
Coördinator Rekenen (Post-HBO)  
  
Opbrengst  
Je kunt antwoord geven op de verschillende vragen die binnen jouw school leven met betrekking tot 
het reken-wiskundeonderwijs. Je levert een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van de school, 
bijvoorbeeld op het gebied van methodekeuze, dyscalculie, omgaan met ‘Passende Perspectieven’, 
referentieniveaus en het uitdagen van sterke rekenaars.  
  
Inhoud  
Het Marnix Onderwijscentrum leidt al ruim 15 jaar coördinatoren rekenen op. Elk schooljaar behaalt 
een groep het landelijke certificaat. De post-hbo-opleiding tot Coördinator Rekenen is een product 
van het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs (LPNPO). Deze geregistreerde opleiding is 
ontwikkeld door een landelijke werkgroep in samenwerking met het Freudenthal Institute for 
Science en Mathematics Education (FIsme).  
  
Informatie  
Binnen de opleiding Coördinator Rekenen is er aandacht voor beproefde vakdidactische inzichten en 
leerlijnen in het reken-wiskundeonderwijs. De opleiding sluit ook aan op actuele ontwikkelingen. 
Denk bijvoorbeeld aan de referentieniveaus rekenen met de bijbehorende nieuw opgestelde 
tussendoelen. Daarnaast krijgen andere ontwikkelingen en actueel beleid een plek, zoals Passende 
Perspectieven, onderzoekend leren, digitale onderwijsmaterialen, resultaatgericht werken, 
rekenbeleidsplannen, het handelingsgericht werken in het rekenonderwijs, bovenpresteerders in de 
reken-wiskundeles, het protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) en 
Curriculum.nu. Daarnaast kun je binnen de opleiding je eigen accenten leggen, door eigen thema’s 
en opdrachten te kiezen die je binnen de opleiding verder uitdiept (specialisaties). Zo kun je je tijdens 
de opleiding specialiseren in differentiatie in de rekenles, je juist meer richten op de didactiek van 
rekenen-wiskunde of kiezen voor onderdelen die aansluiten bij het lesgeven in het voortgezet 
onderwijs.  
  
In de opleiding is daarnaast veel aandacht voor taken als:  

• het ondersteunen van collega’s in hun dagelijkse onderwijs bij het realiseren van interactief, 
rijk en uitdagend reken-wiskundeonderwijs  

• het informeren van collega’s over de nieuwste ontwikkelingen, ideeën en materialen  

• het initiëren en medevormgeven van kwaliteitszorg en schoolbeleid op het gebied van het 
onderwijs in reken-wiskunde  

• het leiden van een rekenwerkgroep binnen de school als professionele leergemeenschap  

• het enthousiasmeren van collega’s voor het vak reken-wiskunde  

• het onderzoeken en stimuleren van resultaatgerichtheid van het reken-wiskundeonderwijs  

• het actief deelnemen in regionale en landelijke netwerken voor rekencoördinatoren  
 

Organisatie  
Voorafgaand aan de opleiding vindt een intakegesprek plaats. Gedurende het schooljaar zijn er acht 
studiedagen, een voortgangsassessment en een eindassessment. Iedere studiedag bestaat uit twee 
inhoudelijke thema’s. Er zijn 20 verschillende thema’s (10 verplichte thema’s en 10 thema’s die de 
cursisten in samenspraak met de opleiding vaststellen. Om de samenhang binnen de opleiding te 
waarborgen, zal er gebruik worden gemaakt van zogenaamde scenario’s die bepaalde thema’s in zich 
hebben. Zo’n scenario legt een specifiek accent in de opleiding, zodat die optimaal is toegespitst op 
de situatie van de cursisten. De mogelijke scenario’s zijn:  

• Scenario 1 ‘Differentiatie’ legt de nadruk op ondersteunen van niveauverschillen in de klas  

• Scenario 2 ‘Didactiek’ legt de nadruk op de leerlijnen van verschillende leerstofgebieden  



• Scenario 3 ‘Leren voor de toekomst’ legt de nadruk op verschillende manieren van 
organiseren van de rekenles met specifiek ook aandacht voor je rol bij 
verandering/vernieuwing  

• Scenario 4 sluit aan bij het gegeven dat ook leraren uit het voortgezet onderwijs aan de 
opleiding deelnemen  

 
De eerste helft van de opleiding richt zich op de ontwikkeling van de persoonlijke competenties. 
Interactieve presentaties, practica en praktijkopdrachten zijn gericht op versterking van de eigen 
gecijferdheid en verdieping van de vakdidactische kennis en vaardigheden.  
  
Een centrale vraag is steeds: Hoe pas ik het geleerde toe in mijn eigen school?  
  
In de loop van de opleiding verschuift de aandacht van de eigen gecijferdheid en vakdidactiek naar 
collegiale consultatie en rekenbeleid. De opleiding richt zich dan meer op de ontwikkeling van de 
hele school. Centrale vragen zijn dan:  

• Wat hebben mijn collega´s nodig om hun rekenonderwijs te verbeteren?  

• Hoe kan ik hen ondersteunen?  

• Hoe maak ik mijn team enthousiast voor reken-wiskundeonderwijs?  

• Hoe zet ik onderzoek in om vragen te kunnen beantwoorden naar bijvoorbeeld verhoging 
van resultaat?  

• Hoe geven we als school vorm aan een helder rekenbeleid?  
 

Certificering  
De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt 
na afronding het diploma Post HBO en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.  
  
De volgende materialen zijn verplicht cursusmateriaal in deze opleiding:  

• Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie. BAO BSO SO.  
M. van Groenestijn, C. Borghouts & C. Janssen.  
ISBN 978-90-23-24763-0 (kosten: €29,95, maar ook gratis te downloaden via www.erwd.nl)  

• Abonnement op Volgens Bartjens, in de eerste bijeenkomst ontvang je een exemplaar met 
antwoordkaart voor inschrijving voor een abonnement. 

  
Wij zijn van mening dat de serie Tussendoelen Annex Leerlijnen, van het Tal-team, uitgegeven door 
Noordhoff Uitgevers in de boekenkast van iedere basisschool moet staan. Daarom bevelen wij de 
volgende boeken sterk aan:  

• Rekenen met hele getallen op de basisschool, vanaf 1e druk 2010. A. Veltman en M. Van den 
Heuvel-Panhuizen. ISBN 978-90-01-76509-5 (€43,50)* 

• Breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen, vanaf 1e druk 2006, ISBN 978-90-01-
85106-1 (€34,75)  

• Jonge kinderen leren meten en meetkunde, vanaf 1e druk, 2004, ISBN 978-90-01-85102-6 
(€38,25)  

• Meten en meetkunde in de bovenbouw, vanaf 1e druk, 2007, ISBN 978-90-01-85108-8 
(€38,25)  

 
* Wie i.p.v. één nog de oude twee boeken heeft (Jonge kinderen leren rekenen en Kinderen leren 
rekenen) mag die gebruiken. 
 
Doelgroep 
Leraren (speciaal) basisonderwijs, docenten voortgezet onderwijs en mbo-docenten die met  



 plezier het vak rekenen-wiskunde beoefenen, die collega’s met rekenen willen helpen en die het 
reken- wiskundeonderwijs binnen de eigen school op een hoger plan willen tillen . 
 
Planning 
Acht bijeenkomsten van zes uur, een intakegesprek, tussentijdse feedback en een eindgesprek.  
Studiebelasting: 300 uur. 
 
 
  



 


