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Roelof Koopmans is rekendocent op 
Stad & Esch, Diever en 
rekencoördinator op Stad & Esch 
Breed. De school op de locatie Diever 
is klein. In Meppel zijn er nog drie 
aangesloten scholen te vinden. 
Roelof is voor het komende 
schooljaar een rekenbeleidsplan voor 
deze scholen aan het opzetten. Hij 
nam twee jaar geleden contact op 
met Studyflow. “Door dat contact ben 
ik enthousiast geworden voor deze 
taak.” 

“Ik ben gevraagd, nu het rekenexamen 
dichterbij komt, om daar ook echt 
beleid op te maken.” Dat deed hij. “Als 
het management akkoord gaat, dan 
denk ik dat ik iets heel moois heb 
gemaakt.” Roelof legt uit dat het de 
bedoeling is dat docenten omgeschoold 
gaan worden tot rekendocent. Dit zijn 
nu vaak mensen die een wiskunde- of 
een economieachtergrond hebben of de 
PABO hebben gedaan. Klassen in de 
onderbouw krijgen een rekenuur 
aangeboden en de methode van 

Studyflow zal bij Stad & Esch onderdeel 
worden van dat rekenuur. 

extra hulp 
“Aan de hand van een aantal toetsen 
gaan we leerlingen indelen in niveau’s: 
zwakke, redelijke, goede rekenaars en 
experts. Die experts gaan we inzetten 
als extra docent, zodat kinderen 
individueel of in groepjes extra hulp 
kunnen krijgen.” De docent zelf zal zich 
ontfermen over de zwakke rekenaars. 
Roelof schetst zijn opzet in grote lijnen.  

“We hebben rekenonderwijs nog wel als 
apart vak staan en ik hoop dat het in de 
toekomst vakoverstijgend gaat worden 
want rekenen moet een leerling eigenlijk 
in alles.” Hij ziet een daarin rol voor de 
mentoren weggelegd. Vooral in de 
bovenbouw waar geen rekenonderwijs 
meer gegeven wordt. “Studyflow heeft 
zo’n mooi coach dashboard waar de 
leraar de vorderingen van de leerling bij 
kan houden.” dat lijkt hem een handig 
instrument voor de mentoren. 
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tien minuten Studyflow 
Eén rekenuurtje per week is niet 
voldoende voor de meeste leerlingen 
om zich al die vaardigheden eigen te 
maken. “Vandaar dat we ook stimuleren 
om elke dag even tien minuten aan 
Studyflow te werken naast dat ene 
rekenuur.” Roelof benadrukt dat 
leerlingen flink oefenen in rekenen op 
de basisschool. “In het Voortgezet 
Onderwijs komt de rekenmachine erbij, 
wordt het meer wiskunde en worden de 
rekenvaardigheden wel eens een aan de 
kant geschoven. Dan zie je de 
kentering: ze moeten hun tafels weer 
kennen.” 

verschillende manieren 
“Het lastige aan het geven van een 
rekenles is dat leerlingen op de 
basisschool veel dingen op 
verschillende manieren zijn aangeleerd. 
Kinderen komen met verschillende 
methodes binnen. Dus op het moment 
dat er een probleem is waar ze 
tegenaan lopen dan is altijd de vraag: 
Hoe heb je het geleerd?” Roelof legt uit 
dat het eerst gaat om wat de leerlingen 
al weten en daarna om het vinden van 
een passende oplossing voor hun vraag. 

samen ontwikkelen 
“Studyflow helpt me op verschillende 
manieren. Het geeft vooral inzicht. Hoe 
zien de leerlijnen eruit? Die moet je als 
rekendocent wel in grote lijnen kennen, 
maar de leermethode helpt je wel bij het 
inzichtelijk maken ervan. We zijn gestart 
met Studyflow als een soort pilot en dat 
is het nog steeds een beetje want het is 
nog in ontwikkeling. Het fijne van 
Studyflow vind ik dat je je feedback 
goed kwijt kan en dat je samen met de 
ontwikkelaars een methode aan het 
ontwikkelen bent.” Roelof geeft aan dat 
hij het waardeert dat hij de feedback die 
hij geeft, ook regelmatig terug ziet 
komen in verbeteringen van de 
methode. “De kinderen bij mij in de klas 

zijn ook heel scherp in het zoeken van 
fouten. Ze vinden het mooi om een fout 
te vinden. Dan zeggen ze: “Meneer, dit 
klopt niet.” Ze maken dan direct een 
schermafbeelding en sturen die op naar 
Studyflow en dezelfde dag geven ze 
daar een reactie op.” 

wat beter kan 
Roelof ziet liever dat Studyflow niet 
alleen test op de niveau’s maar ook op 
kennis van de domeinen. “Wat natuurlijk 
heel lastig is met rekenen: het antwoord 
is goed of fout. Dat kan verbeterd 
worden. Dat er misschien meer 
mogelijkheden zijn die een antwoord 
goed keuren. Of in dat leerlingen in 
ieder geval meer feedback krijgen op de 
stappen die ze maken.” Hij legt uit dat 
hij ook graag feedback zou zien op de 
verschillende fouten die leerlingen 
maken. “Maar dat is met de meeste 
methodes niet het geval. Het is goed of 
fout. Op het moment dat het fout is dan 
moet je achterhalen: Wat is er dan fout? 
Als de docent daar niet bij is, is dat 
lastig voor de leerling.” 

 

De kinderen bij mij 
in de klas zijn ook 
heel scherp in het 
zoeken van fouten. 
Ze vinden het mooi 
om een fout te 
vinden. Dan zeggen 
ze: “Meneer, dit 
klopt niet.” 
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docentenomgeving 
“Mijn eigen docentenomgeving in 
Studyflow gebruik ik om kinderen te 
laten zien waar ze staan. Dat doe ik 
individueel.” De rekendocent spreekt de 
leerlingen erop aan als ze thuis niet 
goed oefenen en spreekt met hun 
mentor als ze zich in de les niet goed 
inzetten. De mentor gaat dan in gesprek 
met de ouders.” 

enthousiaste ondernemers 
“Ik zou Studyflow aanraden omdat het 
een methode in ontwikkeling is. Je 
speelt zelf als docent een rol. Je mag 
meedenken. Niet dat je zelf hoeft te 
kunnen programmeren, maar 
aanbevelingen worden erg serieus 
genomen. En het werkt. Daar gaat het 
uiteindelijk om. De methode is nog niet 
af, maar de ontwikkelingen gaan zo snel 
dat ik er heel veel vertrouwen in heb dat 
er over maximaal een jaar een zeer 
uitgekiende methode staat, die ik 
andere scholen wel durf aan te bevelen. 
Ze hoeven niet bang te zijn dat ze 
instappen in iets dat niet door een grote 
uitgever is gemaakt, maar door een 
enthousiaste groep ondernemers. 
Ondernemers die iets heel moois willen 
neerzetten en dat gaat ze behoorlijk 
goed af.” 

 
 


