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Vraag 

Draagt formatieve assessment bij aan een passend rekenaanbod voor sterke  rekenaars 

in groep 4? 

Internationale literatuur maakt onderscheid tussen verschillende typen sterke rekenaars. 

De verzamelnaam is sterke rekenaars, de 3 subtypen zijn snelle rekenaars, creatieve 

rekenaars (beiden Reed, 2004) en de goede rekenaar (Sjoers, 2017). Bij deze vraag gaat 

het om rekenaars die snel leren rekenen en hogere toetsscores halen dan gemiddeld. Zij 

worden hieronder aangeduid met sterke rekenaars. 

 

Kort antwoord 

Het gebruik van formatieve assessment  is bewezen effectief voor het verbeteren van 

leren. Daarbij is het van belang om leerdoelen te bespreken, de voortgang te bewaken, 

feedback te geven, leerlingen eigenaar van hun leerproces te laten zijn en leerlingen te 

laten samenwerken. Specifiek voor sterke rekenaars zijn leerstofaanbod en instructie 

passend bij de leerbehoefte van belang. Daarbij kunnen probleem oplossend leren en 

hogere orde denkvaardigheden worden gestimuleerd. 

 

Toelichting antwoord 

Formatieve assessment geeft informatie over het leerproces die leraren kunnen 

gebruiken voor onderwijsbeslissingen en die leerlingen kunnen gebruiken om hun 

taakuitvoering en prestaties te verbeteren, wat tot hogere motivatie kan leiden (William, 

2011). Het gebruik van formatieve assessment om feedback te geven, leidt tot betere 

prestaties en is in meerdere reviewstudies bewezen effectief (vergelijk Shute, 2008, 

Hattie & Timperley, 2007). 

 

 



 
 
 

 
 

 Vijf strategieën voor effectieve formatieve assessment 

Formatieve assessment kan worden opgebouwd vanuit 5 strategieën (William, 2007): 

-verhelderen, delen en begrijpen van leerdoelen en van succescriteria met leerlingen. 

Leerlingen moeten weten wat er moet worden geleerd en leren begrijpen wat ertoe doet 

bij kwalitatief goed werk. In een meta-analyse van Fuchs en Fuchs (1986) bleek een 

sterk effect voor de koppeling van  leerresultaten aan systematische evaluatie van deze 

resultaten en het bepalen van vervolgacties.   

-Vormgeven van effectieve discussies, vragen stellen, activiteiten en taken in de klas die 

leerprestaties zichtbaar maken. Als de leerdoelen zijn gedeeld is het belangrijk om 

informatie te verzamelen over de voortgang van het leerproces. Dit kan onder andere 

met behulp van de bij dit punt vermelde werkvormen. 

-Feedback geven om het leerproces te stimuleren. Naar de effectiviteit van positieve 

feedback zijn verschillende reviewstudies gedaan. We lichten er één uit: Shute (2008). 

Shute concludeerde in zijn onderzoek, waarin 141 publicaties waren betrokken, dat 

feedback het leren en de instructie kan verbeteren. De gevonden effecten bij 

verschillende vormen van feedback waren gemiddeld tot sterk. Of feedback goed en 

bruikbaar is, hangt af van 3 aspecten: beweegreden (de leerling heeft het nodig), 

gelegenheid (de leerling krijgt het op tijd om te gebruiken) en voornemen (de leerling 

kan en wil de feedback benutten). 

-Maak leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces. Als leerlingen actief hun leerproces 

monitoren en reguleren blijken de leerresultaten omhoog te gaan. Daarbij is het 

belangrijk vooral de individuele ontwikkeling van de leerling centraal te stellen in plaats 

van de leerling te vergelijken met anderen. 

-Laat leerlingen samenwerken, om zo elkaars kennis te benutten. Als de leerdoelen en de 

criteria bekend zijn, kunnen leerlingen elkaar helpen om hun werk te verbeteren.  Ook 

zou tutorschap als aanvulling op de klassikale instructie een plaats kunnen krijgen. 

Leerlingen uit hogere groepen of goede rekenaars (de tutor) helpen zwakkere rekenaars 

(de tutee) in een één-op-één situatie om rekenen te oefenen. Zowel de tutor als de tutee 

hebben hier baat bij. 

Onderzoek naar rekenaanbod aan sterke rekenaars 

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar rekenaanbod voor sterke rekenaars. 

Programma’s waarin hogere orde denkvaardigheden en oplossingsmethoden worden 

aangesproken, blijken daarbij succesvol. 

Pierce e.a. (2011) vonden positieve effecten voor een interventie naar een 

gedifferentieerd lesaanbod met als focus probleem oplossend leren bij getallen, meten en 

meetkunde in groep 5, voor zowel excellente als niet excellente rekenaars. In een 

driejarig curriculum (groep 5-7), waarin excellente leerlingen werkten als praktiserende 

wiskundigen en waarbij een beroep werd gedaan op hogere orde denkvaardigheden bij 

getallen, verbanden, meten en meetkunde, werd een positief effect gevonden op 

leerprestaties (Gavin. e.a., 2009). In een onderzoek in groep 6 waarin een 

verrijkingsprogramma werd aangeboden waar de nadruk lag op hogere orde 

denkvaardigheden en oplossingsmethoden werd een positief effect gevonden op de 

motivatie van leerlingen en leerkrachten (Koshy, e.a., 2009). 



 
 
 

 
 

Wat betekent dit voor reken- en wiskundeonderwijs? 

In haar boek over sterke rekenaars (2017) en in een toelichting (persoonlijke 

communicatie d.d. 2-11-2018) gaf Sjoers de volgende aandachtspunten voor het reken- 

en wiskundeonderwijs: 

- Sluit met je lesaanbod aan bij de behoefte van de sterke rekenaar. Het aanbod van de 

rekenmethoden sluit niet altijd aan op wat sterke rekenaars nodig hebben. Sterke 

rekenaars beheersen vaak aan het begin van de les al de leerinhoud en hebben dus een 

ander aanbod nodig. Creëer bij je lesaanbod een kloof (Hattie, 2013). Dit is het verschil 

tussen wat een sterke rekenaar al beheerst en wat hij nog niet kan. Een kloof kan dan 

als een katalysator werken om het leren op gang te brengen (Broesder, 2016). Het gaat 

daarbij om zowel kennis en vaardigheden als om begrip. Bied opdrachten aan die eerst 

een interpretatie vragen voorafgaand aan het oplossen en opdrachten die verschillende 

aspecten van wiskundige concepten belichten, ook van leerinhoud, die op dat moment 

nog niet aan de orde is  (Lynne McClure & Jennifer Piggott, 2007). 

- Geef instructie op vaste momenten en pas de instructie aan aan de behoeften van de 

leerlingen. Besteed daarbij ook aandacht aan werk- en leerstrategieen en denk daarbij 

aan door de leerling  zelfbedachte oplossingsstrategieen die niet in alle gevallen werken. 

- Wees selectief en bedachtzaam bij het schrappen van oefenmateriaal. Sterke rekenaars 

hebben een uitstekend begrip van lastige wiskundige concepten, terwijl tegelijkertijd hun 

rekenvaardigheden minder goed ontwikkeld kunnen zijn (Assouline & Lupkowksi-Shoplik, 

2011). Begaafde leerlingen kunnen soms onverwachte kennishiaten hebben, zoals het 

ontbreken van gememoriseerde tafels (Noteboom & Klep, 2004). Deze leerlingen kunnen 

de tafelsommen snel uitrekenen, maar de verwerkingssnelheid is lager dan van 

leerlingen die de tafels hebben gememoriseerd. 

-Besteed op vaste momenten aandacht aan feedback. Een leerling presteert beter op een 

taak als hij weet dat hij daarop snel feedback krijgt (Dirksen, 2014). Niet alleen de 

inhoud, maar ook het moment van de feedback is daarbij van groot belang. Daarnaast 

toont onderzoek van Smale-Jacobse en Hoekstra (2013) aan dat leerlingen niet per 

definitie weten wanneer en hoe ze feedback moeten gebruiken. 

-Besteed aandacht aan productgerichte en procesgerichte feedback. Als leerlingen een 

groot deel van de rekenles aan een eigen rekenprogramma werken, bestaat de feedback 

vaak uit het controleren van de uitvoering met behulp van antwoordenboeken of 

antwoordmodellen (productgericht). Feedback op het proces, zelfregulatie en de persoon 

ontbreekt in zo’n geval. Procesgerichte feedback is echter zeer belangrijk, omdat hierbij 

aandacht wordt besteed een te ontwikkelen metacognitieve vaardigheid. 

Ten slotte 

Ook voor sterke rekenaars biedt formatieve assessment aanknopingspunten voor een 

passend onderwijsaanbod. De onderwijsbeslissingen naar aanleiding van formatieve 

assessment zouden zich kunnen richten op hogere orde denkvaardigheden en probleem 

oplossend leren. Aandacht voor instructie, de aard van de opdrachten en feedback is 

daarbij van belang. 
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