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Opbrengstgericht werken

Kennis en vaardigheden leerkracht
groep 3-8

Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze
Kwaliteitskaart Opbrengstgericht Werken zijn te vinden op
www.schoolaanzet.nl. Deze website bevat alle informatie en handreikingen
die in het kader van School aan Zet worden ontwikkeld om het onderwijs
(in de basisvaardigheden) te verbeteren.

• Volgen van de ontwikkeling van kinderen
• Planning en organisatie
• Klassenmanagement
Voor elk van deze onderdelen is een checklist uitgewerkt. Leerkrachten kunnen
onderdelen van deze lijsten gebruiken om de eigen kennis en vaardigheden in
kaart te brengen. Op deze manier kunnen leerkrachten ontdekken wat hun
sterke en zwakke punten zijn en welke kennis en vaardigheden ze verder
willen ontwikkelen.

Een effectieve leerkracht van groep 3 tot en met 8 heeft veel kennis van de
taal- en rekenontwikkeling. Daarnaast beschikt de leerkracht in groep 3 tot en
met 8 over vaardigheden om deze gebieden goed aan te bieden aan de
leerlingen.

In overleg met de leerkracht kan de intern begeleider tijdens een
klassenbezoek de lijsten gebruiken om gericht specifieke vaardigheden van de
leerkracht te observeren. Dit kan een bijdrage leveren aan een gestructureerde
observatie en nabespreking.

Deze kwaliteitskaart geeft een overzicht van de kennis en vaardigheden van de
leerkracht. Hierbij worden de volgende onderdelen onderscheiden:
• Kennis over basisvaardigheden
• Pedagogische ondersteuning, motivatie en feedback
• Instructievaardigheden
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Kennis over basisvaardigheden
Kennis over basisvaardigheden
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kennis van ontwikkeling van basisvaardigheden in het betreffende onderwijsjaar en weet welke interventies
van belang zijn voor de risicoleerlingen.
Kennis over basisvaardigheden
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U heeft kennis van de factoren van effectief onderwijs:
○ het stellen van hoge doelen
○ hoeveelheid tijd die besteed moet
worden aan de basisvaardigheden
○ convergente differentiatie als uitgangspunt
○ het geven van een effectieve instructie
○ vroegtijdig signaleren en reageren
○ monitoring
U beschikt over vakinhoudelijke en didactische kennis:
○ U heeft inhoudelijke kennis van de
doorgaande lijn van groep 1 t/m 8.
○ U weet welke vakinhoudelijke doelen u
aan het eind van groep 3 t/m 8 wilt
bereiken.
○ U weet wat u de leerlingen in groep 3
t/m 8 kunt aanbieden om de geformuleerde doelen te bereiken.
○ U kunt een inschatting maken van de
te verwachten moeilijkheden.
○ U weet aan welk doel gewerkt wordt
tijdens een activiteit.
○ U kent de zwakke en sterke punten van
uw methode/programma en weet hoe
de zwakke punten aangevuld en versterkt kunnen worden.
○ U weet welke didactische aspecten van
belang zijn voor doelgerichte activiteiten.
○ U bent op de hoogte van effectieve werkvormen om leerlingen te ondersteunen
bij het behalen van de gestelde doelen.
○ U weet hoe u kinderen kunt motiveren.
○ U weet dat oefening nodig is om
geleerde vaardigheden te onderhouden.
○ U weet welke (kennis, inzicht), vaardigheden getoetst worden en wat toetsuitslagen betekenen.

2
2

─

──

Vraagt actie Vraagt actie
op korte
op lange
termijn
termijn

Opbrengstgericht werken

KW
kaart

Kennis en vaardigheden leerkracht groep 3-8

Kennis over basisvaardigheden

++

+

±

U heeft kennis van de factoren van effectief onderwijs:

Specifiek voor lezen:
○ U kent de leesvaardigheden die in het
betreffende leerjaar aan de orde komen.
○ U weet dat er oefening nodig is op
woord-, zins- en tekstniveau
○ U weet dat het belangrijk is om instructie en oefening te bieden op het gebied
van correct, vlot en vloeiend lezen (N.B.
vloeiend lezen = correct + vlot + met
intonatie).
○ U weet dat het gemotiveerd stillezen
door leerlingen een bijdrage kan leveren
aan de leesontwikkeling van kinderen.
Specifiek voor rekenen:
○ U weet welke kennis, inzicht en vaardigheden in het betreffende leerjaar aan de
orde komen.
○ U weet in iedere les zowel instructie- als
oefendoelen te benoemen.
U heeft kennis over interventies voor risicoleerlingen:
○ U beschikt over basiskennis van ontwikkelingsproblemen op het gebied van
taalontwikkeling en rekenontwikkeling.
○ U kent de interventies die van belang
zijn in de betreffende onderwijsperiode.
○ U bent op de hoogte van remediërende
mogelijkheden van de methode en
remediërende programma’s.
U heeft kennis op het gebied van toetsen:
○ U weet welke toetsen afgenomen
worden op welke momenten.
○ U kent de correcte procedure voor de
afname van de toetsen.
○ U kunt een overzicht van toetsresultaten
samenstellen.
○ U kunt toetsresultaten analyseren en
verklaren op het niveau van de groep
als geheel.
○ U kunt toetsresultaten van individuele
leerlingen analyseren en verklaren.
○ U kunt trendanalyses en dwarsdoorsneden van toetsresultaten ‘lezen’ en
verklaren.
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Pedagogische ondersteuning, motivatie en
feedback

Pedagogische ondersteuning, motivatie en feedback
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leerkracht.
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U biedt pedagogische ondersteuning en motiveert de leerlingen:
○ U heeft positieve verwachtingen met
betrekking tot de ontwikkeling van
geletterdheid en gecijferdheid van leerlingen en spreekt deze ook uit.
○ U ondersteunt leerlingen bij zaken
waarbij ze hulp nodig hebben.
○ U toont belangstelling voor de taakbeleving van kinderen.
○ U biedt leerlingen uitzicht op succes.
○ Laat alle leerlingen succeservaringen
opdoen.
○ Stimuleert interactie en samenwerking
tussen leerlingen.
○ U stimuleert het geloof in het eigen
kunnen en plezier in de eigen mogelijkheden.
○ U helpt leerlingen bij het zoeken van
verklaringen voor succes en falen en
zoekt met leerlingen naar productieve
attributies.
○ U geeft zwakke lezers nooit
onvoorbereid een beurt.
U stimuleert leesplezier en leesmotivatie:
○ U leest voor.
○ U laat zien dat u plezier heeft in het
lezen.
○ U zorgt voor een gevarieerde verzameling teksten, boeken, informatieve
boeken, luisterboeken en cd-roms in
de groep.
○ U betrekt de leerlingen bij het samenstellen van het leesaanbod in de groep.
○ U richt in het lokaal een gezellige lees/
luisterhoek in.
○ U stalt de boeken op een aantrekkelijke
en toegankelijke manier uit.
○ U maakt leesmandjes met verschillende
genres boeken.
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Pedagogische ondersteuning,
motivatie en feedback
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○ U ondersteunt het kiezen van boeken.
○ U praat met de leerlingen over verhalen
die u heeft voorgelezen.
○ U introduceert boeken en geeft leerlingen leestips.
○ U laat leerlingen boeken beoordelen
(bijvoorbeeld met leeslogboekjes).
○ U laat leerlingen vertellen over boeken
die ze met plezier hebben gelezen.
○ U geeft de gelegenheid tot vrije schrijfactiviteiten en koppelt het lezen aan
functionele schrijfopdrachten.
U stimuleert leesplezier en leesmotivatie:
○ Laat zien dat u plezier heeft in rekenen.
○ U zorgt voor een gevarieerde verzameling rekenmaterialen, rekenspelletjes en
informatieve boeken in de groep.
○ U betrekt de leerlingen bij het samenstellen van het extra rekenaanbod in de
groep.
○ U stimuleert alle kinderen om rekenspelletjes te doen.
○ U bent alert op kansen om getallen uit de
realiteit te bespreken met de leerlingen.
U geeft leerlingen feedback:
○ U geeft positief geformuleerde feedback
aan alle leerlingen.
○ U geeft concrete feedback aan alle leerlingen.
○ U gaat in op non-verbale reacties van
leerlingen.
○ U geeft veel complimenten, afwisselend
met een woord, gebaar, houding of
mimiek.
○ U herhaalt en beloont goede antwoorden.
○ U verbetert het kind impliciet, door het
goede antwoord voor te zeggen of voor
te doen.
○ U geeft leerlingen voldoende ruimte om
na te denken en te reageren.
○ U laat leerlingen hun eigen fouten verbeteren en helpt daarbij.
○ U geeft procesterugkoppeling.
○ U stimuleert interactie tussen leerlingen.
○ U breidt de inhoud van het antwoord
van de leerling uit.
○ U ordent en vat samen.
○ U parafraseert, herhaalt in de juiste
bewoordingen wat de leerling gezegd
heeft.
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Instructievaardigheden
Instructievaardigheden
Het IGDI-model (Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie

biedt voor het geven van een effectieve
les goede handreikingen.
Het IGDI-model (Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie1 biedt voor het geven van een effectieve les goede handreikingen.
De stappen van dit model zijn als volgt:
De stappen van dit model zijn als volgt:
•
gezamenlijke start met de hele groep
• gezamenlijke start met de hele groep
•
interactieve groepsinstructie
• interactieve groepsinstructie
•
begeleid (in)oefenen (grote groep)
• begeleid (in)oefenen (grote groep)
•
verlengde instructie (kleine groep)
• verlengde instructie (kleine groep)
•
zelfstandig oefenen gecombineerd met verlengd oefenen onder begeleiding (grote en kleine groep)
• zelfstandig oefenen gecombineerd met verlengd oefenen onder begeleiding (grote en kleine groep) gezamenlijke afsluiting (grote groep)
gezamenlijke afsluiting (grote groep)
1

De specifieke vaardigheden worden hieronder per fase uitgewerkt.

De specifieke vaardigheden worden hieronder per fase uitgewerkt.

Instructievaardigheden
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Algemeen:

De les wordt gestart met een automatiseringsoefening
○ U start met een passende automatiseringsoefening.
○ U zorgt ervoor dat de oefening
intensief en interactief is.
○ U zorgt er voor dat iedere leerling
kan meedoen.
○ U bewaakt dat de oefening maximaal
vijf minuten duurt.
1. Gezamenlijke start
○ U geeft een samenvatting van of blikt
terug op een voorafgaande activiteit.
○ U haalt de benodigde voorkennis op.
○ U biedt leerlingen die boven niveau
presteren en niet meedoen met de
groepsinstructie activiteiten op hun
niveau. Deze leerlingen gaan direct na
de gezamenlijke start zelfstandig aan
het werk.
2. Interactieve groepsinstructie
○ U geeft voor alle leerlingen het lesdoel
en de activiteit aan (in eenvoudige bewoording).
○ U geeft een activiteitenoverzicht.
○ U deelt de activiteit op in kleine stapjes.
○ U bent model: u doet voor, denkt hardop.
1
1

Houtveen,
E., Meijs,
D., Vernooy,
K., (2005).
Succesvolle
aanpakken
van risicoleerlingen.
Wat kan een
doen?
Houtveen,T.,T.,Koekebacker,
Koekebacker,
E., Meijs,
D., Vernooy,
K., (2005).
Succesvolle
aanpakken
van risicoleerlingen.
Watschool
kan een
school
doen? Antwerpen/Apeldoorn:
Antwerpen/Apeldoorn:
Garant. Garant.
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Instructievaardigheden
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○ U gebruikt concrete voorbeelden.
○ U gaat na of de leerlingen de activiteit
begrijpen.
○ U laat de leerlingen onder nauwgezette
begeleiding (het gepresenteerde)
oefenen.
○ U bevordert leren van elkaar (oplossingsproces).
○ U hanteert samenwerkend leren werkvormen.
○ U relateert de uit te voeren opdrachten
expliciet aan het lesdoel.
○ U zorgt voor interactie tijdens de
instructie.
○ U zorgt voor afwisseling en betrekt de
leerlingen actief bij de les/activiteit.
○ U gaat na of de leerlingen de activiteit
begrijpen/beheersen.
3. Begeleid (in)oefenen (grote groep)
○ U zorgt ervoor dat de oefenopdrachten
goed aansluiten bij de inhoud van de
instructiefase.
○ U begeleidt het toepassen van de lesstof.
○ U zorgt er voor dat leerlingen succeservaringen opdoen.
○ U controleert expliciet of de leerlingen
de uitleg hebben begrepen.
○ U gaat door met oefenen tot de meeste
leerlingen de opdracht/vaardigheid
onder de knie hebben.
○ U begeleidt risicoleerlingen extra, zodat
zij ook over de benodigde voorwaarden
beschikken (de leerkracht breidt de
instructietijd uit).

Specifiek voor lezen:
○ U geeft niet alleen aan wat de leerlingen
gaan oefenen, maar ook hoe het moet.
○ U heeft een voorbeeldfunctie: u doet
voor en denkt hardop.
○ U stelt vragen.
Specifiek voor rekenen:
○ U geeft duidelijk aan wat de leerlingen
gaan oefenen.
○ U geeft handreikingen waarmee kinderen
zelf aan het werk kunnen gaan.
○ U stimuleert het zelf aan de slag gaan
en het nadenken van kinderen door
het stellen van vragen.
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4. Verlengde instructie (kleine groep)
○ U heeft de ruimte om verlengde
instructie te geven, direct volgend op de
begeleide inoefening. De rest van de
leerlingen is zelfstandig aan het werk.
○ U activeert voorkennis door zonodig een
stap terug te gaan in de leerlijn.
○ U herhaalt in kleinere stappen de
groepsinstructie.
○ U maakt gebruik van materialen en
modellen passend bij de methode.
○ U laat de verlengde instructie naadloos
aansluiten bij de gegeven groepsinstructie.
○ U begeleidt de leerlingen bij het maken
van de opdracht.
○ U schept veel ruimte voor interactie.
○ U gaat na of de leerlingen de verlengde
instructie begrijpen.
○ U oefent samen met de leerlingen tot
alle leerlingen het begrijpen.
5. Zelfstandig oefenen (overige leerlingen)
○ U geeft de leerlingen opdrachten die
goed aansluiten bij de inhoud van de
instructiefase.
○ U differentieert bij het geven van verwerkingsopdrachten.
○ U geeft extra stof aan goed presterende
leerlingen.
○ U organiseert mogelijkheden voor
samenwerkend leren.
○ U stelt duidelijke eisen aan het werk.
○ U laat leerlingen weten dat hun werk
wordt gecontroleerd.
○ U zorgt dat leerlingen weten wat ze
kunnen doen als ze klaar zijn.

Specifiek voor rekenen:
○ U geeft minimale instructie bij opgaven
met een oefendoel
○ U stimuleert leerlingen hun berekening
weer te geven
6. Gezamenlijke afsluiting (grote groep)
○ U zorgt voor een inhoudelijke afsluiting
van de activiteit.
○ U laat leerlingen vertellen wat goed
ging en wat ze de volgende keer
anders gaan doen.
○ U gaat na of lesdoelen bereikt zijn.
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Volgen
van de
van leerlingen
De effectieve leerkracht beschikt over verschillende vaardigheden rond het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen. Naast het afnemen van de toetsen zijn
effectieve
met name De
de observaties
ergleerkracht
belangrijk. beschikt over verschillende vaardigheden rond het volgen van de ontwikkeling

van de leerlingen. Naast het afnemen van de toetsen zijn met name de observaties erg belangrijk.
Volgen van de ontwikkeling van
leerlingen

++

+
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U heeft zicht op de taal- rekenontwikkeling van de leerlingen:
○ U observeert de leerlingen dagelijks en
richt zich op de taal/rekenontwikkeling
van de leerling als individu, maar ook
als onderdeel van de groep.
○ U volgt de leerlingen op de verschillende
aspecten van taal/rekenontwikkeling.
○ U voert individuele diagnostische
gesprekken met kinderen.
○ U legt uw observaties beknopt vast in
een observatiesysteem.
○ U benut oudergesprekken om aanvullende informatie te verzamelen over de
taal/rekenontwikkeling.
○ U zorgt ervoor dat u relevante informatie
van mogelijk betrokken specialisten
(zoals een logopedist) ontvangt.
U volgt de taal- en rekenontwikkeling van de leerlingen:
○ U plant toetsafname in.
○ U neemt de toetsen af volgens de
handleiding.
○ U observeert de leerling tijdens de
toetsafname en noteert observaties.
○ U praat met leerlingen over hun ontwikkeling.
○ U legt informatie over toetsen, observaties en gesprekken vast in het leerlingvolgsysteem en groepsoverzicht.
○ U interpreteert toetsresultaten op
groepsniveau.
○ U interpreteert toetsresultaten op
individueel niveau.
○ U maakt groepsplannen.
○ U maakt zo nodig handelingsplannen
voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
○ U volgt de ontwikkeling van de leerlingen
regelmatig tussen de toetsmomenten in
en past instructie daarop aan.
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Planning en organisatie
Om een goed didactisch aanbod te kunnen realiseren, is een goede planning en organisatie noodzakelijk
in groep 3 tot en met 8.

Om een goed didactisch aanbod te kunnen realiseren, is een goede planning en organisatie noodzakelijk in groep 3 tot en met 8.

Planning en organisatie

++

+

U plant het aanbod:
○ U maakt een jaarplanning aan de hand
van de methode die u gebruikt. Hierbij
houdt u rekening met de dagen die
uitvallen door vakantie en andere activiteiten, zodat zich in de loop van het
jaar geen verrassingen voordoen.
○ U plant de methode helemaal in.
○ U maakt een weekrooster waarin dagelijks tijd is opgenomen voor de lees- en
de rekenles en voor andere leesvormen/
rekenactiviteiten.
○ U maakt een rooster waarin (dagelijks
of minstens drie keer per week) tijd is
opgenomen voor de extra instructie en
begeleiding van zwakke leerlingen
(waaronder preteaching).
U organiseert het aanbod:
○ U benut de tijd in de lessen optimaal.
○ U realiseert, in aanvulling op de lessen,
tijd voor verschillende leesvormen/
rekenactiviteiten.
○ U organiseert extra tijd voor instructie,
begeleide oefening en zelfstandige
oefening met behulp van de computer
voor risicoleerlingen.
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Klassenmanagement

Organisatievormen waarbij sprake is van differentiatie en niet alle leerlingen op hetzelfde moment met

Organisatievormen
waarbij
sprake bezig
is van differentiatie
en een
niet alle
leerlingen
op hetzelfde
met dezelfde activiteitvan
bezigde
zijn,leerkracht.
doen een sterkHet
beroep op het
dezelfde
activiteit
zijn, doen
sterk
beroep
op hetmoment
klassenmanagement
klassenmanagement
van
de
leerkracht.
Het
klassenmanagement
van
de
leerkracht
is
bepalend
voor
een
rustige
werksfeer
in
de
klas
en
het
efficiënt
klassenmanagement van de leerkracht is bepalend voor een rustige werksfeer in de klas en het efficiëntbenutten van
de tijd.
benutten van de tijd.

Klassenmanagement

++

+

Algemeen
○ U bent duidelijk in het gedrag dat u
van leerlingen verwacht.
○ U spreidt de aandacht, houdt overzicht,
houdt oogcontact met de leerlingen,
stopt snel bij beginnende onrust.
○ U herkent en reageert alert op signalen
van leerlingen.
○ U geeft leerlingen verantwoordelijkheid, waardeert eigen initiatief en oplossingen van leerlingen en waardeert
onderlinge hulp.
Voorbereiding
○ U heeft het benodigde materiaal
geordend klaar liggen.
○ U zorgt voor voldoende materiaal voor
alle leerlingen.
○ U zorgt ervoor dat het materiaal goed
bereikbaar is voor de leerlingen.
○ U zorgt voor een goede plek voor de
instructietafel op een doordachte
plaats in het lokaal, zodat u zicht kunt
houden op de groep.
○ U realiseert een doordachte, rijke inrichting van het lokaal met looproutes
die werkende leerlingen zo min
mogelijk storen.
Uitvoering van de activiteit
○
○
○
○

U maakt een gezamenlijke start.
U laat de overgangen vlot verlopen.
U benut de tijd zo effectief mogelijk.
U verdeelt de tijd over de fasen van
de activiteit.
○ U houdt vaart in de activiteiten.
○ U besteedt veel aan de risicoleerlingen.
○ U wisselt de intensieve instructie in de
kleine groep af met aandacht voor de
andere leerlingen door bijvoorbeeld
hulproutes te lopen.
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Opbrengstgericht werken
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○ U zet de computer efficiënt in.
○ U sluit de activiteit duidelijk af.
Zelfstandig werken
○ U hanteert duidelijke afspraken en
routines rond met betrekking tot het
zelfstandig werken, onder andere rond
materiaal pakken, elkaar helpen, werk
dat klaar is en vervolgopdrachten.
○ U zorgt ervoor dat de leerlingen precies
weten wat ze kunnen doen.
○ U geeft voor het zelfstandig werken
opdrachten die aansluiten bij de
instructie en de inhoud van de les.
○ U geeft de leerlingen opdrachten die zijn
afgestemd zijn op het niveau van de
leerling en die zinvol en betekenisvol zijn.
○ U geeft leerlingen die iets meer aankunnen opdrachten/materialen die voor
hen geschikt zijn.
○ U geeft aan welke eisen aan het werk
gesteld worden.
○ U zorgt ervoor dat de leerlingen direct
aan het werk gaan.
○ U biedt leerlingen gelegenheid elkaar
te helpen bij het uitvoeren van de opdrachten.
○ U heeft (uitgestelde) aandacht voor de
leerlingen die zelfstandig werken.
○ U heeft (uitgestelde) aandacht voor de
leerlingen die zelfstandig werken.
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