
het basisonderwijs die referentieniveau 1F 
mogelijk niet halen. (Boswinkel & Buijs, 2014). 
In de praktijk blijkt dat het werken met Passende 
perspectieven nog relatief onbekend is en dat er 
nog handelingsverlegenheid bij de leerkrachten 
en scholen is. Vooral het beredeneerd schrap-
pen van doelen vindt men moeilijk. Daar is 
moed voor nodig en het vertrouwen dat deze 
keuze een groter leereffect teweegbrengt bij 
zwakke rekenaars dan voorheen.

Leerroutes en doelenlijsten
Voor het basisonderwijs gaat het bij Passende 
perspectieven om een set leerlijnen waarin 
rekendoelen van referentieniveau 1F in de tijd, 
per domein per leerjaar, zijn uitgezet. We noe-
men dit de leerroutes. Deze leerroutes zijn 
aangevuld met doelenlijsten waarin keuzes 
gemaakt zijn. Het uitgangspunt is dat leerlingen 
niet alle doelen van referentieniveau 1F hoeven 
te bereiken – er kan gedifferentieerd worden 
naar beheersingsniveau per domein – om zo 
tijd vrij te spelen om aan andere doelen meer 
aandacht te kunnen geven.

Drie doelgroepen
In het basisonderwijs is Passende perspectieven er 
voor leerlingen met een ontwikkelperspectief die 
op twaalfjarige leeftijd referentieniveau 1F waar-
schijnlijk niet zullen halen. Er worden drie deel-
groepen onderscheiden, elk met eigen doelen en 
leerroutes (Boswinkel & Van Eerden, 2016):
• Groep 1 heeft een (boven)normale intelligen-

tie, maar ook een fysieke beperking die er 

Gedurende de basisschool ontstaan bij 
bepaalde groepen leerlingen grote 

rekenachterstanden. Omdat in de Wet referentie-
niveaus vastgelegd is welke rekenvaardigheden 
leerlingen moeten beheersen aan het eind van het 
basisonderwijs, kan veel scherper dan voorheen 
bepaald worden hoe groot de kloof is. Tegen-
woordig hebben leerlingen geen leerachterstand 
meer in termen van DLE’s, maar kan het basison-
derwijs precies bepalen welke doelen leerlingen 
wel en niet hebben gehaald en op welk niveau 
zij functioneren. Met deze informatie is het moge-
lijk om een doorlopende leerlijn te realiseren 
gebaseerd op de onderwijsbehoeften van de 
leerling (Brandt-Bosman & Logtenberg, 2017).

Convergente differentiatie
Het model van ‘convergente differentiatie’ is 
zeer gangbaar op basisscholen. Dit betekent 
dat de klas is ingedeeld in drie groepen: de 
sterkere-, basis- en zwakkere rekenaars. De 
meeste huidige rekenmethoden ondersteunen 
deze driedeling waarbij er voor de zwakkere 
groep verlengde instructie mogelijk is. Met dit 
model is het mogelijk om zwakkere rekenaars in 
de les mee te laten doen in de klas. Hierbij zijn 
de methode, de organisatie van de les en de 
percentielscores op de lovs-toetsen leidend, en 
minder de onderwijsbehoeften van de leerling 
(Brandt-Bosman & Logtenberg, 2017). In het 
project Passende perspectieven hebben experts 
zich gebogen over de vraag welke ondersteu-
ning leerkrachten nodig hebben bij het bieden 
van een passend rekenaanbod aan leerlingen in 

Passende perspectieven 
rekenen
Met de komst van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (2011) en de 
Wet passend onderwijs (2014) wordt vanuit de overheid opnieuw benadrukt dat ook voor 
leerlingen die referentieniveau 1F niet halen en toch binnen het regulier basisonderwijs 
blijven er een rekenaanbod is dat tegemoetkomt aan de onderwijsbehoeften en 
mogelijkheden van deze leerlingen. Dat betekent keuzes maken en vooral het lef hebben 
om dat te doen en daarover ook nog in gesprek te kunnen gaan. Om scholen hierbij te 
ondersteunen, heeft SLO in opdracht van het ministerie van OCW het project Passende 
perspectieven rekenen opgezet.
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Zwakke rekenaars 

hebben leerkrachten 

nodig die weten welke 

rekenvaardigheden zij 

al beheersen, wat ze 

nog moeten leren en 

hoe dat het best lukt

Foto’s: Wilbert van Woensel

zullen willen weten welke andere mogelijkheden 
er zijn. De doelenlijsten en leerroutes van 
Passende perspectieven zijn hiervoor ontwik-
keld. Voor de bovengenoemde vaardigheden 
geeft Passende perspectieven het advies om bij 
zeer zwakke rekenaars eerder het gebruik van 
de rekenmachine in te zetten en in de vrijgeko-
men tijd te gaan werken aan doelen in andere 
domeinen.

Relevante en haalbare doelen 
De rekendoelen worden vastgelegd in het 
groepsplan. Er wordt lesmateriaal gezocht uit de 
methode of andere leermiddelen. Nadat het 
geplande onderwijsaanbod is uitgevoerd, wordt 
dit aanbod geëvalueerd om na te gaan of de 
leerling het gestelde doel heeft bereikt en/of de 
leerroute juist is ingeschat, of dat er tóch een 
andere leerroute gewenst is. Het is de kunst om 
in elk leerjaar dat te doen wat haalbaar is en dit 
steeds goed over te dragen zodat de leerling 
verder kan werken op de uitgestippelde route, 
zelfs in het voortgezet onderwijs. SLO heeft 
naast Passende perspectieven voor het primair 
onderwijs ook Passende perspectieven voor 
vmbo basis/kader (Schmidt & Brandt-Bosman, 
2017) en het praktijkonderwijs (Boswinkel, 
2015) ontwikkeld.

Signalering
De eerste signalen of een leerling voor Passende 
perspectieven in aanmerking komt, zijn een 

debet aan is dat de kinderen op een lager 
niveau eindigen dan in het cognitieve vermo-
gen ligt. Ook leerlingen met een specifieke 
stoornis zoals dyslexie of dyscalculie horen bij 
deze groep. Het doel is dat deze groep leer-
lingen de doelen alsnog haalt op twaalfjarige 
leeftijd;

• Groep 2 bestaat uit leerlingen met een 
lagere intelligentie die over de gehele linie op 
een lager rekenniveau eindigen dan de 
gemiddelde leerlingen. Deze groep behaalt 
de doelen in het vervolgonderwijs (vmbo);

• Groep 3 bestaat uit leerlingen die vanwege 
hun intelligentie – vaak in combinatie met 
gedrags- en sociale problematiek – drie of 
meer leerjaren leerachterstand oplopen in het 
basisonderwijs. Deze groep behaalt referen-
tieniveau 1F – al dan niet op onderdelen – in 
het vervolgonderwijs (praktijkonderwijs).

Beredeneerde keuzes maken
Passende perspectieven is een hulpmiddel om 
het onderwijs beter af te stemmen op de leerbe-
hoefte van de leerlingen. Het helpt je berede-
neerde keuzes te maken. Zwakke rekenaars 
hebben vaak langdurig gewerkt aan de reken-
vaardigheden optellen, aftrekken en vermenig-
vuldigen uit het domein getallen. Zo kunnen er 
doelen uit andere domeinen en de bovenbouw 
bij ingeschoten zijn. Leerkrachten en intern 
begeleiders die zich afvragen hoe zinvol de 
aandacht voor deze rekenvaardigheden is, 
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structurele rekenachterstand van minimaal twee 
jaar en minstens drie keer achter elkaar een 
E-score. Naar aanleiding hiervan analyseren en 
interpreteren de leerkrachten en intern begelei-
der de resultaten op de laatste Cito- en metho-
detoetsen. Eventueel vindt er nog een aanvul-
lende rekentest plaats, bijvoorbeeld de 
‘Profieltoets rekenen’ (Danhof, Bandstra, & 
Hofstetter, 2015) of een klein aanvullend reken-
onderzoek (Logtenberg, 2016) waarbij er 
onder andere wordt gekeken naar de rekenstra-
tegieën, structurele fouten (en toevallige fouten 
of slordigheidsfouten) en in welke rekenonder-
werpen de meeste fouten worden gemaakt. Een 
verkenning dus van de zone van de naaste ont-
wikkeling (Brandt-Bosman & Logtenberg, 2017). 
Leerlingen uit de bovenbouw kunnen zelf goed 
aangeven wat ze wel en niet kunnen en wat ze 
gemakkelijk en moeilijk vinden. Alleen al het 
gesprek met een leerkracht die je rekenproble-
men serieus neemt en samen met jou onderzoekt 
hoe het gaat en waar je bent, vermindert de 
angst om het te proberen.

Gebruik methode
Op basis van de analyse bepalen de leerkrach-
ten en intern begeleider of het einddoel van de 
basisschool – referentieniveau 1F – met behulp 
van de reguliere lessen van de methode voor 
de leerling nog haalbaar is. Zo ja, dan kan de 
leerling de minimumleerlijn van de methode vol-
gen. Acht de school dit niet haalbaar, dan bie-
den de verschillende leerroutes van Passende 
perspectieven uitkomst:
• Leerroute 1: met een aangepast aanbod 

waardoor leerlingen alsnog referentieniveau 1F 
halen aan het eind van de basisschool en dus 
kunnen uitstromen naar vmbo-gt, havo of vwo.

• Leerroute 2: waarbij referentieniveau 1F in 
het vervolgonderwijs gehaald wordt, bijvoor-
beeld aan het eind van het tweede leerjaar. 
Het uitstroomniveau is vmbo-bb, vmbo-kb of 
lwoo.

• Leerroute 3: waarin leerlingen referentieni-
veau 1F op onderdelen niet halen. Het uit-
stroomniveau is praktijkonderwijs/
dagbesteding.

Is de leerling geplaatst in een passende leerroute, 
dan worden de doelen van Passende perspectie-
ven leidend. Uitgangspunt daarbij is dat de leer-
ling aan het eind van de basisschool minimaal 
de doelen van de gekozen leerroute beheerst.

Planning
De doelen kunnen over de resterende tijd 
gespreid worden. Bij de start van bijvoorbeeld 

groep 7 zijn er nog twee schooljaren om de 
doelen die een leerling nog niet beheerst aan te 
bieden en in te oefenen. Deze twee jaren kun-
nen verdeeld worden in bijvoorbeeld acht peri-
odes (vier periodes per jaar). Per periode zijn 
de leeractiviteiten steeds gericht op het bereiken 
van een aantal doelen uit de gekozen leerroute 
(Brandt-Bosman & Logtenberg, 2017). Voor 
diverse rekenmethoden in het primair onderwijs 
zijn bij Passende perspectieven uitwerkingen 
beschikbaar. Hoewel de uitwerkingen onderling 
kunnen verschillen, geldt voor de meeste metho-
den dat er overzichten op opgaveniveau 
beschikbaar zijn per blok, week en les waarin 
staat aangegeven wat Passende perspectieven 
adviseert bij leerroute 1, 2 en 3. In de volks-
mond worden deze uitwerkingen vaak ‘route-
boekjes’ genoemd, maar eigenlijk zijn die uit-
werkingen geen routeboekjes, want de 
uitwerkingen sluiten aan bij de doelen en leer-
routes van het ontwikkelingsperspectief en niet 
bij de methodedoelen.

Doorlopende leerlijn
Bij Passende perspectieven zijn de leerstofinhou-
den van de leerroutes voor het basisonderwijs 
verdeeld over de vier rekendomeinen: getallen, 
verhoudingen, meten & meetkunde en verban-
den. Het aanbod van de inhouden van de 
domeinen is op elkaar afgestemd. In een 
bepaalde fase kunnen bijvoorbeeld 
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bewerkingen met grotere getallen uit het domein 
meten & meetkunde met een rekenmachine 
berekend worden, omdat deze vaardigheden 
bij dezelfde fase in het domein getallen horen. 
Als daar de beheersing van grotere getallen met 
een rekenmachine volstaat, is dat ook in orde 
binnen een ander domein. Bij de overgang 
naar het volgende leerjaar of naar het voortge-
zet onderwijs kan opgenomen worden:
• dat er bij rekenen met een ontwikkelperspec-

tief is gewerkt;
• welke doelen zijn behaald door middel van 

welke leerroute;
• welke leermiddelen succesvol zijn ingezet bij 

het rekenonderwijs aan de leerling.

Het is gewenst dat de informatie specifiek is. 
Bijvoorbeeld informatie over de behaalde doe-
len en de aanpak die werkt (Boswinkel & Van 
Eerden, 2016). Ook is informatie over het han-
delingsniveau waarop een leerling werkt rele-
vant. Een beredeneerde keuze of niet, het is 
van belang dat de behaalde rekendoelen 
gespreksonderwerp zijn bij een ‘warme’ 

overdracht. Scholen die Passende perspectieven 
al gebruiken, zullen al beter weten waarom 
sommige doelen wel en andere niet behaald 
zijn. Bovendien hebben zwakke rekenaars van 
deze scholen eerder en vaker de rekenmachine 
leren gebruiken om belemmeringen bij bereke-
ningen te verminderen. Voor een afgestemd ver-
volg is het goed om te weten dat er keuzes 
gemaakt zijn, welke en waarom, zodat de leer-
ling verder kan op de ingeslagen weg en niet 
(verder) gefrustreerd raakt.

Het lef om te kiezen
Zwakke rekenaars hebben leerkrachten nodig 
die weten welke rekenvaardigheden leerlingen 
al wel beheersen, wat ze nog moeten leren en 
hoe dat het best lukt. Het lef om voor Passende 
perspectieven te kiezen, ligt bij het team. 
Daarom tot slot nog een paar aanbevelingen:
• Stel vast of het team in staat is om 

met Passende perspectieven te wer-
ken. Dit gaat ook over de visie op rekenon-
derwijs en het omgaan met zwakke rekenaars 
daarbinnen. Welke consequenties verbind je 
daaraan? Is de benodigde kennis 
aanwezig?;

• Zorg voor een warme overdracht 
tussen alle leerjaren 5, 6, 7 en 8 binnen het 
basisonderwijs en tussen het primair en het 
voortgezet onderwijs;

• Plaats zwakke rekenaars altijd op 
de gespreksagenda en bespreek/evalu-
eer een aangepaste leerroute;

• Ga voor continuering van de didac-
tiek. Mag een leerling bijvoorbeeld nog met 
materialen rekenen, mag hij de rekenmachine 
gebruiken en wanneer of moet hij al op for-
meel niveau rekenen? ● 

• Boswinkel, N., Buijs, K., Noteboom, A., & Os, S. van (2012). Passende perspectie-
ven – rekenen: Wegwijzer, doelenlijsten, overzichten van leerroutes op A3-formaat 
en profielschetsen. Enschede: SLO.

• Boswinkel, N. & Buijs, K. (2014). Passende perspectieven – rekenen voor leerlingen 
die 1F niet halen. Volgens Bartjens, 33 (2), 95-104.

• Boswinkel, N. & Eerden, Y. van (2016). Passende Perspectieven 1. Volgens Bartjens, 
35 (3), 32-35.

• Boswinkel, N. & Eerden, Y. van (2016). Passende Perspectieven 2. Volgens Bartjens, 
35 (4), 32-35.

• Boswinkel, N., Brandt, R., & Os, S. Van (2015). Passende perspectieven rekenen 
(leerroutes praktijkonderwijs). Enschede: SLO.

• Brandt-Bosman, R. & Logtenberg, H. (2017). Passende Perspectieven rekenen in de 
overgang van po naar vmbo. Volgens Bartjens - ontwikkeling van onderzoek, 36 
(5), 52-59

• Danhof, W., Bandstra, P., & Hofstetter, W. (2015). Rekendrempels nemen. Volgens 
Bartjens, 34 (3), 4-7.

• Logtenberg, H. (2011). Het reken(werk)gesprek. Zorg Primair, 10 (7), 10-13.
• Schmidt, V. & Brandt-Bosman, R. (2017). Passende perspectieven vmbo b/k (leerrou-

tes rekenen). Enschede: SLO.

LITERA 
TUUR!

VERDER 
LEZEN!

• www.passendeperspectieven.slo.nl
• www.masterplandyscalculie.nl

Dit artikel is een bewerking 
van het artikel ‘Passende per-
spectieven rekenen in de 
overgang van po naar vmbo’ 
van Ria Brandt-Bosman en 
Henk Logtenberg (2017) in 
Volgens Bartjens – ontwikke-
ling en onderzoek, 36 (5), 
52-59.

21JSW 10 juni 2017


