
Intensivering van de overgang po-

vo op het gebied van taal en 
rekenen 



 

Deelnemers:  3 basisscholen en   

   3 VO-scholen 





OnderwijsTIJDverlenging 



Scholen met veel risicoleerlingen, die toch 
goede resultaten creëren, hebben op diverse 

manieren de leertijd uitgebreid voor 
leerlingen die dat nodig hebben.  

 Parret & Budge 2009 

 



1 Ingeroosterde tijd: de tijd in een schooljaar, 
die per week, per dag aan een vak wordt 
besteed.  

2 Instructietijd: de tijd die echt besteed wordt 
aan instructie. 

3 Taakgerichte tijd: de tijd die echt besteed 
wordt aan: - instructie 

   - zelfstandig werken 



Effect van meer tijd hangt af van hoe de extra 
tijd gebruikt wordt. 

 

Er is een sterke relatie tussen taakgerichte 
leertijd en resultaten.  

 



TIJD X KWALITEIT 

  

-Kwaliteit zonder voldoende tijd…  

is geen kwaliteit. 

-Meer tijd zonder kwaliteit… 

 heeft geen effect 

  

 



…ook OTV lessen onder en na schooltijd! 



Geen soepele overgang op het gebied van taal en 
rekenen? 

 

Of ligt het aan iets anders? 





Algemeen:  

•Contact tussen docenten PO en VO 

•Studievaardigheden bijspijkeren 
 

Taal: 

• Verhogen taalniveau van de leerlingen 
 

Rekenen: 

•Hoofdrekenen, decimalen, breuken, 
verhoudingstabellen, staartdelingen, 
gestructureerder werken. 



Algemeen: 

Contact tussen docenten PO-VO 

•  Lessen op VO 

•  Informatieavond VO scholen op 
 de basisschool  



VO scholen zetten hun deuren open. 

-Lessen taal/ rekenen  

-Computerlessen 

-Gebruik tijdens de zomerschool 

 

Docenten van VO scholen verzorgen 
lessen op niveau. 

 



‘Je mag daar gewoon snoep eten op 
de gang!’ 

 

‘Hey juf, ik ken jou al!’ 

 

 



Studievaardigheden verhogen 

 

BLITS 

 



technisch en begrijpend lezen 

 



 Technisch lezen 
 Woordenschat 
 Algemene kennis 



Doel: Alle kinderen verlaten de basisschool met 
voldoende vaardigheden voor technisch lezen. 

Alle kinderen op EIND 6 niveau of hoger 



Ook voor groep 7 en 8 

 



Leerkrachten instructievaardigheden 
bijbrengen voor technisch lezen 



Leerkrachtvaardigheden op het gebied van 
woordenschatonderwijs 

Woordenschatlijn in de taalmethode en de 
woordenschatlijn van Nieuwsbegrip 

 



Begrijpend lezen met het nieuws van de dag 



Voor kinderen en voor leerkrachten 



Les op 3 niveaus 
VMBO B/K 

VMBO G/T 

HAVO/ VWO 



Les op 3 niveaus 
VMBO B/K 

VMBO G/T 

HAVO/ VWO 



Succeservaringen opdoen m.b.t. de 
leesstrategieën 



Studerend lezen 

Leren lezen ‘met de pen in de hand’ 

 





 

Met name gericht op rekenen 



PO: 

Na groep 8 gaan de leerlingen naar een 

groot aantal verschillende soorten VO. 

 

VO: 

Het aantal basisscholen, waar vanuit de 
leerlingen instromen is groot. 



 Grote onbekendheid is tussen po en vo 

over de verschillende didactieken die 

gehanteerd worden op o.a. het gebied van 
rekenen en taal. 



Uit interviews met po docenten en wiskunde 

docenten uit het VO kwamen twee 

knelpunten tevoorschijn: 

1.Communicatieproblemen 

2.beheersingsproblemen 



Bij de overgang PO-VO kunnen 

communicatieproblemen zich voordoen, als een VO-

docent een staartdeling van een leerling verwacht 

terwijl de leerling enkel de andere methode (de 

zogenaamde hapmethode) kent. Deze leerling kan 

wel een deling uitvoeren, maar geen staartdeling 

toepassen. 



• Bij communicatieproblemen tussen po en vo 
kunnen contacten met de aanleverende po-
scholen hun dienst bewijzen. 

- De rekenspecialist po heeft op regelmatige 
basis contact met de vo-school om op de 
hoogte te zijn van de verschillende 
rekendidactieken van het vo. Deze 
rekendidactieken zullen in het curriculum 
van het po worden opgenomen. 



• Gespreksonderwerpen tussen de 

rekenspecialist po en het afdelingshoofd 

rekenen-wiskunde vo zouden kunnen zijn: 

- Leerinhouden 

- Leeractiviteiten 

- Rekendidactiek en rekenstrategieën 

- De rol van de rekenmachine 



Na de basisschool stromen leerlingen uit 
naar verschillende typen vervolgonderwijs: 

-  beroepsgerichte leerweg van het VMBO 

-   VMBO-tl/ HAVO 

-   HSVO/VWO 

Deze 3 types hebben een verschillende mate 
van beheersing van rekenkundige kennis, 
vaardigheden die en/of inzicht dat de school 
van een leerling mag verwachten. 



• Eind groep 6, begin groep 7 heeft de po-

school al een goed beeld van een leerling 

om te weten naar welk type 

vervolgonderwijs een leerling gaat. 

• De volgende opgave is voorgelegd aan 

154 brugklasleerlingen uit verschillende 
typen scholen 



Uit de tabel hierboven blijkt dat nagenoeg alle 

leerlingen uit de beroepsgerichte leerwegen van het 

vmbo de opgave niet kunnen maken.  

Onder leerlingen vmbo-tl/havo is sprake van een 

beperkter beheersingsprobleem en onder leerlingen 

havo/vwo is het beheersingsprobleem tamelijk 

beperkt. 



De afbeelding hierboven illustreert oplossingsmethoden 

van een drietal havo-leerlingen. Elk van de methoden 

leidt tot een correct  antwoord. Er kunnen 

communicatieproblemen tussen leerling en docent 

ontstaan als een docent zelf enkel een methode hanteert 

en andere methoden niet kent of niet waardeert. 



• Voor het basisonderwijs: 

- Onderhouden en consolideren van niveau 1F (1S)  in groep 7 

en 8. 

- Leerlingen in groep 8 rekenen door tot de zomervakantie 

 

• Voor het voortgezet onderwijs: 

-1 VMBO: onderhouden en consolideren van niveau 1F, 

uitbreiden in richting 2F. 

-1 VMBO-TL/Havo: onderhouden en uitbreiden tot niveau 1S 

-1 HAVO/VWO: onderhouden 1S en uitbreiden naar 2S 



Met consolidatie wordt bedoeld dat kennis, 

inzicht en vaardigheden zodanig verankerd 

zijn in het geheugen van een leerling, dat ze 

vlot en oproepbaar zijn en/of vlot ten uitvoer 
kunnen worden gebracht. 



Consequentie van bovenstaand plaatje is dat een leerling 

die geacht wordt een bepaald referentieniveau te 

beheersen, ook onderliggende referentieniveaus dient te 

beheersen. Dat heeft op zijn beurt tot gevolg dat 

onderhoud van rekenkundige kennis, inzicht en 

vaardigheden uit een onderliggend referentieniveau 

noodzakelijk is.  



• Onbekendheid tussen po en vo 

rekendidactiek wegnemen door regelmatig 

contact tussen rekenspecialist po en 

afdelingshoofd rekenen-wiskunde vo. 

• Consolideren van referentieniveau 1F in het 

po 

• Otv lessen rekenen aanpassen op het 

uitstroomprofiel van de leerling.  



http://www.leraar24.nl/video/997 

http://www.leraar24.nl/video/997

