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Pabo Groenewoud,
Nijmegen

Opbrengsten van groepsplannen rekenen-wiskunde

Samenvatting
Handelingsgericht werken en het werken met
groepsplannen waren al langer onderdelen
van de opleiding van Pabo Groenewoud.
Opbrengstgericht werken sluit hierbij aan.
De hogeschool werkt voor een deel van zijn
studenten samen met opleidingsscholen,
basisscholen waar de student een deel van de
opleiding volgt. Met het project Opbrengstgericht
werken met rekenen, waaraan ook een aantal
opleidingsscholen deelnemen, wordt het
curriculum van de pabo op het gebied van de
opbrengstgerichtheid verbeterd. Alle studenten
op vierentwintig opleidingsscholen maken een

groepsplan rekenen-wiskunde, gebaseerd op
kennis vanuit de onderwijskunde en de vakgroep
rekenen. De studenten analyseren toetsen,
observeren en voeren diagnostische gesprekken,
voeren het groepsplan uit, evalueren en stellen de
opbrengsten vast. Op drie opleidingsscholen doen
studenten onderzoek naar specifieke aspecten
van opbrengstgericht werken. Het project moet
ertoe leiden dat de opbrengstgerichtheid sterker
wordt en het rekenwiskundeonderwijs verbetert.
Daarnaast wordt de kennis gedeeld met collega’s
van andere vakken.
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Sturen op de
opbrengsten van de
groepsplannen

Gerard Boersma, projectleider
Opbrengstgericht werken met rekenen, docent
rekenen-wiskunde, coördinator kernfase, lid
van het team Opleiden in de school
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“W

ij werkten
op de pabo
al met de cyclus handelingsgericht
werken, gericht op omgaan met
verschillen in de klas vanuit een
positieve denkwijze. Het gaat
om de onderwijsbehoefte: wat
heeft een kind nodig om verder
te komen? Dat lijkt simpel, maar
veel mensen hebben de neiging
te kijken naar wat iemand niet
kan, naar de zwakke rekenaars.
Hier in de regio liepen we een
paar jaar geleden als pabo
voorop in het handelingsgericht
werken met groepsplannen. Als
je handelingsgericht werkt dan
is er automatisch gerichtheid op
opbrengsten. Je
toetst of je de doelen
hebt bereikt. Wat we
beter kunnen doen
is het vaststellen van
de opbrengsten en
het evalueren van
het werken met
groepsplannen. Wij
wilden wel verder
en kregen die kans
met dit project. Studenten deden
en doen dingen die echt nieuw
zijn en brengen deze de school
in. Dat hoort bij Opleiden in de
school. Daarbij volgen studenten
een deel van hun opleiding
binnen een basisschool. Het zelf
verantwoordelijk zijn voor de
eigen opleiding en zelf inrichten
van het leertraject zijn hierbij de
uitgangspunten.

en een onderzoeker. We zijn begonnen om te onderzoeken
wat ‘opbrengstgericht werken’ nu precies inhoudt. Wat zijn
onze eigen associaties? De literatuur over opbrengstgericht
werken is vrij globaal en wij moesten sowieso een
concretiseringslag maken voor rekenen-wiskunde. Wij
wilden absoluut vermijden dat kinderen gingen trainen op
toetsen, geen fijne bijwerking van opbrengstgericht werken.
Vervolgens hebben we een studiemiddag georganiseerd voor
alle pabodocenten onderwijskunde, pedagogiek, rekenen,
wiskunde en taal.
Curriculum
Met het project Opbrengstgericht werken met rekenen
willen we het curriculum van de pabo verbeteren op het
gebied van opbrengstgerichtheid. Om te beginnen bij
rekenen/wiskunde. Het curriculum moet je breed zien
en geldt bij ons dus ook voor wat er op de aangesloten
vierentwintig opleidingsscholen gebeurt. Alle studenten op
de opleidingsscholen
maken een groepsplan
rekenen-wiskunde,
gebaseerd op kennis
vanuit onderwijskunde
en rekenen-wiskunde.
Studenten sturen hierin
sterk op de opbrengsten
van de groepsplannen.
Ze analyseren toetsen,
observeren en voeren
diagnostische gesprekken om de beginsituatie van de
kinderen uit de groep vast te stellen. Ze voeren het
groepsplan uit, evalueren en stellen de opbrengsten vast. Heb
ik de doelen bereikt? Als laatste stap geven ze aanbevelingen
om het onderwijs bij te stellen.

Winstpunt is dat
opleidingsdocenten op
deze manier goed zicht
krijgen op de schoolontwikkelingen.

Projectteam
Mijn eerste stap was het oprichten
van een projectteam met daarin een
rekenexpert, een onderwijskundige

Onderzoek
Op drie van de vierentwintig opleidingsscholen doen
studenten onderzoek naar specifieke aspecten, waaronder:
• De overgang tussen primair en voortgezet onderwijs met
als doel beter divergent te differentiëren. Dat betekent
dat iedere leerling een bij hem of haar passend doel
heeft. Hoe doe je dat verantwoord?
• Het beschrijven van leerlijnen, zodat leerkrachten daar
beter mee kunnen werken
• Het maken van een checklist voor de doorgaande leerlijn.
»
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Het bespreken van het
onderzoek wordt intensief met
de scholen gedaan. Het goed
afbakenen van het onderzoek is
een hele klus.
Dubbelrol
Het is erg interessant voor
de pabodocenten om hierbij
betrokken te zijn.
Opleidingsdocenten krijgen
op deze manier een goed
zicht op de ontwikkeling
van de betrokken school. De
inhoudelijke betrokkenheid van
de docenten is voor de
opleidingsscholen ook winst.
Dit wil ik vasthouden,
maar de dubbelrol als
inhoudelijk deskundige en
studieloopbaanbegeleider kost
tijd. In het kader van Opleiden
in de school hebben in het
verleden vastgesteld dat de
winst voor de scholen en voor
de opleiding niet in geld is
uit te drukken. De winst zit
veel meer in de dynamiek die
de school binnenkomst, de
bijdrage aan de ontwikkeling
van leerkrachten en aan de
schoolontwikkeling.
Meerwaarde
Ik ben daarom erg gefocust
op de meerwaarde van
opbrengstgericht werken
en daar doen we onderzoek
naar. Zo onderzoeken we de
opbrengsten voor de studenten
zelf. Studenten hebben vorig
jaar een vragenlijst ingevuld.
Uit de resultaten daarvan
kunnen we veel lessen voor ons
curriculum trekken. We hebben
dit jaar aan het begin een
pretoets afgenomen. In januari
volgt een eindtoets.
We evalueren met de scholen
de projecten om na te gaan
80
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wat voor hen de opbrengst is. Wat ik ook uitstekend vind
werken, is de samenwerking van vakdidactici met pedagogen
en onderwijskundigen. Voor beide vakken heeft dat winst. De
theorie over hoe je leert – met concepten als een betekenisvolle
achtergrond – moet je niet alleen kunnen toepassen bij de vakken
maar ook leren vanuit de vakken.

Landelijke vernieuwing
Ik heb contact gezocht met andere pabo’s die met opbrengstgericht
werken binnen rekenen-wiskunde bezig zijn. Dat heeft geresulteerd
in een aantal ontmoetingen waarbij we gezocht hebben naar wat
we aan elkaar kunnen hebben. Bij een van die ontmoetingen is het
Cito betrokken geweest om te kijken wat zij kunnen betekenen
voor de pabo’s op het gebied van rekenen. Wat moeten de
studenten weten over het leerlingvolgsysteem? Hoe kan je het
systeem gebruiken om het rekenonderwijs op scholen te
verbeteren? Hoe leer je de bijbehorende grafieken te lezen? Wat
is de scholingsbehoefte bij opleidingsdocenten? Werken met het
leerlingvolgsysteem is onderdeel van het curriculum en het scheelt
veel tijd en kwaliteit om dit landelijk met alle pabo’s en het Cito op
te pakken.
Verduurzaming
De verduurzaming willen we met de opleidingsscholen bespreken.
Welke winstpunten kunnen we vasthouden als de subsidie wegvalt?
Het komend jaar gaan we twee studiemiddagen voor alle
pabodocenten houden, want Opbrengstgericht werken wordt een
belangrijk onderdeel van het curriculum van de hele pabo.”

Gericht op het creëren van
zelfvertrouwen

Marike Jansen, docent
rekenen

“I

k kom zelf uit het speciaal
onderwijs, cluster 2. Daar zijn de
leerlingen over het algemeen goed in rekenen,
maar slecht in taal. Dat is erg lastig met het
talige rekenen. Ik had een kind, dat vanwege
haar beperking – de non-verbale leerstoornis
NLD – geholpen was met sommen en vooral niet
met visuele ondersteuning. Dan moet je kleiner
kijken en nauwkeurig analyseren. Ik voel me een
missionaris om studenten te leren kijken naar iets
heel kleins in een kind. Wat moet ik aanpassen
om betere opbrengsten te krijgen? Wil je een
kind goed helpen, dan moet je veel weten over
de rekendidactiek. Ik hou
ook niet van tunnelvisie
op alleen rekenen. Wat
mij aan het denken heeft
gezet was een gesprek
met een dyscalculie-expert. Die zei dat het
onderwijs kinderen aflevert met rekenproblemen
en dyscalculie en vooral een groot gebrek aan
zelfvertrouwen. Mijn rekenlessen zijn dus ook
gericht op het opbouwen en vasthouden van het
zelfvertrouwen. Dat betekent niet over- en niet
ondervragen, maar precies op het niveau van de
leerling.

ik aan het nakijken. Ik ben geschrokken van de
opbrengsten van mijn eigen onderwijs van vorig
jaar. Ik wil het dit jaar meteen anders doen. Ik ben
nu vooral sturender in mijn lessen en besteed veel
meer tijd aan uitleg en vertaling.
Sterke kanten inzetten
Het moeilijkst vind ik dat het leerproces toch een
log proces is; studenten blijven vooral praten over
wat misgaat. Vanuit mijn ervaring zie ik wel dat je
de tijd moet nemen om op een andere manier naar
kinderen te kijken en de sterke kanten van het kind
leren in te zetten. Daarbij moet je bedenken wat
het voor jouw handelen
in de klas betekent. Hoe
moet ik dan mijn eigen
rekenles invullen? Dit
staat in mijn lessen in het
tweede studiejaar centraal. Ik vraag door en wil
portfolio’s en lesvoorbereidingen zien waarin de
studenten de theorie expliciet toepassen.

Ik ben nu sturender
in mijn lessen.

Eigen lessen bijstellen
De doelgerichtheid van het project is echt nieuw.
Niet alleen de studenten werken anders, maar
ik ga zelf ook over mijn opbrengsten nadenken.
De derdejaars studenten hebben bij de start van
dit schooljaar een vragenlijst ingevuld, die ben

Curriculum
Ons curriculum wordt door dit project verstevigd
door de nauwere samenwerking met de
opleidingsscholen. We zien nu ook dat we aspecten
van opbrengstgericht werken in de kernfase van
ons curriculum, het tweede leerjaar en de eerste
helft van het derde jaar, moeten aanbieden. Ik
gaf impulsen door het beperkte aantal lessen. Nu
is er een paraplu en vallen dingen op hun plaats.
Dat is echt een verbetering.”
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Onderzoekscyclus in
het curriculum

Fedor de Boer, onderzoeker bij het lectoraat
Educatie en docent Cultuurbeschouwing

“I

k ben als onderzoeker bij het
project betrokken vanuit het
lectoraat van Arjan Dieleman, De pedagogische
kwaliteit van de leraar. Onze focus bij
opbrengstgericht werken ligt op het gericht
verbeteren van de kwaliteiten van leraren. Hoe
kunnen we dat slim doen? We zijn begonnen
met een nulmeting, een toets om te checken
wat studenten al kunnen en wat ze denken dat
ze al kunnen. Dan wordt je als pabo meteen
geconfronteerd met de eigen opbrengsten en
de hiaten daarin. Het viel ons bijvoorbeeld wat
tegen wat de studenten nog wisten van de
leerlijnen tot 20. Komt dit doordat voor deze
toets niet bewust de voorkennis is geactiveerd of
is de stof vorig jaar gewoon niet goed geland?
Wat betekent dit voor ons? Dit zijn mooie
leermomenten en ditzelfde proces willen we ook
aan de studenten en de scholen meegeven.

Reëler beeld
In het vooronderzoek is ook gevraagd wat de
studenten zelf denken al te beheersen. Leggen
we dit naast de resultaten van de toets, dan
zien we bij heel wat studenten een hiaat. Over
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het algemeen denken studenten wanneer ze
nog niet heel veel kennis over een onderwerp
hebben te positief over zichzelf. Tja, een
leerlingvolgsysteem invullen zal inderdaad wel
lukken, maar kun je het ook echt toepassen?
Daar kun je ze vervolgens mee confronteren.
Opbrengstgericht werken en professionaliseren
lopen zo in elkaar over. Studenten worden zich
hierdoor bewust van wat ze wel en niet kunnen
en krijgen een reëler beeld van zichzelf. Over
een jaar gaan we opnieuw onderzoeken. Dan
verwacht ik dat we op heel veel punten leerwinst
hebben behaald.

Nieuw
Het nieuwe van het project is dat deze
onderzoekscyclus zo stevig in het curriculum
wordt ingebouwd. Voor studenten en
docenten is het automatisch doorlopen van
de onderzoekscyclus nog niet evident. De
begeleiding van de studenten vindt plaats
door docenten rekenen en pedagogiek, omdat
het zowel gaat om vakdidactiek als om de
onderwijskundige en pedagogische invalshoek
daarachter.

Mannelijke studenten
Binnen het lectoraat zijn we in samenwerking
met de pabo met meer dingen bezig. Hoe
kunnen we bijvoorbeeld de effectiviteit en
het leerrendement van mannelijke studenten
verhogen? We krijgen relatief
weinig mannelijke studenten
binnen en er vallen er teveel
voortijdig uit. Waar ligt dat
aan? Door in onze stage- en
studieloopbaanbegeleiding
op basis van theorie en
ervaring interventies te plegen
willen we gericht kijken wat
voor deze doelgroep werkt en wat niet. Dit is
een grootschalig, driejarig project van Krachtig
Meesterschap onder leiding van Gerda Geerding
waarin heel wat docenten van pabo Groenewoud
participeren.

onderwijs? Niemand die dan antwoordt dat dit
‘meten’ is en toch vinden ze het heel normaal
dat er veel wordt gemeten. Dus probeer ik ze
te prikkelen na te denken over wat daar dan
achter zit. Wat vinden jullie van het testen van
kleuters? Niet
zelden is het
merendeel van
de studenten
voorstander.
Maar moet
zo’n kind
ook niet in
de zandbak
spelen? Wat is werkelijk belangrijk? Wat vind jij
werkelijk belangrijk? Het al dan niet afschaffen
van de Citotoets is ook zo’n vraagstuk. Er zijn
goede argumenten voor en tegen te bedenken.
Zodra studenten eenmaal doorhebben dat de
werkelijkheid weerbarstiger is dan op het eerste
gezicht lijkt, dan volgt er een levendige discussie
in de klas. Het helpt ze een afgewogen oordeel
te vormen, dan ben je learning voorbij en
aanbeland bij education.”

Je wordt als pabo meteen
geconfronteerd met de
eigen opbrengsten en de
hiaten daarin.

De goede vragen
Als opvoedingsfilosoof wil ik dat studenten goed
nadenken over het waarom van bijvoorbeeld
opbrengstgericht werken en stel daar vragen
over. Wat is volgens hen het hoofddoel van

Het zelfvertrouwen
van aankomende
leerkrachten

“D

Wilma van den Berg,
docent pedagogiek en onderwijskunde

e samenwerking van
Onderwijskunde met de
vakgroep Rekenen bestaat al een aantal jaren.
Wij hebben samen de minor Special Needs
ontwikkeld op basis van handelingsgericht
werken. Voor onderwijskunde is het een grote
meerwaarde om je onderwijs te oefenen
met vakinhoud. Daarom hebben we de
samenwerking met rekenen opgepakt. Wij hebben
de uitgangspunten aangeleverd en de manier
van lesgeven, terwijl de vakgroep Rekenen voor
de inhoud verantwoordelijk was. De landelijke
aandacht voor opbrengstgericht werken komt
ons ontzettend goed uit, omdat het onze lijn die
we al hadden ingezet verder versterkt.
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Pedagogische insteek
We versterken dat studenten leren kwalitatief
goed onderwijs te geven aan alle leerlingen.
Niet alleen de zwakkere of sterkere, maar de
hele groep heeft aandacht en instructie nodig.
Vaak staan we met z’n tweeën voor de klas.
Aan de ene kant is opbrengstgericht werken een
onderwijskundig verhaal: klassenmanagement,
op het goede moment de juiste didactieken
inzetten. Studenten moeten overzicht krijgen
op mesoniveau. Wat gebeurt er in de school?
Met wie bespreek ik de rekenopbrengsten?
Aan de andere kant is de pedagogische insteek
van groot belang bij opbrengstgericht werken.
De studenten leren haalbare doelen te stellen,
waarbij alle leerlingen kansen krijgen om te
groeien en zelfvertrouwen op te bouwen.

Leerlingen die gefrustreerd zijn door eerdere
negatieve ervaringen, moet je helpen met
ombuigen anders verliezen ze de motivatie.
Het moet een opwaartse in plaats van een
neerwaartse spiraal worden. Het gaat voor een
deel over succeservaringen,
maar ook om er weer lol in
te krijgen. Dat bereik je niet
door te makkelijke sommen.
Als je de studenten beter
toerust met voelsprieten
over welbevinden van
leerlingen, dan kunnen
ze beter hun opbrengsten
hierop afstemmen.

past precies in onze visie op opbrengsten. Het
gaat niet alleen om de cijfermatige opbrengst,
maar ook om de inzet en motivatie van
leerlingen. Ik zie dat het zelfvertrouwen van de
aankomende leerkrachten sterk is verbeterd. Ze
weten nu waar ze
hulp kunnen halen
als ze het zelf even
niet meer weten.
Ik gaf zelf ooit de
verkeerslessen,
maar stond er niet
achter. Dat draag
je op de een of
andere manier over. Effect was dat de leerlingen
verkeer niet meer leuk vonden. Toen zijn we
gewoon gaan fietsen. Daarna was verkeer weer
leuk. Als studenten meer zelfvertrouwen hebben
en met plezier het vak rekenen geven, dan heeft
dat veel meer resultaat.”

De landelijke aandacht
voor opbrengstgericht
werken komt ons
ontzettend goed uit.

Motivatie bij rekenen
We hebben leerlingen geïnterviewd en gevraagd
naar beleving van rekenen en taal. Er zit een
duidelijk verschil in. Rekenen wordt als rekenen
gezien, taal heeft veel meer facetten. Leerlingen
haken bij taal op onderdelen af, maar nooit over
de hele linie. Als je moeilijk kunt lezen, kan je
wel scoren op dictee. Dan is het veel makkelijker
om via andere facetten van taal een leerling toch
te motiveren. Als leerlingen bij rekenen afhaken
is dat in de meeste gevallen over de hele linie.
Leerlingen vinden rekenen makkelijk of moeilijk,
maar zeggen nooit tafels leuk te vinden, maar
cijferen niet. Daarom is motivatie bij rekenen zo
belangrijk. Je bent ze anders helemaal kwijt.

Beter voorbereid
Het meest opvallend is dat er dit jaar minder
studenten voor Special Needs hebben gekozen.
Wij willen dat deze minor voor alle studenten
beschikbaar is en verschuiven dit naar het
kerncurriculum van de pabo. Vroeger waren
de studenten bang voor al die leerlingen met
speciale behoeftes in de klas en dachten ze dat
ze er te weinig van wisten. Studenten geven nu
zelf aan dat ze daar beter op voorbereid zijn.

Zelfvertrouwen
Opbrengstgericht werken dwingt studenten
ook om hun eigen handelen goed te volgen en
bespreekbaar te maken. Opbrengsten verhoog je
voor een belangrijk deel door de kwaliteit van de
instructie van de leraren en de leertijd. Dit project
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Bijdragen
aan schoolontwikkeling

Dimara Hermens en Jessica Knuiman,
derdejaars Studenten

“W

e zijn nog in de
beginfase van ons
project. Ons uiteindelijke doel is om voor groep
3 een format te maken met informatie over
wat de leerlingen moeten kunnen qua tellen en
getalbegrip als ze naar groep 4 gaan. We gaan
literatuuronderzoek doen, methodes onderzoeken
en gesprekken voeren met de
leraren. We gebruiken ook een
bestaand format voor de overgang
van groep 2 naar groep 3. Het
format is een lijst waarop je kleine
stukjes leerstof kan afvinken, zoals
tellen 1 t/m 10. Wij denken dat
de doorgaande lijn voor de leerkrachten moeilijk
in beeld te krijgen is. De nieuwe leraar van de
volgende groep 4 kan het beeld krijgen dat de
kinderen sommige leerstofonderdelen nog niet
kennen. Als ze aan de hand van de afvinklijst zien
wat ze al gehad hebben, dan kunnen ze beginnen
met herhalingsoefeningen. Dan kan je ook meteen
kinderen clusteren en apart in groepjes oefenen.

wij onze voorkeur aangegeven voor deze school.
We wisten ook dat ze een onderzoek wilden over
rekenen.

Schoolontwikkeling
Wij beginnen op deze opleidingsschool meteen de
eerste dag met stagelopen, de reguliere studenten
beginnen pas na de herfst. Deze
school heeft een opleider, de
reguliere stagescholen niet. Het
rekenproject is voor ons een andere
manier van kijken. Het is voor het
eerst dat je als student zelf bijdraagt
aan schoolontwikkeling. Er zit wel
tijdsdruk achter. We doen allerlei andere opdrachten
zoals een cultuurtocht samenstellen. Het is soms
zoeken waar een gaatje is om aan het onderzoek
te werken. Gerard Boersma was hier ook en heeft
geholpen om het onderzoek heel concreet te maken.

Ik moet veel
consequenter
worden.

Collage
De school is op een sollicitatiedag op bezoek
geweest op de pabo en ik vond het verhaal heel
erg leuk. Ze hadden een collage bij zich en het
team legde ons situaties voor met de vraag hoe wij
zouden reageren. Daarna gingen zij vertellen over
hoe het op de school ging. Ik vond de visie van de
school en de werkwijze interessant. Daarom hebben
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Leerervaringen
In het begin van het schooljaar zag ik dat de
leerkracht dingen op een andere manier deed dan ik
dat zou doen. Er is hier een grote openheid, ik kan
dat gewoon zeggen en zelf kijken of iets op mijn
manier werkt. Ik leer van mijn mentor dat zij zeer
consequent is. Ik moet veel consequenter worden,
maar deze valkuil hebben meer studenten. Er zijn
bepaalde afspraken zoals niet schreeuwen in de klas.
Ik moet dan waarmaken wat ik zeg en consequent
de regels vasthouden.”

Het vermogen
naar zichzelf
te kijken

Piet de Jongh (links) en Hella Kuijpers

Hella Kuijpers,
opleider in de school en leerkracht groep
8 van basisschool Het Telraam, Oeffelt

“E

r is door de pabo geïnventariseerd wie er belangstelling had voor opbrengstgericht
werken. Uiteindelijk hebben wij als opleidingsschool gesolliciteerd. We hebben
met het hele team gezocht naar het onderwerp. De directeur en ik hebben daarin vooral getrechterd.
Je wilt niet dat studenten de eerste zes weken het wiel moeten uitvinden. We kunnen samen snel de
stappen zetten, dat is winst.

Opleiden in de school
Als je het vergelijkt met doorsnee stageschool, dan zijn studenten bij Opleiden in de school nauwer
betrokken. De mentor in de klas ziet hoe de studenten met kinderen bezig zijn. Als opleider begeleid
je de student in de manier waarop ze gaan leren. Je spreekt met hen af hoe zij dat leerproces aan
ons kunnen laten zien. Als opleider begeleid je ook het stukje onderzoek, een proces waarbij het
onderzoek gaandeweg iets van henzelf wordt. Tweedejaars studenten lopen twee dagen in de week
stage in twee verschillende bouwen. We hebben binnenkort zeven studenten in de school. Wij zoeken
specifiek studenten die het vermogen hebben om naar zichzelf te kijken. Het is ontzettend leuk om
mensen te zien groeien. Maar we hebben ook studenten die ontdekken dat dit het niet is.
»
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Rekenproject
Het rekenproject zorgt voor een intensievere samenwerking tussen pabo en school. Vorige jaren was
het onderzoek vooral iets tussen de school en de student. Nu is de pabo nadrukkelijker aan het sturen
op opbrengstgericht werken en daardoor komen ze dichterbij. Met de opleidingsdocent van de pabo
hebben we het onderzoek in detail doorgesproken. De pabo brengt veel meer kennis in over rekenen
en opbrengstgericht werken.

Een leerkracht die 25
jaar voor de klas staat
moet zich afvragen
waarom hij of zij het
zo doet.

Meerwaarde voor de school
De directeur heeft vorig jaar voor groep 1 en 2 een
afvinklijst van zichtbaar gedrag gemaakt. Daarop
konden we voortborduren en de doorgaande lijn
verder verbeteren Nu vragen we ons af hoe alle
leerkrachten de toetsen gebruiken. Studenten
spiegelen leerkrachten en een leerkracht die 25 jaar
voor de klas staat moet zich afvragen waarom hij of
zij het zo doet. Bovendien ziet deze leerkracht dat
bepaalde werkvormen meerwaarde opleveren.”

De prikkel uit onderzoek

“W

Piet de Jongh, directeur
basisschool Het Telraam, Oeffelt

e doen samen de sollicitatiemiddagen van de studenten en ik begeleid
hen meer in het onderzoek. Ik hou van de prikkel die uit onderzoek komt.
Dat houdt mensen scherp op hun eigen ontwikkeling. Onderzoek mag weerstand oproepen, want
weerstand is het begin van verandering.

Profileren
Het is een ontwikkelingsproces geweest waarin we met het team telkens een stapje verder hebben
gezet. We moeten ons profileren, omdat Oeffelt een moeilijk bereikbaar dorp is. Het hele team
wil graag studenten begeleiden. Dat maakt de keus en aantallen gemakkelijker. De opleiding in de
school van Groenewoud staat niet alleen en kan altijd een beroep doen op onze school. Bij eventuele
hobbels kan ik bijspringen en in
noodgevallen ben ik achtervang.

Methode

De relatie tussen presteren en
welbevinden is belangrijk.

Ik ben geen voorstander van
boeken in de school, maar wel van
handleidingen. Die bepalen wat er
in dat jaar gebeurt, niet de methode. Dit onderzoek kan daaraan bijdragen en een stapje zetten in
het anders beleven van de methode. Ik ben bezig met het maximaliseren van leerrendement. Hoeveel
invloed heb je als leerkracht? Ik ken de cijfers en weet dat een goede leerkracht veel belangrijker is
dan de methode. De relatie tussen presteren en welbevinden is voor mij belangrijk in opbrengstgericht
werken. Als een kind zich goed voelt, kan het ook meer presteren. Opbrengstgericht werken brengt
een bewustwordingsproces op gang gericht op beter leren bij kinderen en bij leerkrachten.

Meer tijd
Door de inspectie is deze school als ‘sterk’ aangemerkt op de cognitieve, sociale en maatschappelijke
opbrengsten en het aantrekkelijk onderwijs.Voor mij is het een voldoende. We zijn nog niet klaar en
dat gevoel wil ik ook niet hebben. Eind oktober hebben we een studiemiddag over leerrendement
en het gedrag van de leerkracht. Iedereen heeft het in het onderwijs te druk. Met opbrengstgericht
werken hoop ik volgend jaar dat leerkrachten meer tijd voor zichzelf hebben, omdat ze precies weten
waar we met het onderwijs heen gaan.”
Pabo Groenewoud
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TIPS OM MORGEN MEE TE BEGINNEN!
1.

Zoek samenwerking vanuit rekenenwiskunde met pedagogiek en
onderwijskunde.

2.

Vraag een intern begeleider van een
school om aan studenten te laten zien
hoe het leerlingvolgsysteem van het
Cito op groeps- en schoolniveau wordt
gehanteerd.

3.

Laat studenten de kwaliteitskaarten van
Projectbureau Kwaliteit gebruiken bij het
ontwerpen en het kritisch beschouwen
van hun lessen.

4.

Bedenk dat het rekenniveau van kinderen
niet alles zegt over hun instructiebehoefte.

5.

Leer studenten te denken in
onderwijsbehoeften in plaats van in
deficiënties.

6.

Leer studenten dat het vaststellen
van opbrengsten niet alleen gaat met
het leerlingvolgsysteem van het Cito,
maar ook aan de hand van analyse van
leerlingenwerk, methodetoetsen en
observaties.

7.

Stimuleer bij studenten een
onderzoekende houding als basis voor
opbrengstgericht werken.

8.

Leer studenten te denken vanuit
leerlijnen, onderwijslijnen en leerstoflijnen
als basis van hun handelen.

9.

Maak afspraken met scholen over
het filmen door studenten van hun
onderwijsgedrag.

10.

Zet op je boekenlijst: Rekenen is leuker
dan/als je denkt.

Theoretisch kader - Handelingsgericht Werken
Op Pabo Groenewoud is opbrengstgericht werken nadrukkelijk gekoppeld aan handelingsgericht
werken. In het pabostudieboek Leerlingenzorg in de basisschool formuleert onderwijsadviseur
Arjan Clijsen een aantal uitgangspunten van handelingsgericht werken.
1. Afstemming op de onderwijsbehoeften van leerlingen
2. Preventief en proactief denken en handelen
3. Positieve aspecten van de leerling, de leerkracht en de ouders benutten
4. Een interactioneel referentiekader
5. Werken met groepsplannen
6. De leerkracht is de beslissende factor
7. De zorg wordt zoveel mogelijk in de klas geboden
8. De intern begeleider als ‘spin in het web’
9. Impulsen voor kwaliteitsverbetering
10. Actieve participatie leerling
11. Ouders zijn een belangrijke partner
12. De werkwijze is systematisch en transparant
13. Samenwerking in de regio.
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In het advies Partners in onderwijsopbrengst omschrijft de Onderwijsraad opbrengstgerichtheid
als ‘kenmerk van de school waarbij concrete doelstellingen voor de leerlingen worden
geformuleerd op basis van de leerlingpopulaties en waarbij alle betrokken partijen er gericht
aan werken de gestelde doelen te bereiken.’ Dit kenmerk zien we terug in de uitgangspunten
voor handelingsgericht werken van Clijsen.
Deze uitgangspunten spelen op Pabo Groenewoud voortdurend een rol in het curriculum.
Soms op de achtergrond, bijvoorbeeld bij het bespreken van casussen uit de stage van
studenten, soms expliciet, bijvoorbeeld wanneer studenten leren werken met een groepsplan.
De student leert de uitgangspunten hanteren op groepsniveau aan de hand van de cyclus
handelingsgericht werken.
Hierbij maakt de student waar mogelijk een uitstapje naar schoolniveau. Als een leerkracht de
cyclus hanteert, is de focus op het verhogen van leeropbrengsten als vanzelf aanwezig en de
samenwerking met opleidingsscholen leidt ertoe dat opbrengstgericht werken uitdrukkelijk ook
op schoolniveau gestimuleerd wordt.

Evalueren groepsplannen
verzamelen
leerlinggegevens

Uitvoeren van
groepsplan

Signaleren leerlingen die
extra aandacht nodig
hebben

Opstellen groepsplan

Benoemen specifieke
onderwijsbehoeften van
leerlingen

Clusteren van leerlingen
met vergelijkbare
onderwijsbehoeften

Pabo Groenewoud
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Gegevens hogeschool
Naam: Pabo Groenewoud Nijmegen
Vestigingsplaats: Nijmegen
Aantal studenten: 1100
Deelnemers project
• 50 studenten
• 24 opleidingsscholen

Korte beschrijving hogeschool
Pabo Groenewoud maakt deel uit van de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
(HAN) en valt onder de Faculteit Educatie.
Pabo Groenewoud leidt leraren op voor het
basisonderwijs. Er is een vierjarige voltijd en
deeltijdopleiding, een verkorte deeltijdopleiding
voor afgestudeerden van het hbo en de
universiteit en een academische lerarenopleiding.
Om de cultuurschok voor studenten te verkleinen
werkt Pabo Groenewoud sinds 2005 samen
met een aantal zogenoemde opleidingsscholen.
Op deze basisscholen kunnen studenten
gedeeltelijk hun opleiding volgen. In 2008
schiep het Ministerie van Onderwijs met de
Kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren
Krachtig meesterschap hiervoor wettelijke kaders
onder de noemer ‘Opleiden in de school’.

Korte beschrijving organisatie project
De pabo verbindt de ambities om de
onderwijskwaliteit te verbeteren en de
samenwerking met het veld te intensiveren aan
het project Opbrengstgericht samenwerken
in de pabo. In het curriculum wordt in de
kernfase gerichter aandacht besteed aan
de bekwaamheden van de student om
opbrengstgericht te werken bij rekenen en
wiskunde. Daarbij gaat de pabo expliciet
in op de relatie tussen theorie en praktijk.
Studenten oefenen de bekwaamheden in
de opleidingsscholen en gaan ook aan de
slag met een onderzoeksopdracht. De pabo
koppelt de doelen van het project aan het
curriculum in de kernfase (majorprogramma).
Deze doelen worden expliciet getoetst bij
de leergebiedtoetsing Rekenen & wiskunde.
Het lectoraat heeft een wetenschappelijke,
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adviserende en ondersteunde rol bij het behalen
van de doelstellingen.
Contactpersoon: Gerard Boersma, projectleider
Opbrengstgericht werken met rekenen
E-mail: Gerard.Boersma@han.nl

[ Bijlage 1]
Beroepstaakopdracht

'Planmatig begeleiden'
Beroepstaak Begeleiden van lerenden
Inleiding
Door middel van deze beroepstaakopdracht leer je planmatig te begeleiden met behulp van de cyclus
handelingsgericht werken.

Doelen
Je verwerkt de leerinhouden van:
• Rekenen-wiskunde: adaptief reken-wiskundeonderwijs
• Pedagogiek en onderwijskunde.
Je maakt een groepshandelingsplan voor rekenen-wiskunde en voert dit (ten dele, afhankelijk van je
stagesituatie) uit.

Relatie met andere beroepstaken
Je verzamelt leerling-gegevens om de belevingswereld en de pedagogische en didactische beginsituatie van de kinderen in beeld te krijgen. En je verzamelt gegevens van de school, gegevens over de
organisatie van de leerlingenzorg, pedagogische keuzes van het team en afspraken met betrekking
tot de leerbehoeften van kinderen. Deze informatie gebruik je ook bij de beroepstaken ontwerpen en
lesgeven.

Beroepsproducten
Je doorloopt de zes stappen uit de cyclus 'handelingsgericht werken' (Maas e.a. 2007) en maakt een
verslag van je activiteiten. Per stap staan aandachtspunten om de reken-wiskunde inhouden en die
van pedagogiek en onderwijskunde te verwerken.

Specifiek voorbereidend onderzoek
Fase 1 Waarnemen, signaleren
Stap 1: Verzamelen van leerling-gegevens in een groepsoverzicht
Denk aan:
• Een gesprek met je mentor
• Het maken van een toetsanalyse
• Gegevens verzamelen vanuit methodegebonden en methodeonafhankelijke toetsen
• Het analyseren van leerlingenwerk
• Het bestuderen van leerlijnen en het plaatsen van leerlingen op die leerlijn
• Het voeren van (diagnostische) gesprekken met leerlingen. Je besteedt hierbij ook aandacht aan
de beleving van de kinderen bij rekenen-wiskunde
• Het gericht observeren van leerlingen om zicht te krijgen op hun manier van werken en denken.
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Stap 2: Signaleren van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben
Denk aan:
• Analyseren van groepsoverzichten
• Zie ook stap 1.

Fase 2: Begrijpen/analyseren
Stap 3: Benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen
• Gesprek met je mentor over je bevindingen in de eerste twee stappen
• Zoeken naar verbanden tussen de gevonden gegevens
• Zoeken naar de relatie tussen de basisbehoeften van (enkele) leerlingen en veelgebruikte
instructie/ interactie en klassenmanagementvaardigheden (behoeftenmatrix)
• Beschrijven van didactische en pedagogische onderwijsbehoeften waarbij je de relatie legt met
de gevonden gegevens.
• Beschrijven van mogelijke stimulerende en remmende factoren in het gedrag van (enkele)
kinderen
• Formuleren van doelen bij de onderwijsbehoeften.

Fase 3: Plannen
Stap 4: Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften
• Gesprek met je mentor over de clustering.
Stap 5: Opstellen van het groepsplan
Beschrijven van doelen, inhouden, aanpak, organisatie en evaluatie, in overleg met je mentor.

Voorbereiden en uitvoeren van onderwijsactiviteiten
Fase 4: Realiseren
Stap 6: Uitvoeren van het groepsplan
Het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van lessen en activiteiten. Je beschrijft hier gerichte
begeleidingsinterventies in de voorbereiding van je lessen en activiteiten. Je gebruikt de inhouden
van rekenen-wiskunde en pedagogiek en onderwijskunde. Je reflecteert op de interventies. Wat was
het gevolg van je interventies? Waar bleek dat uit? Je gebruikt hierbij leerlingenwerk. Leg expliciet de
relatie tussen je groepsplan en de onderwijsactiviteiten.
Je evalueert je groepsplan en gebruikt hierbij toetsresultaten. Je reflecteert op:
• de toepassing van de cyclus handelingsgericht werken
• de wijze waarop je planmatig hebt begeleid en je eigen pedagogisch-didactisch handelen.

»
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Te verwerken theorie en bronnen
•

Bronnenboek rekenen-wiskunde semester Verdieping plus in de bijeenkomsten uitgereikt
materiaal
• Talbrochures:
o
Jonge kinderen leren rekenen, A. Treffers, M. van den Heuvel-Panhuizen, K. Buijs,
		
Wolters-Noordhoff, Groningen 1999, ISBN 9001851800
o
Kinderen leren rekenen, A. Treffers, M. van den Heuvel-Panhuizen, K. Buijs, Wolters		
Noordhoff, Groningen 2001, ISBN 9001851002
o
Jonge kinderen leren meten en meetkunde, Van den Heuvel-Panhuizen, Buijs, Wolters		
Noordhoff Groningen 2004
• Leerlingenzorg in de basisschool, Maas e.a. 2007, ISBN 9789075142785
• Informatie vanuit stageschool: schoolgids, mentor, intern begeleider, vorige leerkrachten.

Feedback en beoordeling
Je krijgt feedback tijdens de daarvoor ingeroosterde bijeenkomsten met P&O en rekenen-wiskunde.
Hierbij wordt het feedback- en beoordelingsformulier gebruikt. Je maakt op je dpf zichtbaar hoe je
deze feedback verwerkt.
Aan het eind van het semester, datum in overleg met je docent, vraag je de docent rekenen-wiskunde
om een beoordeling. Je maakt hiertoe een leeswijzer waarmee je de beoordelende vakdocent naar
relevante gedeeltes van je dpf stuurt. Je plaatst de beoordeling in het dpf.
Als je je groepsplan inzet bij scb2, ben je verplicht bovenstaande feedback en beoordelingen op te
nemen.
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[ Bijlage 2 ]
Feedback- en beoordelingsformulier

beroepstaakopdracht planmatig begeleiden P&O en rekenen-wiskunde
Naam student

Datum

Naam docent tweede jaar

Naam docent derde jaar

Toelichting
In de linkerkolom staan de criteria voor feedback en beoordeling.
In de rechterkolom geef je aan in hoeverre de student voldoet aan het criterium met een motivering.

Specifiek voorbereidend onderzoek
Fase 1 Waarnemen, signaleren
Stap 1: Verzamelen van leerling-gegevens in een groepsoverzicht en stap 2: Signaleren van leerlingen
die extra begeleiding nodig hebben
Je hebt de leerlijn van je stagegroep in kaart gebracht
Je kunt de opgaven uit de toets plaatsen op de leerlijn
Je kunt onderbouwde uitspraken doen over het rekenen
en het rekenniveau van de kinderen.
De onderbouwing komt vanuit:
• methodeafhankelijke toetsen
• methodeonafhankelijke toetsen
• analyse leerlingenwerk
• gesprek met mentor
• gesprek met kinderen
• eigen observaties.
Je beschrijft hoe er in je stageklas met verschillen
tussen kinderen rekening wordt gehouden
Je bent bekend met de achtergronden van het
leerlingvolgsysteem dat de school gebruikt
Je bereidt (diagnostische) gesprekken met enkele
kinderen voor en doet er verslag van (eventueel
ondersteund met video-opnames)
Je hebt de producten verzameld bij bovenstaande criteria
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Fase 2 Begrijpen, analyseren
Stap 3: Benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen
Je onderbouwt de beschrijving van de didactische
onderwijsbehoeften met behulp van voorgaande stappen
Je onderbouwt de beschrijving van de pedagogische
onderwijsbehoeften met behulp van voorgaande stappen
Je geeft aan wat de relatie is tussen de basisbehoeften
van (enkele) leerlingen en veelgebruikte instructie en
interactie en klassenmanagement-vaardigheden
(behoeftenmatrix)
Je beschrijft mogelijke stimulerende en remmende
factoren in het gedrag van (enkele) kinderen
Je formuleert doelen bij de onderwijsbehoeften

Fase 3 Plannen
Stap 4: Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften
Je maakt een onderbouwde clustering van de leerlingen
in je groep

Stap 5: Opstellen van het groepsplan
De relatie tussen het groepsplan en de clustering in
stap 4 is duidelijk
Je geeft concreet aan hoe je tegemoetkomt aan de
onderwijsbehoeften van de (geclusterde) leerlingen
De doelen in het groepsplan zijn helder geformuleerd
Je geeft concreet aan hoe de (extra) instructie plaatsvindt
Je geeft concreet specifieke didactische interventies aan
Je geeft concreet specifieke pedagogische interventies aan
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Voorbereiden en uitvoeren van onderwijsactiviteiten
Fase 4 Waarnemen, signaleren
Stap 6: Uitvoeren van het groepsplan
Je geeft in de onderwijsactiviteiten aan wat de relatie is
met het groepsplan
De activiteiten zijn didactisch en pedagogisch goed
onderbouwd
Je reflecteert per activiteit op de doelen uit je groepsplan
Je reflecteert per activiteit op je eigen didactisch en
pedagogisch handelen
Je gaat na of de doelen uit het groepsplan zijn behaald.
Je gebruikt hierbij onder andere toetsresultaten
Je houdt een groepsbespreking met je mentor, mogelijk
in aanwezigheid van de intern begeleider
Je reflecteert naar afloop op de wijze waarop je de cyclus
handelingsgericht werken hebt toegepast
Je reflecteert na afloop op je eigen didactisch en
pedagogisch handelen
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