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Inleiding

Veel kinderen die moeite hebben met rekenen voelen zich angstig 

en ongelukkig als ze sommen moeten maken. Zoals Lena (10), die 

bij de rekenles nooit een vraag stelt omdat ze bang is dat het een 

‘domme’ vraag is. Of Jade (14), die vertelt dat ze geen boodschap-

pen durft te doen omdat ze dan niet weet hoeveel geld ze moet 

geven en hoeveel ze eventueel terug moet krijgen. Deze kinderen 

vermijden situaties waarin ze moeten rekenen, waardoor ze minder 

kans krijgen te oefenen en het probleem alleen maar groter wordt. 

Ze komen in een vicieuze cirkel terecht. Het is dan ook zaak om dit 

probleem bij kinderen tijdig te ontdekken, en het vervolgens met 

geduld en aandacht aan te pakken, zodat de kinderen stapje voor 

stapje grip krijgen op de rekenmaterie en zien dat ook zij (door te 

oefenen) vooruit kunnen gaan. Zo leren ze dat het juist slim is om 

vragen te stellen, en dat boodschappen doen best leuk kan zijn. 

 

Vicieuze cirkel waar veel kinderen met rekenproblemen in terechtkomen.

minder kennis 
dan leeftijdsgenoten

onvoldoende 
oefening
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prestatie op 
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onvermogen

vermijden
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Belang
Dit boek biedt handvatten om de rekenbasis bij ieder kind steviger 

te krijgen. Door de nodige rekenvaardigheid bij te brengen, zorg je 

ervoor dat het meer kan en zich zelfverzekerder voelt. Bovendien 

wordt het met deze vaardigheden voor ieder kind mogelijk om uit 

te stromen op een niveau dat past bij zijn of haar mogelijkheden, 

wat op langere termijn weer gunstig kan zijn voor de carrière. 

Á
Uit Engels onderzoek blijkt dat problemen met het verwerken van 

getallen en hoeveelheden samenhangen met een verminderde 

kans op werk en een verhoogde kans op gezondheidsproblemen.1

Rekenen als vaardigheid moet als een toren worden opgebouwd: 

nieuwe kennis wordt steeds geplaatst boven op reeds behandelde 

en beheerste stof. Als de basis zwak is, gaat de toren algauw wan-

kelen en kan de leerling zich de nieuwe rekenkennis niet meer eigen 

maken. Marie (9 jaar) zei: ‘Al die sommen en getallen, ik kan er geen 

wijs uit worden. Ik begrijp het gewoon niet.’ Precies daar gaat het 

om. De basis van rekenen is het getalbegrip; begrijpen wat getallen 

en hoeveelheden voorstellen. Dat oefen je door het maken, lezen 

en schrijven van getallen.

Doel
Dit boek sluit aan op het protocol Ernstige RekenWiskunde-pro-

blemen en Dyscalculie (ERWD).2 Aan de slag met rekenproblemen 

is bedoeld voor de leerlingen die volgens het protocol ERWD in 

fase geel, oranje of rood zitten. Dat zijn leerlingen die tijdens de 

rekenles of het individueel werken weinig inzicht tonen in wat som-

men of getallen betekenen, een traag tempo hebben in de reken-

les, veel fouten maken, of hardnekkig op hun vingers blijven tellen. 

Het zijn vaak leerlingen met een E-, D- of C-score (of V-, IV-score) op 

een toets. Leerlingen met wie je als leerkracht of rekenbegeleider 



wat wilt of moet, zonder precies te weten waar de problemen zitten 

en wat je er concreet aan kunt doen. 

Fase	groen

De leerling ontwikkelt zich normaal 

of goed op rekengebied.

Fase	geel

De leerling ervaart geringe rekenproblemen 

op deelgebieden.

Fase	oranje

De leerling ervaart ernstige rekenproblemen op enkele 

of alle deelgebieden.

Fase	rood

De problemen zijn ernstig en hardnekkig. De leerling wordt 

aangemeld voor extern onderzoek.

Fasen van de rekenontwikkeling volgens het protocol ERWD.3

Ook wordt af en toe verwezen naar het boek Dyscalculie en reken-

problemen van Marisca Milikowski. Daarin wordt onder meer be-

schreven wat dyscalculie precies is en hoe het wordt onderzocht. 

Verder wordt besproken welke obstakels leerlingen met ernstige 

rekenproblemen en dyscalculie tegenkomen en hoe die genomen 

kunnen worden. 

Aan de slag met rekenproblemen is meer gericht op de praktijk. 

Eerst wordt het probleem van een leerling geanalyseerd met be-

hulp van opdrachten en observaties. Vervolgens worden, gericht 

op de bij het kind vastgestelde problemen, oefeningen en spelle-

tjes geboden om aan de zwakke punten te werken.

Gebruik
In dit boek maak ik onderscheid tussen een opdracht en een oefe-

ning. De onderdelen die gericht zijn op het onderzoeken wat een 

kind kan zijn de opdrachten. De onderdelen die na het onderzoek 
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komen duid ik aan met oefeningen. Het verschil is belangrijk: bij 

opdrachten wil je erachter komen wat de zwakke plekken zijn, bij 

oefeningen pak je deze aan.

De opdrachten worden altijd individueel afgenomen. De oefe-

ningen en spelletjes kunnen individueel of in een klein groepje wor-

den gedaan, maar soms ook met een hele klas samen, want ook 

leerlingen die minder zwak zijn of lijken kunnen er profijt van heb-

ben. De opdrachten, oefeningen en spelletjes zijn in eerste instantie 

bedoeld voor leerlingen op de (speciale) basisschool, maar kunnen 

tevens worden gebruikt bij rekenonderzoek in het voortgezet on-

derwijs. Ze kunnen worden ingezet door leerkrachten, intern bege-

leiders (IB-ers), remedial teachers evenals door psychologen, ortho-

pedagogen, ambulant begeleiders en anderen die rekenonderzoek 

doen of kinderen begeleiden. Ouders kunnen het boek gebruiken 

als ze op zoek zijn naar rekenspelletjes en -oefeningen voor thuis.

Bij het boek hoort een website. Op deze website vind je de  

observatieformulieren van de opdrachten en de bijlagen in pdf-

formaat, zodat je niet uit het boek hoeft te kopiëren. Daarnaast 

staan daar extra spelletjes en links naar sites waar meer informatie 

te vinden is en materiaal kan worden besteld. 

Opbouw
Het eerste deel van Aan de slag met rekenproblemen gaat in op wat 

nodig is om goed rekenonderwijs te geven. Zo wordt bijvoorbeeld 

uitgelegd welk materiaal goed werkt, welke instructies het meest 

bijdragen aan het begrip en worden er tips gegeven voor het ver-

beteren van de motivatie van leerlingen. In het tweede deel volgen 

opdrachten en observaties per deeldomein, zoals tellen, getallen 

schrijven en plussommen. Daarmee kan in kaart worden gebracht 

wat een leerling wel en niet beheerst en hoe hij of zij rekent. De 

resultaten van dit onderzoek worden opgenomen in een overzicht 

(bijlage 2), dat duidelijk maakt waar de problemen zitten. In het 

derde en laatste deel wordt uitgelegd hoe een handelingsplan kan 

worden gemaakt, wanneer externe hulp moet worden ingeschakeld 

en of al dan niet een eigen leerlijn moet worden opgesteld. 



De hoofdstukken van deel I kunnen het best vooraf worden gele-

zen. Ze dienen als voorbereiding op de rest van het boek. In hoofd-

stuk 1, ‘Tips voor goed rekenonderwijs’, staan aanbevelingen voor 

het verbeteren van de eigen manier van onderwijzen en begelei-

ding geven. Het gaat hier over het geven van feedback, het auto- 

matiseren van sommen en het opbouwen van rekenkennis bij de 

leerlingen. Hoofdstuk 2, ‘Materiaal’, gaat erover welke spullen je in 

elk geval nodig hebt om kinderen te helpen, en welke materialen er 

verder nog op de markt zijn ter afwisseling en verdieping. In hoofd-

stuk 3, ‘Instructie’, wordt ingegaan op de hoeveelheid instructie die 

kinderen nodig hebben en wat een goede manier is om iets uit te 

leggen aan rekenzwakke kinderen. 

In deel II van dit boek, hoofdstuk 4 tot en met 8, worden de 

belangrijkste vaardigheden die aan de basis van het rekenen lig-

gen een voor een behandeld. Elk hoofdstuk begint met een korte 

introductie, waarna opdrachten volgen om erachter te komen wat 

een leerling kan en hoe hij of zij rekent. Na de opdrachten volgen 

aanwijzingen voor het interpreteren van de resultaten. Tot slot vind 

je per vaardigheid oefeningen en spelletjes om het vastgestelde 

probleem aan te pakken. De spelletjes vormen een aanvulling op 

de oefeningen die al zijn gemaakt. 

De opdrachten hoeven niet allemaal in één dag of sessie te wor-

den afgenomen. Het is handiger om de leerling steeds een paar 

opdrachten te laten doen en aan de hand daarvan te kijken hoe hij 

of zij een bepaalde vaardigheid beheerst, hoe hij of zij handelt en of 

het niveau door gerichte oefeningen omhoog gaat. Wel is het raad-

zaam om eerst de telopdrachten uit hoofdstuk 4 te doen en daarna 

de getalonderdelen uit hoofdstuk 5. Deze onderdelen vormen ge-

zamenlijk namelijk de basis van het rekenen. 

De opdrachten uit deel II beginnen steeds eenvoudig en klim-

men vervolgens op in moeilijkheidsgraad. Eerst komen sommen tot 

en met tien aan bod, daarna volgen opdrachten tot en met twintig 

en daarboven. Om te kunnen beoordelen wat een kind hoort te 

kunnen, is het handig om aan de hand van de door de leerling in de 

klas gebruikte methode na te gaan wat wel en niet aan bod is ge-
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weest. Als een kind problemen ervaart binnen de behandelde stof, 

is dat reden voor de volgende stap: gericht onderzoeken wat het 

probleem is en daarmee oefenen. In bijlage 1 vind je een globaal 

overzicht van de rekenonderdelen die meestal per leerjaar (groep) 

aan bod komen.

Meer specifiek gaat hoofdstuk 4, ‘Tellen en herkennen’, over 

hoeveelheden aan de hand van bijvoorbeeld structuren en opge-

stoken vingers. Dit zijn typisch vaardigheden die veel kinderen al in 

groep 2 voldoende tot goed beheersen, maar oudere rekenzwakke 

kinderen juist niet. In hoofdstuk 5, ‘Getallen maken, lezen en schrij-

ven’, staan tal van opdrachten om erachter te komen wat een kind 

weet van getallen tot ongeveer duizend. Kan het getallen schrijven, 

lezen en met materiaal maken? In hoofdstuk 6, ‘Rekentaal’, wordt 

onderzocht welke begrippen om sommen te maken (zoals ‘erbij’ en 

‘evenveel’) de leerling beheerst, en of hij of zij complexere formule-

ringen zoals bij redactiesommen begrijpt. In de laatste twee hoofd-

stukken van dit deel komen de sommen aan bod. 

Het derde en laatste deel van Aan de slag met rekenproblemen 

gaat over het behandelen van de rekenproblemen. In hoofdstuk 9, 

‘Het handelingsplan’, komt aan de orde hoe je een gedegen plan 

opstelt, het goed uitvoert en, niet te vergeten, achteraf evalueert. 

Hoofdstuk 10, ‘Begeleiden van kinderen met rekenproblemen’, 

gaat over individuele begeleiding. Er wordt stilgestaan bij het ge-

bruik van hulpmiddelen, zoals opzoekboekjes en rekenmachines, en 

je vindt in dit hoofdstuk informatie over het betrekken van ouders 

bij de rekenproblemen van hun kind. Het laatste hoofdstuk, ‘Verwij-

zen’, behandelt ten slotte de vragen: hoe ziet een begeleidingstra-

ject eruit? Welke stappen zijn er in zo’n traject te onderscheiden? 

Wanneer concludeer je dat er meer zorg nodig is dan de school 

kan bieden? Wanneer komt een leerling daarvoor in aanmerking en 

welke gegevens moeten aan de trajectbegeleiders worden aange-

leverd? 



Noot
In dit boek worden de termen rekenzwak, moeite met rekenen 

en rekenproblemen door elkaar gebruikt. Met alle drie de termen 

wordt gedoeld op kinderen die om wat voor reden dan ook (tijde-

lijk) moeite hebben met de rekenstof en behoefte hebben aan meer 

dan de klassikaal geboden aanpak. Een klein deel van deze groep 

heeft dyscalculie; dat zijn kinderen met buitengewoon hardnekkige 

en ernstige rekenproblemen, die, ondanks de juiste instructie en 

aanpak, amper vooruit gaan (terwijl je dat wel verwacht op basis 

van onder andere hun intelligentie). Toch kunnen ook kinderen met 

dyscalculie door de oefeningen in dit boek vooruitgang boeken. 

Alleen moeten bepaalde onderdelen dan steeds worden herhaald 

en blijft het rekentempo altijd traag vergeleken met dat van leef-

tijdsgenoten.
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