Schets je persoonlijke beginsituatie door jezelf in te schalen aan de hand van de 
professionele competenties van de coördinator rekenen.  

b. Geef (bij voorkeur samen met je manager) aan waarom de school jou wil aanstellen 
als coördinator rekenen en waar de behoeften aan kwaliteitsverbetering liggen; 

c. Geef voor elke competentie aan hoe je je eigen beginsituatie inschat en op welk 
niveau; onderbouw dit met een concreet voorbeeld.  

d. Geef tevens (kort) aan hoe je de gestalte denkt te gaan geven aan jouw taak als 
coördinator rekenen, geef enkele concrete voorbeelden die duidelijk maken hoe je 
jouw persoonlijke opvattingen over deze competenties in de praktijk al tot hun recht 
laat komen.  

e. Geef aan waar hiaten zitten, welke kennis en vaardigheden je wilt uitbreiden en 
versterken en wanneer de opleiding voor jou geslaagd is. Welke doelen wil je 
bereiken? 
 

Deze schriftelijke uitwerking vormt tevens het startpunt van het POP (zie bijlage 3).  
 

Hier willen we benadrukken dat het deelnemen aan de opleiding geen privéaangelegenheid 
is. De schoolorganisatie waar je werkzaam bent als coördinator rekenen dient zich te liëren 
aan jouw opleiding en draagt de medeverantwoordelijkheid voor het welslagen.  
Het is van belang dat jij je vanaf het begin bewust maken dat de aanpak van het onderwijs 
in rekenen en wiskunde en de kwaliteit waarmee die gestalte krijgt, centraal dient te staan. 
Dit zal aan het eind van het jaar bij het eindassessment uitmonden in een plan van aanpak 
voor de schoolorganisatie in zake het onderwijs in rekenen en wiskunde. 
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Bijlage 3. Opdrachten POP en SOP 
Gedurende de opleiding bouwt elke deelnemer een portfolio op, waarin POP en SOP 
substantiële onderdelen zijn. Voor de analysefase neemt hij een deel (minimaal 8) van de 
uitwerkingen van de  praktijkopdrachten op. Deze praktijkopdrachten staan beschreven bij 
de verschillende bijeenkomsten. Tenslotte schrijft hij een verbeterplan gebaseerd op en 
opgezet als een onderzoekscyclus. Op deze wijze krijgt de deelnemer een dossier in handen 
dat een bewijs is van zijn persoonlijke professionele ontwikkeling. Tevens kan de deelnemer 
daarmee aantonen dat hij op het terrein van het coördineren van het onderwijs in rekenen-
wiskunde voldoende competent is. 
Elke deelnemer werkt de opdrachten naar eigen keuze en belang uit en slaat deze 
bij voorkeur op in twee digitale mappen: één voor POP en één voor het SOP. 
 
Persoonlijke ontwikkeling 
Het POP is het persoonlijk ontwikkelingsplan van de coördinator rekenen. Startpunt van het 
POP is een uitwerking van opdracht 1, kort beschreven reflectie waarin je jezelf als 
rekendocent typeert vanuit persoonlijk perspectief. Ook schaal je jezelf in op de 
competenties van de coördinator rekenen (bijlage 1). In het POP worden de bijeenkomsten 
en gemaakte opdrachten betrokken. Kies voor het POP een werkwijze die bij jou past en 
voor jou goed werkt. Start de eerste vijf bijeenkomsten met de volgende opdracht 
• Schrijf na elke bijeenkomst een ‘ABC-tje’:  geef  beknopt aan wat de aandacht had (A), 

wat daarvan voor jou van belang is (B) en wat de consequentie (C) ervan is voor je 
werk als coördinator rekenen. 

 
Halverwege en aan het eind van de opleiding kan de deelnemer zichzelf inschalen 
op de onderscheiden professionele competenties. Zodoende brengt hij de 
persoonlijke ontwikkeling in kaart. 
Als basis voor dit POP dienen, naast de eigen motivatie om de cursus te beginnen, de 
volgende punten: 

• Welke taken voer je uit als coördinator rekenen? 
• Wat zijn je leerbehoeften of wat vind je dat je zou moeten verbeteren? 
• Wat zijn de doelen in het kader van de kwaliteitsverbetering van je school en hoe kun 

jij helpen om die te realiseren? 
• Welke competenties zijn vereist voor je huidige taken? Welke keuzes maak je daarin? 
• Welke competenties zijn meer voor de toekomst weggelegd? 

 
Schoolsituatie  
Verzamel voor je Schoolontwikkelingsplan relevante informatie over de 
schoolsituatie wat betreft het reken-wiskundeonderwijs.  
Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 

• de methode rekenen en wiskunde die in gebruik is  
o de ervaringen, 
o de knelpunten, 
o de doorlopende leerlijnen. 

• het kwaliteits- of beleidsplan van jouw school, 
• wat betreft jullie schoolplan (of kwaliteitsplan of rekenverbeterplan), wat is 

daaruit het gedeelte voor rekenen-wiskunde? 
• verslagen van teamvergaderingen over rekenen en wiskunde, 
• toetsresultaten en –analyse (bijvoorbeeld CITO-toets), 
• overdrachtgegevens. 

 
Maak  een verantwoorde keuze uit de volgende opdrachten, waarbij zowel het onderbouwen 
van het verbeterplan als het versterken van kennis en vaardigheden centraal staan. 
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POP-opdrachten 
1. Bepaal wat de belangrijkste persoonlijke doelen zijn waaraan je als (beginnende) 
coördinator rekenen gaat werken. Betrek in je overwegingen jouw motivatie om aan deze 
studie te beginnen en ook de competentiebeschrijvingen (zie bijlage 1) 

• Schets je persoonlijke beginsituatie door jezelf in te schalen aan de hand van de 
professionele competenties van de coördinator rekenen.  

• Geef (bij voorkeur samen met je manager) aan waarom de school jou wil aanstellen 
als coördinator rekenen en waar de behoeften aan kwaliteitsverbetering liggen; 

• Geef voor elke competentie aan hoe je je eigen beginsituatie inschat en op welk 
niveau; onderbouw dit met een concreet voorbeeld.  

• Geef tevens (kort) aan hoe je de gestalte denkt te gaan geven aan jouw taak als 
coördinator rekenen, geef enkele concrete voorbeelden die duidelijk maken hoe je 
jouw persoonlijke opvattingen over deze competenties in de praktijk al tot hun recht 
laat komen.  

• Geef aan waar hiaten zitten, welke kennis en vaardigheden je wilt uitbreiden en 
versterken en wanneer de opleiding voor jou geslaagd is. Welke doelen wil je 
bereiken? 

 
2. ABC-tjes voor iedere bijeenkomst. 
Houd bij het schrijven van de ABC-tjes in het achterhoofd dat ze een middel vormen om grip 
te krijgen op hoe je zelf in staat bent nieuwe informatie te verwerken en vervolgens in te 
zetten in de praktijk. Ze vormen een hulpmiddel bij gesprekken op de opleiding. 
 
3. (halverwege ter voorbereiding op het tussenassessment) Maak een tussenbalans op. Het 
gaat daarbij om de volgende vragen: 

• Wat waren de belangrijkste persoonlijke doelen waaraan je als (beginnend) 
coördinator rekenen hebt gewerkt? 

• Wat waren (in het kort) de resultaten en wat is de voortgang? 
• Wat waren je knelpunten en hoe ben je daarmee omgegaan? 
 

4. Aan het eind van de opleiding: 
Duid de ontwikkeling die je als coördinator rekenen gedurende de opleiding hebt 
doorgemaakt door jezelf voor de derde maal in te schalen aan de hand van de 
professionele competenties van de coördinator rekenen.  
 

SOP-opdrachten 
1. Breng de beginsituatie van je school in kaart op het gebied van rekenen-wiskunde. 
Verzamel relevante informatie, zoals schoolplan, schoolgids en (andere) beleidsstukken 
(onderdeel rekenen en wiskunde), inspectierapport, enige historische informatie over het 
rekenonderwijs op jouw school (sinds wanneer gebruikt men de rekenmethode, waren er 
knelpunten, enzovoort), toetsresultaten, zoals de analyse van Cito-toetsen, 
overdrachtsgegevens, enzovoort. Maak een overzicht van uit de volgende vragen: Waar 
constateer je knelpunten en waar liggen mogelijkheden tot verbetering? Verwerk daarvoor in 
elk geval de volgende elementen: 

• Relevante algemene gegevens, zoals aantal klassen, aantal leerlingen en 
leerkrachten, coördinatoren en andere functionarissen, wijk en populatie, relevante 
schoolorganisatorische zaken 

• Methode, methodieken en additioneel materiaal 
• Doorgaande ontwikkeling- en leerlijn 
• Visie en didactiek  
• Actuele leerlingenresultaten (leerlingvolgsysteem en methodegebonden toetsen) 
• Zorgverbreding 
• Sterke punten op het gebied van rekenen-wiskunde op school 
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• Knelpunten op het gebied van rekenen-wiskunde op school 
• Relevante documenten (schoolplan, inspectierapport, …) 

Begin met het opstellen van een lijstje hiervan en houd dit de komende tijd bij. Dit kan in 
eerste instantie nog dicht bij je eigen ideeën en interpretaties liggen. In een later stadium 
zal dit uitmonden in het vaststellen van prioriteiten en het formuleren van concrete 
verbeter- en ontwikkelingsdoelstellingen van je school. 
 
2. Ga naar aanleiding van bovenstaande lijst van knelpunten en mogelijkheden in gesprek 
met jouw directie. IB-er, leden van de werkgroep rekenen. Breng een en ander in op een 
teamvergadering. 
Elementen uit de analyse neem je mee bij het (in teamverband) bepalen van aanpak en 
doelstellingen voor de eigen school in het verbeterplan.  
 
3.  Analyseer de behoeften van collega’s over het ERWD. Vraag hen in maximaal 10 open 
vragen hoe zij: 

• Differentiëren in de rekenles  
• De onderwijsbehoeften van rekenzwakke leerlingen signaleren en in beeld brengen 
• Hoe zij extra hulp bieden aan leerlingen met langdurige rekenproblemen 
• Welke vragen/wensen/behoeften zij als leerkracht hebben over het omgaan met 

rekenzwakke leerlingen. 
 
Verwerk de reacties van de collega’s per vraag in een hand-out. Analyseer of er een patroon 
in de antwoorden aanwezig is. Waar zie je verschil in visie en waar versterken meningen 
elkaar? Waar zijn collega’s het over (on)eens en waarom? Geef ook aan wat er volgens jou 
als coördinator rekenen dient te gebeuren met de resultaten (plan van actie). Bespreek je 
analyse met het management van de school. 
 
4. Bestudeer de zogenoemde kwaliteitskaarten (zie www.rekenpilots.nl): 

• Planmatig opbrengstgericht werken op schoolniveau en groepsniveau 
• Rol van de interne begeleider en de taal/coördinator rekenen bij opbrengstgericht 

werken 
• Stepping stones voor opbrengstgericht leiding geven 

Welke genoemde zaken en aandachtspunten zijn bruikbaar voor jouw school om mee te 
nemen bij het schoolontwikkelingsplan? Wat kan je verwerken in het verbeterplan?  
 
Portfolio 
Gedurende de opleiding bouwt de deelnemer een portfolio op, waarin POP en SOP (zie 
hierna) substantiële onderdelen zijn. Tevens neem hij/zij een deel van de uitwerkingen van 
de praktijkopdrachten op en een voorbeeld van een uitgewerkte onderzoekcyclus. Op deze 
wijze krijgt de deelnemer een dossier in handen dat een bewijs is van zijn/haar persoonlijke 
professionele ontwikkeling. Tevens kan de deelnemer daarmee aantonen dat hij/zij op het 
terrein van het coördineren van het onderwijs in rekenen-en wiskunde voldoende competent 
is. 
 
Verbeterplan of school-ontwikkelingsplan 
De bedoeling van deze opdracht is dat je (opbrengst)gericht werkt aan het verbeteren van 
het reken-wiskundeonderwijs op de eigen school.(verbeterplan) Het kan hierbij gaan om het 
bereiken van een regulier doel, maar bij voorkeur gaat het om het verbeteren van prestaties 
die momenteel worden bereikt.  
Keuzes van doelen, leergebied enzovoort sluiten aan bij de analyse van de C-opdracht en is 
verder afhankelijk van de eigen school. Een en ander wordt bepaald in overleg met directie 
en collega’s. Waarschijnlijk vloeien deze keuzes logisch voort uit de informatie die de C-
opdracht oplevert. 
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Maak gebruik van het lijstje met knelpunten en mogelijkheden tot verbetering dat je 
bijhoudt.  
Wat zijn mogelijke onderwerpen? Bespreek dit met je directie en team. Betrek hierbij ook de 
gegevens van de analyse van de andere opdrachten. Probeer gezamenlijk vast te stellen wat 
het meest geschikte onderwerp is. Wat zouden jullie willen bereiken? Welke inzet vraagt dat 
van jou als coördinator rekenen, van je directie en van je team? Hoe zit het met de 
haalbaarheid en is iedereen positief hierover?  
Formuleer de uitdagingen (wat levert het op als dit verbeterplan slaagt) en de risico’s (wat 
kan er fout gaan, welke hobbels moeten worden genomen). Afhankelijk van je schoolsituatie 
kan het verstandig zijn dit laatste punt in eerste instantie alleen met je directie te 
bespreken. 
Betrek in je plan ook het referentiekader rekenen (1F/ 1S). In hoeverre zijn jouw collega’s al 
op de hoogte van het referentiekader en de ambities ervan? Breng het referentiekader zo 
nodig als bespreekpunt in op een teamvergadering. Welke consequenties heeft invoering van 
het referentiekader op het schoolontwikkelingsplan?  
In hoeverre is er in het schoolontwikkelingsplan (al) aandacht voor sterke rekenaars? Dit 
zijn de rekenaars die meer aankunnen en nodig hebben dan het streefniveau 1 uit het 
referentiekader. 
 
Literatuur 
De Tal-boeken, uitgegeven door Noordhoff Uitgevers. Zie Catalogus Basisonderwijs, via 
www.noordhoffuitgevers.nl -> Basisonderwijs -> Catalogus -> Rekenen -> Naslagwerk 
Jonge kinderen leren rekenen, (Hele getallen onderbouw); Kinderen leren rekenen, (Hele 
getallen bovenbouw); Jonge kinderen leren meten en meetkunde (Meten en meetkunde 
onderbouw); Breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen; Meten en meetkunde 
bovenbouw 
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Bijlage 4. Tussentijds assessment 

Het tussentijds assessment bestaat uit: 
• Het overhandigen van het tot zover bijgehouden portfolio, inclusief de tussentijdse 

inschaling op de professionele competenties; 
• opdracht A: een evaluatie van het eerste gedeelte van de opleiding en een 

vooruitblik op de tweede helft; 
• opdracht B: tenminste vijf uitgewerkte thuiswerkopdrachten uit het eerste jaar. 

De resultaten hiervan kunnen voor de docent aanleiding zijn voor een voortgangsgesprek 
(eventueel aangevuld met een voortgangsadvies). 

Opdracht A: Een evaluatierapport over het eerste gedeelte van de opleiding 
• Wat waren de belangrijkste persoonlijke doelen waaraan je als (beginnend) 

coördinator rekenen hebt gewerkt? 
• Wat waren (in het kort) de resultaten en wat is de voortgang? 
• Wat waren je knelpunten en hoe ben je daarmee omgegaan? 
• Wat zijn je belangrijkste doelen voor de tweede helft? 

 
Opdracht B: Tenminste vijf uitgewerkte thuiswerkopdrachten uit het eerste 
gedeelte van de opleiding 
Maak een keuze uit de uitgevoerde praktijkopdrachten. De keuze is mede afhankelijk 
van de eigen professionele groei en de werkzaamheden ten behoeve van het SOP op 
de eigen school. 
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Formulier tussentijds assessment 
 

 

Ruimte voor het eigen logo 

 

Deelnemer: 

 

School:  

 

 Eigen 
waardering 

Waardering 
docent 

Portfolio met tussentijdse inschaling op de 
professionele competenties 

 

 

O  V  G  U 

 

O  V  G  U 

Opdracht A: Evaluatierapport 

Persoonlijke doelen en vooruitgang 

Reflectie op ervaren knelpunten 

Vaststelling nieuwe doelen 

 

O  V  G  U 

O  V  G  U 

O  V  G  U 

 

 

O  V  G  U 

O  V  G  U 

O  V  G  U 

 

Opdracht B: Vijf uitgewerkte 
thuiswerkopdrachten 

Opdracht 1 

Opdracht 2 

Opdracht 3 

Opdracht 4 

Opdracht 5 

 

 

O  V  G  U 

O  V  G  U 

O  V  G  U 

O  V  G  U 

O  V  G  U 

 

O  V  G  U 

O  V  G  U 

O  V  G  U 

O  V  G  U 

O  V  G  U 
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Bijlage 5. Eindassessment 
Het eindassessment bestaat uit: 

• het inleveren van het bijgehouden portfolio, inclusief de recente inschaling op de 
professionele competenties met een evaluatie van de leerprocessen tijdens de 
opleiding; 

• opdracht A: Het reken-wiskundeonderwijs van de eigen school in beeld; 
• opdracht B: Het verbeteren van het reken-wiskundeonderwijs op de eigen school 

(SOP met concrete doelstellingen, realisatie en voortgang);  
• een openbare presentatie van (een onderdeel van) het SOP aan de overige 

deelnemers, in aanwezigheid van iemand van het management van de eigen school 
en een onafhankelijk deskundige. 

 
Opdracht A: Het reken-wiskundeonderwijs van de school in beeld  
Breng het reken-wiskundeonderwijs van je eigen school in beeld. Het gaat hierbij niet 
om een video, maar om een schriftelijk document.  
 
Doel is een diepgaande analyse te maken van de huidige onderwijsleersituatie op 
schoolniveau. Deze moet worden gedeeld (in de zin van herkend en onderschreven) 
in het eigen team en staat ten dienste van het SOP. Elementen uit de analyse neem 
je mee bij het (in teamverband) bepalen van aanpak en doelstellingen voor de eigen 
school in het SOP. 
  
Verwerk in elk geval de volgende elementen: 

• Relevante algemene gegevens, zoals aantal klassen, aantal leerlingen en 
leerkrachten, coördinatoren en andere functionarissen, wijk en populatie, 
relevante schoolorganisatorische zaken; 

• Methode, methodieken en additioneel materiaal; 
• Doorgaande ontwikkeling- en leerlijn; 
• Visie en didactiek;  
• Actuele leerlingenresultaten (leerlingvolgsysteem en methodegebonden 

toetsen); 
• Zorgverbreding; 
• Sterke punten op het gebied van rekenen-wiskunde op school; 
• Knelpunten op het gebied van rekenen-wiskunde op school; 
• Relevante documenten (schoolplan, inspectierapport, …). 

 
Opdracht B: Het verbeteren van het reken-wiskundeonderwijs op de eigen 
school  
De bedoeling van opdracht B is dat je (opbrengst)gericht werkt aan het verbeteren 
van het reken-wiskundeonderwijs op de eigen school. Het kan hierbij gaan om het 
bereiken van een regulier doel, maar bij voorkeur gaat het om het verbeteren van 
prestaties die momenteel worden bereikt.  
 
Keuzes van doelen, leergebied enzovoort sluiten aan bij de analyse van opdracht A 
en is verder afhankelijk van de eigen school. Een en ander wordt bepaald in overleg 
met directie en collega’s. Waarschijnlijk vloeien deze keuzes logisch voort uit 
opdracht A. Zie bijlage 6 voor een opbouw van het verbeterplan. 
 
Over het SOP vraag je feedback aan het management van je school en tenminste 
één collega. 
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Openbare presentatie 
In overleg bepalen deelnemer en docent welke punten worden betrokken in de openbare 
presentatie. 

Waardering en certificering 

Alle gemaakte opdrachten, voor zowel het tussentijds als het eindassessment, worden 
gewaardeerd op een vierpuntsschaal: onvoldoende, voldoende, goed, uitmuntend.  
Alvorens de opdrachten ter waardering aan de docent worden voorgelegd, geeft de 
deelnemer zelf zijn eigen waardering aan het gemaakte werk. Het doel hiervan is dat de 
deelnemer zich aanwent om zelf kritisch te kijken naar de opbrengsten van zijn/haar 
werkzaamheden als coördinator rekenen en aldus al uitgevoerd werk mede richtinggevend 
laat zijn voor vervolgstappen.  
 
Voor de waardering wordt gebruik gemaakt van onderstaand formulier. 
 
Bij een totaalwaardering van tenminste ‘voldoende’, ontvangt de deelnemer het certificaat 
en wordt opgenomen in het landelijk register van coördinatoren. 
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Formulier eindassessment 

 
 

 

 

Ruimte voor het eigen logo 

 

Deelnemer: 

School:  

 

 Eigen waardering Waardering 
docent 

Portfolio met recente inschaling op de professionele 
competenties en reflectie 

 

 

O  V  G  U 

 

O  V  G  U 

Opdracht A: Het reken-wiskundeonderwijs van de school 
in beeld 

Analyse – feitelijke gegevens 

Analyse – ervaren knelpunten 

Analyse – sterke punten 

 

 

 

O  V  G  U 

O  V  G  U 

O  V  G  U 

 

 

 

O  V  G  U 

O  V  G  U 

O  V  G  U 
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Opdracht B: Het verbeteren van het reken-
wiskundeonderwijs op de eigen school 

Aanleiding (n.a.v. opdracht A) 

Achtergrond 

Doelstelling 

Activiteiten 

Vooruitblik 

 

 

 

O  V  G  U 

O  V  G  U 

O  V  G  U 

O  V  G  U 

O  V  G  U 

 

 

O  V  G  U 

O  V  G  U 

O  V  G  U 

O  V  G  U 

O  V  G  U 
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Bijlage 6. Opzet rekenbeleidsplan 
 
Deze opzet is ter oriëntatie. Deze opzet is afgeleid van algemene onderzoekscycli. 
 
1. Aanleiding 
Dit hoofdstuk is een uitwerking van opdracht A. In dit hoofdstuk wordt aangegeven wat het 
onderwerp van het rekenbeleidsplan is en waarom hiervoor gekozen is. In dit hoofdstuk 
wordt ook verantwoord hoe het eigenaarschap van dit onderwerp gedeeld wordt met 
collega’s in de school en het management. 
Denk bij de invulling van dit hoofdstuk ook aan: 
- verslagen van gesprekken met collega’s, 
- analyse van gegevens van leerlingen, 
- intake, m.n. t.a.v. de inbreng van de directie van de school. 
 
2. Achtergrond 
In dit hoofdstuk toont de deelnemer dat hij relevante bronnen heeft gevonden en gebruikt 
bij het bestuderen van het onderwerp van het rekenbeleidsplan. Het gaat hier om literatuur 
bestudeerd in het kader van de opleiding. 
 
3. Doelstelling 
In dit hoofdstuk wordt beschreven wat het oogmerk is van het rekenbeleidsplan.  
Zorg ervoor dat het plan realistisch is, uitvoerbaar is en een draagvlak kent in de school. 
 
4. Activiteiten 
In dit hoofdstuk worden activiteiten die zijn uitgevoerd in het kader van de opleiding 
beschreven die passen bij het oogmerk van het rekenbeleidsplan. Als er activiteiten zijn 
uitgevoerd, is beschreven hoe die hebben bijgedragen aan het oogmerk van dit plan. 
 
5. Vooruitblik 
In dit hoofdstuk wordt vooruitgekeken naar nieuwe doelen voor de school. 


