
Eerlijke  
leerkansen

Zo zit dat in Getal & Ruimte Junior: Eerlijke leerkansen
7 manieren waarop Getal & Ruimte Junior bijdraagt aan eerlijke leerkansen

Wil je al je leerlingen eerlijke leerkansen 
geven? Behandel ze dan ongelijk. Dat klinkt 
misschien tegenstrijdig. Maar zou je alle 
kinderen gelijk behandelen, dan zijn er altijd 
een aantal die op de toppen van hun tenen 
moeten lopen om bij te blijven en anderen 
die afhaken omdat er ‘niks te halen valt’. 
Aan de andere kant is het ook noodzakelijk 
wél ieder kind gelijk te behandelen: leg de lat 
hoog en laat ieders thuissituatie, talent en 
achtergrond achterwege. 

Differentiatie speelt een belangrijke rol bij eerlijke 
leerkansen. Kinderen indelen in hokjes werkt 
beperkend. Want wie zegt dat een kind zich 
gelijk ontwikkelt op twee totaal verschillende 
rekenonderwerpen? Als kinderen de stapjes zetten 
die passen bij hun ontwikkeling en dat veilig doen 
onder begeleiding van een leerkracht die hun potentie 
ziet in plaats van hun beperkingen, dan groeit hun 
zelfvertrouwen. Zo kunnen ze tot grote hoogte stijgen. 
Allemaal. 

Getal & Ruimte Junior heeft als doel alle leerlingen 
verder te helpen in het rekenen. Daarvoor is het nodig 
dat ieder kind zich kan ontwikkelen tot zijn beste zelf, 
op zijn eigen niveau. 

Daarom: 7 manieren waarop Getal & Ruimte Junior 
bijdraagt aan eerlijke leerkansen.

1. Hoge verwachtingen. Vanaf de kleuters tot het 
uitstroomniveau in groep 8.

2. Iedere dag directe instructie. In kleine stappen van 
samen naar zelfstandig werken. 

3. Convergente differentiatie. Altijd eerst de hele klas 
bij elkaar.

4. Elke week eerst de vaardigheden leren beheersen, 
daarna pas rekenen in een context.

5. Lesstof op ieder niveau, differentiatie op inhoud. 
6. Altijd kunnen proberen, door zelf de route binnen 

de les te bepalen.
7. De handleiding geeft iedere week een 

handelingsmodel met handvatten om de leerstof 
op niveau te kunnen aanbieden.

Door de opbouw van de concrete 
sommen naar de redactiesommen hebben 
kinderen veel meer kansen om het ook te 
leren begrijpen.

- Sarah Bergsen, Schoolleider  
’t Palet, Heeswijk Dinther

Meer zien over eerlijke leerkansen?  » Kijk dan het webinar terug 
van Sarah Bergsen op het rekenevent “kickstart je rekenkeuze”

Wil je meer lezen over bovenstaande punten? 
» Bekijk dan de methodebrochure

Wil je liever een persoonlijke toelichting op 
bovenstaande punten? » Plan dan een afspraak in 
met een van onze methodespecialisten

Les 1 Voorbereiding Ophalen van voorkennis/  
pre-teaching

Les 2 Oefenen Introductie van het  
onderwerp van de week

Les 3 Oefenen Verdieping van het  
onderwerp en oefenen

Les 4 Toepassen Het onderwerp toepassen  
in een context

Les 5 Weet je nog? Algemene herhaling en automatisering 
van de basisvaardigheden
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