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In het kleuteronderwijs is het van groot belang dat er voldoende tijd wordt ingeruimd voor 

begripsvorming en niet te snel wordt overgegaan naar een te hoog abstractieniveau. In dit 

artikel laat de auteur zien dat het maken van groepsplannen leerkrachten kan helpen bij het 

kiezen van doelen en inhouden die aansluiten bij de kinderen.

De veelgehoorde ‘klacht’ dat de Citotoets 
voor kleuters te abstract is, maakt dat veel 
leerkrachten de leerstof op een hoog ab-
stractieniveau aanbieden, bijvoorbeeld een 
werkblad met de opdracht: ‘teken een schaal 
met meer appels’. Als reden hiervoor wordt 
aangevoerd dat de toets tenslotte ook op 
papier gemaakt moet worden. Echter, het 
maken van werkbladen lukt alleen als de leer-
ling zich het desbetreffende concept eigen 
heeft gemaakt. Werkbladen zijn meer een 
verwerking (toepassen van het geleerde) dan 
begripsvormend omdat leerlingen niet tot 
nauwelijks kunnen manipuleren op papier.  
Het is wel de bedoeling om door het jaar heen 
de leerstof op een steeds hoger abstractieni-
veau aan te bieden. Daarbij is het essentieel 
om het aanbod af te stemmen op het reken-
niveau van de leerling. Rekendoelen op een te 
hoog abstractieniveau aanbieden zonder dat 
de begripsvorming voldoende van de grond is 
gekomen, leidt tot een trucmatige aanpak van 
een rekenprobleem. Het is daarom belangrijk 
om het rekenniveau van de leerlingen in kaart 
te brengen en daarop aan te sluiten. 

Je kunt een kant van de weegschaal aanvul-
len met gewichtjes totdat de weegschaal in 
balans is (oplossingsstrategie), maar als de 
leerling geen idee heeft hoe en waarom je 
weegt (begripsvorming), dan zal hij of zij de 
begrippen zwaarder en lichter niet kunnen 
toepassen. Als leerkrachten gebruik maken 
van groepsoverzichten en groepsplannen 
rekenen, krijgen zij de verschillende niveaus 
van kinderen steeds beter in beeld en kun-
nen zij het onderwijs beter afstemmen op 
wat de kinderen laten zien en nodig hebben. 

Belangrijk om mee te nemen:
-  Stel in het groepsplan hoge, maar wel realistische doelen en 

blijf kinderen uitdagen
-  Stem af op het handelingsniveau van de leerling en maak 

een overstap naar een hoger abstractieniveau als de leerling 
de voorgaande fase voldoende beheerst. 

Wie, wat en hoe
Het doel van het groepsplan in groep 1 en 2 is het halen van hoge 
doelen door af te stemmen op het rekenniveau en de onderwijsbe-
hoeften van de groep. De leerkracht formuleert voor de verschillende 
groepsplanperioden specifieke rekendoelen voor de verschillende 
(sub)groepen in de klas. Vervolgens bepaalt de leerkracht voor de 
verschillende (sub)groepen, wat zij nodig hebben (aanbod) om die 
doelen te halen. In groep 1 en 2 werken de meeste leerkrachten niet 
met een methode die per periode voorschrijft welke doelen gehaald 
moeten worden en welke rekenactiviteiten daarbij uitgevoerd moeten 
worden. De leerkracht moet zelf een beredeneerd aanbod uitstippe-
len dat aansluit bij het niveau van de leerlingen. Bij het maken van 
het groepsplan wordt de leerkracht gestimuleerd te beschrijven:
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     Afstemmen op kleuters 
Groepsplan rekenen in groep 1 en 2

1.  welke leerlingen in de klas zitten ( het rekenniveau in beeld) 
2. welke nieuwe doelen zij de komende periode wil bereiken met de 

verschillende subgroepen (als onderdeel van de totale rekenlijn 
van groep 1 en 2) 

3.  welke activiteiten zij aan gaat bieden om de doelen te bereiken 
4.  wat ze extra doet voor de subgroepen met leerlingen met speci-

fieke onderwijsbehoeften.

Voor veel scholen is dit een omslag in het denken. Voorheen lag de 
nadruk bij de voorbereiding van een thema op het zoeken van reken-
activiteiten voor de oudste en jongste kleuters die aansloten bij het 
thema en globaal bij het rekenniveau van de groep.

Leerlingen in beeld
De eerste stap bij het opstellen van een groepsplan is het in beeld 
brengen van de klas en de verschillende leerlingen. Op basis van de 
rekenvaardigheid van de leerlingen worden subgroepen geformeerd. 
Dit zijn er vaak 3 per jaargroep: een basisgroep, een gevorderde groep 
met kinderen die meer aankunnen en een intensieve groep met kin-
deren die extra ondersteuning nodig hebben om de doelen te halen.  
Kinderen met een vergelijkbaar rekenniveau komen bij elkaar in een 
subgroep. Dit kan ook jaargroepoverstijgend. Door subgroepen te 
formeren kun je gerichte doelen opstellen en je onderwijs gericht 
afstemmen op het rekenniveau en de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen in die subgroep. Dit kan door bijvoorbeeld instructietijd 
te verlengen, extra oefenmomenten in te bouwen of uitdagende ver-
rijkingsopdrachten aan te bieden. Voor elke subgroep wordt dit uit-
gewerkt.

Toetsen en registreren
Op veel scholen wordt gebruik gemaakt van 
het Cito Rekenen voor kleuters. De A t/m E of 
I t/m V-score geven een algemeen beeld van 
het rekenniveau, maar laten niet zien wat leer-
lingen kennen en kunnen. De Cito-toets geeft 
weinig concrete informatie over waar je met 
leerling mee aan de slag moet gaan. Dat is 
overigens ook niet het doel van de Citotoets.  
Naast de Citotoets wordt op veel scholen 
een ontwikkelingsvolgsysteem zoals KIJK! 
of het OVM gebruikt. Met deze instrumen-
ten breng je in beeld welke kennis en vaar-
digheden de leerling al wel of nog niet on-
der de knie heeft. Je kunt de score van een 
leerling vergelijken met de score van leer-
lingen van eenzelfde leeftijd. Deze lijsten 
worden vaak vooral gebruikt om ouders te 
informeren en veel minder om doelen of 
het aanbod mee af te stemmen, terwijl ze 
daar wel een mooi uitgangspunt voor zijn. 
Naast de Cito en de ontwikkelingsvolgsyste-
men zijn er ook registratielijsten bij reken-
materialen, zoals de kleutermappen bij de 
rekenmethodes. Het zijn vaak checklijsten 
die enerzijds scoren welke domeinen en 
welke doelen aan de orde zijn geweest in 
een thema en aan de andere kant scoren of 
de leerling een bepaald doel onder de knie 
heeft. Deze overzichten geven minder in-
zicht in wat leerling al beheerst binnen een 
bepaalde leerlijn omdat de leerkracht alleen 
specifieke doelen scoort.

Belangrijk om mee te nemen: 
-  Combineer de instrumenten/ en bron-

nen op school die informatie bieden 
over het rekenniveau en de onderwijs-
behoeften rekenen van de leerlingen.

-  Beschrijf het rekenniveau en de on-
derwijsbehoeften zo rekenspecifiek 
mogelijk in het groepsoverzicht.

-  Formeer subgroepen met leerlingen 
die qua rekenniveau bij elkaar passen.

-  Blijf observeren om de onderwijsbe-
hoeften steeds nauwkeuriger in beeld 
te krijgen.

Concrete doelen stellen
Essentieel onderdeel van het groepsplan 
zijn de rekendoelen. De rekendoelen van de 
verschillende groepsplannen door het jaar 

 

Zelf handelend bezig zijn
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Belangrijk om mee te nemen: 
-  Bepaal welke doelen de leerlingen aan het einde van groep 

doelen ze minimaal moeten beheersen om de einddoelen te 
kunnen halen in de beschikbare tijd 

-  Stem de doelen af op de subgroepen op basis van de evalu-
atie van het vorige groepsplan, toets-, en observatiegegevens 
(uit een ontwikkelingsvolgmodel). 

Leerzame activiteiten
Als de doelen voor de verschillende subgroepen geformuleerd zijn, 
is de volgende stap om het aanbod uit te werken. De voorbereiding 
van een thema is het moment om de juiste activiteiten te koppelen 
aan de doelen. Leerlingen actief maken en zelf laten ontdekken is es-
sentieel. Denk bij de voorbereiding van het thema aan rekenen in de 
ontdekhoek, de bouwhoek, de huishoek, het speellokaal, het plein, 
de zandtafel of zandbak en met ontwikkelingsmateriaal of rekenspel. 
Je hoeft als leerkracht bij veel activiteiten niet steeds aanwezig te zijn. 
Door kleine groepjes leerlingen aan de slag te zetten worden leerlin-
gen zelfstandiger, onderzoekender en ziet de leerkracht dat leerlin-
gen de meeste principes vaak al zelf ontdekken. Het is wel essentieel 
om de kinderen aan de slag te zetten met een goede startvraag, een 
mooie probleemsituatie of een gerichte opdracht en hen voldoende 
materiaal te geven om zo’n 15 minuten aan de slag te kunnen. Bij het 
langslopen moet je als leerkracht het doel in de gaten te houden en 
open vragen stellen die de activiteit van de leerling verder verdiepen. 
De intensieve subgroep heeft vaak wel gerichte instructie nodig. Eva-
lueer een activiteit door het geleerde expliciet te maken: ‘Vandaag 
hebben jullie geleerd hoe je een plattegrond van je bouwwerk kunt 
maken. Waar moet je dan op letten?’

heen vormen samen het beredeneerd aan-
bod. Hierin staat een opbouw in doelen voor 
zowel getalbegrip, meten als meetkunde. Bij-
voorbeeld: de leerlingen kunnen twee hoe-
veelheden (tot en met 10) met elkaar verge-
lijken en aangeven waar meer of minder ligt. 
Bij sommige materialen is een beredeneerd 
aanbod opgenomen, zoals bij Piramide of de 
voorloper van Wizwijs. Scholen die werken 
met bronnenboeken of materialen waarbij 
de thema’s en doelen vrij gepland kunnen 
worden, zullen zelf rekendoelen moeten for-
muleren voor de verschillende groepsplan-
perioden. Praktisch hulpmiddel hierbij is het 
overzicht met rekendoelen voor het jonge 
kind van SLO. De vraag die steeds in de ga-
ten gehouden moet worden, is: ‘Wat moeten 
kinderen kennen en kunnen aan het einde 
van groep 2?’ Stem dit af met de leerkracht 
van groep 3.’

Verschillende groepsplan periodes
Afhankelijk van de afspraken binnen de 
school worden 2, 3 of 4 groepsplanperio-
den per schooljaar ingepland. Hoe langer de 
groepsplanperiode, hoe lastiger het is om op 
het halen van concrete doelen te sturen. Veel 
praktischer is het om de groepsplandoelen 
om te zetten naar themadoelen of doelen 
voor een beperkte periode, bijvoorbeeld: aan 
het einde van dit thema kunnen de leerlingen 
kunnen meten met een tussenmaat (touw-
tje), kunnen de leerlingen bij een hoeveel-
heid tot en met 12 het juiste cijfersymbool 
leggen. Door kortere perioden aan te houden 
kun je de doelen op de subgroep afstemmen 
en gericht sturen op het halen van de doe-
len. Gedurende het thema zijn de doelen 
concreet, kan de leerkracht gericht observe-
ren en bijsturen als leerlingen de doelen niet 
dreigen te halen of juist uitbouwen als leer-
lingen veel meer aan kunnen.

De groepsplandoelen zijn doelen die zo-
veel mogelijk aansluiten bij de zone van de 
naaste ontwikkeling van de leerlingen in de 
subgroep. Maar, om een soepele overgang 
te krijgen naar groep 3, moeten wel steeds 
hoge nieuwe doelen geformuleerd worden. 
Dat is echter iets anders dan forceren of over 
de hoofden heen praten.

2 moeten beheersen en bepaal per groepsplanperiode welke 
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Voor de kinderen met een voorsprong moet gericht gezocht worden 
naar activiteiten op een hoger abstractieniveau of complexere vraag-
stukken die het thema verder verdiepen (zie hiervoor ook het artikel 
‘Even denken…’ van Ans Veltman op pagina 8 van dit nummer en 
het artikel ‘Kleuteren op niveau’ van Dolf Janson in Volgens Bartjens, 
september 2012).
 

Belangrijk om mee te nemen:
-  Biedt de verschillende subgroepen gerichte activiteiten aan 

die het halen van de doelen ondersteunen
- Plan voldoende rekentijd in, minimaal 20 minuten per dag
-  Kies activiteiten die de kinderen de ruimte geven om zelf 

actief aan de slag te gaan met een rekenaspect en gebruik 
daarbij alle mogelijkheden van het lokaal en de school.

-  Observeer en stuur gericht op basis van het doel van de acti-
viteit, met de initiatieven van de leerlingen als uitgangspunt.

Doelgerichte evaluatie
De evaluatie is een belangrijk onderdeel van het groepsplan. Met de 
evaluatie bepaal je welke leerlingen welke doelen wel of niet gehaald 
hebben. Omdat in het groepsplan per subgroep gerichte doelen ge-
formuleerd zijn, is het mogelijk doelgericht te evalueren. Gedurende 
het thema, tijdens de uitvoering van de rekenactiviteiten, verzameld 
de leerkracht een heleboel informatie over de rekenvaardigheid van 
de leerlingen. Met deze gegevens kan meteen ook een ontwikkelings-
volgmodel aangevuld worden. Op die manier komen de ontwikke-
lingslijnen regelmatig terug en kunnen meteen de doelen van het 
volgende groepsplan afgestemd worden op het niveau van de leerlin-
gen in de subgroep. 

Belangrijke vragen bij het evalueren van het groepsplan zijn: Hebben 
de leerlingen de beschreven doelen gehaald? Zo ja, wat bleek succes-
vol en zou de komende periode doorgezet kunnen worden? Zo nee, 
wat bleek minder succesvol en moet het komende groepsplan bij-
gesteld worden? Wat hebben we gedaan en wat gelaten? Welke leer-

lingen hebben nog specifieke onderwijsbe-
hoeften die meegenomen moeten worden? 
De informatie uit de evaluatie is zo weer de 
beginsituatie voor een nieuw groepsplan. De 
nieuwe doelen worden daar weer op afge-
stemd.de evaluatie is zo weer de beginsitu-
atie voor een nieuw groepsplan. 

Belangrijk om mee te nemen:
-  Observeer gedurende de hele groeps-

planperiode om informatie te verza-
melen over de leerlingen

-  Evalueer de thema’s en het groeps-
plan op basis van de doelen die zijn 
opgesteld

-  Formuleer wat effectief bleek en wat 
minder en gebruik deze informatie op 
om een volgend groepsplan nog effec-
tiever te maken.

Door een praktisch groepsplan op te stellen 
dat aansluit bij de ontwikkeling van de leer-
lingen, geeft het groepsplan de leerkracht 
praktische handvatten om doelgericht aan 
het werk te gaan. Afstemming tussen duo-
partners in een klas kan zo gericht plaatsvin-
den. Het groepsplan zal zo zeker geen docu-
ment worden dat in de la beland.

De auteur is senior rekenadviseur bij Giralis-
groep.
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