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Snappet, effectieve differentiatie (?) 

Differentiatie is één van de moeilijkste vaardigheden binnen het basisonderwijs. ‘Hoe doe ik 
recht aan 25 verschillende leerlingen’, is een vraag waar veel leerkrachten mee worstelen. 
Oefensoftware kan een deel van de oplossing zijn, maar meestal bestrijkt dit maar een beperkt 
deel van de lesinhouden. Wellicht heeft u ook weleens iets gehoord over Snappet. In dit artikel 
wordt kort uitgelegd wat Snappet is en wat de mogelijkheden van dit programma zijn. Dit 
artikel is niet bedoeld om het gebruik van Snappet te promoten. 
 
Snappet is een digitaal onderwijsplatform dat het adaptief werken met je groep faciliteert. Het 
biedt materiaal aan voor de vakgebieden rekenen, taal, spelling, begrijpend en technisch lezen, 
studievaardigheden, woordenschat, automatiseren en burgerschap. 
 
Een Snappet-les 
Laten we even bekijken hoe een les met Snappet eruit ziet bij rekenen. Na de klassikale instructie, 
gaan kinderen zelfstandig aan de slag met de opdrachten. Deze opdrachten worden via Snappet 
getoond. Daar worden ook de antwoorden ingevoerd, waarna het programma direct aangeeft of het 
antwoord goed of fout is. Dit betekent dat Snappet rekenboek en antwoordenschrift ineen is. Let 
op: voor het uitrekenen van een 
som of bedenken van een oplossing 
gebruik je nog steeds een 
oefenschrift, kladblok of wisbordje. 
Snappet werkt adaptief. Dat 
betekent dat het niveau van de 
opdrachten aansluit bij het niveau 
van de leerling en dat iedere 
leerling het leerdoel van de les op 
zijn eigen niveau kan behalen. Bij 
kinderen die goed zijn in rekenen, worden de sommen steeds iets moeilijker, terwijl zwakkere 
rekenaars langer op hetzelfde niveau blijven oefenen.  
 
Tijdens het zelfstandig werken loopt de leerkracht rond om vragen bij de kinderen te 
beantwoorden. Daarnaast kan de leerkracht digitaal zien of een kind een bepaalde som fout 
gemaakt heeft. Hierdoor kan een leerkracht tijdens de les fouten van kinderen verbeteren en 
individuele instructie geven. Kinderen die dezelfde som fout doen, kunnen een groepsinstructie 
krijgen. En na de les heeft de leerkracht geen nakijkwerk, maar tijd voor analyse en 
lesvoorbereiding. 
 
Lesvoorbereiding 
Hoe ziet de lesvoorbereiding eruit? Hiervoor biedt Snappet twee mogelijkheden: of de leerkracht 
houdt gewoon de handleiding van de methode aan, of Snappet biedt de rekenleerlijn aan en geeft 
daarbij (summier) handvatten hoe de instructie eruit kan zien. Daarnaast kan de leerkracht zien 
welke leerdoelen een kind nog niet behaald heeft. Voor deze kinderen zet de leerkracht extra werk 

https://nl.snappet.org/informatie/wat-je-nog-meer-wilt-weten/
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klaar in Snappet. Zo kan elk kind, op zijn eigen niveau, aan het einde van de les 5 minuten aan z’n 
eigen leerdoelen werken.  
 
Verdere analyse 
Snappet geeft de leerkracht ook inzicht in de ontwikkeling van het kind ten opzichte van de 
normgroep. De ontwikkeling wordt op een grafiek uitgezet (vergelijkbaar met de CITO-grafiek), 
waarop dan ook een individueel doel bepaald kan worden. Zo lukt het de zwakkere rekenaars ook 
om doelen – op hun eigen niveau – te behalen.  
 

 
Wat vraagt dit van de leerkracht? 
Het gebruik van Snappet vraagt wel wat van leerkrachten. Leerkrachten moeten de rekenleerlijn 
doorgronden. Ook moeten zij leren herkennen waar kinderen vastlopen en weten welke hulp ze dan 
nodig hebben. Het werken met Snappet stuurt het handelen van de leerkracht veel minder dan de 
handleiding van een gewone methode doet. Dit kan voor leerkrachten mogelijk een valkuil zijn, 
omdat ze niet gewend zijn om zonder gedetailleerde handleiding te werken. Ze zullen echter nog 
steeds een kwalitatief goede instructie moeten geven, voordat kinderen met Snappet aan de slag 
kunnen. Daarom is het goed om te realiseren dat Snappet alleen maar een hulpmiddel is. 
 
Is Snappet effectief? 
Dit is een belangrijke vraag die we ons moeten stellen. Er zijn verschillende onderzoeken 
uitgevoerd naar de effectiviteit van Snappet. Hierbij was vooral aandacht voor de vakgebieden 
rekenen en spelling. Alle onderzoeken laten een positief resultaat zien voor rekenen. Vooral de 
betere rekenaars groeien sterker. Dit is verklaarbaar, omdat zij minder oefenstof nodig hebben om 
de leerstof te beheersen. De methode bood vaak te weinig differentiatiemogelijkheden voor de 
betere rekenaars. De gemiddelde en zwakke rekenaars profiteren ook van Snappet, maar wel in 
mindere mate. Zij rekenen trager, waardoor ze ook minder opgaven maken. Dit probleem is er met 
het gewone rekenboek ook. Deze resultaten maken zichtbaar dat de instructie van de leerkracht 
van doorslaggevende betekenis blijft voor deze leerlingen. De motivatie van leerlingen neemt wel 
toe, omdat sommen meer op hun eigen niveau aangeboden worden. 
 
Voor Spelling zijn de resultaten minder eenduidig. Onderzoeken spreken elkaar tegen als het gaat 
om de effectiviteit van Snappet bij spelling.  
 
Afweging 
KOC Diensten probeert zich een visie te vormen op het gebruik van een programma als Snappet. 
Hoewel we de positieve kanten ervan zien, zijn er ook zeker heel wat bezwaren te noemen. Iedere 
school die hierover na gaat denken, zal zelf ook die afweging moeten maken: wat zijn onze 

https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/leren_ict/leren_op_maat/bijlagen/Onderzoek_naar_Snappet_Radboud_Universiteit.pdf
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didactische uitgangspunten en past dit digitale leermiddel daarin. Het werken met digitale 
middelen kan helpen om kinderen gefocust te leren werken; anderzijds is het goed te begrijpen dat 
we de kinderen niet teveel met de digitale wereld in aanraking willen brengen. In die afweging 
moeten we daarom steeds onze kernopdracht in het oog houden: we moeten kinderen onderwijzen 
in de kennis en dienst van God; de vakinhouden en de leermiddelen moeten daaraan ondergeschikt 
zijn.  
 
Wat bieden wij? 
KOC Diensten houdt op D.V. 25 april 2018 een bijeenkomst vanuit het programma ‘Achter de 
Schermen’ (AdS). Tijdens deze bijeenkomst hopen we de mogelijkheden en de wenselijkheid van 
Snappet uitgebreid met elkaar te bespreken. Voor deze bijeenkomst betaalt u €75,-.  
 

Leerkrachten hoeven niet persé met Snappet te werken om hun didactische professie te verbeteren. 

KOC Diensten biedt trainingen (EDI en ERWD) aan om leerkrachten eigenaar te maken van de 

rekenleerlijn en didactische inzichten aan te reiken: zodat leerkrachten de methode niet slaafs 

vólgen, maar gebruíken; zodat leerkrachten zien waarom ook die ene les zo belangrijk is. 

 

 

https://kocdiensten.nu/activiteit/mediabijeenkomst-achter-de-schermen/
https://kocdiensten.nu/dienst/scholing-effectieve-directe-instructie/
https://kocdiensten.nu/dienst/cursus-voorkomen-rekenproblemen/

