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SAMENVATTING 
Een grote middelbare school in het midden van het land heeft er in 2011-2012 voor gekozen om de 

lat voor leerlingen hoger te leggen, wanneer die daarvoor de mogelijkheden hebben. De 

‘zesjescultuur’ moest worden tegengegaan. Daartoe werd het woord ‘stretchen’ geïntroduceerd; een 

nieuwe term die in didactische theorieën nog niet voorkwam. Hiermee werd aangesloten bij de 

groeiende aandacht die excellentie en (hoog)begaafdheid de laatste tijd krijgt van de overheid en de 

wetenschappelijke wereld. 

Er was op deze school nog geen eenduidige manier om ‘stretching’ in te voeren. Men koos v oor een 

aanpak ‘van onderop’. Elke sectie werd gevraagd om er op een eigen manier vorm aan te geven. In 

dit onderzoek heb ik bekeken wat er in de wiskundepraktijk onder ‘stretching’ zou kunnen worden 

verstaan. De voorbeelden die door de wiskundecollega’s zijn aangedragen zijn door mij geanalyseerd 

en gerangschikt. Ik heb die gespiegeld aan de eisen die in de literatuur worden genoemd voor 

zogenaamde verrijkingstaken. 

Conclusie is dat de vorm en inhoud van de ‘stretchingsactiviteiten’ erg uiteen kunnen lopen, qua 

doelstelling,  qua werkvorm, qua fysieke plek, et cetera. Zo kun je leerlingen stimuleren via leuke 

klassikale opdrachten, maar ook door praktische opdrachten voor individuele leerlingen en kleine 

groepjes. 

Naar mijn mening kan er nog meer richting aan ‘stretching’ worden gegeven. De communicatie over 

‘stretching’ en over haar ‘best practices’ naar leerlingen en ouders, kan nog worden verbeterd. Het is 

bijvoorbeeld  goed om handvatten te geven in de vorm van shortlists van mogelijke onderwerpen 

voor praktische opdrachten. 

Bij ‘stretching’ ligt er een belangrijke inspirerende taak bij de docent. Die rol wordt -nu al- 

beoordeeld in het kader van de interne auditing. De wijze waarop dit gebeurt kan echter nog worden 

aangescherpt. 

  



1. Inleiding 
Toen ik aan het begin van schooljaar 2011-2012 stage ging lopen op een grote middelbare school in 

het midden van het land1 hoorde ik op die school veelvuldig het woord ‘stretchen’ vallen. Een woord 

dat ik in didactische theorieën nog niet was tegengekomen. Het was duidelijk dat het –globaal 

gesproken- te maken had met het stimuleren van leerlingen om meer resultaat te behalen, wanneer 

ze daarvoor de mogelijkheden (lijken te) hebben. ‘De lat hoger leggen’. ‘Het tegengaan van de 

‘zesjescultuur’.’ Allemaal interessante en onderwijskundig relevante statements. Elke sectie werd 

door de schoolleiding gevraagd om daar invulling aan te geven. 

Het verder bekijken van de inhoud van het begrip ‘stretching’ en het bijdragen aan de verdere 

invoering leek mij een prima onderwerp voor mijn Praktijkgericht Onderzoek (PGO). 

  

                                                           
1
 Verder in dit rapport College X genoemd. 



2. Context, theorieën en vraagstelling 

2.1. De oorsprong van ‘Stretching’: kwaliteitsverbetering op College X 
Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs is al een aantal jaren een belangrijk issue op 

College X. Dit vindt zijn oorsprong in de slechte kwaliteitscijfers van een aantal jaren geleden. De 

school werd onder toezicht gesteld van de Onderwijsinspectie. 

De plannen voor verbetering werden neergelegd in een Ambitieplan 2008-2012 (Cals College, 2008). 

Genoemd werden: ‘eisen stellen aan de inzet en inbreng van leerlingen’, ‘variëteit in ons didactisch 

repertoire’ en ‘afwisselende lessen’.  Er werden verbeterplannen opgesteld. In eerste instantie voor 

de Havo (Cals College, 2010a), en later ook voor het VWO (Kwaaitaal, 2011)2. 

Bij de kwaliteitsbewaking en –verbetering kregen interne en externe audits een belangrijke plaats. 

Onder andere in de vorm van een visitatie in het najaar van 2010 door 12 collega’s van een viertal 

scholen. Deze collega’s deden  een ‘belangrijke aanbeveling’, zoals staat vermeld in het Jaarverslag 

2010 (Cals College, 2011b)3. Deze aanbeveling had betrekking op ‘de intellectuele uitdaging van 

leerlingen’. Zij luidde:  ‘Leerlingen kunnen meer worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te 

halen. De lat hoger leggen (‘stretchen’) verdient expliciet aandacht.’ 

Voor zover mij bekend is dit de eerste keer dat het woord in een officieel document werd gebruikt. 

Waarschijnlijk is het woord vanuit de koker van het Cals zelf gekomen. Het zou door één van de 

schoolleiders bij een buitenlands schoolbezoek als term zijn opgepikt en op de eigen school  

geïntroduceerd, zo hoorde ik in een gesprek met een schoolleider. In (Nederlandstalige) 

leertheorieën wordt de term niet vermeld. Zoals we in paragraaf 2.6. zien zijn er wel duidelijke 

relaties/ overlappingen met andere termen uit de leertheorie.   

 “We kregen het commentaar dat onze leerlingen hard werkten, maar weinig echte vwo-opdrachten 

kregen. We proberen nu slimme leerlingen meer te prikkelen en niet alles voor te kauwen.”, verklaart 

Cals-schoolleider Jeroen Kwaaitaal als toelichting op de genoemde visitatie in (Jansen & Groenewegen, 

2011). 

 
Een vergelijkbare constatering was ook al gedaan door de Onderwijsinspecteur op grond van zijn 

bezoek op 23 september 2010: ‘Alle leerlingen doen hetzelfde, geen differentiatie. Docenten 

erkennen dat en geven aan dat ze zich toch vooral richten op de leerling die het moeilijk heeft. 

Daarmee loop je het risico te weinig niveaueisen te stellen.’ (Cals College, 2010b) 

Hiermee wordt dus een link gelegd tussen woorden als ‘stimuleren om het beste uit zichzelf te 

halen’, ‘prikkelen’, ‘niet alles voorkauwen’ en de woorden ‘stretchen’ (‘stretching’)  in het 

visitatierapport, en ‘differentiatie’, dat door de Onderwijsinspecteur is gebruikt.  

  

                                                           
2
Het plan voor VWO was op eigen initiatief, want op dat moment (vanaf eind 2010) was het verscherpte 

toezicht vanuit de Onderwijsinspectie inmiddels al ingetrokken vanwege geconstateerde verbeteringen.  

3
 Uitgebracht op 31 mei 2011. 



2.2. Stretching in audits 

Bij de interne audit van maart 2011 werd voor het eerst een item ‘stretching’ meegenomen, 
naast 25 andere items. Over dit item waren de interne auditeurs (afdelingsleiders en 
schoolleiders) niet erg positief: 

‘De lesstof wordt duidelijk uitgelegd gezien de score op onderdeel 8, maar we vragen ons tegelijkertijd 

af of er niet zo duidelijk wordt uitgelegd dat de leerling zelf niet meer hoeft na te denken. We zien 

geen voorbeelden van stretching en weinig aanzetten tot nadenken terug. Het wordt leerlingen erg 

gemakkelijk gemaakt. Daar willen we verandering in aanbrengen, dus dit wordt een speerpunt voor 

volgend jaar.’ (Cals College, 2011a). 

 

De score voor ‘stretching’ was 1,9 op een vierpuntsschaal , waarbij ‘1’ betekende ‘niet zichtbaar’ en 

‘4’ ‘in hoge mate zichtbaar’. 

De precieze operationalisering van ‘stretching’ bij die audit is me overigens niet bekend. Wel is 

duidelijk dat er bij de 25 andere items in de audit ook items voorkomen die onder ‘stretching ‘ 

zouden kunnen vallen, of ermee samenhangen. Bijvoorbeeld: ‘Het didactisch handelen is afgestemd 

op de verschillen in ontwikkeling’ (item 15) en ‘Leerlingen worden gestimuleerd tot nadenken’ (item 

11); zie de opmerking van de auditeurs hierboven. Voor de totale lijst van audititems, zie bijlage 1 

 Bij de vervolgaudit in het najaar 2011 werd het item ‘stretching’ opnieuw bekeken. Er werd al enige 

verbetering geconstateerd, wellicht vanwege de aandacht die dit onderwerp inmiddels had 

gekregen, onder andere in de Sectieplannen en het VWO-verbeterplan (Kwaaitaal, 2011):  

‘We hebben voor de tweede keer gekeken of we voorbeelden van stretching tegenkwamen. Dat was 

een enkele keer het geval. Het lijkt ook sterk afhankelijk te zijn van de docent: sommige docenten 

(vooral bovenbouw) zijn niet zomaar tevreden met de antwoorden die leerlingen geven en vragen 

door, zorgen ervoor dat de leerling scherper krijgt waar het om gaat.’ (Cals College, 2011e). 

 

De score voor dit item was iets gestegen: van 1,9 naar 2,1. 

 

2.3. De definiëring van ‘Stretching’ 
In de vorige paragrafen zagen we de aanleiding van het werken aan ‘stretching’: een rapport van de 

Onderwijsinspectie, een visitatie van collegascholen eind 2010 en een interne audit in 2011. 

‘Stretching’ werd tot speerpunt verklaard en alle secties werd gevraagd om daar in hun jaarplan 

2011-2012 aandacht aan te geven. 

Als handvat bij de verdere introductie van het fenomeen ‘stretching’ op College X werd in de loop 

van 2011 een intern ‘praatpapier’ (Cals College, 2011d) opgesteld door de schoolleiding van het 

College X. Hierin werd ‘stretching’ door hen uitgebreid uitgelegd. Dit praatpapier is opgenomen in 

bijlage 1. 

Ook in het VWO Verbeterplan voor 2011-2012 van College X (Kwaaitaal, 2011), uitgebracht in het 

voorjaar van 2011, staan opmerkingen over dit onderwerp, in relatie tot vaklessen (bijvoorbeeld 

wiskunde): 

  



 

‘De vaklessen 

 In de lessen gaat het om stretching:  

• We kauwen zo min mogelijk voor en dwingen de leerlingen zo om zelf na te denken.  

• De opdrachten zijn zo uitgekozen dat de leerlingen zelf moeten nadenken.  

• We geven nadrukkelijk aandacht aan getalenteerde leerlingen; we maken het voor deze 

leerlingen aantrekkelijk hun talenten te laten zien. ‘ 

 

2.4. ‘Stretching’ en Bètastimulering. Het Bètaplan 2011-2015 
‘Stretching’ is een schoolbreed initiatief, over álle secties en vakken heen. (Ook) De bètasectie van 

College X heeft dit speerpunt opgepakt. Daarbij is een duidelijke link zichtbaar met het Bètaplan 

2011-2015 dat in april 2011 werd uitgebracht (Cals College, 2011c). Hoewel het woord ‘stretching’ in 

dit document níet voorkomt, is dit – in ieder geval voor de bètasectie van deze school- de meest 

uitgewerkte basis voor het werken aan talentontwikkeling, differentiatie, het uitdagen van leerlingen 

etc. (lees: ‘stretching’). Men wil getalenteerde leerlingen uitdagen om ‘harder te werken dan nodig 

is’. Specifiek noemt men daarbij een groep leerlingen die weinig tot geen inspanning hoeft te leveren 

om toch voldoende of goede cijfers te halen. Deze groep scoort op College X gemiddeld onder haar 

niveau. Concreter gaat het om een doelgroep van ongeveer 20% van de leerlingen uit de 

natuurprofielen (25 leerlingen), de getalenteerde leerlingen in de bovenbouw havo en vwo. Als 

middelen worden genoemd: Verdieping (‘vrijwillige practica na schooltijd, niet hapsnap, maar 

gepland’); Hogere eisen stellen (in de les); Het bieden van keuzevrijheid voor leerlingen door 

differentiatie opdrachten aan te bieden (in de les); Het volgen van een lessenserie aan de Universiteit 

Utrecht (o.a. Bèta-Plus) en externe practica. 

 

2.5. Het onderwijsbeleid in Nederland als context van ‘stretching’ 
De aandacht voor ‘stretching’ op het College X, schoolbreed én in de bètasectie, sluit aan bij 

ontwikkelingen in het landelijke onderwijsbeleid. 

Vanaf 2007 krijgt ‘excellentie’ in het Nederlandse onderwijsbeleid meer aandacht; eerder was de 

aandacht vooral gericht op het wegwerken van achterstanden bij minder kansrijke leerlingen. In de 

Kwaliteitsagenda van het Ministerie van Onderwijs uit 2007 werd een beleidsvoornemen 

geformuleerd om leerlingen te prikkelen om niet tevreden te zijn met ‘een zesje’ ( Van Bijsterveldt, 

2007): ‘Excellentie bevorderen, betere ontwikkeling van toptalent’. Er werd gesproken over het 

creëren van een ambitieuze leercultuur op scholen,  ‘een podium voor presteren’. Daarbij werd 

onder andere genoemd: Olympiades en andere ontmoetingen tussen excellente leerlingen (binnen 

Nederland en internationaal). 

Overigens leverde het kiezen voor toptalenten ook meteen een dilemma op, zoals de Minister van 

OCW in 2010 constateert (Van Bijsterveldt, 2010): ‘Moet je kiezen voor uitblinken van ‘toptalent’ of 

voor uitblinken ‘op alle niveaus’. ‘Is er een goede balans te vinden tussen een teveel aan focus (zoals 

de aanvankelijke nadruk op toptalent) en een gebrek aan focus.’, vraagt zij zich af.  

In juli 2011 wordt duidelijk dat de Minister van OCW toch (ook weer) inzet op ondersteuning aan de 

beste leerlingen, het toptalent, de 20% in potentie best presterende vwo-leerlingen (overeenkomend 

met ca. 5% van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs). Dit alles is vastgelegd in het Actieplan VO 



van het Minister van OCW (Van Bijsterveldt, 2011) en het Bestuursakkoord dat hierover is 

gesloten tussen het Ministerie van OCW en de VO-Raad. (Slagter e.a., 2011). ‘Aandacht voor de in 

potentie best presterende leerlingen zal een positieve uitwerking hebben op álle leerlingen en op de 

leercultuur in scholen’, zo wordt gesteld.4 

 

Belangrijke termen in de nota’s van het Ministerie, en ook in wetenschappelijke publicaties op dit 

terrein, zijn: Hoogbegaafdheid; Onderpresteren; Excellentie; Talent (ontwikkeling); en Differentiatie. 

In bijlage 3 worden deze begrippen verder uitgewerkt. 

 

2.6. Verbreden, verdiepen, verrijken en versnellen 
Wanneer het gaat om het creëren van een geschikte onderwijssituatie om te excelleren valt al snel 

de term ‘differentiatie’. Onderwijsdeskundigen komen dan vaak met interventies van Verbreden, 

verdiepen, verrijken en versnellen van het onderwijsprogramma. Maar de definiëring hiervan is niet 

eenduidig. Zie bijvoorbeeld de site (Omnino, 2012) en de site (Hoogbegaafd Vlaanderen, 2012). Waar 

de ene site verbreding, verdieping en verrijking expliciet onderscheidt, neemt de andere site 

‘verrijking’ als de overkóepelende term van verdieping (‘dieper dan normaal ingaan op leerstof die is 

voorzien in het curriculum’) en verbreding (‘terreinen die buiten het normale leerstof aanbod liggen; 

denk aan filosoferen; schaken; chinees etc.’). 

In (Bonset & Ebbers & Wientjes, 2003) wordt gesteld dat ‘verdiepen en verbreden’ duiden op de 

inhoudelijke component van taak: het gaat dan om het vergroten van het kennisarsenaal. Maar 

‘verrijken’ is in deze visie duidelijk iets meer: ‘Essentieel voor een verrijkingstaak is dat deze, behalve 

op dit wat ook mikt op het hoe, oftewel op het uitbreiden van de metacognitie: het kennisgebied dat 

gaat over hoe mensen kennis verwerven, onder andere via samenwerkingsprocessen, feedback etc.’ 

Hierbij verwijzen zij o.a. naar de theorie van Vygotsky over ‘de zone van naastgelegen ontwikkeling’: 

de lerende bouwt aan zijn kennisbestand door nieuwe kennis aan de al aanwezige te verbinden. 5 

Bonset c.s. komen tot een tiental criteria waaraan goede verrijkingstaken moeten voldoen.  Deze 

zullen we nog tegenkomen. Zie verder paragraaf 5.3.6 

Over ‘versnellen’ liggen de visies wel dicht bij elkaar: 'het overslaan van een volledig jaar', ‘het 

combineren van meerdere schooljaren in één jaar’;  of 'het aanbieden van leerstof die gewoonlijk pas 

later in het curriculum behandeld wordt'. En over ’compacten’: Het indikken van leerstof. 

 

  

                                                           
4
 Landelijk is er niet alleen aandacht voor ‘excellentie’ maar ook voor zogenaamde ‘bèta-excellentie’. Vanuit de 

overheid is er een breed programma opgezet om leerlingen te stimuleren om een bèta-profiel (N-profiel) te 
kiezen. Middelbare scholieren in Nederland blijven op dit terrein duidelijk achter t.o.v. het 
buitenland.(Korpershoek, 2012). Dit strookt met de aandacht voor bèta op College X 
5 Hogeboom (Hogeboom, 2012) wijst er daarbij op dat er voor de docent een belangrijke didactische en 

pedagogische rol ligt, ook al heten sommige opdrachten ‘instructieonafhankelijk’ te zijn. 
6
 Specifiek voor wiskunde wil ik hier wijzen op publicaties rond zogenaamde ‘wiskundige denkactiviteiten 

(WDA’s)’. Bijvoorbeeld (Van Streun, 2011) en (Drijvers, 2011a en 2011b). 



3. Onderzoeksvragen en -aanpak 

3.1. Onderzoeksvragen 
In mijn onderzoek heb ik gekozen voor het beantwoorden van drie onderzoeksvragen: 

 Wat wordt er op College X verstaan onder ‘stretching’ ? 

 Wat is de achtergrond van het werken aan ‘stretching’ ? 

 Hoe wordt ‘stretching’ ingevuld (c.q kan het worden ingevuld) ? 

De beantwoording van deze vragen zou moeten bijdragen aan een betere en/ of meer eenduidige 

manier van definiëren en dus invoeren. Daarmee kunnen de gestelde doelen wellicht (beter) worden 

behaald of zo nodig bijgesteld. 

Op grond van bronnenstudie en enkele gesprekken met sleutelfiguren heb ik de eerste twee vragen 

beantwoord. Het resultaat van deze voorstudie is in de vorige paragrafen al gegeven. 

In de komende paragrafen wordt de derde vraag beantwoord. Daarbij komen we ook subvragen 

tegen zoals: voor welke doelgroep(en); met welk doel; etc. 

 

3.2. Aanpak/ afbakening 
De vraag ‘Hoe wordt ‘stretching’ ingevuld (c.q. kan het worden ingevuld ?’, heb ik beantwoord op 

grond van: 

 Meediscussiëren/ meedoen in de werksessies rond dit onderwerp binnen College X 

 Het afnemen van een vragenlijst bij mijn collega’s binnen de wiskundesectie 

 Gesprekken met twee sleutelfiguren (aan het eind van mijn onderzoek). 

Om het onderzoek focus te geven en overzichtelijk af te bakenen, heb ik ervoor gekozen om me 

primair te concentreren op de invulling en invoering van ’stretching’  binnen de séctie wiskunde en 

het vák wiskunde op College X. 

 

3.3. Meedoen in werksessies binnen College X over ‘stretching’ 
Binnen College X is gedurende het schooljaar 2011-2012 een aantal werksessies gehouden om het 

concept ‘stretching’ verder uit te werken en in te voeren, schoolbreed en binnen secties. De uitrol 

zag er in die periode als volgt uit7: 

 In de periode zomer 2011-december 2011 werd het praatpapier over Stretching uitgebracht door 

de schoolleiding (Cals College, 2011d). Er werd vanuit de schoolleiding bewust ruimte gelaten 

voor een diverse aanpak, welke bij alle betrokken docenten energie zou genereren. (Zo blijkt uit 

mijn gesprek met schoolleider Jeroen Kwaaitaal). 

 Begin Januari 2012 werd er een schoolbrede studiedag georganiseerd voor de leraren van 

College X: Vanuit verschillende secties werden tientallen voorbeelden aan elkaar gepresenteerd 

                                                           
7
 Parallel aan de hier genoemde activiteiten is er door de schoolleiding in de zomer 2011 gevraagd om plannen 

ten aanzien van stretching op te nemen in de sectieplannen. En zoals we al zagen is het item in het voorjaar en 
het najaar van 2011 (al) meegenomen in interne audits.  



als voorbeeld van wat men zag als voorbeelden van ‘stretching’ in hun vakgebied. Ik heb 

deelgenomen aan deze sessie en aan de voorbereidende sessie met mijn wiskundecollega’s.  

 Half februari 2012 was er een vervolg per (bredere) sectie, bijvoorbeeld de bètasectie (wiskunde, 

natuurkunde, scheikunde en biologie). In deze sessie heeft men een start gemaakt met het 

inventariseren van voorbeelden/ best practices. 

 Vanaf half april 2012 is er in de wiskundesectie een verdeling gemaakt voor uitwerking van 

ideeën in vier groepjes. 

Door te participeren in deze sessies heb ik mijn kijk op dit onderwerp verder gevormd. 

 

Recent heb ik gesprekken gehad met twee initiatiefnemers van het Bètaplan op het College X, de 

betrokken schoolleider en de projectleider. Daarin werd door hen aangegeven hoe zij nu bezig zijn 

met het vervolg van de uitrol. Zij zijn nu bezig om op korte termijn te komen tot het vullen van een 

‘snoepwinkel’ (cafetaria) met allerlei producten van ‘stretching’ die men individueel of in kleine 

groepjes zou kunnen volgen. In eerste instantie richt men zich hierbij op de te vormen ‘talentgroep’ 

op het gebied van bèta, leerlingen van 3VWO tot 6 VWO. Die leerlingen wordt de mogelijkheid 

geboden om een ‘portfolio’ op te bouwen, met extra plustaken en -producten. Het is de bedoeling 

dat dit uiteindelijk wordt gehonoreerd met een extra certificaat van de school, in drie varianten.8 In 

het schooljaar 2012-2013 wordt de aandacht voor ‘stretching’ gecontinueerd. Het is weer onderdeel 

van de sectieplannen en voortgangsgesprekken. 

 

3.4. De vragenlijst. De respondenten 
Tijdens de studiedagen met collega’s –binnen en buiten wiskunde- had ik de indruk dat er onder hen 

verschillende beelden leven rondom het concept ‘stretching’: waarom doen we dit eigenlijk ? voor 

wie doen we dit eigenlijk ? hoe kunnen we dit het beste doen ? etc. Naar mijn mening wordt het dan 

moeilijk om hiervoor met een gerichte aanpak te komen en om een goede set van ‘producten’ 

(‘snoepwinkel’) op te leveren, zoals door de schoolleiding wordt gevraagd. 

Daarom heb ik ervoor gekozen om deze beelden te peilen middels een vragenlijst onder mijn 

collega’s. Doel was om deze beelden gemeenschappelijk te maken, te becommentariëren en 

daarmee de discussie een impuls te geven en de basis te bieden voor geschikte instrumenten op het 

gebied van ‘stretching’. Het ging om een kwalitatief onderzoek; het aantal respondenten (17) maakte 

het op voorhand onmogelijk om statistisch significante conclusies te trekken. 

De inhoud van de vragen en de antwoordmogelijkheden komen voort uit mijn voorstudie; zie vorig 

hoofdstuk. 

Ik heb ervoor gekozen om voorkeuren/ meningen te peilen bij mijn collega-docenten door hen een 

aantal punten (‘100 %’) te laten verdelen over de antwoordmogelijkheden. (Wat je ook zou kunnen 

lezen als: ‘Als je 100 uren te besteden hebt, hoeveel uur zou je aan activiteit X besteden.’) Bij de 

meeste vragen had men de mogelijkheid om zelf naar behoefte een extra antwoordcategorie toe te 

voegen. 

                                                           
8
 Of liever nog zou de projectleider een bovenschools certificaat zien dat moet worden ontwikkeld en uitgereikt 

door de universiteit en/ of het Bètasteunpunt. 



 

De vragenlijst bevatte aan het eind ook een ‘open’ deel:  ik heb gevraagd om één of enkele goede 

voorbeelden te geven van ‘stretching’ uit de eigen werkpraktijk (‘best practices’). En om eventuele 

resultaten aan te geven. 

Vóóraf heb ik een concept van de vragenlijst getest bij één van mijn collega’s. Dit leidde tot enkele 

kleine aanpassingen. 

Zoals gezegd heb ik mijn onderzoek afgebakend tot de sectie en het vak wiskunde. 

De vragenlijst die ik heb opgesteld, heb ik onder de hele wiskundesectie verspreid, dat wil zeggen bij 

17 wiskundecollega’s (incl. mijzelf). 

In totaal heb ik vijftien vragenlijsten ingevuld teruggekregen. (Één van de twee mensen die niet heeft 

geantwoord, was in de tussentijd op de school vertrokken.) 

  



4. Resultaten 

4.1. De antwoorden op de vragenlijst 
De antwoorden die werden gegeven luidden als volgt: 

De doelstelling van ‘Stretching’: 

 Het verbeteren van gróepen leerlingen (41 %) 

 Het maximale halen uit álle leerlingen (8 %) (door enkele respondenten zelf toegevoegd) 

 Het verbeteren (laten excelleren) van (enkele) individuele leerlingen (45 %) 

 Het wegwerken van achterstanden bij zwakkere leerlingen (6 %) 

De doelgroep van ‘Stretching’: 

 De grote groep ‘normale’ leerlingen (25 %) 

 Álle leerlingen (27 %) (door enkele respondenten zelf toegevoegd) 

 Sterkere/ uitblinkende leerlingen (individueel resp. in kleine groepjes): resp. 18 % en 16 % 

 Grotere groepen sterkere leerlingen (-als die al bestaan, TC-): 9 % 

 De doelgroep zwakkere leerlingen (individueel, dan wel als kleine of als grotere groep): in totaal 

6 %. 

In welke (werk)vorm moet ‘Stretching’ plaatsvinden ? 

 Speciale/ extra opdrachten (verdieping/ verrijking):  47% 

 Opdrachten voor verbreding: 25 % 

 Ongewone/ alternatieve onderwijsvormen:  13 % 

 Herhalingsopdrachten: 9 % 

 Specifieke feedback van leraar aan leerling(en): 6 %. 

Scope van ‘stretching’ 

 Einddoelen/ eindtermen van het (reguliere) curriculum: 55 %. 

 Zaken buiten het reguliere curriculum: 45 % 

De fysieke locatie voor activiteiten rond ‘Stretching’ door leerlingen 

 In de klas: 46 % 

 Buíten de klas, maar bínnen de eigen school: 26 % 

 Binnen de muren van andere  onderwijsinstellingen (denk bijv. aan JCU): 13 % 

 Thuis: 15 %. 

In welke tijd doet men aan ‘Stretching’ 

 In de reguliere onderwijstijd (incl. de gebruikelijke huiswerktijd): 84 %. 

Als er al extra tijd gaat zitten in ‘stretching’ dan is het hooguit enkele uren per week. (Sommigen 

pleiten daarbij wel voor substitutie: extra uren voor ‘stretching’ in plaats van tijd voor het gewone 

huiswerk.) 



De beloning die voor de leerling vast moet zitten aan ‘Stretching’ 

 Zelfwaardering: 51 % 

 Géén extra beloning: 5 % 

 Een extra en / of een hoger cijfer: 23 % 

 Een (extra) diploma/ getuigschrift: 10 % 

 Vrijstellingen (bijv. voor een vervolgopleiding) en publiciteit (in een schoolblad etc.): 6 % resp. 5 

%. 

 

4.2. De inventarisatie van projecten 
Naast de hiervoor genoemde meerkeuzevragen heb ik ook nog twee vragen gesteld waarin ik mijn 

wiskundecollega’s heb gevraagd om praktijkvoorbeelden van ‘stretching’ te geven. In totaal werden 

door mijn collega’s 40 praktijkvoorbeelden genoemd. Deze heb ik geanalyseerd; zie paragraaf 5.2. 

  



5. Conclusies en analyse 

5.1. Conclusies 
Conclusies op grond van de eerste fase van mijn onderzoek: 

 Bij de implementatie van ‘stretching’ is door de initiatiefnemers op het College X gekozen voor 

een open benadering. Er was ruimte voor een diversiteit aan initiatieven. De schoolleiding vond 

het belangrijk dat er energie werd gegenereerd bij de docenten; die worden gezien als de 

sleutelfiguren bij ‘stretching’.  

 Het blijkt inderdaad dat het begrip ‘stretching’ verschillend uitgelegd wordt tussen collega’s. Dit 

geldt in ieder geval voor de doelstelling en de doelgroep (het verbeteren en laten uitblinken van 

de betere leerlingen dan wel het verbeteren van de hele populatie, ieder op hun eigen niveau). 

 Ook voor wat betreft de gekozen werkvormen is er sprake van een diversiteit, zo blijkt uit de 

voorbeelden tijdens de schoolbrede studiedag van docenten. 

 

De belangrijkste conclusies op grond van de vragenlijst die ik heb afgenomen onder wiskunde-

collega’s: 

 Bij de keuze voor een doelstelling en een doelgroep van ‘stretching’ zie je naar mijn mening 

dezelfde dubbelheid in doelstelling die we ook zien in het landelijk beleid van het Ministerie van 

OCW: enerzijds het kiezen voor álle leerlingen en anderzijds het kiezen voor een selecte groep 

betere leerlingen.9 

 De respondenten binnen de sectie wiskunde geven duidelijk aan dat ze ‘stretching’ níet zien als 

het wegwerken van achterstanden bij zwakkere leerlingen (‘herhaling’) 

 Voor stretchingsinitiatieven binnen de sectie wiskunde, wordt meestal gekozen voor verdieping/ 

verrijking van wiskundekennis. Ongewone/ alternatieve onderwijsvormen  , zoals die op de 

eerste studiedag vanuit andere secties erg vaak werden toegepast (zoals rollenspellen, 

spelsimulaties en yoga), hebben blijkbaar voor de sectie Wiskunde geen prioriteit; in ieder geval 

niet als dóel. Soms zijn deze bij wiskunde zichtbaar in de vorm van een quiz of een puzzle. 

 Voor wat betreft de fysieke locatie voor ‘stretching’ is er ook weer een verdeeld beeld. Plusminus  

de helft vindt dat het in de klas moet gebeuren (klassikaal, in groepjes, of wellicht individueel). 

Voor de andere helft gebeurt het elders (in dat geval waarschijnlijk in groepjes of individueel), 

maar dan toch wel vooral binnen de eigen school. 

 

5.2. Analyse t.a.v. de inventarisatie van projecten 
Bij de inventarisatie van voorbeelden uit de huidige praktijk in het vakgebied Wiskunde, werd door 

mijn collega’s  een totaal van veertig initiatieven genoemd die zij als voorbeelden van ‘stretching’ 

zien. Onder deze veertig was een aantal doublures. Deze voorbeelden zijn door mij samengenomen 

in een zevental groepen (stereotypen). Bij de indeling heb ik gekeken naar op een aantal kenmerken, 

zoals doelgroep, doelstelling, fysieke locatie etc. De stereotypen die ik onderscheiden heb, zijn: 

                                                           
9 Één van de respondenten meldt dit ook expliciet: ‘(Stretching is) Eigenlijk voor allebei de groepen. (TC: De 

‘beteren’ en de ‘normalen’.) Het is alleen moeilijk om beide groepen tegelijkertijd te stretchen. Hierdoor moet 

je een keuze maken, maar in principe is het voor beide groepen.’ 



1. Starters en denkraadsels: de leraar geeft klassikaal een korte opgave welke de start van de les 

markeert; deze opdracht moet activerend en motiverend werken voor de leerlingen; de opgave 

is door de leraar bewust gekozen náást of als aanvulling op de stof die op dat moment aan de 

orde is. 

2. Verdiepingsopdrachten uit de lesmethode: het gaat hierbij om de zogenaamde Complexe en 

VWO-opdrachten uit de methode van Moderne Wiskunde; deze opgaven worden door de betere 

leerlingen zelfstandig/ op de gang/ in kleine groepjes gemaakt; als aanvulling op de normale 

lesstof; de normale stof wordt versneld doorlopen; deze leerlingen doen wel met de gewone 

proefwerken mee (en moeten zorgen dat de daarbij goed (8,5) blíjven scoren om dit privilege te 

behouden) 

3. Wiskunde Wedstrijden: individuele deelname aan Wiskunde Wedstrijden (de Kangoeroe; de 

voorronde van de Wiskunde Olympiade) of groepsdeelname namens de school (Team 

Mathematics Challenge (TTO); Wiskunde B-dag) 

4. Maken van een werkstuk of studieopdracht: men kan daarbij denken aan individuele opdrachten 

of een project voor een klein groepje; men kiest zelf een wiskundig onderwerp (bijv. in het kader 

van het vak Wiskunde D) of krijgt een onderwerp op (bijvoorbeeld een project uit de methode 

Moderne Wiskunde; bijv. het bewijzen van de ABC-formule; Cryptologie) of materiaal van 

Bètapartners (bijv. rekenen aan zonne-energie). Meestal werkt men in een groepje van twee of 

drie, naar een presentatie of een scriptie. (Voor een dergelijke studieopdracht kunnen ook de 

boekjes gebruikt worden uit de Zebra-/ Epsilonreeks, waarnaar op dit moment wordt gekeken 

door een werkgroepje van bovenbouwdocenten.) 

5. Aanbieden van andere instrumenten/ werkvormen (met name video en ICT) voor zelfstudie: 

hierbij kun je denken aan de websites van enkele collega’s (de site van Ruud van der Wurff; en de 

site ‘fransvanschooten.nl’ van collega Henk Hietbrink) en aan filmpjes/ animaties over 

wiskundige theorie op Internet; deze stof kun je buiten de les (thuis) raadplegen als herhaling 

van de lesstof of als oefenmogelijkheid (bijv. op You Tube (wiskundezonderboek.nl) en op 

Rekenweb). En heel andere mogelijkheid onder deze noemer: het stimuleren van het gebruik van 

tools als GeoGebra en Sketchup. In dit laatste geval gaat het echter vaak eerder om verrijking van 

de stof, dan om herhaling …. 

Twee andere sets voorbeelden van ‘stretching’ die werden genoemd: 

6. (Individuele) Deelname aan JCU-cursussen, en aan trainingen voor vervolgrondes van de 

Wiskunde-Olympiade: (ook) op het College X zijn er leerlingen die hieraan meedoen; het vormt 

voor hen een prima uitdaging; het is voor hen dus een duidelijke vorm van ‘stretching’ 

(verdieping, verrijking, verbreding). 

7. (‘Fun’) Opdrachten: Denk aan de zogenaamde B1- en B2-opdrachten voor brugklas en tweede 

klas: het zijn opdrachten die tijdens opvanguren worden gemaakt (o.a. opdrachten als het maken 

van tovervierkanten). Verder kan men denken aan het rekenen met ‘het 24-spel’ als intermezzo 

in een les en aan de Math Puzzle (het maken van een dominopuzzle met wiskundeopgaven, in de 

vorm van een kleurige poster) op een activiteitendag voor leerlingen: dit zijn opdrachten om op 

een creatieve manier bezig te zijn met wiskunde. 

In mijn vragenlijst vroeg ik ook naar eventueel zichtbare resultaten (liefst kwantitatief). Dit leverde 

nog weinig tastbare, meetbare antwoorden op. Zie verder bijlage 4.- 



Als basis voor mijn verdere analyse heb ik mijn indeling van (zeven) stereotypen  nogmaals kritisch 

bekeken. Ik heb daarbij mijn indeling iets aangepast: Ik heb de Aanvullende ICT-hulpmiddelen als 

categorie laten vervallen: ze zijn namelijk vooral ondersteunend voor andere vormen (categorieën). 

Daarmee kom ik tot de volgende overzichtstabel, waarbij ik ook al een aanzet geef tot 

aanbevelingen:



  

 Vorm van 
‘stretching’ 

Kenmerken Doelgroep Rol van de leraar Extra indiv. 
beloning 
(i.h.k.v. 
portfolio) ? 

In audit ? Aanbevolen acties 

1 Klassikale 
opdrachten (o.a. 
starters) 

Leuk/ Activerend/ Actueel (?) 
Klassikaal (dus voor sommigen te 
makkelijk/ voor sommigen te 
moeilijk)/ Wellicht extra vraag voor 
snelleren/ slimmeren 
Evt. gebruikmaken van filmpjes/ 
animaties (ICT) 
Kort/ klein van omvang (in les) 

Alle leerlingen (Steeds weer) Keuze van geschikte 
opdrachten 
Vragen stellen aan de klas/ niet 
meteen antwoord geven 
Stimuleren van reflectie op hetgeen 
geleerd is, en ook op leerproces 
(Laten passen in lessen/ lesdoel/ 
Spoorboekje) 
(Uitwisselen tussen wsk-collega’s) 

Neen Ja Communiceren naar leraren; 
stimuleren van leraren 
Leren van elkaar; onderwerp 
van bijscholing of training 
(studiedag) 
Aanscherpen audits 

2 Plus-opdrachten 
(verdieping) 

Extra opdrachten uit lesmethode 
(Moderne Wiskunde) 
Compacten normale stof 
Samenwerken in klein groepje 
Extra uitdaging/ verdieping 

Betere 
leerlingen 

Selecteren van leerlingen 
Coach/ expert 
Bewaken resultaten op reguliere 
proefwerken/ aansluiting met rest van 
de klas (sociaal/ qua inhoud) 

Neen Neen ? (Wellicht uitbreiden naar meer 
klassen dan nu) 

3 (Voorronden) 
Wsk-wedstrijden 

Bekende wedstrijden: Wiskunde 
Olympiade, Kangoeroe, Math 
Challenge 
Facultatieve deelname 

Alle leerlingen 
(maar in de 
praktijk vaak 
de beteren) 

Promotor 
Facilitator 
Vraagbaak bij voorbereiding 

Neen ? Ja ? Neen (Continueren huidige situatie.) 
(Eventueel ook deelname aan 
wedstrijd RU Nijmegen) 

4 Werkstukken en 
studie-
opdrachten  

Zelf-gekozen opdrachten (binnen 
aangegeven kaders van omvang, 
onderwerp, deadline, etc.) 
Leidend naar product (werkstuk; 
presentatie) 
Liefst onderdeel van een op te 
bouwen ‘portfolio’ 
Onderzoeksaanpak 
Ook aandacht voor meta-leren/ 
reflectie op leerproces 

Alle leerlingen Coach (stimulator) 
Vraagbaak 
Beoordelaar 
(Maker van shortlist) 

Ja Neen ? Bouwwerk maken voor de 
‘snoepwinkel’ (incl. inbedding 
in odw.systeem en 
honorering) 
Shortlist maken (kiezen 
aanbod; nodig aanvullen, 
kijkend naar eisen aan 
verrijkingstaken) 
Aanbod verder aanvullen/ 
aanscherpen/ uitbreiden 

6 Individueel 
uitblinken 
(Deelname aan 
JCU-cursussen 
etc.) 

Programma op Universiteit (JCU) 
Solliciteren/ Jezelf kwalificeren 
Verbreding/ verdieping 
Klassikaal en groepswerk (met 
leerlingen van andere scholen) 
Liefst onderdeel van een op te 
bouwen ‘portfolio’ 

De beste 
leerlingen 

Coach (stimulator/ talentscout) 
Contactpersoon (en evt. gastdocent) bij 
JCU- lessen die lessen op Cals 
vervangen 

Ja Neen (Continueren huidige situatie.) 
Maar wel koppelen aan 
honoreringssysteem van 
‘snoepwinkel’ (portfolio) 
 



Ook aandacht voor meta-leren/ 
reflectie op leerproces 
Individuele deelname 

7 Klassikale 
opdrachten 
(puzzles) 

Uitdagend/ Activerend 
Leuk/ creatief/ actieve werkvorm 
In kleine groepjes 
Klassikaal (dus voor sommigen te 
makkelijk/ voor sommigen te 
moeilijk) 
Als bijzondere les, naast reguliere 
lessen, of op activiteitendag (en nu 
ook als opdracht tijdens opvanguren) 

Alle leerlingen Keuze van geschikte opdrachten 
Stimuleren van reflectie op hetgeen 
geleerd is, en ook op leerproces en 
samenwerking 
(Laten passen in leerlijnen) 

Neen Neen ? Uitbreiden met wat extra 
aanbod 
(Meer werk maken van 
reflectie ?) 
(Beter koppelen aan reguliere 
leerlijnen ?) 

 

Tabel 1: De stereotype voorbeelden van ‘stretching’: basis voor aanbevelingen rond verdere uitrol.



5.3. Toetsing aan de eisen van verrijkingstaken. 

In het praatpapier van het College X over stretching’ (Cals College, 2011d) wordt een verband gelegd 

met ‘verrijking’. Voor verdere onderbouwing heb ik gekeken naar een publicatie van (Bonset & 

Ebbers & Wientjes, 2003). Volgens Bonset voldoen goede verrijkingstaken aan de volgende eisen: 

• doen een beroep op creativiteit 

• zijn open (opdrachten) 

• hebben een hoog abstractieniveau 

• hebben een hoge mate van complexiteit 

• bieden meerwaarde ten opzichte van reguliere leerstof 

• stimuleren een onderzoekende houding 

• doen beroep op zelfstandigheid van de leerling 

• lokken een reflectieve houding uit 

• doen beroep op metacognitieve vaardigheden 

• lokken interactie uit 

De zeven stereotypen uit de vorige paragraaf heb ik gescoord op deze tien kenmerken voor 

‘verrijkingstaken’. Zie tabel 2. Door deze eisen te hanteren kunnen we meer zicht krijgen op de 

genoemde stereotype voorbeelden van ‘stretching’ uit de vorige paragraaf. En kunnen we de 

discussie over eventueel te hanteren criteria rond ‘stretching’ extra voeden. Dit kan dan weer leiden 

tot het verder aanscherpen van het huidige ‘stretchingsaanbod’ en/ of het aanvullen met extra 

aanbod. 

Bij alle stereotypen zijn elementen van verrijkingstaken aanwezig. Maar er liggen duidelijk 

verschillende nadrukken. Het scoren van deze stereotypen op deze kenmerken levert daarmee een 

onderscheidend beeld voor de verschillende typen. 

 

Conclusies: 

 Wanneer we bij ‘stretching’ vooral denken aan ‘verrijkingsopdrachten’, en dan met name aan 

‘open opdrachten’ die een ‘beroep doen op de zelfstandigheid van de leerlingen’ dan springen 

met name de categorieën 4 en 6 er uit in de tabel. Deze opdrachten geven naar mijn mening ook 

de meeste gelegenheid om (individueel of als klein groepje) uit te blinken. 

 De verschillende typen van ‘stretching’ en hun kenmerken kunnen een handvat bieden voor de 

verdere uitrol van ‘stretching’. Daarmee is het echter nog lastig om een oordeel uit te kunnen 

spreken voor één of meer typen. Daartoe zal eerst expliciet gekozen moeten worden welke 

criteria men het meest belangrijk acht ten aanzien van ‘stretching’. 

 Maar desondanks wil ik hier toch al een aantal aanbevelingen geven voor de verdere uitrol vanuit 

de schoolleiding (o.a. het inrichten van de ‘snoepwinkel’), over het systeem van auditing en over 

de rol van de docenten. Zie hoofdstuk 6. 

 



 

    
Creativiteit 
? 

Open opdracht 
? 

Hoog 
abstractieniveau 

Hoge mate van 
complexiteit 

Meerwaarde 
t.o.v. reguliere 
leerstof 

Stimuleren van 
odz houding 

Doet beroep 
op 
zelfstandigheid 
ll 

Lokt 
reflectieve 
houding uit 

Doet beroep 
op meta-
cognitieve 
vdghdn 

Lokt interactie 
uit 

1 Starter Nauwelijks Neen Neen Neen Nauwelijks Neen Neen Nauwelijks Neen Enigszins 

2 
Verdiepingsopdn 
('Complexe en 
VWO-opdrn') 

Enigszins Neen Nauwelijks Enigszins Redelijk Nauwelijks Redelijk Nauwelijks Nauwelijks Enigszins 

3 
Wiskunde 
wedstrijden 
(voorronden) 

Redelijk 
(maar 
binnen 
wsk) 

Neen Nauwelijks Enigszins Enigszins Nauwelijks Enigszins Nauwelijks Enigszins Nauwelijks 

4 
Werkstuk/ 
studieopdracht 

Redelijk tot 
sterk (maar 
binnen 
wsk) 

Ja 
Is zeker mogelijk 
(afhankelijk van 
opdracht) 

Is zeker mogelijk 
(afhankelijk van 
opdracht) 

Is zeker 
mogelijk 
(afhankelijk van 
opdracht) 

Redelijk tot 
Sterk 

Ja 

Is zeker 
mogelijk 
(afhankelijk 
van opdracht) 

Is zeker 
mogelijk 
(afhankelijk 
van opdracht) 

Ja (met name 
bij opdracht in 
kleine groep) 

5 
Aanv. ICT-
hulpmiddelen 

Nauwelijks 
tot sterk 
(hangt af 
van ICT-
tool) 

Meestal niet. 
(Soms wel: Bijv. 
bij toepassing 
Geogebra) 

Nauwelijks 
Soms (afhankelijk 
van toepassing) 

Enigszins, 
vanwege 
alternatieve 
werkvorm 

Meestal niet. 
(Soms wel: Bijv. 
Toepassing 
Geogebra) 

Enigszins Nauwelijks Nauwelijks Nauwelijks 

6 
Deelname aan 
JCU-cursussen 
etc. 

Afhankelijk 
van 
opdracht 
(maar 
binnen 
wsk/ bèta) 

Vaak wel 
Is zeker mogelijk 
(afhankelijk van 
opdracht) 

Vaak 
Meestal wel 
(afhankelijk van 
opdracht) 

Vaak wel 
(afhankelijk van 
opdracht) 

Zeker 
Meestal wel 
(afhankelijk 
van opdracht) 

Meestal wel 
(afhankelijk 
van opdracht) 

Meestal wel 
(afhankelijk 
van opdracht) 

7 
B1/ B2-
opdrachten en 
Math Puzzle 

Ja Soms wel Nauwelijks Nauwelijks Enigszins Nauwelijks Nauwelijks Nauwelijks Nauwelijks Ja 

 

Tabel 2: De voorbeelden van ‘stretching’, zoals genoemd door de wsk-collega’s, gescoord op de eisen van verrijkingstaken, zoals genoemd in (Bonset & 

Ebbers & Wientjes, 2003).



 

5.4. Discussie 
Terugkijken wil ik nog de volgende opmerkingen maken bij de opzet van mijn onderzoek: 

 Ik heb in mijn vragenlijst niet gevraagd naar doelstellingen als ‘het vergroten van een 

positieve attitude ten opzichte van wiskunde of ten opzichte van bèta’. Ik heb ook niet 

gevraagd naar de doelstelling ‘fun’. In een aantal voorbeelden van ‘stretching’ welke door de 

collega’s is gegeven, blijkt dit laatste echter wel degelijk aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan 

de ‘Math Puzzle’ tijdens een activiteitendag voor de leerlingen. 

 In hoofdstuk 2 heb ik gewezen op de verschillen in definitie voor termen als ‘verdieping’, 

‘verbreding’ en ‘verrijking’. Het is aannemelijk dat deze termen (ook) door de respondenten 

verschillend zijn uitgelegd. Waarschijnlijk was het beter geweest om bij deze vragenlijst een 

toelichting te geven op deze termen. 

 Ik heb niet expliciet gevraagd naar ‘compacten’ (indikken) en/ of ‘versnellen’ als vorm van 

‘stretching’. Dit lijkt me niet zo’n probleem. Want, gegeven de omvang van het curriculum en 

het feit dat de meeste collega’s vinden dat ‘stretching’ bínnen de gebruikelijke onderwijstijd 

moet gebeuren, betekent ‘verrijking’ en ‘verbreding’ dus per definitie dat de rest van de stof 

moet wordt ingedikt. 

 Achteraf realiseer ik me dat je de vraag over ‘doelgroep’ (álle leerlingen of alleen de betere 

leerlingen) verschillend kunt uitleggen: enerzijds kun je ’doelgroep’ lezen als ‘wie moet de 

gelegenheid krijgen om zich te kwalificeren voor exclusieve activiteiten’ (de potentiële 

doelgroep) en anderzijds als ‘met wie ga je concreet aan de slag’ (wie gaat de opdracht 

doen). 

 Bij de vraag naar (werk)vorm van ’stretching’ blijken de collega’s  geen voorkeur uit te 

spreken voor het antwoord: ‘specifieke feedback van leraar aan leerling(en)’. Ik heb deze 

antwoordmogelijkheid overgenomen uit het praatpapier van de schoolleiding over 

‘stretching’. Maar bij nadere lezing vind ik het niet erg helder wat daaronder in dit kader 

moet worden verstaan. Waarschijnlijk gold dit ook voor de andere respondenten en was dit 

wellicht de reden dat men nauwelijks heeft gekozen voor dit antwoord. 

 Volgens de wiskundecollega’s mag de ’stretching’ (in dit geval op het gebied van wiskunde) 

voor de leerlingen weinig extra tijd kosten (en bij voorkeur in de reguliere schooltijd 

plaatsvinden). Ik vraag me af wat de uitkomst zou zijn geweest als de vraag had gegaan over 

de tijd die scholieren besteden aan sport, muziek of andere manieren om uit te blinken …. 

Waarschijnlijk zouden die activiteiten méér ‘eigen’ tijd hebben mogen kosten.10 

Discussie ten aanzien van de resultaten 

 Door de respondenten wordt er relatief laag gescoord op de honorering in de vorm van een 

(extra) diploma of getuigschrift. Dit valt mij speciaal op, omdat in de plannen van de 

schoolleiding c.q. de schrijvers van het Bètaplan een dergelijke beloning namelijk een 

belangrijk onderdeel vormt, bij het stimuleren van de deelnemers aan ’stretchen’ . Dit komt 

dus (nog?) niet overeen met de mening van de wiskundedocenten.  

                                                           
10

 En sommige schrijvers zeggen zelfs dat het heel erg veel extra tijd móet kosten om ergens goed in te worden, 
of het nu gaat over sport, muziek of een specifiek kennisvak. Denk aan de veel geciteerde 10.000-uur norm van 
Ericsson. Zie bijv. ook het boek ‘Over de top’ (Van der Maal, 2012). 



 Tot slot ten aanzien van de doelgroep van ‘stretching’: Je kunt zeggen dat het, schoolbreed, 

het doel is om leerlingen uit te dagen, te prikkelen, en in contact te brengen met onbekende 

vakgebieden. Volgens de schoolleiding zou een welkom (neven) effect moeten zijn dat het 

hángen in de les en negatief gedrag voortkomend uit verveling, wordt tegengegaan. Op deze 

manier geformuleerd, kunnen álle leerlingen van College X dus als doelgroep van ‘stretching’ 

genoemd worden. 

  



6. Suggesties/ Aanbevelingen 

6.1. Aanbevelingen 
Vanuit de schoolleiding is er tot nu toe gekozen voor een open benadering van initiatieven rond 

‘stretching’. Er is er (nog ?)  geen eenduidigheid over de te hanteren criteria ten aanzien van deze 

initiatieven. Wanneer we echter een aantal stereotype vormen van ‘stretching’ onderscheiden 

kunnen we naar mijn mening wel degelijk komen tot aanbevelingen die meer richting en snelheid 

kunnen geven aan het initiatief.  

 

Mijn belangrijkste aanbevelingen: 

1. Communiceer over ‘Stretchen-de-volgende-stap’ of ‘Stretchen 2.0.’ 

2. Bekijk of de auditing van ‘stretching’ aangepast/ aangescherpt moet worden 

3. Kijk of de rol van docenten nog moet worden versterkt 

4. Verbreed en versterk de inrichting van ‘de snoepwinkel’ (inclusief het systeem van honorering) 

5. Kijk of je ook nog wat aan kunt vullen bij de Klassikale opdrachten (puzzles) 

 

 

Aanbeveling 1: Communiceer over ‘Stretchen-de-volgende-stap’ of ‘Stretchen 2.0.’ 

Maak duidelijk dat er heel wat verschillende vormen van ‘stretching’ zijn. Deze zijn allemaal nuttig bij 

het uitdagen van leerlingen, zowel de (hoog)begaafden als de anderen. Maar het is wel belangrijk om 

daarbij aan te geven dat de verschillende typen van ’stretching’ er ook anders uitzien en er andere 

voorwaarden en spelregels gelden. Ook de rollen en verantwoordelijkheden  van leerlingen en 

docenten verschillen per stereotype. Dit heb ik in dit rapport verder uitgewerkt. 

Wat mij betreft is het waard om een nieuwe versie van het Praatpapier uit te brengen en er opnieuw 

één of meerdere studiedagen aan te wijden. 

 

Aanbeveling 2: Bekijk of de auditing van ‘stretching’ aangepast/ aangescherpt moet worden 

Op dit moment wordt ‘stretching’ als apart item meegenomen bij de interne auditing. Maar die 

auditing gaat in de vorm van lesbezoeken. Het gaat dus om een de klassikale situatie. Voor wiskunde 

betekent dit dat je ‘stretching’ dan vooral terugziet in de vorm van de Starter van een les (categorie 

1). Ik zou het wenselijk vinden dat ook andere dan klassikale vormen van ‘stretching’ worden geaudit. 

Bijvoorbeeld het maken van een PWS, het deelnemen van wedstrijden etc. 

Verder lijkt er bij de auditing sprake van doublures. Naast het specifieke auditingpunt ‘stretching’ zie 

je ‘stretching’ ook in didactische items terug. Het is dus gewenst om (opnieuw ?) te bekijken wat 

onder het item ‘Stretching’ (item 26 bij de audit) wordt verstaan c.q. moet worden verstaan. 

  

Aanbeveling 3: Kijk of de rol van docenten nog moet worden versterkt 

De rol van de docent moet voldoende aandacht (blijven) krijgen. De kwaliteit van aspecten die met 

stretching te maken hebben moet onderdeel blijven van de interne audit. Maar waarschijnlijk is het 

nuttig om schoolbreed nog beter te communiceren hoe divers die rol kan zijn voor de verschillende 

vormen van ‘stretching’, en hoe die rol(len) per stereotype kan (kunnen) worden ingevuld. En hier 

kan dan ook een vorm van training aan worden gekoppeld, bijvoorbeeld als onderdeel van een 

studiedag van docenten. 



Ook kan er gestimuleerd worden dat leraren deelnemen aan de JCU-cursus ‘Bevorderen van 

Excellentie in de Bètavakken’ (Junior College Utrecht, 2012). Docenten van het College X die hieraan 

hebben deelgenomen zijn hier zeer positief over. Dit blijkt ook uit een citaat in een publicatie over 

deze cursus: 

‘Op het Cals College in Nieuwegein, bijvoorbeeld, merken we dat in gedifferentieerd onderwijs 

veel extraatjes zitten die het ook voor ons zelf leuker maken. Niet alleen in de verdieping en 

verrijking, maar ook in de herhaling die niet meer van hetzelfde is, maar de leerstof in nieuwe 

uitdagende situaties.’ (Kieviet & Van der Valk, 2011). 

 
Dit zal ook zeker bijdragen aan versterking van de uitrol van ‘stretching’. 

 

 

Aanbeveling 4: Verbreed en versterk de inrichting van ‘de snoepwinkel’ (inclusief het systeem van 

honorering). 

Het gaat daarbij om inhoud van een ‘snoepwinkel’ met opdrachten van categorie 4 (werkstukken en 

studieopdrachten), waarbij ook het externe werk (categorie 6) kan worden meegenomen. De 

noodzakelijk acties zijn: 

a) Duidelijk maken wat je (op dit moment) ‘in je winkel’ hebt aan mogelijkheden en deze 

toelichten/ rangschikken 

b) Verbeteren/ Aanscherpen van het huidige aanbod 

c) Uitbreiden van het huidige aanbod 

d) Koppelen van vakken 

e) Koppelen aan leerlijnen 

f) Als school kaders ontwikkelen om leerlingen zelf een portfolio te laten opbouwen, inclusief een 

systeem van honorering. 

 

Ad a.: Je kunt een soort catalogus met suggesties geven, systematisch gerangschikt op enkele 

kenmerken (duur, inhoud etc.) en doorzoekbaar. Zie bijvoorbeeld de indeling van de catalogus van 

Betapartners voor Practica voor ‘Leerlijn Onderzoeken’ (Betapartners, 2012). Dit zou een handvat 

kunnen zijn bij het kiezen van werkstukken en studieopdrachten (categorie 4). 

Ad b.: Je kunt de huidige opdrachten aanvullen met reflectievragen, gebaseerd de criteria van 

verrijkingstaken. 

Ad c.: Het huidige aanbod van initiatieven is nog niet heel erg talrijk. Zeker niet gerekend per groep 

(leerjaar; individueel of kleine groep etc.), en gekoppeld aan leerstof/ vak (bijv. Wsk D). Op het 

gebied van zwaardere studieopdrachten (PWS etc.) zijn er diverse sites waarvan informatie kan 

worden overgenomen of waarnaar kan worden verwezen. Bijv. Modules Betapartners: 

http://www.betapartners.nl/leerlijn/index.php; en E-klassen/ Itsacademy: http://www.e-

klassen.nl/portal/site/e-klas en http://www.itsacademy.nl/index.php?page_id=70. Hierbij is het 

natuurlijk wel van belang dat die opdrachten helder worden geformuleerd, rekening houdend met de 

eisen van verrijkingstaken.11 

Ad d.: In mijn onderzoek ben ik nog nauwelijks of geen opdrachten tegengekomen die over de 

grenzen van vakken heen gaan. Terwijl juist hiervan in de literatuur wordt gezegd dat dit belangrijk is 

voor het ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden.  (Onder andere het criterium 8 van Bonset 

                                                           
11

 . (Het initiatief van de bovenbouwdocenten wiskunde om opdrachten de destilleren uit de boekjes van de 
Zebra-reeks kan ook prima passen in dit rijtje.) 

http://www.betapartners.nl/leerlijn/index.php
http://www.e-klassen.nl/portal/site/e-klas
http://www.e-klassen.nl/portal/site/e-klas
http://www.itsacademy.nl/index.php?page_id=70


c.s. (Bonset & Ebbers & Wientjes, 2003): Laat leerlingen zoeken naar samenhang en verbanden.) Het 

is goed om hier actief naar op zoek te gaan. Bijvoorbeeld in het kader van het zojuist gestarte  

Technasium. 

Ad e.: Het is gewenst om ‘stretchingsopdrachten’ (studieopdrachten/ werkstukken) te koppelen aan 

leerlijnen. Dit zorgt voor de meerwaarde t.o.v. de reguliere stof en voorkomt vrijblijvendheid. 

Uiteraard moet deze leerlijnen niet zorgen voor inperking, maar voor een handvat bij het maken van 

de keuze (verruiming). Hier ligt een belangrijke rol voor de leraar, in zijn rol als coach bij de start van 

een project. En hij moet dit achteraf toetsen, in zijn rol als beoordelaar. 

Ad f.: Door verplichtende kaders te stellen worden de leerlingen geprikkeld om op zoek te gaan naar 

voor hen nieuwe theorieën en de toepassingen ervan. Hierbij moetwel  ruimte worden gelaten: ‘Je 

móet een onderwerp kiezen, maar je mag zelf wel weten wélk onderwerp.’ Daarbij is het goed om 

een shortlist aan te bieden met suggesties: (een deel van) de eerdergenoemde ‘snoepwinkel’. Ook 

moet duidelijk zijn wat een passende honorering is voor de opgebouwde portfolio, zowel voor de 

omvang (studielast; geïnvesteerde tijd) als voor de kwaliteit, diepgang etc. Hier gaat een 

stimulerende werking van uit, minstens voor een deel van de populatie. Afhankelijk van je 

doelstelling en de doelgroep (alléén uitblinkende toppers of álle leerlingen) zou je ook ‘de 

gerealiseerde stretch’ kunnen honoreren, ongeacht het eindniveau. 

 
 

Aanbeveling 5: Kijk of je ook nog wat aan kunt vullen bij de Klassikale opdrachten (puzzles en 

activerende opdrachten) 

Dergelijke opdrachten (practica) zijn bijvoorbeeld te vinden in oude jaargangen van de bladen 

Euclides en Pythagoras. Het kan gaan om individuele opdrachten of voor kleine groepjes. Een 

voorbeeld: Opdrachten rond de toepassing in de praktijk van theorieën van de wiskundige Ludolph 

van Ceulen (van rond 1600). Er zijn opdrachten voor de leerjaren 1 t/m 6 (De Nijs & Rijnierse, 2010). 

Voor nuttige (fun) opdrachten, ook voor de Onderbouw, kun  je kijken naar een artikel van Peter Kop 

in Euclides over ‘kleine didactiek’ (Kop, 2012). En verder heeft de Nieuwe Wiskrant een vaste rubriek 

‘Een Leuke Les’ waaruit meerdere voorbeelden te halen zijn.  

Ook hier geldt steeds weer: De opdrachten moeten op zo veel mogelijk punten voldoen aan de eisen  

van verrijkingstaken (zie het vorige hoofdstuk). Bijvoorbeeld door het toevoegen van affectieve en 

metacognitieve reflectievragen. En het is nuttig om in de reguliere lessen aandacht te besteden aan 

deze opdrachten (bijv. de huidige B1-/ B2-werkstukken die tijdens opvanguren worden gemaakt) en 

deze te linken aan bestaande leerlijnen/ onderwerpen in het reguliere curriculum.  



6.2. De rol van de leraar, een kanttekening 

De voorgaande paragrafen gingen vooral over opdrachten aan leerlingen, waarmee een invulling zou 

kunnen worden gegeven aan ‘stretching’. Je zou kunnen zeggen dat het vooral gaat om invulling van 

‘stretchen in de lesmethode’, zoals aangegeven in het Praatpapier (Cals College, 2011b).  

Er werd in de voorgaande paragrafen (en in de uitkomst van mijn onderzoek) nauwelijks aandacht 

besteed aan ‘stretchen in de les’ en de benodigde kwaliteiten van de docent daarbij. Deze 

kwaliteiten zijn echter zeer belangrijk. Denk aan aspecten als: 

 Leerling uit zijn comfortzone halen 

 Volgorde in de les: Leerlingen eerst probleem laten ervaren 

 Doorvragen/ bevragen (niet meteen het antwoord geven) 

 Gerichte feedback geven op product, proces, overwegen van argumenten, samenwerking, inzet, 

werkhouding etc. 

 (Gewenste) Lesstofniveau kennen en communiceren 

 Meerwaarde creëren voor de leerlingen zodat ze het nut van de lesstof inzien 

 Evalueren van de les; expliciteren wat er in die les geleerd is 

 Verschillende leerstrategieën tegen elkaar af (laten) zetten/ aandacht geven aan meta-leren. 

Over deze rol van de docent bij ‘stretching’ c.q. verrijking en differentiatie zijn de afgelopen jaren 

talrijke publicaties verschenen. Zie ook de opmerkingen van Bonset e.a. over het wat en het hoe bij 

verrijkingstaken (zie paragrafen 2.6. en 5.3.). Ook Hiemstra (Hiemstra e.a., 2011) en Hogeboom 

(Hogeboom 2012) schrijven over het grote belang van een goede leraar bij het omgaan met 

verschillen tussen leerlingen (in intelligentie, interesses, leerstijlen, onderwijs- en 

ondersteuningsbehoefte).12
  

Deze rol moet dus voldoende aandacht (blijven) krijgen. Maar deze rol verschilt, zoals we gezien 

hebben in de tabellen 1 en 2,  héél erg, afhankelijk van de vorm van ‘stretching’ die het betreft. 

Hierover zal helder gecommuniceerd moeten worden. En wanneer uit audits blijkt dat de kwaliteit 

nog beter kan, moeten gerichte acties worden ondernomen. 

 

Waarschijnlijk zal dit ook gelden voor het College X. Maar ik krijg de indruk dat dit als een (impliciet) 

onderdeel beschouwd wordt van het lesgeven en daarom in dit kader minder aandacht krijgt. Maar 

naar mijn mening is het dus belangrijk om de rol van de leraar te blijven bewaken, als vervolg op de 

interne audits in 2011, die ik noemde in paragraaf 2.2. En om eventueel gerichte acties te 

ondernemen, bij te lage scores, bijvoorbeeld in de vorm van interne studiedagen.13  

                                                           
12 De 167 scholen die in de studie van Hiemstra participeerden waren overigens niet zo positief over de huidige 

stand van zaken op dit gebied. En in het Bestuursakkoord van 2011 (Slagter e.a., 2011) wordt gesteld: ‘De 

Inspectie (van het Onderwijs, TC) constateert echter dat hier de nodige voortgang geboekt moet worden: 

ongeveer de helft van de leraren stemt volgens de Inspectie in voldoende mate het onderwijs af op verschillen 

tussen leerlingen. Hier ligt dus nog een schone taak.’ 

13 Zie ook bijlage 1 en (Cals College, 2011a) en (Cals College, 2011e). 
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BIJLAGE 1: Het interne praatpapier over Stretching 
(Bron: Cals College, 2011d) 

‘Wat is stretching ? 

Stretchen is letterlijk ‘oprekken’ of ‘uitstrekken’. De cognitieve vermogens worden door ons 

zó opgerekt dat de leerling uit zijn comfortzone wordt gehaald en verder gaat denken dan 

zijn eerste reactie op de leerstof. De leerling strekt zich uit naar iets moeilijks, iets wat zijn 

volledige capaciteit vraagt. 

Stretchen in de les 

Er is niet één manier van stretching in de les, het kan op vele manieren. Je zou bijvoorbeeld 

kunnen denken aan gerichte feedback op het product, proces, overwegen van argumenten, 

samenwerking, inzet, werkhouding, etc. Het kan ook door het belonen van leerlingen die 

succes hebben ervaren door extra stappen te zetten. 

 Stretching in de les kan ook door het evalueren van de les: expliciteren wat er die les is 

geleerd. Het is verschillende leerstrategieën tegen elkaar af (laten) zetten en aandacht geven 

aan meta-leren. Het zit ook in de volgorde in de les. Laat leerlingen eens een probleem 

ervaren, zelfs een frustratie, waar de tanden in gezet moet worden. De docent moet de 

leerling in de gelegenheid brengen om te excelleren. 

Stretchen in de lesmethode 

Stretching heeft te maken met de inhoud van de les. We willen ‘de lat hoger leggen’. Het 

vertrekpunt is dat de docent het gewenste niveau kent en communiceert. Is dit inderdaad de 

stof die de leerlingen in dit jaar en op dit niveau moeten kennen ? Hoe is de aansluiting met 

de bovenbouwstof of met andere vakken ? Ook valt te denken aan het versnellen, verrijken 

en comprimeren van de lesstof. Hoe zorgen we dat de leerlingen zich moeten uitstrekken 

voor iets wat binnen hun bereik, maar wat niet makkelijk te verkrijgen is ? Waar kunnen we 

extra uitdagingen inbouwen, bijvoorbeeld door verbanden te leggen met een totaal ander 

vakgebied (psychologie, filosofie, … ) ? 

Kortom: welke vakinhoudelijke aanpassingen kunnen we doen om ze de kans te geven om 

het beste van zichzelf te laten zien ? 

Wat is stretchen niet ? 

 Genoegen nemen met antwoorden Wel: het doorvragen en controleren of de leerling het 
snapt. 

 De norm verhogen op proefwerken Wel: het niveau omhoogbrengen zodat er op een hoger 
niveau getoetst kan worden 

 Reproduceren Wel: doorvragen, toepassen en inzicht stimuleren 

 Veel doen in een les en hard werken Wel: de hersenen hard laten werken 

 Hapklare brokjes aanbieden Wel: een probleem presenteren waar leerlingen met 
diverse leerstrategieën mee aan de slag kunnen. De les zo 
organiseren dat er iets te ontdekken valt. 

 

  



BIJLAGE 2: De items van de interne audits op het College X 
Bron: (Cals College, 2011e), betreffende de interne audit van najaar 2011. 

Auditeurs scoren deze items bij hun lesbezoeken op een vierpuntsschaal , waarbij 1 ‘niet zichtbaar’ 

betekent en 4 ‘in hoge mate zichtbaar’.

  



BIJLAGE 3: Het stimuleren van onderwijsprestaties: Kernbegrippen 
 

In de wetenschappelijke wereld en bij de overheid is de laatste jaren meer aandacht gekomen voor 

deze thema’s . Daarom een kort overzicht: 

 Hoogbegaafdheid: Bij hoogbegaafdheid wordt meestal gedacht aan ‘cognitieve 

hoogbegaafdheid’ die zich voordoet bij een IQ-score gelijk aan of boven 130, 140 of ook wel 150 

op een bepaalde test (Mooij & Fettelaar, 2010). Maar een aantal schrijvers meet 

‘hoogbegaafdheid’ af aan méér dan alleen cognitieve eigenschappen. Zie bijvoorbeeld (Bonset & 

Ebbers & Wientjes, 2003): Naast ‘hoge intelligentie’ spreken die bijvoorbeeld ook over 

‘taakgerichtheid en motivatie’ en over ‘creatief vermogen’. Ook hieraan moet worden voldaan 

om van hoogbegaafdheid te kunnen spreken. 

 Onderpresteren: Het verschil tussen de schoolprestaties van de leerling en de prestaties die op 

grond van zijn werkelijke capaciteiten verwacht zouden mogen worden. Er wordt gesproken over 

‘relatief onderpresteren’ dan wel ‘absoluut onderpresteren’. In het eerste geval werken de 

hoogbegaafde leerlingen alsof ze gemiddelde leerlingen zijn en vallen ze niet op binnen hun 

groep. In het tweede geval functioneren ze niet alleen beneden hun eigen niveau maar ook (ver) 

beneden het niveau van de groep (Doolaard & Oudbier, 2010). 

 Excellentie: Dit wordt in het huidige spraakgebruik vooral in relatieve of vergelijkende (en dus 

niet in absolute) zin opgevat. Het betreft bijvoorbeeld de 10 of 5 % best- of hoogstpresterenden 

in een bepaalde groep of populatie personen. Excellente leerlingen of studenten zijn dan 

diegenen die, in vergelijking met studie- of leeftijdgenoten, aan de top ofwel in de rechterstaart 

van de normaalverdeling op één of meer kenmerken scoren. Zie (Mooij & Fettelaar, 2010) en 

(Kuyper & Van der Werf, 2012). 

 Talent (ontwikkeling): Talent is de aanleg die je ergens voor hebt; dat je de potentie hebt om 

ergens goed in te worden. Talentontwikkeling begint ermee dat je het aanwezige talent ontdekt. 

Dit kan door ergens mee in contact te komen (c.q. in contact gebracht te worden). En daarna zul 

je –meestal- flink moeten oefenen om tot prestaties (uitblinken; excellentie) te komen. Zie ook 

het boek Over de top (Van der Maal, 2012).  

 Differentiatie: Differentiatie is ‘het doen ontstaan van verschillen tussen delen van een 

onderwijssysteem ten aanzien van een of meerdere aspecten’. (Zie bijvoorbeeld Doolaard & 

Oudbier, 2010). Daarbij kun je spreken over ‘interne’ en ‘externe’ differentiatie. Interne 

differentiatie vindt plaats binnen het eigen klassenverband. Bij externe differentiatie kun je 

denken aan aparte klas of een aparte school. Voor (hoog)begaafde leerlingen bestaan er 

verschillende manieren van differentiëren, binnen en buiten de klas. 

Kortweg zien we een verschil tussen de ‘potentie’ om te presteren (hoogbegaafdheid; talent) en het 

daadwerkelijk realiseren van die (leer) prestaties (excellentie) of het nalaten ervan (onderpresteren). 

Daarvoor is een geschikte onderwijssituatie nodig, in combinatie met een aantal passende 

persoonlijke en sociale kenmerken, zoals intrinsieke (of eventueel extrinsieke) prestatiemotivatie.14 

                                                           
14 Zie bijvoorbeeld de publicatie over Het Excellentiemodel van het Platform Bèta Techniek. (Platform Bèta 

Techniek, 2011). 



BIJLAGE 4: Voorbeelden van Stretching zoals genoemd door Wsk-collega’s (juni 2012) 
Voorbeelden van Stretching, zoals genoemd door Wsk-collega's (juni 2012) (1) 

 

 



Voorbeelden van Stretching, zoals genoemd door Wsk-collega's (juni 2012) (2) 

 


