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Appendix A: Time interval scoring sheet 
 
A. Noteer de algemene gegevens in de eerste regel: datum, naam school en 

klas, naam leerkracht, aantal leerlingen, starttijd en eindtijd van de les. 
 
B. Vul het observatiedeel in. De observatiecyclus herhaalt zich om de 5 

minuten. In de eerste, tweede, derde en vierde minuut wordt de 
leerkracht geobserveerd. Per minuut wordt genoteerd welke handeling 
de leerkracht verricht tijdens een lesonderdeel. In de vijfde minuut 
worden de leerlingen geobserveerd.  

 
Observatie leerkracht: 
I Instructie: de leerkracht legt uit wat leerlingen moeten doen/maken; de 

leerkracht geeft verbaal aan hoe leerlingen rekenhandelingen moeten 
uitvoeren; 

IM  Instructie met model: de leerkracht gebruikt een model om de structuur 
van rekenhandelingen te verbeelden met a) concreet materiaal, b) een 
visuele weergave op het bord of c) bewegingen of gebaren (vb. levende 
getallenlijn van kinderen in de klas of sprongen op de getallenlijn 
uitbeelden); 

AS Assessment: de leerkracht controleert of de leerlingen bepaalde kennis 
en vaardigheden beheersen (beurten geven, staan/zitten-spelletjes, 
controleronde); 

KM Klassenmanagement; 
− Leerkracht verricht geen onderwijshandelingen (vb. de leerkracht zit 

achter de computer); 
(ind) Individueel: de leerkracht voert de hierboven beschreven 

handelingen uit bij een individuele leerling (vb. de leerkracht geeft 
instructie aan de tafel van de leerling: I(ind)). 

 
Observatie leerling: 
In de vijfde minuut wordt het aantal leerlingen genoteerd dat niet aan het 
werk is. Niet aan het werk = wachten op hulp van de leerkracht, naar buiten 
kijken, kletsen/klieren met anderen, rommelen in de la etc. 
 
NB: Vaak zal het zelfstandig werken en de verlengde instructie tegelijkertijd 
plaatsvinden. Op dat moment wordt tijdens de vijfde minuut genoteerd 
hoeveel leerlingen tijdens zelfstandig werken inactief zijn, hoeveel leerlingen 
bij de verlengde instructie zitten en hoeveel van deze leerlingen inactief zijn.  
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Datum: School en klas: Leerkracht:  Aantal lln:  Start les: Einde les: 
Les(doel): Rekenmodel: 
 Min. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
Introductie Leerkracht 

(I, IM,  AS, KM) 
            
            
            
            

Lln. inactief             
Instructie Leerkracht 

(I, IM,  AS, KM) 
            
            
            
            

Lln. inactief             
Zelfstandig 
werken 

Leerkracht 
(I, IM,  AS, KM) 

            
            
            
            

Lln. inactief             
Verlengde 
instructie 

Leerkracht 
(I, IM,  AS, KM) 

            
            
            
            

Aantal lln.             
Lln. inactief             

Afsluiting Leerkracht 
(I, IM,  AS, KM) 

            
            
            
            

Lln. inactief             
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Appendix B: Evaluation form for mathematics lessons 
 
Voorbespreking met de leerkracht 
Wat is het doel van deze les en welk rekenmodel ga je 
gebruiken tijdens de instructie? 
 

 
 
 

Hoe heb je de les weggezet in de tijd? 
 

Introductie: 
Instructie: 
Controle: 
Zelfstandig werken: 
Verlengde instructie: 
Afsluiting: 

Heb je voor jezelf een doel gesteld dat je wilt bereiken in 
deze les? Zie je ergens tegenop of heb je vragen? 
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Checklist observatie instructieles  

Introductie Ja Opmerkingen 
De leerkracht geeft een korte introductie van de les van 
maximaal 5 minuten. 

  

 

Instructie Ja Opmerkingen 
De leerkracht geeft een klassikale instructie die gericht is 
op het lesdoel. 

  

De leerkracht gebruikt een rekenmodel dat aansluit bij het 
lesdoel tijdens de klassikale instructie. 

  

De klassikale instructie duurt maximaal 15 min.   
De leerkracht zorgt ervoor dat alle leerlingen meedoen met 
de instructie (ook sterke rekenaars). 

  

De leerkracht legt aan het einde van de klassikale instructie 
uit wat de leerlingen aan oefenstof gaan maken en wat ze 
moeten doen als ze klaar zijn. 

  

 

Controle Ja Opmerkingen 
De leerkracht controleert tijdens het oefenen bij elke 
leerling of deze het lesdoel beheerst (proces/product). 

  

De leerkracht noteert welke leerling het lesdoel niet 
beheerst. 
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De leerkracht geeft uitleg over het lesdoel tijdens de 
controleronde. 

  

Tijdens de controleronde werken de leerlingen zelfstandig 
aan de verwerkingsstof. 

  

De controleronde duurt maximaal 5 minuten.   
 

Zelfstandig werken Ja Opmerkingen 
De leerkracht legt aan de leerlingen uit dat hij/zij met een 
groepje gaat werken en 10 minuten niet gestoord kan 
worden. 

  

De leerlingen werken zelfstandig aan hun werk.   
Na 10 minuten loopt de leerkracht een tweede 
controleronde door de klas. 

  

Het zelfstandig werken duurt maximaal 25 minuten.   
 

Verlengde instructie Ja Opmerkingen 
De leerkracht geeft de leerlingen die hij/zij geselecteerd 
heeft tijdens de controleronde, gezamenlijk verlengde 
instructie met behulp van concreet materiaal/een 
rekenmodel dat aansluit bij het lesdoel. 

  

Alle leerlingen nemen actief deel aan het gezamenlijke deel 
van de verlengde instructie. 
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De leerkracht laat de leerlingen zelfstandig enkele 
opdrachten maken (met behulp van concreet 
materiaal/rekenmodel). 

  

Door middel van kijken of bevragen controleert de 
leerkracht bij elke leerling of hij/zij de opdrachten 
zelfstandig kan maken (proces/product). 

  

De leerkracht stuurt leerlingen die het lesdoel beheersen, 
naar hun eigen plek om zelfstandig verder te werken. 

  

Per instructiegroepje besteedt de leerkracht maximaal 10 
minuten aan verlengde instructie (niet meer dan twee keer 
herhaling instructie). 

  

 

Afsluiting Ja Opmerkingen 
Aan het einde van de les reflecteert de leerkracht met de 
leerlingen op de les. 

  

De afsluiting duurt maximaal 5 minuten.   
 

 

 

 

 



 

 

167 

Nabespreking met de leerkracht 

Doelen:  

Doel 1: de leerkracht is in staat een instructie te geven 
waarbij de nadruk op het lesdoel ligt en een rekenmodel 
gebruikt wordt dat aansluit bij het doel (instructie max. 15 
min.); 

 
 
 

Doel 2: de leerkracht is in staat om via een controleronde 
tijdens het zelfstandig oefenen te controleren of de 
leerlingen het lesdoel begrijpen/beheersen en de juiste 
leerlingen selecteren voor verlengde instructie (max. 5 
min); 

 
 

Doel 3: de leerkracht kan een verlengde instructie over het 
lesdoel van maximaal 10 minuten aan de leerlingen bieden 
en gebruikt daarbij een rekenmodel dat aansluit bij het doel.  

 

Opmerkingen: 
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Appendix C: Evaluation form for quizzes 
  
Voorbespreking met de leerkracht 
Welke doelen worden behandeld in de quiz? 
 

1. 

2. 

3. 

4.  

Wat verwacht je van de quizresultaten op grond van de 
afgelopen week? Met welke opgaven zullen leerlingen 
moeite hebben, welke leerlingen vallen uit? 

 

 

 

 

Heb je voor jezelf een doel gesteld dat je wilt bereiken in 
deze les? Zie je ergens tegenop of heb je vragen? 
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Checklist observatie quiz  

Uitdelen clickers Ja Opmerkingen 
De leerkracht deelt de clickers uit binnen 5 minuten of 
heeft de clickers klaargelegd voor aanvang van de quiz. 

  

 

Instructie Ja Opmerkingen 
De leerkracht legt uit dat de leerlingen acht 
meerkeuzevragen krijgen over de rekenonderdelen die ze 
die week behandeld hebben. 

  

De leerkracht legt uit dat de leerlingen met hun stemkastje 
kunnen kiezen door naar de ontvanger te wijzen en op de 
juiste knop te drukken. 

  

De leerkracht legt uit dat de leerlingen een kladblaadje 
mogen gebruiken. 

  

De leerkracht legt uit dat de leerlingen op een hint mogen 
wachten voordat ze antwoord geven. 

  

De leerkracht legt uit dat het niet de bedoeling is dat de 
leerlingen overleggen met elkaar. 

  

De instructie duurt maximaal 5 minuten.   
 

Quizafname Ja Opmerkingen 
De leerkracht is in staat de quiz technisch gezien af te 
nemen. 
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De leerkracht zorgt ervoor dat de leerlingen zelfstandig 
antwoord geven (niet afkijken of overleggen). 

  

De leerkracht geeft alleen een hint wanneer dit nodig is 
(moeilijke vraag/na 10 seconden heeft nog niet iedereen 
geantwoord). 

  

De leerkracht stimuleert alle leerlingen om antwoord te 
geven. 

  

De leerkracht en de leerlingen bekijken samen de grafiek 
met de resultaten. 

  

De leerkracht geeft uitleg over de opdracht (met behulp 
van de ‘uitleg’-slide), wanneer minder dan 67% van de 
leerlingen een goed antwoord gegeven heeft. 

  

Alle leerlingen weten hoe ze moeten stemmen.   
Alle leerlingen doen actief mee met de quiz.   
De leerkracht zorgt voor een ontspannen sfeer tijdens de 
quiz, waarbij de nadruk ligt op het begrip van de stof. 

  

De quiz duurt maximaal 20 minuten.   
 

Afsluiting Ja Opmerkingen 
De leerkracht reflecteert kort op de quiz met de leerlingen.   
De afsluiting en het innemen van de clickers duurt 
maximaal 5 minuten. 
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Resultaten analyseren Ja Opmerkingen 
De leerkracht is in staat de resultaten van de quiz te 
analyseren en interpreteren. 

  

De leerkracht is in staat leerlingen toe te wijzen aan 
groepjes voor extra instructie. 

  

 

Nabespreking met de leerkracht 

Doelen  
Doel 1: de leerkracht weet welke doelen behandeld 
worden in de quiz; 

 

Doel 2: de leerkracht kan voorspellen hoe de leerlingen 
presteren op de quiz;  

  
 

Doel 3: de leerkracht kan binnen de gestelde tijd de quiz 
(technisch) uitvoeren; 

 

Doel 4: de leerkracht is in staat te herkennen wanneer een 
hint en onmiddellijke feedback na een vraag gegeven 
moet worden; 

 
 
 

Doel 5: de leerkracht oefent met analyseren van de 
quizresultaten. 

 

Opmerkingen: 
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Appendix D: Questionnaire 
 
Deel 1: Uw achtergrond en onderwijspraktijk 
 
Q3  Ik ben een ... 

o Man 
o Vrouw 

 
Q4  Mijn leeftijd is tussen de .... 

o 20 – 30 jaar 
o 31 – 40 jaar 
o 41 – 50 jaar 
o 51 – 60 jaar 
o 61 jaar of ouder 

 
Q5  Ik heb ... jaren ervaring in het onderwijs. 
 
Q6  Ik geef les in …. 

o groep 3 
o groep 4 
o groep 5 
o groep 6 
o groep 7 
o groep 8 
o anders, namelijk … 

 
Q7  In mijn klas zitten .... 

o 10 – 15 leerlingen 
o 16 – 20 leerlingen 
o 21 – 25 leerlingen 
o 26 – 30 leerlingen  
o 31 of meer leerlingen 

 
Q8  In mijn klas is ongeveer … een V (of D/E) leerling bij rekenen: 

o 0 – 10 % 
o 11 – 20 % 
o 21 – 30 % 
o 31 % of meer 
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Q9  In mijn klas is ongeveer … een I (of A) leerling bij rekenen: 
o 0 – 10 % 
o 11 – 20 % 
o 21 – 30 % 
o 31 % of meer 

 
Q10 Voor de les ... 

 

 Nooit Zelden Soms Bijna 
altijd Altijd 

bereid ik één doel voor dat ik 
ga behandelen in de les. O O O O O 

pas ik het doel dat in de 
methode beschreven staat, 
naar eigen inzicht aan. 

O O O O O 

weet ik wat de leerlingen 
voor voorkennis moeten 
hebben ten aanzien van het 
doel. 

O O O O O 

weet ik wat de volgende stap 
in de rekenontwikkeling ten 
aanzien van het doel is.  

O O O O O 

weet ik wat 
veelvoorkomende fouten zijn 
bij het doel. 

O O O O O 

weet ik op welke manier ik 
leerlingen zou kunnen 
helpen bij veelvoorkomende 
fouten (bv. teruggrijpen naar 
voorwaardelijke 
vaardigheden). 

O O O O O 

bekijk ik of de 
verwerkingsopdrachten 
aansluiten bij het doel 

O O O O O 
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Q11 Aan het begin van de les ... 

 Nooit Zelden Soms Bijna 
altijd Altijd 

benoem ik het doel.  O O O O O 

laat ik het doel op het bord 
zien.  O O O O O 

bespreek ik met de 
leerlingen waarom ze het 
doel gaan leren. 

O O O O O 

bespreek ik met de 
leerlingen in welke situaties 
ze het doel kunnen 
gebruiken. 

O O O O O 

benoem ik criteria waaraan 
je kunt zien dat je het doel 
beheerst. 

O O O O O 

 
Q12 Tijdens de instructie ... 

 

 Nooit Zelden Soms Bijna 
altijd Altijd 

behandel ik één doel. O O O O O 

controleer ik of de leerlingen 
het doel beheersen door hen 
vragen te stellen. 

O O O O O 

controleer ik of de leerlingen 
het doel beheersen door te 
observeren als zij overleggen 
of samenwerken. 

O O O O O 

controleer ik of de leerlingen 
het doel beheersen door 
middel van spelvormen (bv. 
quiz met wisbordjes). 

O O O O O 

pas ik het tempo van de 
instructie aan. O O O O O 
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pas ik de instructie aan door 
kleinere en specifiekere 
(denk)stappen te maken. 

O O O O O 

pas ik de instructie aan door 
het doel moeilijker te maken. O O O O O 

pas ik de instructie aan door 
het handelingsniveau te 
veranderen (bv. door te 
doen, te tekenen of een 
model te gebruiken). 

O O O O O 

laat ik de leerlingen van wie 
ik merk dat ze het doel al 
begrijpen, eerder zelfstandig 
aan het werk gaan.  

O O O O O 

 
Q13 Zodra de leerlingen na mijn instructie aan het werk gaan, controleer ik 
hun beheersing van het doel door ... 

 Nooit Zelden Soms Bijna 
altijd Altijd 

de antwoorden van alle 
leerlingen te bekijken. O O O O O 

de uitwerkingen van alle 
leerlingen te bekijken. O O O O O 

te luisteren naar de 
leerlingen als zij hun 
uitwerkingen aan elkaar 
vertellen 

O O O O O 

aan de leerlingen te vragen 
om hun uitwerking nader uit 
te leggen. 

O O O O O 

 
Q14 Geef aan wat voor u van toepassing is na de groepsinstructie. 
 

 Nooit Zelden Soms Bijna 
altijd Altijd 

Ik geef de leerlingen 
specifieke opdrachten om te 
maken (bv. minimum-, 

O O O O O 
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basis- of plusopdrachten). 

Tijdens de les geef ik 
verlengde instructie. O O O O O 

Ik geef de verlengde 
instructie zo snel mogelijk 
na de groepsinstructie. 

O O O O O 

De verlengde instructie is 
gericht op het (basis)doel dat 
geldt voor de hele klas. 

O O O O O 

Ik bied de verlengde 
instructie aan in kleine, 
specifieke stappen. 

O O O O O 

Tijdens de verlengde 
instructie bekijk ik de 
uitwerkingen van de 
leerlingen om hun 
beheersing van het doel te 
controleren. 

O O O O O 

Tijdens de verlengde 
instructie vraag ik de 
leerlingen naar hun 
uitwerkingen om hun 
beheersing van het doel te 
controleren. 

O O O O O 

 
Q15 Geef aan wat voor u van toepassing is na de groepsinstructie. 
 

 Nooit Zelden Soms Bijna 
altijd Altijd 

Tijdens de les geef ik 
verdiepende instructie 
(instructie waarbij ik een 
stapje verder ga met 
leerlingen die het basisdoel 
al beheersen). 

O O O O O 

De verdiepende instructie is 
gericht op complexere taken 
passend bij het doel. 

O O O O O 
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Tijdens de verdiepende 
instructie stel ik open vragen 
en geef ik kleine 
aanwijzingen (hints). 

O O O O O 

Tijdens de verdiepende 
instructie bekijk ik de 
uitwerkingen van de 
leerlingen om hun 
beheersing van de 
complexere taken te 
controleren. 

O O O O O 

Tijdens de verdiepende 
instructie vraag ik de 
leerlingen naar hun 
uitwerkingen om hun 
beheersing van de 
complexere taken te 
controleren. 

O O O O O 

 
Q16 Aan het einde van de week doe(t) mijn duo-partner/ik het volgende ... 

 

 Nooit Zelden Soms Bijna 
altijd Altijd 

nogmaals controleren of de 
leerlingen de doelen van de 
week beheersen. 

O O O O O 

de doelen van de week die 
de groep lastig vond, 
klassikaal herhalen. 

O O O O O 

extra instructie geven over 
de doelen van de week aan 
leerlingen die daar moeite 
mee hadden. 

O O O O O 

verdiepende instructie geven 
aan leerlingen die weinig 
moeite hadden met de doelen 
van de week. 

O O O O O 

preteaching geven. O O O O O 
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Q17 Deel 2: Uw mening over rekenfouten en leerlijnen.  
    
Hieronder staan 14 sommen en uitwerkingen van leerlingen uit groep 3 tot 
en met 8. Elke leerling heeft een fout gemaakt. Wij willen graag uw mening 
over verschillende typen fouten die de leerlingen gemaakt hebben. Geef 
daarom bij elke fout aan wat volgens u de meest waarschijnlijke rekenfout 
van de betreffende leerling is geweest.  
  
U kunt daarbij kiezen uit de volgende veelvoorkomende rekenfouten:     

• Conceptuele fout: een fout omdat de begripsvorming van de leerling 
ten aanzien van een rekenkundig concept, zoals procenten, 
onvoldoende ontwikkeld is. 

• Bewerkingsfout: een fout omdat de leerling de benodigde bewerking 
niet goed heeft uitgevoerd, zoals een telfout of verkeerd onthouden 
bij cijferend optellen. 

• Positiewaardefout: een fout omdat de leerling (onbewust) negeert 
dat de positie van een cijfer in een getal de waarde bepaalt.  

• Fout in feitenkennis: een fout omdat de leerling rekenhandelingen en 
-feiten onvoldoende geautomatiseerd of gememoriseerd heeft. 
 

Hieronder staan 14 sommen en uitwerkingen van leerlingen uit groep 3 tot 
en met 8. Elke leerling heeft een fout gemaakt. Wij willen graag uw mening 
over verschillende typen fouten die de leerlingen gemaakt hebben. Geef 
daarom bij elke fout aan wat volgens u de meest waarschijnlijke rekenfout 
van de betreffende leerling is geweest.  
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Q18 
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Q19 
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Q20 
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Q21
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Q22 Bij deze laatste drie vragen willen wij graag uw mening over leerlijnen. 
Bij elke vraag staan vijf opgaven (en bewerkingen) weergegeven. Wilt u 
aangeven in welke volgorde u vindt dat de opgaven aangeboden zouden 
moeten worden? Plaats de opgave die u als eerste aan zou bieden (de 
makkelijkste) bovenaan door de opgave te verslepen. Sleep de opgave die 
u daarna aan zou bieden daaronder enzovoort. 

 

Q23 Leerlijn vermenigvuldigen 
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Q24 Leerlijn breuken 
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Q25 Leerlijn getalbegrip 
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