
REKENZORGEN 

HIATEN AANPAKKEN IN EEN 
VEILIGE REKENLES 
Halverwege het schooljaar kwam ze als 

nieuwe leerling binnen in groep 7. Nog 

maar een week daarvoor woonde ze in een 

grote stad, waar ze meer thuis te vinden 

was om voor haar vader en drie broertjes 

te zorgen dan dat ze naar school ging. Haar 

verhuizing naar een pleeggezin in een klein 

dorpje was een grote overgang. Gelukkig 

werd ze daar op de vreemde school door 

meester Geert warm welkom geheten. 

Rekenhiaten 

Geert merkte dat ze zich al gauw op haar 

gemak begon te voelen in de groep. Het 

leek haar goed te doen dat ze niet meer 

al haar tijd en aandacht in zorgen maar in 

leren mocht stoppen. Maar zorgen waren 

er wel, bij Geert. Want hij merkte dat ze bij 

rekenen niet goed mee kon komen. 

Bij veel onderwerpen ontbrak de basis

kennis: breuken, procenten en het metriek 

stelsel. Bij elke rekenles werd wel een hiaat 

zichtbaar. Geert zocht een manier om hier

mee tijdens de rekenlessen aan de slag te 

gaan. Wantjuist dan bloeide het eerder wat 

teruggetrokken meisje op en liet ze blijken 

dat ze leren fijn vond. 

Hoofdlijnenmodel 

Een handig hulpmiddel bij het aanpakken 

van rekenhiaten is het Hoofdlijnenmodel 

(ERWD-protocol, 2011 ). Dit model bestaat 

uit 4 onderdelen en wordt doorlopen bij 

het aanleren van een nieuw lesstofonder

deeL 

1. Begripsvorming 

(wat weet je al van breuken, waar kom 

je ze tegen in het dagelijks leven, het 

verband leggen met kommagetallen en 

procenten die al bekend zijn) 

2. Ontwikkeling van oplossingsprocedures 

(de tijd nemen om formele rekenproce

dures te ontwikkelen: van pizza's verde

len naar breuken aflezen in een model 

naar een kale som waarin je breuken 

moet optellen door ze gelijknamig te 

maken) 

3. Vlot leren rekenen (veel oefenen met 

de oplossingsprocedures die de leerling 

heeft aangeleerd in hoofdlijn 3) 

4. Flexibel toepassen 

(leren toepassen van de geleerde vaar

digheid in nieuwe situaties). 

Rekenhiaten herstellen 

Bron: Protocol ERWD, 2011. 

Toepassing 

Bij het signaleren van hiaten bij een leer

ling, is het van belang te weten in welke 

hoofdlijn het probleem zit, want daar moet 

hersteld worden. Geert ontdekte dat er bij 

zijn nieuwe leerling veel hiaten zaten in het 

begrip van lesstofonderdelen. Logisch dat 

dit ontbreken van begrip doorwerkte in de 

andere hoofdlijnen. Wanneer een leerling 

niet begrepen heeft wat het concept 

vermenigvuldigen precies inhoudt, zal een 

daarbij behorende oplossingsprocedure 

geen begrip maar een trucje worden. 

Volgens het Hoofdlijnenmodel zullen dan 

bij het lesstofonderdeel 'delen' (dat voort

bouwt op 'vermenigvuldigen') ook hiaten 

gaan ontstaan. 

Bij het werken aan het herstellen van 

hiaten, is het belangrijk dat leerl ingen 

succeservaringen opdoen. Leerlingen met 

hiaten in de rekenkennis hebben immers 

ervaringen achter de rug waarbij de reken

ontwikkeling niet soepel verliep. Bij leer

lingen die zich bovendien zorgen maken 

over hun thuissituatie, kunnen succeserva

ringen juist extra motiverend werken. Want 

succeservaringen geven zelfvertrouwen en 

reken plezier. 

Oplossing 

En de nieuwe leerl ing in groep 7? Eerlijk 

gezegd bestaat ze niet, net zomin als 

meester Geert. Deze leerling is ontstaan uit 

herinneringen aan zorgleerlingen die ik de 

afgelopen jaren les heb gegeven en die op 

mij een grote indruk hebben achtergelaten. 

Het wegnemen van hun zorgen kon ik als 

leerkracht niet, wel kon ik hen een veilige 

lessituatie bieden en hun rekenontwikke

ling weer op gang brengen en voortzetten. 

Ook dat leidt naar een oplossing. Of zoals 

Loesje zegt: "Zorgen moet je doen, niet 

maken!" 

Suzanne Sjoers is senior consultant bij CPS 
Onderwijsontwikkeling en advies (www.cps.nl) 
en plusleerkracht rekenen op een basisschool. 
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