Proeftuin Rekenen:
12 inzichten over het
(gaan) werken met een
overkoepelend dashboard
Laat ict werken voor het onderwijs

Hoe kan een overkoepelend dashboard helpen bij meer
maatwerk voor het vak rekenen in groep 7 en 8? In de
Proeftuin Rekenen ondervonden 8 basisscholen hoe zij met
behulp van een overkoepelend dashboard meer maatwerk
kunnen bieden aan leerlingen. 12 inzichten over het (gaan)
werken met een overkoepelend dashboard.
De Proeftuin Rekenen was een experimentele digitale leeromgeving
waarin leraren van 8 basisscholen hebben ‘geproefd’ hoe een
overkoepelend dashboard kan helpen bij meer maatwerk voor het
vak rekenen. Kennisnet en SLO ontwikkelden de Proeftuin om meer
te leren over het werken met leerdoelen in een digitale vorm.
De scholen die gebruik maakten van de Proeftuin willen graag
werken vanuit leerdoelen en verschillende leermaterialen inzetten
op basis van de behoefte van de leerling. Zij ondervonden hoe een
overkoepelend dashboard helpt bij het vormgeven van hun lessen
en bij het volgen van de ontwikkeling hun leerlingen.

Werken met de proeftuin: vinden, variëren, volgen,
verantwoorden
Voor de Proeftuin is het leermateriaal voor rekenen van vier uitgevers
(ThiemeMeulenhoff, Malmberg, Noordhoff en Muiswerk) digitaal
gekoppeld aan leerdoelen van SLO van datzelfde vak. Met het leerma
teriaal van deze uitgevers tot hun beschikking, zochten leraren op basis
van leerdoelen opdrachten die aansloten bij het niveau van hun
leerlingen.
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Voor bijvoorbeeld het leerdoel ‘optellen tot 35’ konden zij eenvoudig
leermateriaal vinden dat dit leerdoel bevat, en inzien welke leerdoelen
nog meer in dat materiaal aan bod komen. Zij konden per leerling het
leermateriaal klaarzetten dat paste bij zijn of haar ontwikkeling, en
inzien hoe ver een leerling was gevorderd met de klaargezette
opdrachten.
In het overkoepelend dashboard werd de voortgang van leerlingen op
de verschillende leerdoelen weergegeven. Met deze informatie kan een
leraar makkelijker en tijdig bijsturen en leerlingen vervolgmateriaal
aanbieden dat past bij hun ontwikkeling. Door alle informatie uit het
dashboard en andere bronnen samen te voegen, kan de leraar de
voortgang van het leerproces bovendien gemakkelijker verantwoorden
naar bijvoorbeeld ouders en de Onderwijsinspectie.

Meer informatie?
Meer weten over de Proeftuin Rekenen of benieuwd naar hoe het
werkt? In het artikel ‘Proeftuin linked data rekenen voor het primair
onderwijs’ van SLO vind je een uitgebreide toelichting, een onderzoeks
verslag, video’s en klikbare demo’s.
Meer lezen over vinden, volgen, variëren en verantwoorden? Lees de
publicatie ‘De leermiddelenketen in het onderwijs’.
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12 inzichten over het (gaan) werken
met een overkoepelend dashboard
Hoe kan een overkoepelend dashboard helpen bij meer
maatwerk voor het vak rekenen in groep 7 en 8? In de
Proeftuin Rekenen ondervonden 8 basisscholen hoe zij
met behulp van een overkoepelend dashboard meer
maatwerk kunnen bieden aan leerlingen.
De scholen deden 12 belangrijke inzichten op over het overkoepelend
dashboard op basis van de bouwstenen van het Vier in balans-model.
Die inzichten zijn relevant voor scholen én voor leveranciers die de
mogelijkheden van een overkoepelend dashboard verder willen
verkennen en ontwikkelen. Dit type overkoepelend dashboard, dat de
voortgang weergeeft op basis van leerdoelen en waarmee je leerma
teriaal kunt vinden dat daarbij past, is nog niet beschikbaar in het
onderwijs.
Daarom zijn de opgedane inzichten relevant bij het selecteren, uitvra
gen of bouwen van een nieuw overkoepelend dashboard. De eerste 6
inzichten gaan over factoren waar je als team over na moet denken
als je wilt gaan werken met een overkoepelend dashboard, en hebben
te maken met visie en de deskundigheid van schoolteams of mede
werkers. De laatste 6 inzichten gaan over randvoorwaarden aan het
overkoepelend dashboard, zoals ict-infrastructuur en leermateriaal.

Uiteindelijk gaat het erom dat een dashboard de gewenste manier van
werken versterkt. De relevantie van de inzichten is voor iedere school
anders, en iedere school zal nieuwe inzichten opdoen wanneer zij wer
ken met een overkoepelend dashboard.

Voor scholen en leveranciers
Scholen kunnen aan de hand van deze 12 inzichten inschatten of een
overkoepelend dashboard bij hen past. De inzichten kunnen ook
scholen die al aan de slag zijn met een dashboard helpen bij hun
implementatieproces.
Daarnaast helpen de laatste 6 inzichten zowel scholen als leveran
ciers. Scholen kunnen aan de hand van deze inzichten het gesprek
aangaan met leveranciers. En leveranciers kunnen hun product
aanscherpen en het zo beter laten aansluiten bij de wensen en
behoeftes van scholen.

Aan de slag vanuit visie en deskundigheid
Inzicht 1: Denk goed na over het type maatwerk dat je als school,
bouw of klas wilt bieden
Voordat je investeert in een dashboard is het belangrijk om na te denken
over het type maatwerk dat je wilt bieden en hoe ver je daarmee wilt
gaan. Een handig hulpmiddel hiervoor is het Maatwerk Kwadrant.
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Met behulp van het Maatwerk Kwadrant ga je in gesprek over het type
maatwerk dat je als school wilt leveren. Kiezen jullie voor maatwerk op
groepsniveau, op individueel niveau of wil je afwisselend differentiëren?
En wil je de regie van het leerproces beleggen bij de leerling, bij de
leraar of beide? Door deze aspecten als school te bespreken, ontstaat
een gedeelde visie, op basis waarvan je er al dan niet voor kunt kiezen
om met een overkoepelend dashboard te werken.
Inzicht 2: Varieer bewust met leermateriaal
Werken met een overkoepelend dashboard kan op verschillende
manieren, dit hangt af van de functionaliteiten van het gekozen dash
board. Maar in alle gevallen is het pas zinvol als je verschillende leer
materialen zo inzet, dat het past bij de leerling en daarmee bewust
varieert. Denk bijvoorbeeld aan variëren met digitaal en analoog
leermateriaal, maar ook aan variatie in de manier waarop je lesgeeft. De
leerdoelen kunnen het uitgangspunt zijn, maar je kunt ook de les
methode als basis gebruiken. Daarnaast kun je er als leraar voor kiezen
om specifieke opdrachten klaar te zetten voor leerlingen, maar je kunt
hun ook zelf de vrijheid geven om te kiezen waar zij aan werken. Het
gaat er in ieder geval om dat je je als leraar bewust bent van de keuzes
die je kunt maken bij het inzetten van verschillende leermiddelen.
Ineke Salentijn (Sterrenschool Apeldoorn) vertelt: “De mate waarin
een leraar het best passende leermateriaal kiest, hangt af van zijn
ict-bekwaamheid, en zijn didactisch vermogen om bewust en onder
bouwd (door te weten wat werkt) te kunnen variëren met behulp van
ict. Ook is het hierbij van belang om de leerlijn rekenen goed te
kennen en te weten wat de cruciale leermomenten zijn op die lijn.”

Inzicht 3: Communiceer met je leerlingen over het leerproces
Werken met nieuwe systemen is voor leraren en leerlingen een
uitdaging. Samen moeten zij ontdekken wat voor hen werkt.
Emmy van Heel, lerares van De Rijdende School, herkent dit en
noemt nog een aantal andere voorbeelden: “Het helpt om leerlingen
te vertellen wat het plan is in de les. Besluit je als leraar vanuit
leerdoelen te werken? Deel dit dan met je leerlingen. Behandel je
een specifiek leerdoel in de les? Maak dit expliciet. Zij weten dan wat
de bedoeling is en zijn zich bewust van hun eigen leerproces.”
Inzicht 4: Wees als leraar curriculumbewust
Variëren met leermateriaal en werken met een overkoepelend dash
board vraagt om leraren die curriculumbewust zijn en die inzicht
hebben in de (doorlopende) leerlijn. Een leraar hoeft (nog) niet volle
dig curriculumbewust te zijn, maar moet wel bereid zijn om het te
worden en een start te maken met leerdoeldenken. In het dashboard
zien leraren namelijk in een overzicht aan welke leerdoelen leerlingen
werken. Dat vraagt om leerdoeldenken: de leerdoelen staan centraal
in het handelen van de leraar. Op basis van de informatie in het
dashboard bepalen leraren de beste vervolgstap voor leerlingen.
Een handig hulpmiddel voor leraren is de online cursus Werken met
leerlijnen, te vinden via onderstaand artikel. Bekijk de cursus voor
leraren in het primair onderwijs en de cursus voor leraren in het
voortgezet onderwijs.
Wil je meer lezen over leerdoeldenken? Lees het artikel ‘Werken vanuit
leerdoelen: zo laten scholen de vaste route door de lesstof los’.

Lees meer over ict-bekwaamheid via kn.nu/ict-bekwaamheid
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Inzicht 5: Maak tijd en ruimte vrij om te kunnen experimenteren
en te wennen aan het systeem
Nieuwe systemen wekken vaak hoge verwachtingen. Hoe zorg je
ervoor dat het niet uitmondt in een teleurstelling? Door te experi
menteren en te wennen aan het systeem hebben de 8 scholen
ontdekt wat voor hen wel en niet werkt. Hans van der Most van
Sterrenschool Apeldoorn: “Het werken met de Proeftuin heeft niet
gelijk de oplossing gebracht, maar heeft ons geleerd wat we wel en
niet willen, en wat het van ons vraagt”.
Pak de implementatie van een dashboard dus niet te groot aan. Zowel
leraren als leerlingen hebben tijd nodig om het systeem te leren
kennen en hun manier van werken erop aan te passen. Neem bijvoor
beeld een proeflicentie en evalueer wat je als school nodig hebt.
Zo ontdekten een aantal scholen via de Proeftuin dat leerlingen
ondersteuning en begeleiding nodig hebben bij het invullen van
zelfbeoordelingen en het zelfstandig kiezen van leermateriaal. Dit
inzicht maakte voor hen duidelijker waar een dashboard voor hen
aan moet voldoen om er goed mee te kunnen werken.
Inzicht 6: Wees je ervan bewust dat ict-systemen capaciteit vragen
van je ict-infrastructuur en breng dit vooraf in kaart
Zodra je met een dashboard aan de slag gaat, is het belangrijk om
op voorhand de integratie en inrichting van het systeem goed uit te
denken. Bekijk welke systemen en hardware er momenteel draaien
en of dit goed aansluit op het toekomstige dashboard. Denk hierbij
aan single sign-on, internetbandbreedte of access points, de compati
biliteit van tablets en/of laptops, et cetera. Door samen in kaart te
brengen wat de ict-infrastructuur is en hier eventuele benodigde

6

aanpassingen in te doen, voorkom je dat het gekozen dashboard
niet goed draait in jullie schoolomgeving.

Functionele eisen voor scholen en leveranciers
Inzicht 7: Bied inzicht in de leerlijn van een methode
Wanneer je leerlingen meer op maat les wilt geven, wil je als leraar
weten hoe de leerlijn van de gebruikte methode(s) in elkaar zit.
Wanneer inzichtelijk is hoe de leerlijnen in elkaar zitten, kan er makke
lijker gezocht worden naar alternatieve of aanvullende leermaterialen,
omdat gezocht kan worden op specifieke leerdoelen uit de leerlijn.
Daarnaast kan de leraar leerlingen aan elkaar koppelen op basis van
waar ze zitten op de leerlijn. Voor de leraar is dit efficiënter en voor
leerlingen is het fijner om samen te werken, want dan kunnen ze ook
van elkaar leren.
Inzicht 8: Beschrijf leerdoelen in leerlingentaal
Wanneer leerlingen zelf aan de slag gaan met leerdoelen is het
belangrijk dat zij begrijpen wat het leerdoel inhoudt. Dit vraagt om
leerdoelen in begrijpelijke leerlingentaal.
Zo kan het leerdoel ‘Verwoorden en schematiseren minoperaties
met kralenketting’ in leerlingentaal omschreven worden als ‘Ik kan
minsommen laten zien met de kralenketting en uitleggen’. Dat
laatste sluit beter aan bij de leerlingen en draagt bij aan hun
zelfstandigheid en het gevoel van eigenaarschap over het leerproces.
Inzicht 9: Voeg leerstrategieën toe aan leermaterialen en leerdoelen
Naast werken met leerdoelen willen leraren ook inzicht in de leerstrate
gieën. Leerdoelen geven het ‘wat’ aan van de lesstof. Voor elke methode

en opdracht zijn keuzes gemaakt met betrekking tot leerstrategieën, het
‘hoe’. Leerlingen zijn niet met alle leerstrategieën bekend. Dit zorgt
ervoor dat de ene opdracht beter zal aansluiten bij een leerling dan de
andere.
Deze leerstrategieën waren niet opgenomen in de Proeftuin, wat het
lastiger maakte voor leraren om de opdrachten op waarde te schatten.
Wanneer de leerstrategie bij de opdrachten inzichtelijk is, kunnen
leraren beter en gerichter variëren met leermateriaal en opdrachten
klaarzetten die passen bij leerlingen.
Inzicht 10: Voeg een preview-functie toe voor het inzien van
oefeningen en leermaterialen
In de Proeftuin waren verschillende leermaterialen beschikbaar. Bij
het zoeken naar geschikt leermateriaal, aansluitend op een bepaald
leerdoel, is het lastig om te beoordelen of de les daadwerkelijk
aansluit. Het leermateriaal kan bijvoorbeeld het leerdoel bevatten,
maar toch ongeschikt zijn voor een leerling, bijvoorbeeld omdat het
een andere leerstrategie bevat dan voor de leerling passend is.
Met behulp van een preview-functie krijgen leraren beter inzicht in
de oefening en de leerstrategie die gebruikt wordt. Zo kunnen zij
beter inschatten of dit geschikt is voor een leerling, of dat er beter
een ander type oefening kan worden ingezet.
Inzicht 11: Bied ondersteuning bij het opsporen van denkfouten
bij leerlingen
Om leerlingen beter te begeleiden, willen leraren ondersteund worden
bij het opsporen van denkfouten bij leerlingen. Dit kan bijvoorbeeld
door het inzichtelijk maken van de gemaakte oefeningen en de bij
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behorende handelingen van de leerling. Software die verschillende
typen fouten herkent en teruggeeft, zou hierbij helpen. Dit helpt leraren
om sneller te interveniëren en leermateriaal aan te bieden dat leer
lingen helpt bij hun leerproces.

Meer informatie?
Meer weten over de Proeftuin Rekenen of benieuwd naar hoe het werkt?
In het artikel ‘Proeftuin linked data rekenen voor het primair onderwijs’
van SLO, te lezen via kn.nu/proeftuinrekenen-SLO, vind je een uitgebreide

Inzicht 12: Maak het overkoepelend dashboard zo toegankelijk
mogelijk
Scholen hebben allemaal eigen ict-infrastructuur en werken vaak
met meerdere producten. Om het gebruik van een overkoepelend
dashboard soepel te laten verlopen, is het belangrijk dat deze
toegankelijk is. Het is in ieder geval belangrijk dat transparant is op
welke devices het dashboard werkt en met welke systemen infor
matie kan worden uitgewisseld.

toelichting, een onderzoeksverslag, video’s en klikbare demo’s.
Meer lezen over vinden, volgen, variëren en verantwoorden?
Lees de publicatie ‘De leermiddelenketen in het onderwijs’ via
kn.nu/leermiddelenketen-onderwijs.

In de Proeftuin hebben de scholen ervaren dat de producten het
prettigst werken als zij gebruik maken van single sign-on, een lichte
software en een strakke interface. Het dashboard blijft snel werken,
en door de duidelijke interface zijn gebruikers niet nodeloos tijd en
energie kwijt aan het zoeken naar wat zij nodig hebben. Als school
zijn dit dingen om bij je leverancier te benadrukken.
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