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Voorwoord  
 

Voor u ligt het rekenbeleidsplan van Het Praktijkcollege Centrum te Rotterdam voor de schooljaren 

2018 t/m 2022. Dit rekenbeleidsplan geeft inzicht in hoe het rekenonderwijs vormgegeven wordt 

binnen onze school en hoe er de komende jaren gewerkt zal worden aan een verbetering van de 

rekenvaardigheden van onze leerlingen. De wijze waarop ons rekenonderwijs wordt verzorgd is het 

resultaat van alle ontwikkelingen en verbeteringen die de afgelopen schooljaren zijn doorgevoerd. 

Dit beleidsplan zal jaarlijks worden geëvalueerd en indien nodig bijgesteld worden, zodat de beoogde 

doelen behaald kunnen worden. 

 

Het vorige rekenbeleidsplan (2014 – 2018) is geëvalueerd en herschreven door de locatieleider, de 

teamleider en de intern leerlingbegeleider. Het plan dat voor u ligt is dan ook gestoeld op het 

voorgaande rekenbeleidsplan, waarbij ontwikkelingen en wijzigingen doorgevoerd zijn. 

 

Voorafgaand aan het herschrijven van het beleidsplan is onderzoek gedaan naar de huidige situatie. 

Vanuit de huidige situatie, de missie en visie van de school en de gewenste situatie zijn er een aantal 

korte en lange termijn doelen opgesteld om het overkoepelende doel, het verhogen van het 

rekenniveau van de leerlingen, te ondersteunen. Deze doelen zijn toegespitst op de leerlingen, het 

onderwijs in het algemeen, de toetsing en de deskundigheid van het personeel. De doelen kunnen 

als leidraad van dit rekenbeleidsplan worden gezien.  

 

Het hele team van HPC Centrum heeft een bijdrage geleverd aan dit plan, waardoor het een plan van 

alle teamleden is geworden.  

 

Wij wensen u veel leesplezier toe. 

 

Jamie Visser, Jessica Jansen en Toesja Klein 

HPC Centrum 
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Inleiding  

  

Het huidige rekenbeleidsplan voor de schooljaren 2018 – 2022 is een vervolg op het vorige 

beleidsplan en bevat wijzigingen en ontwikkelingen die met behulp van het vorige plan zijn 

doorgevoerd binnen het rekenonderwijs van onze school. In het rekenbeleidsplan wordt beschreven 

hoe het rekenonderwijs de komende jaren wordt vormgegeven, hoe een doorlopende leerlijn in ons 

rekenonderwijs wordt gecreëerd en hoe alle docenten dezelfde (reken)taal kunnen spreken. Wij 

vinden het van essentieel belang dat leerlingen rekenhandelingen en –strategieën kunnen 

(her)kennen en toepassen in de dagelijkse praktijk. Rekentaal en ervaring met rekenen (doen en 

handelen) met rekenkundige begrippen is het fundament van de rekenkundige ontwikkeling. Leren 

rekenen en getalbegrip zijn nodig om grip te hebben op de wereld en om deze te begrijpen. Pas dan 

worden leerlingen baas van hun wereld. Wij besteden veel energie en tijd aan het functioneel 

rekenen, zodat leerlingen uiteindelijk zelfstandig kunnen participeren in de samenleving en op de 

arbeidsmarkt.   

 

Het rekenbeleidsplan is als volgt opgebouwd: 

 Een beschrijving van het schoolprofiel; 

 De huidige situatie van het rekenonderwijs op HPC Centrum; 

 Doelstellingen voor ons rekenonderwijs en voor onze leerlingen; 

 De organisatie en taakverdeling van ons rekenonderwijs; 

 De wijze waarop geëvalueerd en gemonitord wordt. 
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1. Schoolprofiel 
 

HPC Centrum stond tot voor kort (juli 2017) bekend als LMC Praktijkonderwijs Schietbaanstraat. HPC 

Centrum is een school voor praktijkonderwijs. Dit is bedoeld voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar 

die ondersteuning nodig hebben bij het leren en beter leren in de praktijk dan alleen uit een boek. 

Praktijkonderwijs is net als het VMBO een vorm van voortgezet onderwijs. Het duurt vijf jaar en 

wordt in Nederland op ongeveer 170 praktijkscholen verzorgd. Het praktijkonderwijs leidt leerlingen 

op voor wonen, werken, burgerschap en vrije tijd. Onder HPC vallen drie scholen voor 

praktijkonderwijs, waarvan twee scholen zich in Rotterdam-zuid bevinden en één locatie in het 

centrum staat. Elke school heeft zijn eigen karakter met een eigen team en leerlingen. Waar mogelijk 

werken de scholen samen en versterken zij elkaar. 

 

1.1 Algemene beschrijving van HPC Centrum 
 

HPC Centrum is een kleinschalige school in het centrum van Rotterdam. De school telt bijna 200 

leerlingen. De klassen bestaan uit maximaal 16 leerlingen en iedere klas heeft een eigen mentor 

toegewezen gekregen die het aanspreekpunt vormt voor de leerlingen en de ouders/verzorgers. 

Daarnaast stimuleert de mentor de werkhouding van de leerling en stelt hij samen met de leerling 

het Individueel Ontwikkel Plan (IOP) op. De leerlingen krijgen les op hun eigen niveau. Bij alle vakken 

wordt continu gedifferentieerd tussen de verschillende niveaugroepen waarin de leerlingen werken. 

Ons onderwijs valt daarom ook wel onderwijs op maat te noemen. De school bereidt de leerlingen 

voor om zo zelfstandig mogelijk deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Elke leerling heeft een 

talent en wil dit graag laten zien. Onze school wil de leerlingen graag helpen bij het ontdekken en 

ontwikkelen van hun talenten. Voor iedere leerling wordt daarom een passende leerroute 

samengesteld om zo iedere leerling de kans te geven zijn vaardigheden en talenten te ontwikkelen.  

 

Leerlingen starten op onze school in het eerste leerjaar, tenzij het om zij-instromers gaat. Op basis 

van de adviezen van de basisschool en de resultaten van toetsen en tests die direct na de 

zomervakantie worden afgenomen, wordt bekeken in welke niveaugroep een leerling hoort. De 

leerlingen krijgen diverse vakken aangeboden, zoals rekenen, Nederlands, Engels, cultuur en 

maatschappij, sociale vaardigheden, ICT, beeldende vorming  en lichamelijke opvoeding. Daarnaast 

biedt onze school vier praktijkvakken aan, wat tevens de uitstroomrichtingen zijn. Deze vakken zijn 

detailhandel, horeca, techniek en zorg & welzijn. Aan het eind van het derde leerjaar kiest de leerling 

één praktijkvak waarin hij zich wil specialiseren en waarin hij uiteindelijk zal uitstromen. Het doel van 

praktijkonderwijs is namelijk dat leerlingen uitstromen naar een betaalde baan. Naast dat de 

leerlingen deze praktijklessen op school volgen, lopen zij ook stage. Stage start al in het eerste 

leerjaar in de vorm van een interne stage. Vanaf het tweede leerjaar gaan de leerlingen één dag 

extern stage lopen. In de leerjaren die daarop volgen komt er steeds één stagedag bij, waarin de 

leerlingen hun beroepsvaardigheden kunnen oefenen in de praktijk. Uiteindelijk is het doel dat de 

leerlingen zich zelfstandig staande kunnen houden in de huidige maatschappij en in staat zijn om een 

betaalde baan te bestendigen. 
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1.2 Beschrijving van het team 
 

Het team bestaat uit 32 personeelsleden, bestaande uit 14 docenten, vier onderwijsassistenten, vier 

jobcoaches, twee administratief medewerkers, een conciërge, vier zorgmedewerkers, een 

kantinemedewerker en twee MT-leden (locatieleider en teamleider). De meeste docenten zijn 

tegelijkertijd ook mentor. Elke klas heeft een vaste mentor voor twee jaar waar de leerlingen 

wekelijks veel les van krijgen. De mentor onderhoudt het contact met de leerlingen en 

ouders/verzorgers. In de lessen worden de docenten regelmatig ondersteund door 

onderwijsassistenten. Het kan zijn dat een leerling ergens speciale hulp of begeleiding bij nodig heeft 

die de mentor niet kan bieden. Als dit zo is, bespreekt de mentor dit met het 

schoolondersteuningsteam. Dit team bestaat uit een zorgcoördinator, intern leerlingbegeleider, 

orthopedagoog of psycholoog, schoolmaatschappelijk werker, logopediste en het management. Zij 

komen elke week bij elkaar voor het schoolondersteuningsoverleg. Tijdens dit overleg wordt door de 

verschillende disciplines beoordeeld welke extra hulp nodig is voor een leerling en hoe dit het beste 

geregeld en ingezet kan worden. Soms kan die hulp op school worden aangeboden, maar het is ook 

mogelijk dat er een hulpverlener van buiten de school ingeschakeld wordt. In dat geval kan het 

Zorgadviesteam (ZAT) ingeschakeld worden, wat bestaat uit een netwerk van externe deskundigen. 

Naast de mensen van het ondersteuningsteam bestaat het ZAT uit een schoolarts, de 

leerplichtambtenaar, de wijkagent en andere hulpverlenende instanties.  

 

1.3 Leerlingenpopulatie 
 

Om toegelaten te worden tot het praktijkonderwijs hebben leerlingen een toelaatbaarheids-

verklaring (TLV) nodig en moet er sprake zijn van leerachterstanden van minimaal 50% op het gebied 

van taal en rekenen ten opzichte van leeftijdgenoten. De school wordt door zowel autochtone als 

allochtone leerlingen bezocht. Er is sprake van een multiculturele populatie. Dit houdt in dat de 

leerlingen uit diverse sociale, economische en culturele achtergronden komen en een deel van de 

leerlingen een NT2 leerling is. Dit houdt in dat het Nederlands als tweede taal gehanteerd wordt en 

niet de moedertaal is die thuis wordt gesproken. Een groot aantal ouders heeft van oorsprong een 

andere moedertaal en bij veel van onze leerlingen heerst thuis een andere taal- en cultuursfeer. Dit is 

meer dan de helft van de schoolbevolking en is verdeeld over minimaal 13 nationaliteiten. De 

leerlingen zijn afkomstig uit diverse Rotterdamse wijken, maar komen voornamelijk uit het Nieuwe 

Westen, Middelland en Delfshaven.  

 

 

1.4 Schoolgrootte 
 

HPC Centrum is een kleine school met bijna 200 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 14 

groepen, waarvan twee eerstejaars-, drie tweedejaars-, drie derdejaars-, twee vierdejaars- en vier 

vijfdejaars klassen. Een klas bestaat uit maximaal 16 leerlingen. De docenten die de lessen verzorgen 

aan deze groepen werken nagenoeg allemaal fulltime. Doordat het een kleine school is, kennen de 

leerlingen en docenten elkaar snel, wat bijdraagt aan een open en betrokken sfeer. 
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1.5 Missie en visie 
 

HPC Centrum ontleent haar missie in de eerste plaats aan de missie van LMC VO. Deze missie geeft 
aan dat zij werkt op basis van interconfessionele en algemeen bijzonder grondslag. LMC VO biedt 
onderwijs dat goed aansluit op het ontwikkelingsniveau van haar leerlingen en stelt hen in staat om 
een eigen plaats te verwerven in de maatschappij. Zij streeft naar het hoogste leerrendement voor 
iedere leerling.  
LMC VO streeft er niet alleen naar om het beste uit haar leerlingen te halen, maar past haar principes 
ook toe op haar personeel. Ook medewerkers worden gestimuleerd om hun talenten te verzilveren. 
Voortdurende educatie staat hoog in het vaandel. De kernwaarden van LMC zijn: 

 We geloven in talenten;  

 We zijn zorgzaam, kleurrijk en gericht op samenwerking; 

 We zijn glashelder en consequent.  
 
Onze school heeft in 2013 samen met het team een missie en visie ontwikkeld voor de school. In de 
visie en missie is concreet beschreven waar het team naartoe wil en waar de school voor staat. Op 
basis hiervan zijn concreet waarneembare werkwijzen, de invulling van het onderwijsprogramma en 
waarneembaar gedrag van zowel het personeel als de leerlingen in de klas en in de school 
beschreven. Het curriculum en de onderwijsorganisatie zijn hierop aangepast. Dit missie-visietraject 
is voorbereid door de onderwijswerkgroep. De OWG heeft het verloop van dit proces met het 
personeel begeleid. Er is bewust gekozen voor deze manier van missie-visieontwikkeling met het 
voltallige team (zowel onderwijs- als onderwijsondersteunend personeel) om het draagvlak voor 
veranderingen zo groot mogelijk te maken.  
 
De missie van HPC Centrum luidt als volgt: 

 HPC Centrum stelt de leerlingen in staat om een succesvolle transitie naar een duurzame plaats 
op de arbeidsmarkt te maken; 

 Na het doorlopen van het praktijkonderwijs kunnen leerlingen zelfstandig en volwaardig 
participeren in onze maatschappij. 

 
De visie van HPC Centrum is als volgt: 

 Wij realiseren onze missie door systematisch en doelgericht te werken aan individuele 
leertrajecten; 

 Wij gaan gesprekken met de leerlingen aan om te bepalen wat iedere leerling nodig heeft om 
zich optimaal te ontwikkelen; 

 Waar nodig betrekt de school externe partijen bij het onderwijstraject; 

 Alle medewerkers van HPC Centrum richten het leerproces zodanig in dat de leerling optimaal 
leert en presteert. 

 
De onderdelen van de missie en visie zijn vertaald naar waarneembare gedragingen en activiteiten. 
Dit is terug te lezen in het missie en visie plan, wat op het schoolnetwerk is in te zien. 
 

Het motto van de school is “Talent in praktijk!”. Ons uitgangspunt is het talent van de leerling. Als 
een leerling weet wat hij echt wil en kan, is hij gemotiveerd om zich daarvoor in te zetten. Wij 
begeleiden onze leerlingen bij het nemen van de eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces. 
Een goede relatie en communicatie met ouders vinden we heel belangrijk en dit is dan ook een 
voorwaarde. Onze leerlingen krijgen les in een kleine groep, op hun eigen niveau en hebben een 
eigen mentor. Samen met de mentor en de ouders maakt de leerling zijn Individueel Ontwikkel Plan. 
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De resultaten van dit Individueel Ontwikkel Plan legt de leerling vast in zijn portfolio. Onze leerlingen 
hebben de mogelijkheid om erkende diploma's (zoals Nederlands, rekenen/wiskunde, Engels etc.) en 
erkende branchecertificaten (zoals VCA, heftruck, lassen, winkelmedewerker etc.) te behalen.  
 

1.6 Onderbouwing vanuit de theorie 
 

Hieronder volgen een aantal verwijzingen naar de theorie, waarbij een koppeling wordt gemaakt 

naar hoe onze school dit ziet of hoe dit al dan niet wordt toegepast binnen ons (reken)onderwijs. 

 

“Rekenen is een vaardigheid die nodig is om in het dagelijks leven goed te kunnen functioneren. 

Gecijferde kinderen en volwassenen kunnen hun reken- en wiskundige vaardigheid gebruiken in hun 

dagelijks leven en werk” (Boekaerts en Simons, 1995).  

 

Als leren niet vanzelf gaat, moet er sprake zijn van een sterke omgeving. Om een vaardigheid te 

beheersen, is het nodig om deze te oefenen. Als je talent hebt voor een vaardigheid is er minder 

oefening nodig dan wanneer het ‘iets onder de knie krijgen’ meer moeite kost en niet of minder 

vanzelf gaat. Voor rekenen is dit niet anders. Kinderen met een normale rekenontwikkeling hebben 

oefening en herhaling nodig om steeds weer iets nieuws te leren en dit te automatiseren. Kinderen 

met leerachterstanden op het gebied van rekenen hebben veel meer ondersteuning, extra oefening, 

hulpmiddelen en support nodig om te vorderen op de rekenwiskundige ontwikkelingslijn. Op het 

praktijkonderwijs ondervinden veel leerlingen moeilijkheden met het vak rekenen. Deze 

moeilijkheden zijn zo divers, dat het ook niet anders kan dan leerlingen op hun eigen niveau te laten 

werken. Door middel van verschillende werkboeken en visueel ondersteuningsmateriaal probeert de 

docent de leerling steeds een stapje verder te helpen. Voor leerlingen die daarnaast nog meer 

begeleiding nodig hebben, wordt RT (remedial teaching) georganiseerd. In het praktijkonderwijs 

moet echter ook aandacht zijn voor de betere rekenaars: de leerlingen met een kleinere 

leerachterstand op het gebied van rekenen. Ook zij willen zich verder ontwikkelen en hebben extra 

oefening en uitdaging nodig, zodat het vak interessant blijft en zij een excellente rekenaar, op 

praktijkonderwijsniveau, kunnen worden.   

 

“Elk kind leert tellen, optellen en aftrekken. En elk kind ontwikkelt begrip van tijd, meten, inhoud en 

wegen. Sommige mijlpalen zijn VOORWAARDELIJK voor een volgende fase. Optellen is voorwaardelijk 

voor vermenigvuldigen. De begrippen “delen en eerlijk delen” zijn voorwaardelijk voor het begrip 

breuken. De route waarlangs kinderen die begrippen ontwikkelen, de diepgang en het tempo zijn per 

kind verschillend” (Dolk, 2005, Protocol ERWD 2011).  

 

Goed rekenonderwijs is, samen met goed taal- en leesonderwijs, van grote invloed op de kansen van 

onze leerlingen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Als een leerling succesvol wil participeren 

op de arbeidsmarkt is het van belang dat hij/zij eenvoudige berekeningen kan maken, zoals bij 

voorraadbeheer, wegen en/of meten in een technisch beroepen of in de horeca. In de detailhandel is 

het ook noodzakelijk dat een leerling goed kan omgaan met geld. Een loonstrookje kunnen lezen en 

begrijpen is belangrijk en om zelfstandig te functioneren in de maatschappij is het ook van belang dat 

de leerling kan budgetteren, betalingen kan doen, enz. Het is dus noodzakelijk en van groot belang 

dat rekenen/wiskunde samen met taal/lezen voortdurend en expliciet aandacht krijgen binnen het 

gehele onderwijsprogramma.   
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Leerlingen zijn verschillend en hebben uiteenlopende mogelijkheden, ook waar het 

rekenen/wiskunde betreft. Met inachtneming van deze verschillen stellen wij dat vrijwel alle 

leerlingen kunnen leren rekenen. Het is vooral de wijze waarop het rekenonderwijs wordt 

aangeboden dat bepaalt hoe succesvol leerlingen in het rekenonderwijs zijn. De transfer van 

rekenvaardigheden naar andere vakken is een belangrijk punt van aandacht. Zowel bij theorie- als bij 

praktijkvakken is het belangrijk dat rekenvaardigheden geïntegreerd aangeboden worden. Wij gaan 

er vanuit dat wanneer rekenonderwijs in een contextrijke omgeving en betekenisvol wordt 

aangeboden, dit de resultaten positief zal beïnvloeden.  

 

De uitgangspunten van dit rekenbeleidsplan zijn als volgt: 

1. Het rekenonderwijsprogramma wordt contextrijk en betekenisvol aangeboden door te werken 

met vooraf vastgestelde thema’s; 

2. Tijdens alle vakken wordt er aandacht besteed aan de benodigde rekenvaardigheden; 

3. Voor iedere leerling wordt er drie keer per schooljaar minimaal één individueel rekendoel 

vastgesteld voor het IOP. Dit wordt afgestemd op de behoefte en de mogelijkheden van de 

leerling en dit wordt geregistreerd in het vastgestelde IOP-format in Profijt; 

4. De individuele rekendoelen worden afgestemd op het uitstroomperspectief en de mogelijkheden 

van de leerling;  

5. Er wordt gebruik gemaakt van effectief rekenonderwijs. De zes kenmerken hiervan zijn: het 

formuleren van ambitieuze doelen, een passend aanbod per leerling/groep realiseren, 

gebruikmaken van effectieve instructies, goed omgaan met verschillen tussen leerlingen, 

effectief gebruik maken van de beschikbare lestijd en toetsing en de vooruitgang bewaken;  

6. Er is aandacht voor convergente en divergente differentiatie. 
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2. Huidige situatie 
 

Binnen HPC Centrum wordt rekenen op twee manieren aangeboden, namelijk tijdens AVO 

(Algemeen Vormend Onderwijs) en tijdens vakspecifiek rekenen. Rekenen tijdens de AVO-lessen 

wordt verzorgd door de mentor. De vakspecifieke rekenlessen worden verzorgd door een docent 

met (vakspecifieke) kennis op het gebied van rekenen. Binnen deze lessen wordt er aan de 

individuele leerdoelen gewerkt en krijgen de leerlingen een programma aangeboden dat, indien 

mogelijk, is afgestemd op de individuele behoefte en wensen van de leerling (het IOP). Bij het 

vaststellen van het IOP zal er indien nodig en mogelijk ook een koppeling gemaakt worden met de 

gesignaleerde behoefte van de leerling op de stageplek. De mentor en de rekendocent stellen in 

overleg met de leerling drie keer per schooljaar het individuele rekenprogramma vast.  

 

2.1 Aanbod en methodeopbouw   
    

Zoals aangegeven wordt rekenen zowel bij de mentor als bij de vakdocent aangeboden. Bij beide 

rekenlessen wordt gewerkt vanuit verschillende methodes. 

 

Strux 

Tijdens de AVO-lessen rekenen wordt sinds 2015 gewerkt met het lesmateriaal van Strux. Van deze 

methode zijn alle beheersingsdoelen en competenties in kaart gebracht en SMART geformuleerd. 

Deze doelen staan ook beschreven in Profijt, zodat deze direct in het IOP van de leerling verwerkt 

kunnen worden. De mentor beoordeelt deze doelen door er een waardering aan te hangen in de 

vorm van sterren. Zodra een boek is afgerond en een bepaald percentage van de doelen is behaald, 

verdient de leerling een certificaat wat toegevoegd kan worden aan het individuele portfolio. Het 

aantal te behalen doelen hangt af van de niveaugroep waarin de leerling zich bevindt. Meer uitleg 

over hoe leerlingen in een niveaugroep worden geplaatst, volgt in paragraaf 2.3. Ieder 

rekenonderdeel is uitgewerkt tot een apart boek. Deze boeken zijn verspreid over de eerste vier 

leerjaren. De verdeling hiervan is in onderstaand schema te zien. 

  

 Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 

Periode 1 Tijd 

Getallen en bewerkingen 

deel 1 

Breuken Lengte, omtrek en 

oppervlakte 

Inhoud 

Periode 2 Getallen en bewerkingen 

deel 2 

Procenten 

Gewicht 

Verhoudingen Meetkunde 1 

Periode 3 Geld Grafieken en 

tabellen 

Verhoudingen in 

verband 

Meetkunde 2 

 

De verdeling van de boeken over de periodes en leerjaren wordt ieder schooljaar geëvalueerd. Indien 

het noodzakelijk wordt geacht om een boek te verplaatsen naar een andere periode of ander 

leerjaar, kan dit gedaan worden in overleg met het MT en de werkgroep die hier verantwoordelijk 

voor is.  
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Deviant 

Tijdens het vakspecifieke rekenen wordt gewerkt met de methode Startrekenen van Deviant. Om dit 

individueler en passender te maken, wordt het werkboek aangevuld met het digitale programma 

Studiemeter. De thema’s en hoofdstukken van het boek komen terug in Studiemeter, waardoor de 

leerling in staat wordt gesteld om (eindeloos) te oefenen met de onderdelen van de verschillende 

hoofdstukken. Daarnaast kunnen de leerlingen via Studiemeter certificaten behalen voor afgeronde 

thema’s, die vervolgens toegevoegd kunnen worden aan het digitale portfolio van de leerling in 

Profijt. Ook voor Deviant zijn de beheersingsdoelen en competenties SMART geformuleerd. De 

persoonlijke leerdoelen worden per periode vastgesteld in het IOP in overleg met de vakdocent en 

de leerling. De behaalde leerdoelen worden gewaardeerd in Profijt. Er gelden afspraken binnen de 

school over de opbouw van de lesmethodes. Aan het begin van ieder schooljaar wordt een toets 

afgenomen om het niveau en het bijbehorende werkboek voor de leerling te bepalen. Daarnaast 

wordt ieder hoofdstuk voorafgegaan aan een instaptoets, zodat de docent en de leerling kunnen zien 

waar de leerling extra hulp bij nodig heeft. Aan de hand van een foutenanalyse en de mogelijkheden 

van de leerling wordt gestart met een hoofdstuk uit het werkboek. Indien een leerling voor de 

instaptoets een acht of hoger haalt, maakt hij/zij het bijbehorende hoofdstuk alleen op Studiemeter. 

Indien het resultaat lager een acht is, maakt de leerlingen ook de bijbehorende oefeningen uit het 

werkboek. Ieder hoofdstuk wordt zowel in het boek als op Studiemeter afgerond met een eindtoets. 

De werkboeken van Deviant kunnen aangevuld worden met oefenmateriaal van Maatwerk en Kr8.  

 

De boeken van Deviant en ondersteunend materiaal van Maatwerk en Kr8 zijn als volgt opgebouwd: 

 

Methode Aanvullende methodes 

 Startrekenen Instap 

 Startrekenen Vooraf Op weg naar 1F deel A + deel B 

 Startrekenen 1F deel A + deel B 

 Startrekenen 2F deel A + deel B (dit boek heeft een 

VO- en mbo-variant) 

 Maatwerk (oefeningen per 

deelgebied) 

 Rekenkr8 deel 1 t/m 8 
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De methode Maatwerk bestaat uit de volgende onderdelen:

 

De methode Rekenkr8 bestaat uit de volgende acht onderdelen: 
 
1. Getalbegrip en tellen; 
2. Optellen en aftrekken; 
3. Deelsommen; 
4. Meetkunde; 
5. Meten; 
6. Verhoudingen; 
7. Informatieverwerking; 
8. Toepassen. 
 
Voor zowel Maatwerk als Rekenkr8 geldt dat de docent onderdelen hieruit kan halen om de leerling 
extra mee te laten oefenen (in de les of als huiswerk). Dit is naar inzicht van de docent. 
 

2.2 Convergente en divergente differentiatie 
 

Differentiëren is het bewust en doelgericht aanbrengen van verschillen in instructie, leertijd of 

leerstof binnen een groep leerlingen, onder andere op basis van hun prestaties. Zo kan er worden 

omgegaan met verschillen in het onderwijs. Daarbij kunnen de verschillen kleiner worden, gelijk 

blijven of zelfs groter worden. De docent stemt zijn/haar onderwijs af op de individuele behoeften en 

niveaus van de leerlingen. Door differentiatie aan te brengen binnen een groep leerlingen biedt dit 

iedere leerling de maximale leerkansen en zullen leerprestaties verhoogd worden.  

 

  

Maatwerk 

  

Deel groen 
  

Instaptoets onderdeel 1 
  

Onderdeel 1: Orientatie in de  
gtallen t/m 10 

  
Eindtoets onderdeel 1 

  
Instaptoets onderdeel 2 

  
Onderdeel 2: Optellen en  

aftrekken t/m 10 
  

Eindtoets onderdeel 2 
  

Instaptoets onderdeel 3 
  

Onderdeel 3: Orientatie en  
bewerking tussen 10 en 20 

  
Eindtoets onderdeel 3 

  

Deel Oranje 
  

Instaptoets onderdeel 1 
  

Onderdeel 1: orientatie in de  
getallen t/m 100 

  
Eindtoets onderdeel 1 

  
Instaptoets onderdeel 2 

  
Onderdeel 2: Optellen en  
aftrekken over het eerste  

tiental 
  

Eindtoets onderdeel 2 
  

Instaptoets onderdeel 3 
  

Onderdeel 3: Optellen en  
aftrekken t/m 100 

  
Eindtoets onderdeel 3 

  

Deel geel 
  

Instaptoets 
  

Onderdeel 1: Breuken en  
Procenten 

  
Eindtoets onderdeel 1 

  
Instaptoets onderdeel2 

  
Onderdeel 2: Tijd 

  
Meten, Lengte, inhoud,  
oppervlakte en gewicht 

  
Eindtoets onderdeel 2 

  

Deel Blauw 
  

Instaptoets 
  

Onderdeel 1:  
Vermenigvuldigen 

  
Eindtoets onderdeel 1 

  
Instaptoets onderdeel 2 

  
Onderdeel 2: Delen 

  
Eindtoets onderdeel 2 

  
Instaptoets onderdeel 3 

  
Onderdeel 3 Orientatie en  

bewerkingen tm 1000 
  

Deel Rood 
  

Instaptoets 
  

Onderdeel 1 Kolomsgewijs  
rekenen en orientatie in de  

grote getallen 
  

Eindtoets onderdeel 1 
  

Instaptoets onderdeel 2 
  

Onderdeel 2 
  

Kommagetallen, geldrekenen  
en zakrekenmachine 

  
Eindtoets onderdeel 2 
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Bij convergente differentiatie wordt er een doel voor de groep als geheel gesteld. Alle leerlingen 

doen mee aan de groepsinstructie en profiteren zodoende van de uitleg van de leerkracht en van 

elkaar.  Deze vorm van differentiatie heeft hoge verwachtingen van (zorg)leerlingen en is er op 

gericht om de verschillen tussen de leerlingen zo klein mogelijk te maken. Bijvoorbeeld: na de 

groepsinstructie gaat de groep de leerstof zelfstandig verwerken, waardoor de docent tijd heeft om 

de risicoleerlingen extra instructie te geven. Risicoleerlingen krijgen dus groepsinstructie én 

verlengde instructie. De instructietijd wordt op deze manier vergroot voor deze leerlingen. Voor de 

leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong is er verdiepingsstof die aansluit op het leerdoel van de 

les. Het verdeelt de klas in drie niveaus: een minimumniveau, een basisniveau en een hoger niveau. 

Het doel is leerlingen zo lang mogelijk mee te laten doen met de groep om hen te laten profiteren 

van de instructie en interactie in de groep. De groep blijft bij elkaar. Hierdoor profiteren alle 

leerlingen optimaal van de tijd die de docent kan besteden aan instructie. Deze vorm van 

differentiatie stelt de docent centraal: deze legt uit en doet voor, oefent samen in en laat dan de 

leerlingen zelfstandig oefenen. Deze manier van werken is zeer effectief en genereert hoge 

leeropbrengsten. Het heterogeen groeperen van leerlingen heeft een positieve invloed op de 

leerprestaties van de gemiddelde en zwakke leerlingen.   

 

Bij divergente differentiatie wordt er zo veel mogelijk aangesloten op de individuele leerbehoeften 

en -niveaus van de leerlingen in de groep. Een voorbeeld hiervan is het leren in niveaugroepen. De 

leerlingen worden op hun eigen niveau aangesproken op het gebied van instructie en verwerking. 

Hierdoor worden de niveauverschillen tussen leerlingen steeds groter. Er is binnen deze vorm van 

differentiëren dan ook geen sprake van een lesdoel dat door de gehele groep behaald dient te 

worden. De docent fungeert als begeleider van het leerproces van de leerlingen. Bij divergente 

differentiatie ontstaat er meer homogeniteit in de instructiegroepen. Uit onderwijskundig onderzoek 

blijkt dat homogene groepen voor de gemiddeld presterende leerlingen geen verschil uitmaakt. Voor 

de beter presterende leerlingen is deze vorm van differentiëren beter, omdat zij niet ‘opgehouden 

worden’ door leerlingen die minder presteren dan zij. Voor de zwakkere leerlingen bestaat het risico 

dat zij minder gaan presteren, omdat zij niet meegetrokken worden door de beter presterende 

leerlingen. Het is dus belangrijk dat de leerlingen voldoende begeleid en uitgedaagd worden. Aan de 

andere kant is het de vraag of het voor zwakkere leerlingen wel zo prettig is om hun hele 

schoolloopbaan meegetrokken te worden met beter presterende leerlingen.  

 

Binnen HPC Centrum is er zowel sprake van divergente als convergente differentiatie. Divergente 

differentiatie bestaat uit het aanbieden van onderwijs op maat, waarbij iedere individuele leerling de 

stof op zijn eigen tempo en niveau doorloopt. Bovendien werken leerlingen bij het vakspecifieke 

rekenen uit verschillende boeken, aansluitend op het niveau. Binnen de AVO-lessen is er meer sprake 

van convergente differentiatie. Alle leerlingen werken uit hetzelfde werkboek en werken dus ook min 

of meer aan dezelfde einddoelen, weliswaar afgestemd op het niveau van de leerling. Zo kan het zijn 

dat een leerling uit de laagste niveaugroep minder doelen hoeft te beheersen dan een leerling uit de 

hoogste niveaugroep. In deze lessen wordt begonnen met een klassikale instructie, waarna sprake is 

van verlengde instructie aan iedere afzonderlijke niveaugroep.   
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2.3 Toetsing en examinering 
 

In de verschillende leerjaren worden diverse toetsen en examens afgenomen om het niveau van de 

leerling te bepalen of de voortgang te meten. In bijlage 2 is te zien in welk leerjaar van de 

schoolloopbaan een toets of examen wordt afgenomen. Aan de hand van de resultaten per periode, 

de toetsgegevens aan het eind van de methode (boek en Studiemeter), de RNT en IVIO score en de 

mogelijkheden van de leerling, worden er opnieuw IOP-doelen opgesteld voor het volgende tijdvak.    

 

RNT 

In de eerste lesweek van het schooljaar wordt bij leerlingen van leerjaar 1 en 2 de RNT 
(RekenNiveauTest) afgenomen. In het vierde leerjaar gebeurt dit in mei/juni en in het vijfde leerjaar 
wordt de RNT afgenomen aan het begin en het einde van het schooljaar. De RNT wordt afgenomen 
via Studiemeter en maakt onderdeel uit van Deviant. Voor het eerste leerjaar wordt de RNT gebruikt 
als nulmeting om het niveau van de leerling te kunnen bepalen. Dit wordt vervolgens verwerkt in het 
IOP van de leerling. In het tweede leerjaar wordt de RNT gebruikt om de voortgang in kaart te 
brengen. In het vijfde leerjaar wordt de RNT op twee momenten afgenomen, namelijk aan het begin 
en aan het eind van het schooljaar. In dit leerjaar geldt de RNT als eindmeting.  De RNT is ontwikkeld 
conform de referentieniveaus 1F, 2F en 3F van de Commissie Meijerink en bestaat uit korte 
rekentaken per niveau en per rekendomein. De RNT test de kennis van de leerlingen binnen de 
domeinen Getallen, Verhoudingen, Meten & meetkunde en Verbanden. De RNT is geen toets, maar 
een diagnostisch meetinstrument om het niveau van de leerling te bepalen en de voortgang te 
meten. Om de resultaten van de leerling niet te laten beïnvloeden door tijdsdruk, geldt er geen 
tijdslimiet voor de test. De RNT heeft een adaptief karakter. De docent bepaalt het startniveau van 
de vragen van de test. De leerling begint de niveautest met vragen op het ingestelde niveau. 
Afhankelijk van de gegeven antwoorden past de niveautest het niveau van de vragen aan het niveau 
van de leerling aan. Zodra een leerling in de niveautest onder 1F-niveau scoort, gaat de leerling 
automatisch verder met de Vooraf-test. Het doel van de Vooraf-test is om te bepalen op welke 
basisvaardigheden een leerling uitvalt. Na afloop van de Vooraf-test kan de docent bepalen op welke 
onderdelen de leerling extra training en begeleiding nodig heeft. De niveautesten zijn dus niet alleen 
geschikt voor het mbo en vo, maar ook uitermate geschikt voor het PrO en het vso. De tijdsduur van 
de test is dus ook wisselend afhankelijk van het niveau van de leerling. Een zwakke rekenaar doet 
gemiddeld 30 minuten over de RNT, waar een sterke rekenaar er gemiddeld 90 minuten over zal 
doen. Na het afronden van de RNT kan de leerling direct een certificaat met zijn uitslag downloaden. 
Voor docenten is er een uitgebreide rapportagemodule beschikbaar, waarmee de resultaten van een 
individuele leerling of een gehele klas inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Deze resultaten staan 
weergegeven in een scoretabel dat is uitgewerkt per rekendomein. De leerling kan een certificaat 
met zijn/haar resultaten downloaden voor het digitale portfolio. Docenten kunnen rapportages 
maken voor de gehele opleiding, per locatie, per sector, per opleidingsniveau. De resultaten kunnen 
ze vervolgens vergelijken met het landelijke gemiddelde of het gemiddelde van een locatie of sector 
binnen de eigen school. De RNT leent zich uitstekend om leerlingen gedifferentieerd naar hun 
einddoel te begeleiden. Wanneer met behulp van de RNT het startniveau van de leerling is bepaald, 
kan de docent het individuele vervolgtraject bepalen. Op basis van de individuele startniveaus van de 
leerlingen kan hij doelmatig en efficiënt inspelen op verschillen tussen leerlingen. De docent kan 
zodoende een onderwijsprogramma samenstellen om de rekenachterstand van de leerling weg te 
werken, het rekenniveau van de leerling op peil te brengen of het rekenniveau van de leerling te 
onderhouden. Aan de hand hiervan wordt de leerling ingedeeld in een niveaugroep en wijst de 
docent het bijbehorende werkboek toe.  
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IVIO 
Aan het begin van het schooljaar maken leerlingen van het derde en vierde leerjaar een IVIO-

niveautoets. Zodoende kan het niveau van de leerlingen in kaart worden gebracht. Dit is van belang, 

omdat leerlingen vanaf het derde leerjaar meerdere keren per jaar een (proef)examen IVIO gaan 

maken. Zodra de leerling slaagt voor het proefexamen met een 7 of hoger, mag de leerling opgaan 

voor het landelijke IVIO-examen. De uitslagen van zowel het proef- als het echte examen worden 

verwerkt in het IOP van de leerling.  Gedurende het schooljaar zijn er drie momenten waarop 

proefexamens worden afgenomen en drie momenten waarop landelijke examens worden 

afgenomen. Het rooster voor het officiële examenmoment wordt bepaald door IVIO. Indien een 

leerling voor het proefexamen én het officiële examen slaagt, kan de leerling voor het volgende 

examen opgaan van een hoger niveau. De leerlingen kunnen voor de IVIO’s landelijk erkende 

diploma’s en certificaten behalen. Tijdens (proef)examenmomenten is er altijd minimaal één docent 

aanwezig. Dit hangt af van de grootte van de groep leerlingen. Er is (uiterlijk) één week voorafgaand 

aan het examen bekend welke leerlingen welk niveau gaan maken en welke docent hierbij aanwezig 

is. Van tevoren worden alle examens klaargelegd. De proefexamenmomenten staan ingepland in het 

jaarrooster. De vakdocenten van de betreffende leerling kijken het proefexamen na en geven een 

beoordeling/cijfer voor dit examen. Dit wordt vervolgens verwerkt in het IVIO-overzicht, waarin alle 

resultaten en niveaus van de leerlingen worden bijgehouden. Afhankelijk van het niveau dat de 

leerling maakt, heeft hij 60 of 90 minuten de tijd om het examen te maken. Dit staat duidelijk 

aangegeven op het voorblad van het (proef)examen. Daarnaast staat op dit voorblad concreet 

aangegeven wat de leerling wel en niet mag gebruiken tijdens het examen. Het is aan de surveillant 

om erop toe te zien dat de leerling alleen materiaal gebruikt of aangereikt krijgt dat toegestaan is. 

Het is niet toegestaan dat de docent de leerling helpt tijdens de examenmomenten.  

Het kan zijn dat een leerling voor een proefexamen lager scoort dan een 5,5. In overleg met de 

leerling, de vakdocent, de leerlingbegeleider en het MT kan besloten worden om de leerling al dan 

niet deel te laten nemen aan het volgende (proef)examenmoment. De leerling kan daarentegen wel 

opgegeven worden voor IVIO-training, waarbij hij extra ondersteuning krijgt op de onderdelen waar 

de leerling op uitvalt.  

 

Instap- en eindtoetsen 

Aan het begin en aan het eind van ieder hoofdstuk in het werkboek wordt een papieren toets 

afgenomen, de zogenoemde instap- en eindtoets. Indien een leerling voor de instaptoets een acht of 

hoger behaalt, hoeft hij het hoofdstuk alleen op Studiemeter te maken. Zodra het resultaat lager dan 

een acht is, maakt de leerling naast Studiemeter ook de oefeningen uit het werkboek. Een hoofdstuk 

wordt afgerond met een eindtoets. 

 

Studiemeter 

Tijdens de vakspecifieke rekenlessen werken de leerlingen, naast dat zij uit hun werkboek werken, 

ook op www.studiemeter.nl. Alle onderdelen van het betreffende hoofdstuk komen op Studiemeter 

terug en kunnen oneindig geoefend worden. Zodra een leerling een hoofdstuk op Studiemeter heeft 

doorlopen, wordt hij getoetst. Indien de leerling deze toets met een voldoende afrondt, behaalt de 

leerling een certificaat voor dit thema. Als de leerling een onvoldoende haalt voor de eindtoets, zal 

hij de herkansingstoets moeten maken om alsnog recht te hebben op het certificaat. Alle certificaten 

worden verwerkt in het digitaal portfolio van de leerling.  

 

 

 

http://www.studiemeter.nl/
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Diacijfer 

In mei 2018 start een pilot met Diacijfer, een digitale toets die tevens gebruikt kan worden als 

meetinstrument om het niveau en de voortgang van leerlingen te bepalen. Deze toets zal allereerst 

afgenomen worden bij twee onderbouwklassen. Uiteindelijk kan Diacijfer naast de RNT gebruikt 

worden om het niveau van de leerling en de uitval op bepaalde onderdelen nog beter in kaart te 

kunnen brengen (voor het vak Nederlands gebeurt dit nu ook aan de hand van de TNT en Diataal).  
 

2.4 RT en IVIO-training 
 

Voor leerlingen die uitvallen op een bepaald rekenonderdeel vanuit de RNT of de IVIO-niveautoets, 

worden RT (Remedial Teaching) en IVIO-trainingen georganiseerd. Zowel RT als IVIO-training vindt 

één keer per week plaats en duurt één lesuur (50 minuten). De RT en IVIO-trainingen worden 

verzorgd door onderwijsassistenten. Tijdens deze extra oefenmomenten staat één onderdeel van 

rekenen gedurende vier weken centraal. Iedere week wordt dit onderdeel steeds verder ingeoefend, 

zodat de leerlingen uiteindelijk zelf in staat zijn om de aangeleerde strategieën toe te passen tijdens 

de lessen en toetsmomenten. Zowel RT als IVIO-training worden tussentijds geëvalueerd met de 

betrokken onderwijsassistenten, de intern leerlingbegeleider en de teamleider. Daarnaast wordt er 

van ieder RT-moment en iedere IVIO-training een logboek bijgehouden en worden de aanwezige 

leerlingen verwerkt in Magister. 
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3. Doelstellingen 
 

Ons ultieme doel, met behulp van het rekenbeleidsplan, is het verhogen van het rekenniveau van de 
leerlingen. Hierdoor worden de kansen, gericht op het toekomstperspectief op het gebied van 
wonen, werken, vrije tijd en burgerschap en indien van toepassing op vervolgonderwijs, van onze 
leerling vergroot. Een tweede doel van het rekenbeleidsplan is om de kwaliteit van het 
rekenonderwijs te verbeteren, maar ook te waarborgen. Dit rekenbeleidsplan is een groeidocument.  
Na elk overleg en na elke rekenvergadering worden de afspraken verwerkt en vastgelegd in het 
implementatieplan. Zo is het voor iedereen duidelijk hoe het rekenonderwijs binnen de school vorm 
gegeven wordt.   
 

Algemene korte termijn doelen en terugkerende doelstellingen zijn: 

 

 De voortgang, op het gebied van rekenvaardigheden, gedurende de gehele schoolperiode, wordt 
systematisch en cyclisch geregistreerd van iedere individuele leerling; 

 De resultaten van iedere afzonderlijke leerling van de RNT (en uiteindelijk ook van Diacijfer) 
worden geanalyseerd, zodat de voortgang concreet weergegeven kan worden en er een plan op 
maat voor iedere leerling en voor de docent geschreven kan worden; 

 Er wordt een IOP op- en vastgesteld aan de hand van een analyse van de diagnostische toets 
(RNT) per leerling op het gebied van de rekenvaardigheden; 

 Het strategieënboek wordt herschreven, zodat het gebruikt kan worden naast de huidige 
hernieuwde drukken van de werkboeken. 
 

Algemene lange termijn doelen voor de periode 2018 tot 2022 zijn: 

 

 Er vindt een verhoging van het rekenniveau met gemiddeld 20% t.o.v. het instroomniveau van de 
leerlingen; 

 Alle docenten beheersen de benodigde competenties om vorm te kunnen geven aan individueel 
rekenonderwijs en maken, indien nodig, gebruik van het strategieënboek waarin alle strategieën 
en rekenvaardigheden gebundeld staan; 

 Voor alle niveaugroepen is sprake van verdiepend en/of ondersteunend materiaal, wat terug te 
vinden is op de schijf. Alle docenten zijn hiervan op de hoogte en maken hier gebruik van indien 
nodig.  

 

3.1 Subdoelen 
 

De subdoelen van ons rekenonderwijs kunnen verdeeld worden onder subdoelen voor leerlingen, 

voor het onderwijs, voor de toetsing en voor het personeel.  

 

Leerlingen  

 Er vindt een procentuele verhoging plaats van 20% van het rekenniveau van de individuele 

leerling t.o.v. het instroomniveau; 

 Er wordt expliciet aandacht besteed aan het aanleren, oefenen, onderhouden en verdiepen van 

rekenkennis en –vaardigheden. Er is zowel voor zwakke als voor sterke rekenaars materiaal 

ontwikkeld, zodat zij op hun eigen niveau de stof kunnen aanleren dan wel verdiepen; 

 Leerlingen leren rekenvaardigheden toe te passen binnen en buiten de school, bijvoorbeeld op 

stage.  
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Onderwijs  

 Er is een vakspecifiek aanbod van rekenkennis en –vaardigheden tijdens de praktijklessen, 

bijvoorbeeld het afwegen van producten bij horeca of rekenen met geld bij detailhandel; 

 Er wordt minimaal  drie maal per jaar een individueel rekendoel vastgesteld in het IOP; 

 Het vastgestelde rekendoel wordt geregistreerd in het IOP-format van Profijt; 

 Er vindt een doorlopende leerlijn plaats binnen het rekenonderwijs die zichtbaar wordt in alle 

leergebieden/vakken. Tijdens de rekenlessen wordt de basis gelegd, waarna dit vervolgens ook 

op stage of tijdens praktijkvakken toegepast kan worden; 

 RT en IVIO-trainingen dragen bij aan het ‘opkrikken’ van het rekenniveau van zwakke rekenaars. 

 

Toetsing 

 De  toetsresultaten worden cyclisch en systematisch vastgelegd in het OPP en in Profijt; 

 De resultaten van de RNT (en later van Diacijfer) worden geanalyseerd en per leerling 

beschreven in een verslag, zodat er voor iedere leerling een plan op maat geschreven kan 

worden voor de leerling en voor de docent; 

 In mei 2018 wordt er een pilot gedraaid met Diacijfer bij een eerste- en tweedejaarsklas.  

 

Deskundigheid personeel  

 Iedere docent is een rekendocent; 

 Iedere docent is op de hoogte van de gebruikte (digitale) rekenmethodes; 

 Iedere docent beheerst de benodigde competenties om vorm te geven aan individueel 

rekenonderwijs; 

 Iedere docent is in staat om rekenen te implementeren binnen het thematisch werken, waardoor 

leerlingen leren rekenen in betekenisvolle en contextrijke situaties; 

 Iedere docent, maar in ieder geval de rekendocent, is in staat de toetsresultaten te interpreteren 

en deze om te zetten naar de bijbehorende leer- en lesstof; 

 Iedere docent is in staat om het strategieënboek toe te passen waar nodig; 

 Iedere docent is in staat om leerlingen aanvullend of verdiepend materiaal op maat te bieden. 

 

3.2 Streefniveau 1F 
 

Binnen het praktijkonderwijs streven we ernaar om iedere leerling naar 1F-niveau te tillen. Dit houdt 

in dat de leerling binnen de vier domeinen (getallen, verhoudingen, meten & meetkunde en 

verbanden) de volgende doelen beheerst.  

 

Domein Doelen 

Getallen De leerling: 

 heeft de eigenschappen van getallen en bewerkingen (efficiënt 
rekenen) paraat en maakt hiervan gebruik bij het rekenen met grotere 
getallen, decimale getallen, moeilijkere breuken en gemengde getallen;   

 kan standaardprocedures met inzicht gebruiken binnen situaties 
waarin gehele getallen, breuken en decimale getallen voor komen;   

 weet waarom er procedures zijn die altijd werken en weet waarom dat 
zo is.   

Verhoudingen De leerling:  
 kan rekenen met percentages en kan breuken, verhoudingen en 

percentages in elkaar omzetten;   
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 weet dat een percentage relatief van karakter is;   
 kent de decimale structuur van het metrieke stelsel, kan rekenen met 

vergrotingsfactoren en schaal.  

Meten & meetkunde De leerling: 
 kan gegevens van meetinstrumenten interpreteren en alledaagse 

aanduidingen in gebruik herkennen;   
 heeft de standaardoppervlaktematen en inhoudsmaten paraat;   
 kan redeneren welke maat in welke context past;   
 kan redeneren met symmetrische figuren en meetkundige patronen 

voortzetten;   
 weet formules te gebruiken en te verklaren bij het berekenen van 

oppervlakte en inhoud van eenvoudige figuren; 
 kan redeneren en uitleg geven bij de samenhang tussen omtrek, 

oppervlakte en inhoud van figuren en objecten.  

Verbanden De leerling: 
 kan berekeningen uitvoeren op basis van informatie uit tabellen, 

grafieken en diagrammen en is in staat hieruit conclusies te trekken 
over een (toekomstige) situatie;   

 kan punten in een assenstelsel plaatsen en coördinaten aflezen;   

 kan conclusies trekken op basis van een voorstelling van een verband 
en kan in globale zin grafieken schetsen; 

 kan patronen in eenvoudige rijen getallen ontdekken.  

 

Het functionele 1F niveau houdt in dat de leerling:  

 weet eenvoudige getallen, bewerkingen en symbolen correct te noteren en te gebruiken;  

 kan getallen lezen en uitleggen hoe getallen uit cijfers opgebouwd zijn;   

 kan hoofdrekenen met en zonder notatie van tussenresultaten;   

 kan hoofdbewerkingen (+, -, x, / met gehele en eenvoudige decimale getallen op papier 

uitvoeren, evenals bewerkingen met eenvoudige breuken;   

 kan berekeningen uitvoeren om problemen op te lossen en de rekenmachine op verstandige 

wijze inzetten;   

 kan in de context van verhoudingen eenvoudige berekeningen uitvoeren, ook met procenten en 

verhoudingen;   

 kan veel voorkomende en eenvoudige meetinstrumenten gebruiken en aflezen, met 

maateenheden rekenen en in eenvoudige gevallen maateenheden in elkaar omzetten;   

 heeft een gevoel ontwikkeld voor standaardmaten in veel voorkomende situaties;   

 kent namen van enkele meetkundige figuren en begrippen en kan deze gebruiken om situaties in 

de ruimte te beschrijven;   

 kan eenvoudige tabellen, diagrammen en grafieken gebruiken bij het oplossen van problemen, 

ook om eenvoudige berekeningen uit te voeren.  
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3.3 Uitstroomperspectief 
 

Iedere leerling heeft een vastgesteld uitstroomperspectief. Om het uitstroomperspectief vast te 

stellen wordt er naar een aantal criteria gekeken. Aan de hand van het uitstroomperspectief kan er 

bepaald worden aan welke kerndoelen de leerling in ieder geval moet werken.  

  

Leergebiedspecifieke kerndoelen beschermde arbeid:   

 De leerling leert zich oriënteren op en gebruik maken van ordenende handelingen;   

 De leerling leert passende reken- en wiskundetaal gebruiken en werken met getallen in 

betekenisvolle praktische  

situaties;   

 De leerling leert bij het oplossen van rekensituaties een hulpmiddel te gebruiken;   

 De leerling leert omgaan met meetinstrumenten, maten en grootheden, orde van grootte en 

nauwkeurigheid;   

 De leerling leert zich oriënteren op tijd en gebruik maken van tijdsaanduidingen;  

 De leerling leert omgaan met geld en betaalmiddelen.   

  

Leergebiedspecifieke kerndoelen arbeid:   

 De leerling leert in praktische situaties passende rekentaal gebruiken;   

 De leerling leert in praktische situaties problemen op te lossen met gebruik van rekenkundige 

middelen;   

 De leerling leert computer en rekenmachine te gebruiken als hulpmiddel en informatiebron;   

 De leerling leert in betekenisvolle en praktische situaties werken met gangbare breuken, 

verhoudingen en decimale getallen;   

 De leerling leert ruimtelijk te redeneren en leert eenvoudige meetkundige begrippen te 

gebruiken in praktische  

situaties;   

 De leerling leert omgaan met in de praktijk veel voorkomende meetinstrumenten voor lengte, 

gewicht, inhoud en temperatuur en leert rekenen met maten en grootheden;   

 De leerling leert omgaan met tijd;   

 De leerling leert omgaan met geld en betaalmiddelen;   

 De leerling leert eenvoudige tabellen, grafieken en diagrammen te interpreteren en te maken.   

  

Leergebiedspecifieke kerndoelen vervolgonderwijs:   

 De leerling leert passende wiskundetaal te gebruiken voor het ordenen van het eigen denken en 

voor uitleg aan anderen en leert de wiskundetaal van anderen te begrijpen;   

 De leerling leert alleen en in samenwerking met anderen in praktische situaties wiskunde te 

herkennen en te gebruiken om problemen op te lossen;   

 De leerling leert een wiskundige argumentatie op te zetten en te onderscheiden van meningen 

en beweringen en leert daarbij met respect voor ieders denkwijze wiskundige kritiek te geven en 

te krijgen;   

 De leerling leert de structuur en de samenhang te doorzien van positieve en negatieve getallen, 

decimale getallen, breuken, procenten en verhoudingen en leert ermee te werken in zinvolle en 

praktische situaties;   

 De leerling leert exact en schattend rekenen en redeneren op basis van inzicht in 

nauwkeurigheid, orde van grootte, en marges die in een gegeven situatie passend zijn;   
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 De leerling leert meten, leert structuur en samenhang doorzien van het metriek stelsel en leert 

rekenen met maten voor grootheden die gangbaar zijn in relevante toepassingen;   

 De leerling leert informele notaties, schematische voorstellingen, tabellen, grafieken en formules 

te gebruiken om grip te krijgen op verbanden tussen grootheden en variabelen;   

 De leerling leert te werken met platte en ruimtelijke vormen en structuren, leert daarvan 

afbeeldingen te maken en deze te interpreteren en leert met hun eigenschappen en afmetingen 

te rekenen en redeneren;   

 De leerling leert gegevens systematisch te beschrijven, ordenen en visualiseren en leert 

gegevens, representaties en conclusies kritisch te beoordelen.   
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4. Organisatie en taakverdeling 
 

Om de gestelde doelen te behalen, is een goede organisatie en taakverdeling nodig. Het 
allerbelangrijkste is dat het rekenbeleidsplan en de doelstellingen gedragen worden door het gehele 
team, met aan het roer de locatie- en teamleider. 
 
De organisatie en taakverdeling van het rekenbeleid binnen ons onderwijs is als volgt: 

 Aan het begin van het eerste leerjaar is er een betrouwbaar inzicht in het niveau waarop iedere 
leerling de basisvaardigheden voor rekenen beheerst. In september wordt de RNT bij de eerste 
klas als nulmeting afgenomen; 

 Van alle leerlingen wordt tenminste eenmaal per schooljaar het niveau vastgesteld waarop zij de 
basisvaardigheden voor rekenen beheersen (tussenmeting); 

 De school ontwikkelt binnen de kaders van het schoolplan en het rekenbeleid individuele 
leerroutes voor zowel zwakkere rekenaars (A-niveau) als gemiddelde rekenaars (B-niveau) en 
sterke rekenaars (C-niveau). Deze leerroutes zijn gericht op de bestrijding van de achterstanden 
in de basisvaardigheden en het verder ontwikkelen, uitdagen en verdiepen van deze 
vaardigheden; 

 De rekendocenten volgen, analyseren en registreren systematisch de voortgang in de individuele 
ontwikkeling van de leerling op elk van de domeinen van de basisvaardigheden voor rekenen. De 
voortgang wordt vastgesteld aan de hand van de behaalde resultaten voor toetsen en de 
gemaakte indruk tijdens de lessen (zoals werkhouding, leerproces, betrokkenheid, interesse, 
inzet);  

 De school evalueert jaarlijks de resultaten en effecten van het rekenbeleid voor alle 
niveaugroepen binnen ons rekenonderwijs.   

 

De eerder gestelde doelen en subdoelen zijn hieronder samengevat in drie overkoepelende doelen, 

waarbij uitgewerkt kan worden wie verantwoordelijk is voor welke taak. 

 

Alle docenten beheersen de benodigde competenties om vorm te kunnen geven aan individueel 

rekenonderwijs. 

 

Wat?  Wie?  

Het strategieënboek is herschreven en bevat 
alle strategieën en rekenvaardigheden 
gebundeld staan. De docent kan dit boek erbij 
pakken ter ondersteuning van het uitleggen van 
de stof aan de leerling.  

Herschrijven: teamleider. 
 
Toepassing: docenten en mentoren. 
 
 

Alle docenten zijn op de hoogte van 
ondersteunend of verdiepend rekenmateriaal 
dat binnen de school beschikbaar is. Bovendien 
is er voor iedere niveaugriep extra materiaal 
beschikbaar. 

Ontwikkelen en samenvoegen van materiaal: 
werkgroep ‘passend onderwijs’. 
 
Toepassing: docenten en mentoren. 
  

Iedere docent is een rekendocent.  Locatieleider, teamleider, intern 
leerlingbegeleider en docenten/mentoren. 

Iedere docent is op de hoogte van de gebruikte 
(digitale) rekenmethodes.  

Locatieleider, teamleider, intern 
leerlingbegeleider en docenten/mentoren. 
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Alle leerlingen verlaten de school met het streef- en rekenniveau 1F. 

 

Wat?  Wie?  

Al het rekenonderwijs wordt geboden op het 
eigen niveau. Voor alle niveaugroepen is er 
extra materiaal beschikbaar, zodat zij op hun 
eigen niveau de stof kunnen aanleren en/of 
verdiepen.  
 

Ontwikkelen en samenvoegen van materiaal: 
werkgroep ‘passend onderwijs’. 
 
Toepassing: docenten en mentoren. 
  

Leerlingen leren rekenvaardigheden toe te 
passen binnen en buiten de school, zoals 
binnen de praktijklessen en op stage.  

Docenten, mentoren, jobcoaches en 
praktijkbegeleiders. 
 

Drie keer per schooljaar worden individuele 
rekendoelen vastgesteld voor het IOP. Dit 
wordt vastgesteld in Profijt. 

Docenten, mentoren, leerlingen. 

Er wordt RT en IVIO-training aangeboden, zodat 
de leerlingen ondersteuning krijgen op de 
rekenonderdelen waar zij op uitvallen. 
  

Ontwikkelen van materiaal en leerlingen 
selecteren: teamleider en intern 
leerlingbegeleider. 
 
Uitvoering: onderwijsassistenten die bevoegd 
zijn om RT te geven.  

De voortgang van de rekenvaardigheden wordt 
gemonitord aan de hand van toetsen (RNT, IVIO 
en pilot Diacijfer) en tussentijdse evaluaties 
(werkhouding, betrokkenheid, inzet etc.).  

Teamleider, intern leerlingbegeleider, 
docenten, mentoren.  

De leerling dient binnen de vier domeinen 
(getallen, verhoudingen, meten & meetkunde 
en verbanden) bepaalde vaardigheden onder de 
knie te krijgen of te kunnen.  

Docenten, mentoren. 

 

Het passende uitstroomperspectief voor iedere leerling wordt vastgesteld aan de hand van een 

aantal criteria. De mogelijke uitstroomperspectieven zijn beschermde arbeid, arbeid of 

vervolgonderwijs. 

 

Wat?  Wie?  

De voortgang en het niveau van de 
rekenvaardigheden wordt gemonitord aan de 
hand van toetsresultaten en tussentijdse 
evaluaties (werkhouding, betrokkenheid, inzet 
etc.). 

Teamleider, intern leerlingbegeleider, 
docenten, mentoren. 

Het stageverloop en de arbeidsvaardigheden 
worden gemonitord aan de hand van 
stagebezoeken, evaluaties, beoordelingen, 
opgestelde individuele doelen etc. 

Jobcoaches, locatieleider, teamleider, intern 
leerlingbegeleider, docenten en mentoren. 
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5. Implementatieplan  
 

Schooljaar 2017 – 2018 
 

Maand/jaa

r 

Wat Wie Waarom/ Wat Hoe 

November 

2017 

Herziening 

rekenbeleidsplan 

TKL/JJA Het 

rekenbeleidspla

n verloopt in 

2018.  

Doorontwikkeling 

op huidige 

rekenbeleidsplan. 

November 

& 

december 

2017 

Huidige 

rekenbeleidsplan 

herschrijven en van 

een nieuwe indeling 

voorzien. 

 Voorwoord 

 Beschrijving van 
de school 

 Noodzaak & 
aanleiding 

 Visie 

 Huidige situatie 
& gewenste 
situatie 
(aanbod, 
resultaten, 
sterkte/zwakte) 

 Doelstelling 

 Voorwaarden 

 Implementatie 
& communicatie 
(organisatie en 
taakverdeling) 

 Evaluatie 

 Financiën 

 Risicoanalyse? 

TKL/JJA Indeling van 

huidige 

beleidsplan kan 

ons inziens 

overzichtelijker.  

M.b.v. 

voorbeeldplannen

. 

14 

december 

2018 

Officieel IVIO 

rekenen. 

TKL + onderwijs-

assistenten + 

betreffende 

docenten 

  

Begin 

januari 

2018 

Concept 

rekenbeleidsplan 

bespreken met JVI 

TKL/JJA/JVI Concept 

bespreken en 

eventuele 

feedback 

verwerken. 
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25 januari 

2018 

Presenteren van 

hoofdlijnen 

rekenbeleidsplan 

aan het team tijdens 

teamvergadering. 

TKL/JJA Alle docenten 

zijn op de 

hoogte van de 

belangrijkste 

punten van het 

beleidsplan.  

 

29 januari 

t/m 6 

februari 

2018 

IVIO proefexamens TKL + onderwijs-

assistenten + 

betreffende 

docenten 

  

7 februari 

2018 

Uiterlijke cijfers 

doorgeven 

proefexamen IVIO 

Betreffende 

docenten + 

onderwijsassistente

n 

  

8 februari 

2018 

Aanmelden 

leerlingen voor IVIO 

examen in maart. 

TKL/PHU   

Februari 

2018 

Extra oefen- en 

verdiepingsmateriaa

l uitwerken voor 

groep B/C en 

verspreiden onder 

mentoren. 

 

Strategieënboek 

gebruiken ter 

ondersteuning. 

TKL/JJA/AVD In het kader van 

differentiatie is 

het van belang 

dat leerlingen 

op hun eigen 

niveau extra 

oefenstof en/of 

verdiepingsstof 

krijgen.  

Inventariseren 

welk materiaal er 

is en dit evt. 

aanvullen. 

Mappen 

aanmaken op F-

schijf en indelen 

per onderwerp.  

Maart 2018 Extra oefen- en 

verdiepingsmateriaa

l uitwerken voor 

groep B/C en 

verspreiden onder 

mentoren. 

 

Strategieënboek 

gebruiken ter 

ondersteuning. 

TKL/JJA/AVD In het kader van 

differentiatie is 

het van belang 

dat leerlingen 

op hun eigen 

niveau extra 

oefenstof en/of 

verdiepingsstof 

krijgen.  

Inventariseren 

welk materiaal er 

is en dit evt. 

aanvullen. 

Mappen 

aanmaken op F-

schijf en indelen 

per onderwerp.  

15 maart Officieel IVIO 

examen 

TKL + onderwijs-

assistenten + 

betreffende 

docenten 

  

26 maart 

t/m 5 april 

2018 

IVIO proefexamens TKL + onderwijs-

assistenten + 

betreffende 

docenten 
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6 april 2018 Uiterlijke cijfers 

doorgeven 

proefexamen IVIO 

Betreffende 

docenten + 

onderwijsassistente

n 

  

9 april 2018 Aanmelden 

leerlingen voor IVIO 

examen in mei. 

TKL/PHU   

April 2018 Extra oefen- en 

verdiepingsmateriaa

l uitwerken voor 

groep A en 

verspreiden onder 

mentoren. 

 

Strategieënboek 

gebruiken ter 

ondersteuning. 

TKL/JJA/AVD In het kader van 

differentiatie is 

het van belang 

dat leerlingen 

op hun eigen 

niveau extra 

oefenstof en/of 

verdiepingsstof 

krijgen.  

Inventariseren 

welk materiaal er 

is en dit evt. 

aanvullen. 

Mappen 

aanmaken op F-

schijf en indelen 

per onderwerp.  

Begin mei 

2018 

Oefen- en 

verdiepingsmateriaa

l bespreken met JVI. 

TKL/AVD/JJA Concept 

bespreken en 

eventuele 

feedback 

verwerken. 

 

14 mei 

2018 

RNT klas 5a + 5c TKL + betreffende 

docenten 

  

17 mei 

2018 

Officieel IVIO 

examen 

 

 

JVI/TKL + onderwijs-

assistenten + 

betreffende 

docenten 

  

 RNT klas 5b TKL + betreffende 

docenten 

  

29 mei 

2018 

RNT klas 4 TKL + betreffende 

docenten 

  

31 mei 

2018 

Oefen- en 

verdiepingsmateriaa

l presenteren aan 

team tijdens 

teamvergadering. 

TKL/AVD/JJA Alle docenten en 

mentoren zijn in 

staat om 

leerlingen te 

voorzien van 

oefen- en 

verdiepingsstof 

op maat.  

Presentatie geven 

aan het team. 

 

Juni 2018 In beeld brengen 

van het rekenniveau 

(zowel op leerling 

TKL/JJA Verantwoording 

voor 

management-

rapportage JVI.  

Uitslagen van IVIO 

en RNT 

analyseren. 
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niveau als op 

schoolniveau). 

Slagingspercentage 

berekenen IVIO en 

RNT. 

 

 

Schooljaar 2018 - 2019 
 

Maand/jaar Wat Wie Waarom/ Wat Hoe 

Augustus 2018 RNT klaarzetten 

voor begin 

schooljaar 

TKL   

Augustus / 

september 2018 

Tijdens 

teamvergadering 

extra oefen- en 

verdiepingsmater

iaal ophalen. 

TKL, AVD, JJA Alle docenten en 

mentoren 

worden weer op 

scherp gezet. 

 

September/oktobe

r 2018 

RNT afnemen 

leerjaar 1 en 2 

 

IVIO niveau-

toetsen 

TKL + 

betreffende 

docenten 

  

September/oktobe

r 2018 

IVIO en RNT 

analyseren per 

leerling 

TKL/JJA Leerlingen 

inschalen op het 

juiste niveau en 

de juiste 

onderwerpen 

Toetsen inplannen 

via 

www.studiemeter.

nl voor meer info 

zie handleiding 

studiemeter.nl 

September/oktobe

r 2018 

Toetsresultaten 

en niveaugroepen 

bespreken met 

mentoren en 

docenten. 

TKL/JJA/ 

betrokken 

docenten 

Mentoren en 

docenten passen 

de 

niveaugroepen 

toe voor de AVO-

lessen en 

vakspecifieke 

rekenlessen. 

Excel-sheets en 

IVIO-uitslagen 

analyseren. 

Oktober 2018 IVIO 

proefexamens 

TKL + 

betreffende 

docenten + 

onderwijsass

istenten 

  

http://www.studiemeter.nl/
http://www.studiemeter.nl/
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Oktober/november 

2018 

Uiterlijke cijfers 

doorgeven 

proefexamen 

IVIO 

Betreffende 

docenten + 

onderwijsass

istenten 

  

Oktober/november 

2018 

Aanmelden 

leerlingen voor 

IVIO examen in 

december. 

TKL/PHU   

December 2018 Officieel IVIO 

examen 

TKL + 

betreffende 

docenten + 

onderwijsass

istenten  

  

Januari/februari 

2019 

IVIO 

proefexamens 

TKL + 

onderwijs-

assistenten + 

betreffende 

docenten 

  

Januari / februari 

2019 

Tijdens 

teamvergadering 

vragen aan 

docenten / 

mentoren wat 

ervaringen zijn 

met het extra 

materiaal. Zijn er 

aanvullingen of 

feedback? 

TKL/AVD/JJA Feedback in kaart 

brengen om 

oefen- en 

verdiepings-

materiaal aan te 

vullen / bij te 

werken.  

 

Februari 2019 Uiterlijke cijfers 

doorgeven 

proefexamen 

IVIO 

Betreffende 

docenten + 

onderwijsass

istenten 

  

Februari 2019 Aanmelden 

leerlingen voor 

IVIO examen in 

maart. 

TKL/PHU   

Maart 2019 Officieel IVIO 

examen 

TKL + 

onderwijs-

assistenten + 

betreffende 

docenten 
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Maart/april 2019 IVIO 

proefexamens 

TKL + 

onderwijs-

assistenten + 

betreffende 

docenten 

  

April 2019 Uiterlijke cijfers 

doorgeven 

proefexamen 

IVIO 

Betreffende 

docenten + 

onderwijsass

istenten 

  

April 2019 Aanmelden 

leerlingen voor 

IVIO examen in 

mei. 

TKL/PHU   

Mei 2019 Evaluatie extra 

oefen- en 

verdiepingsmater

iaal tijdens 

teamvergadering. 

TKL/AVD/JJA   

Mei 2019 RNT klas 5 TKL + betreffende 

docenten 

  

Mei 2019 Officieel IVIO 

examen 

 

 

JVI/TKL + onderwijs-

assistenten + 

betreffende docenten 

  

 RNT klas 5 TKL + betreffende 

docenten 

  

29 mei 2019 RNT klas 4 TKL + betreffende 

docenten 

  

Juni 2019 In beeld brengen 

van het 

rekenniveau 

(zowel op leerling 

niveau als op 

schoolniveau). 

Slagingspercentag

e berekenen IVIO 

en RNT. 

TKL/JJA Verant

woordi

ng voor 

manage

ment-

rapport

age JVI.  

Uitslagen van IVIO 

en RNT analyseren. 
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Schooljaar 2019 – 2020  
 

Maand/jaar Wat Wie Waarom/ Wat Hoe 

Augustus 2019 RNT klaarzetten 

voor begin 

schooljaar 

TKL   

Augustus / 

september 2019 

Tijdens 

teamvergadering 

extra oefen- en 

verdiepingsmater

iaal ophalen. 

TKL, AVD, JJA Alle docenten 

en mentoren 

worden weer op 

scherp gezet. 

 

September/oktobe

r 2019 

RNT afnemen 

leerjaar 1 en 2 

 

IVIO niveau-

toetsen 

TKL + 

betreffende 

docenten 

  

September/oktobe

r 2019 

IVIO en RNT 

analyseren per 

leerling 

TKL/JJA Leerlingen 

inschalen op het 

juiste niveau en 

de juiste 

onderwerpen 

Toetsen inplannen 

via 

www.studiemeter.

nl voor meer info 

zie handleiding 

studiemeter.nl 

September/oktobe

r 2019 

Toetsresultaten 

en niveaugroepen 

bespreken met 

mentoren en 

docenten. 

TKL/JJA/ 

betrokken 

docenten 

Mentoren en 

docenten 

passen de 

niveaugroepen 

toe voor de 

AVO-lessen en 

vakspecifieke 

rekenlessen. 

Excel-sheets en 

IVIO-uitslagen 

analyseren. 

Oktober 2019 IVIO 

proefexamens 

TKL + 

betreffende 

docenten + 

onderwijsassis

tenten 

  

Oktober/november 

2019 

Uiterlijke cijfers 

doorgeven 

proefexamen 

IVIO 

Betreffende 

docenten + 

onderwijsassis

tenten 

  

Oktober/november 

2019 

Aanmelden 

leerlingen voor 

TKL/PHU   

http://www.studiemeter.nl/
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IVIO examen in 

december. 

December 2019 Officieel IVIO 

examen 

TKL + 

betreffende 

docenten + 

onderwijsassis

tenten  

  

Januari/februari 

2020 

IVIO 

proefexamens 

TKL + 

onderwijs-

assistenten + 

betreffende 

docenten 

  

Januari / februari 

2020 

Tijdens 

teamvergadering 

vragen aan 

docenten / 

mentoren wat 

ervaringen zijn 

met het extra 

materiaal. Zijn er 

aanvullingen of 

feedback? 

TKL/AVD/JJA Feedback in 

kaart brengen 

om oefen- en 

verdiepings-

materiaal aan te 

vullen / bij te 

werken.  

 

Februari 2020 Uiterlijke cijfers 

doorgeven 

proefexamen 

IVIO 

Betreffende 

docenten + 

onderwijsassis

tenten 

  

Februari 2020 Aanmelden 

leerlingen voor 

IVIO examen in 

maart. 

TKL/PHU   

Maart 2020 Officieel IVIO 

examen 

TKL + 

onderwijs-

assistenten + 

betreffende 

docenten 

  

Maart/april 2020 IVIO 

proefexamens 

TKL + 

onderwijs-

assistenten + 

betreffende 

docenten 

  

April 2020 Uiterlijke cijfers 

doorgeven 

proefexamen 

IVIO 

Betreffende 

docenten + 

onderwijsassis

tenten 
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April 2020 Aanmelden 

leerlingen voor 

IVIO examen in 

mei. 

TKL/PHU   

Mei 2020 Evaluatie extra 

oefen- en 

verdiepingsmater

iaal tijdens 

teamvergadering. 

TKL/AVD/JJA   

Mei 2020 RNT klas 5 TKL + 

betreffende 

docenten 

  

Mei 2020 Officieel IVIO 

examen 

 

 

JVI/TKL + 

onderwijs-

assistenten + 

betreffende 

docenten 

  

 RNT klas 5 TKL + 

betreffende 

docenten 

  

29 mei 2020 RNT klas 4 TKL + 

betreffende 

docenten 

  

Juni 2020 In beeld brengen 

van het 

rekenniveau 

(zowel op leerling 

niveau als op 

schoolniveau). 

Slagingspercentag

e berekenen IVIO 

en RNT. 

TKL/JJA Verantwoording 

voor 

management-

rapportage JVI.  

Uitslagen van IVIO 

en RNT analyseren. 

 

 

Schooljaar 2020 - 2021  
 

Maand/jaar Wat Wie Waarom/ 

Wat 

Hoe 

Augustus 2020 RNT klaarzetten voor 

begin schooljaar 

TKL   

Augustus / 

september 2020 

Tijdens 

teamvergadering 

extra oefen- en 

verdiepingsmateriaal 

ophalen. 

TKL, AVD, JJA Alle docenten 

en mentoren 

worden weer 

op scherp 

gezet. 

 



REKENBELEIDSPLAN 2018 - 2022 

 

 

 

 

32 
 

September/oktober 

2020 

RNT afnemen 

leerjaar 1 en 2 

 

IVIO niveau-toetsen 

TKL + betreffende 

docenten 

  

September/oktober 

2020 

IVIO en RNT 

analyseren per 

leerling 

TKL/JJA Leerlingen 

inschalen op 

het juiste 

niveau en de 

juiste 

onderwerpen 

Toetsen inplannen 

via 

www.studiemeter.nl 

voor meer info zie 

handleiding 

studiemeter.nl 

September/oktober 

2020 

Toetsresultaten en 

niveaugroepen 

bespreken met 

mentoren en 

docenten. 

TKL/JJA/ betrokken 

docenten 

Mentoren en 

docenten passen de 

niveaugroepen toe 

voor de AVO-lessen 

en vakspecifieke 

rekenlessen. 

Excel-

sheets en 

IVIO-

uitslagen 

analyseren. 

Oktober 2020 IVIO proefexamens TKL + betreffende 

docenten + 

onderwijsassistenten 

  

Oktober/november 

2020 

Uiterlijke cijfers 

doorgeven 

proefexamen IVIO 

Betreffende 

docenten + 

onderwijsassistenten 

  

Oktober/november 

2020 

Aanmelden 

leerlingen voor IVIO 

examen in 

december. 

TKL/PHU   

December 2020 Officieel IVIO 

examen 

TKL + betreffende 

docenten + 

onderwijsassistenten  

  

Januari/februari 

2021 

IVIO proefexamens TKL + onderwijs-

assistenten + 

betreffende 

docenten 

  

Januari / februari 

2021 

Tijdens 

teamvergadering 

vragen aan docenten 

/ mentoren wat 

ervaringen zijn met 

het extra materiaal. 

TKL/AVD/JJA Feedback in kaart 

brengen om oefen- 

en verdiepings-

materiaal aan te 

vullen / bij te 

werken.  
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Zijn er aanvullingen 

of feedback? 

Februari 2021 Uiterlijke cijfers 

doorgeven 

proefexamen IVIO 

Betreffende 

docenten + 

onderwijsassistenten 

  

Februari 2021 Aanmelden 

leerlingen voor IVIO 

examen in maart. 

TKL/PHU   

Maart 2021 Officieel IVIO 

examen 

TKL + onderwijs-

assistenten + 

betreffende 

docenten 

  

Maart/april 2021 IVIO proefexamens TKL + onderwijs-

assistenten + 

betreffende 

docenten 

  

April 2021 Uiterlijke cijfers 

doorgeven 

proefexamen IVIO 

Betreffende 

docenten + 

onderwijsassistenten 

  

April 2021 Aanmelden 

leerlingen voor IVIO 

examen in mei. 

TKL/PHU   

Mei 2021 Evaluatie extra 

oefen- en 

verdiepingsmateriaal 

tijdens 

teamvergadering. 

TKL/AVD/JJA   

Mei 2021 RNT klas 5 TKL + betreffende 

docenten 

  

Mei 2021 Officieel IVIO 

examen 

 

 

JVI/TKL + onderwijs-

assistenten + 

betreffende 

docenten 

  

 RNT klas 5 TKL + betreffende 

docenten 

  

29 mei 2021 RNT klas 4 TKL + betreffende 

docenten 
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Juni 2021 In beeld brengen van 

het rekenniveau 

(zowel op leerling 

niveau als op 

schoolniveau). 

Slagingspercentage 

berekenen IVIO en 

RNT. 

TKL/JJA Verantwoording 

voor management-

rapportage JVI.  

Uitslagen 

van IVIO en 

RNT 

analyseren. 

 

Schooljaar 2021 – 2022   
 

Maand/jaar Wat Wie Waarom/ Wat Hoe 

Augustus 2021 RNT klaarzetten 

voor begin 

schooljaar 

TKL   

Augustus / 

september 2021 

Tijdens 

teamvergadering 

extra oefen- en 

verdiepingsmater

iaal ophalen. 

TKL, AVD, JJA Alle docenten 

en mentoren 

worden weer op 

scherp gezet. 

 

September/oktobe

r 2021 

RNT afnemen 

leerjaar 1 en 2 

 

IVIO niveau-

toetsen 

TKL + 

betreffende 

docenten 

  

September/oktobe

r 2021 

IVIO en RNT 

analyseren per 

leerling 

TKL/JJA Leerlingen 

inschalen op het 

juiste niveau en 

de juiste 

onderwerpen 

Toetsen inplannen 

via 

www.studiemeter.

nl voor meer info 

zie handleiding 

studiemeter.nl 

September/oktobe

r 2021 

Toetsresultaten 

en niveaugroepen 

bespreken met 

mentoren en 

docenten. 

TKL/JJA/ 

betrokken 

docenten 

Mentoren en 

docenten 

passen de 

niveaugroepen 

toe voor de 

AVO-lessen en 

vakspecifieke 

rekenlessen. 

Excel-sheets en 

IVIO-uitslagen 

analyseren. 

Oktober 2021 IVIO 

proefexamens 

TKL + 

betreffende 

docenten + 

onderwijsassis

tenten 

  

http://www.studiemeter.nl/
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Oktober/november 

2021 

Uiterlijke cijfers 

doorgeven 

proefexamen 

IVIO 

Betreffende 

docenten + 

onderwijsassis

tenten 

  

Oktober/november 

2021 

Aanmelden 

leerlingen voor 

IVIO examen in 

december. 

TKL/PHU   

December 2021 Officieel IVIO 

examen 

TKL + 

betreffende 

docenten + 

onderwijsassis

tenten  

  

Januari/februari 

2022 

IVIO 

proefexamens 

TKL + 

onderwijs-

assistenten + 

betreffende 

docenten 

  

Januari / februari 

2022 

Tijdens 

teamvergadering 

vragen aan 

docenten / 

mentoren wat 

ervaringen zijn 

met het extra 

materiaal. Zijn er 

aanvullingen of 

feedback? 

TKL/AVD/JJA Feedback in 

kaart brengen 

om oefen- en 

verdiepings-

materiaal aan te 

vullen / bij te 

werken.  

 

Februari 2022 Uiterlijke cijfers 

doorgeven 

proefexamen 

IVIO 

Betreffende 

docenten + 

onderwijsassis

tenten 

  

Februari 2022 Aanmelden 

leerlingen voor 

IVIO examen in 

maart. 

TKL/PHU   

Maart 2022 Officieel IVIO 

examen 

TKL + 

onderwijs-

assistenten + 

betreffende 

docenten 
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Maart/april 2022 IVIO 

proefexamens 

TKL + 

onderwijs-

assistenten + 

betreffende 

docenten 

  

April 2022 Uiterlijke cijfers 

doorgeven 

proefexamen 

IVIO 

Betreffende 

docenten + 

onderwijsassis

tenten 

  

April 2022 Aanmelden 

leerlingen voor 

IVIO examen in 

mei. 

TKL/PHU   

Mei 2022 Evaluatie extra 

oefen- en 

verdiepingsmater

iaal tijdens 

teamvergadering. 

TKL/AVD/JJA   

Mei 2022 RNT klas 5 TKL + 

betreffende 

docenten 

  

Mei 2022 Officieel IVIO 

examen 

 

 

JVI/TKL + 

onderwijs-

assistenten + 

betreffende 

docenten 

  

 RNT klas 5 TKL + 

betreffende 

docenten 

  

29 mei 2022 RNT klas 4 TKL + 

betreffende 

docenten 

  

Juni 2022 In beeld brengen 

van het 

rekenniveau 

(zowel op leerling 

niveau als op 

schoolniveau). 

Slagingspercentag

e berekenen IVIO 

en RNT. 

TKL/JJA Verantwoording 

voor 

management-

rapportage JVI.  

Uitslagen van IVIO 

en RNT analyseren. 
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6. Evaluatie en monitoring 
 

Om de kwaliteit van ons (reken)onderwijs te behouden en indien nodig te verbeteren, wordt er 

regelmatig geëvalueerd. Het rekenbeleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en besproken met het MT 

en de betrokken uitvoerende docenten. De uitslagen van testen, toetsen en examens worden 

geanalyseerd door de teamleider en de intern leerlingbegeleider en besproken met de docenten en 

mentoren.  

Het reken- en taalbeleid is een deelplan in de onderwijswerkgroep (OWG). Iedere vergadering komt 

het reken- en taalbeleid ter sprake.  

De RT en IVIO-trainingen worden om de zes weken geëvalueerd met de onderwijsassistenten die 

deze momenten verzorgen. Daarnaast wordt aan de betrokken mentoren en vakdocenten gevraagd 

in hoeverre zij voortgang bij de leerlingen merken of waar verder aan gewerkt moet worden.  

 

De resultaten van de RNT worden tot nu toe nog niet uitgewerkt in een uitgebreide analyse. Dit zal 

vanaf schooljaar 2018-2019 structureel gedaan worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bijlage 1 Leerlijnen boeken. 
 

 

Startrekenen Vooraf  

          

1.  De leerling leert in praktische situaties passende 

reken/wiskunde taal gebruiken  

x                    

2.  De leerling leert in praktische situaties problemen 

oplossen met gebruik van rekenkundige hulpmiddelen.  

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

3.  De leerling leert computer en rekenmachine te 

gebruiken als hulpmiddel en informatiebron.  

      x  x    x        

4.  De leerling leert in betekenisvolle en praktische 

situaties werken met gangbare breuken, verhoudingen 

en decimale getallen.  

          x  x  x      

5.  De leerling leert ruimtelijk te redeneren en leert 

eenvoudige meetkundige begrippen te gebruiken in 

praktische situaties.  

                  x  

6.  De leerling leert omgaan met in de praktijk veel 

voorkomende meetinstrumenten voor lengte, gewicht, 

inhoud en temperatuur en leert rekenen met maten en 

grootheden.  

                  x  
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7.  De leerling leert omgaan met tijd.                    x  

8.  De leerling leert omgaan met geld en betaalmiddelen.                  x    

9.  De leerling leert eenvoudige tabellen, grafieken en 

diagrammen te interpreteren en te maken.  

                    

   

Leerlijn leergebied specifieke kerndoelen arbeid ‘1F deel A’.  

  

  

Startrekenen 1F deel A  

   

 

  

  
   

  

1.  De leerling leert in praktische situaties 

passende reken/wiskunde taal gebruiken  

x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  X  

2.  De leerling leert in praktische situaties 

problemen oplossen met gebruik van 

rekenkundige hulpmiddelen.  

x  x  x  x  x      x            

3.  De leerling leert computer en rekenmachine 

te gebruiken als hulpmiddel en informatiebron.  

                          

4.  De leerling leert in betekenisvolle en 

praktische situaties werken met gangbare 

breuken, verhoudingen en decimale getallen.  

  

  

        x  x  x  x  x      x  

5.  De leerling leert ruimtelijk te 

redeneren en leert eenvoudige 

meetkundige begrippen te gebruiken in 

praktische situaties.  
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6.  De leerling leert omgaan met in de 

praktijk veel voorkomende 

meetinstrumenten voor lengte, gewicht, 

inhoud en temperatuur en leert rekenen met 

maten en grootheden.  

                          

7.  De leerling leert omgaan met tijd.                            

8.  De leerling leert omgaan met geld en 

betaalmiddelen.  

            x  x            

9.  De leerling leert eenvoudige tabellen, 

grafieken en diagrammen te interpreteren en 

te maken.  

                          

 

  Leerlijn leergebied specifieke kerndoelen arbeid ‘1F deel B’.  

  

  

Startrekenen 1F deel B  

 
 

  
 

     

 

1.  De leerling leert in praktische situaties 

passende reken/wiskunde taal gebruiken  

x  x      x  x  x          

x  

2.  De leerling leert in praktische situaties 

problemen oplossen met gebruik van 

rekenkundige hulpmiddelen.  

    x      x            
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3.  De leerling leert computer en rekenmachine 

te gebruiken als hulpmiddel en informatiebron.  

                      

4.  De leerling leert in betekenisvolle en 

praktische situaties werken met gangbare 

breuken, verhoudingen en decimale getallen.  

  

  

  x      x            

5.  De leerling leert ruimtelijk te 

redeneren en leert eenvoudige 

meetkundige begrippen te gebruiken in 

praktische situaties.  

x  x  x      x            

6.  De leerling leert omgaan met in de 

praktijk veel voorkomende 

meetinstrumenten voor lengte, gewicht, 

inhoud en temperatuur en leert rekenen met 

maten en grootheden.  

x  x  x  x  x  x    x    

x  

    

x  

7.  De leerling leert omgaan met tijd.         x    x  x          

8.  De leerling leert omgaan met geld en 

betaalmiddelen.  

                    x   

9.  De leerling leert eenvoudige tabellen, 

grafieken en diagrammen te interpreteren en 

te maken.  

            x  x  x  

x  

x  

x  

x  

x  
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Bijlage 2 Toetsplan 
 

   

Leerjaar  Toets soort mbt Rekenen  Toetsmoment  

1  RNT (o-meting)  sept/okt   

2  RNT (voortgang)  sept/okt   

3  IVIO niveautoets (0-meting)  sept/okt  

IVIO   

(proefexamens 2 x + 3 x examen-

moment1)  

Het proefexamen en het officiële examen 

moment hangt af van examenrooster 

vanuit IVIO  

4  IVIO niveautoets (0-meting)  sept/okt  

IVIO   

(proefexamens 2x + 3 x examen-

moment2)  

Het proefexamen en het officiële examen 

moment hangt af van examenrooster 

vanuit IVIO  

RNT (voortgang) mei 

5  RNT (intake) sept 

RNT eindmeting3  Mei/juni  

 

  

                                                           
1 Richtlijnen examinering IVIO  
2 Richtlijnen examinering IVIO  
3 Of op het moment van uitstroom  

 



 

 

Bijlage 3 Strategieënboek 


