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REFERENTIEKADER	  REKENEN	  
Deel	  1	  



Referentiekader rekenen 

Expertgroep	  doorlopende	  leerlijnen	  taal	  en	  rekenen	  



Func3oneel	  gebruiken	  

Verdiepen	  
(formaliseren,	  generaliseren,	  abstraheren)	  



Vier subdomeinen 
•  Getallen  

soorten getallen, samenhang, bewerkingen 

•  Verhoudingen 
verhoudingen en percentages, begrip, samenhang,  
berekeningen 

•  Meten & meetkunde   
meten: begrip van en berekeningen met maten 
mtk.: ´de ruimte om ons heen beschrijven´ 

•  Verbanden 
tabellen, grafieken en diagrammen, met numerieke  
gegevens of verbanden, vuistregels, regelmaat,   



vmbo  
•  2F verplicht voor 

alle leerlingen 
•  2S mag als 

streefniveau 
 

•  eindtoets rekenen 
2F bij het examen 

 
 
 

	  

mbo	  	  
•  2F	  voor	  mbo	  1,2,3	  
•  3F	  voor	  mbo4	  
	  
	  
•  mbo4	  examen	  
rekenen	  3F	  

•  Ook	  examens	  voor	  
mbo2-‐3	  (2F)	  

•  Pilot	  voor	  mbo1	  
	  

	  



 
2F  
 

•  maatschappelijk gewenst niveau,  
•  ‘functionele gecijferdheid’  
•  bouwt voort op 1F 
•  te behalen bij verlaten vmbo (vanaf 2014/2015?) 
•  onderhouden of alsnog te behalen in mbo (1), 2 

en 3 (examen 2014/2015) 
 
 

  
 



3F 

•  verplicht niveau voor mbo 4 
 
•  getoetst via centraal ontwikkeld examen 

(2013/2014) 
 
•  3F is een verbreding en toespitsing van 2F 



rekenen/wiskunde en functionele 
gecijferdheid 



Neem steeds de symbolen 
en getallen zoals die 
voorkomen in authentieke 
situaties als uitgangspunt.  
 
Leg daarbij de nadruk op 
rekentaal in plaats van op 
wiskundetaal. 
 
Beperk ‘wortels’ tot de knop 
op de rekenmachine. Bij 
machten is alleen kennis van 
de term ‘kwadraat’ relevant.  
 
 
En – als het om oppervlakte 
en inhoud gaat – eenheden 
als vierkante meter en 
kubieke (deci)meter. 



Verhoudingen komen in 
beroepen en 
maatschappelijke situaties 
veel voor. 
 
Wijs deze situaties aan. 
 
Hierbij is afstemming met de 
praktijk- en taaldocenten 
van belang. 
 
De AKA-deelnemer moet de 
formele schrijfwijze van 
schalen kunnen herkennen 
in een concrete situatie: 
bij een kaart, bij een 
werktekening of bij een 
plattegrond. 



De notatie en betekenis 
kennen van allerlei maten is 
ook voor de AKA-deelnemer 
erg belangrijk. Zeker als het 
gaat om veelvoorkomende 
maten, om tijd en geld en 
om het aflezen van 
meetinstrumenten. 
 
Het gaat altijd om het 
beschrijven van situaties 
en routes. Daarbij kan ook 
natuurlijke taal gebruikt 
worden: een vierkante doos, 
haaks op de bosweg. 
 
Het is belangrijk dit goed 
af te stemmen op taal 



Omgaan met formules houdt 
voor de AKA-opleiding in: kunnen 
werken met eenvoudige 
vuistregels of rekenvoorschriften. 
 
Dus: 1 schepje koffie per 2 
kopjes; de oppervlakte van een 
rechthoekige kamer bepaal je 
met: opp = lengte x breedte. 
 
Een AKAdeelnemer 
hoeft niet uit een formule 
conclusies te trekken over het 
verloop van de bijbehorende 
grafiek. 
 
Het koppelen van 
getalsmatige informatie of van 
een beschrijving aan grafische 
informatie komt in de media 
veelvuldig 
voor. 







Wat denkt de leerling? 

Een half en een 
vierde is drie 

vierde 

31 1
2 4 4+ =

Een half en een 
vierde is drie 

vierde 

  



HOE	  VER	  IS	  MEN	  IN	  HET	  MBO?	  
deel	  2	  



implementa?eplannen	  

•  per	  1-‐4-‐2010	  van	  kracht	  
•  integrale	  plannen	  voor	  taal	  en	  rekenen	  
•  beleid	  per	  ROC	  

•  veel	  vraag	  naar	  cursussen	  
•  bijscholing	  rekendocenten	  
•  rekencoach	  /	  rekenspecialist	  /	  rekenexpert	  



ons	  werk	  momenteel	  

•  ROC	  	  ASA	  
•  Del?on	  College	  
•  ROC	  Albeda	  
•  ROC	  Nijmegen	  
•  ...	  





onze cursisten, bijv. n = 25 

•  ervaring in onderwijs:  



sector 



Welke lessen 
•  bedrijfseconomie 
•  Bedrijfseconomie, Marketing en 

Bedrijfsadministratie 
•  Economie niveau 3 en 4 
•  Economie/ICT 
•  Economische vakken 
•  rekenen en economische vakken 
•  Administratief / rekenen 

•  ICT, rekenen, burgerschap, 

•  Remedial teaching Nederlands en 
rekenen 

•  rekenen, Nederlands, Frans 
•  rekenen aan oa, nederlands en 

slb 
•  reken bovenbouw en wiskunde 

onderbouw 
•  taal, drama, EHBO, rekenen, 

crea-vaardig, levo, 
mentorgroepen,  

•  Rekenlessen aan alle leerjaren 
•  rekenvaardigheid  

•  Wiskunde 
•  wiskunde 
•  Wiskunde en rekenen onderbouw 



Hoe vaak rekent u 



Methodes 

•  getal en ruimte 
•  Netwerk 
•  Aanpak, rekenen voor de brugklas 
•  Moderne Wiskunde 

(rekenwerkschrift) 
•  Moderne Wiskunde-rekenmachine 

vrij- Noordhoff Uitgevers 

•  Startrekenen en Rekenblokken 
•  Verder met rekenen (SLO); eigen 

materiaal; getal en ruimte; 
deviant ; (deel van rekenvoort) 

•  Rekenvaardigheid 
beroepsopleidingen EDU-Aktief 

•  Rekenen voor het MBO 
•  Atlas 
•  TWIN bereoepsgerichte wiskunde 
•  wiskunde BVE van EPN, Beta 

exact 

•  eigen materiaal (2 keer) 
•  Geen methode (2 keer) 
•  nvt 



HOE	  VER	  IS	  MEN	  IN	  HET	  VMBO?	  
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vmbo	  

•  Men	  is	  nog	  niet	  zo	  ver	  
•  Moet	  de	  wiskunde	  docent	  het	  opknappen?	  
•  Spanningsveld:	  een	  ‘generiek’	  rekenniveau,	  
maar	  o	  zo	  grote	  verschillen	  tussen	  leerlingen	  



Onderzoek	  invoering	  referen?eniveaus	  

•  Enquete	  Oktober	  2010	  
•  Uitvoering:	  SPV/DUO/FI	  
•  1.232	  docenten	  en	  leidinggevenden	  

– 518	  docenten	  avo	  
– 317	  docenten	  bgv	  
– 397	  leidinggevenden	  



!



!



!



!



RekenVOort 

•  Aanleiding 
•  Uitgangspunten 
•  Materialen 



Aanleiding	  

•  Geen	  wiskunde	  in	  ¾	  vmbo	  -‐>	  geen	  onderhoud	  
van	  vaardigheden	  

•  Problemen	  in	  de	  overgang	  vmbo-‐mbo	  

•  Nadenken	  over	  func?onele	  inzet	  van	  
vaardigheden.	  



Uitgangspunten 

Rekenmateriaal voor 
VMBO 

klas 3 en 4 
BB/KB 

zorg en welzijn en economie 
dat aansluit bij het beroepsgerichte programma 

2F dekt 
en gevarieerd is 

functioneel en herkenbaar vanuit sector 
met onderhoud en oefening 



Modules 



Kenmerken 

•  Draaiboekje’ 
•  Ene kant: Functioneel rekenen 

•  Starten in een rijke context vanuit praktijk 
•  Motivatie en herkenning 
•  Korte uitleg 
•  Verwijzing 

•  Andere kant: Extra oefening 
•  Korte uitleg 

•  Toets 
 



Mini-games 

vrij in te zetten, 
maar ook  
met bijv. ‘DWO’ 
(leerlingregistratie) 



RekenGroen	  

•  Ontwikkeling	  drietal	  modules	  voor	  rekenen	  in	  
vmbo/mbo	  groen	  

•  Aanslui?ng	  op	  onderwijs	  binnen	  het	  
beroepsgerichte	  programma	  

•  Bijvoorbeeld	  in	  de	  vorm	  van	  steunlessen	  
rekenen/wiskunde	  

•  Inspira?ebron:	  RekenVOort	  



DRIESLAG	  FUNCTIONEEL	  REKENEN	  
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Geïntegreerd	  
met	  beroepstaken	  

	  Ondersteuning	  en	  oefening	  
	  Individueel	  op	  maat	  

	  
Rijke	  rekenlessen	  of	  workshops	  

structuur	  &	  systema?ek	  
lijn	  

versterking	  
opbouw	  repertoire	  

	  

Prak?jk	  
docent	  

Reken	  
docent	  

ICT	  
rekenspecialist	  

RT-‐er	  

handelen	  
nugg	  gebruiken	  

benoemen	  

ontwikkelen	  
interac?e	  
reflec?e	  

basis	  
oefenen	  

consolideren	  



TOETSING	  
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Toetsing	  rekenvaardigheden	  

•  Een	  deel	  zit	  al	  in	  de	  prak?jk	  vakken	  	  
•  Een	  deel	  zal	  voorbereiding	  moeten	  zijn	  op	  de	  
verplichte	  rekentoets	  



prototypes	  CvE	  

•  2F	  
•  3F	  

•  discussies	  over	  afstemming	  mbo	  en	  havo/vwo	  



















PANAMA	  EN	  MBO	  
deel	  6	  



•  op	  deze	  Panama	  conferen?e	  is	  aandacht	  voor	  
dit	  aspect.	  

•  moet	  er	  nog	  meer	  gebeuren?	  
•  ontwikkelingen	  in	  de	  tweede	  graads	  
lerarenopleiding	  



AFSLUITING	  



websites	  

•  www.steunpunt	  taalenrekenenvo.nl	  
•  www.steunpuniaalenrekenenmbo.nl	  
•  www.fi.uu.nl/mbo	  
•  www.cve.nl	  



Vragen 

•  monica wijers, m.wijers@uu.nl 
•  vincent jonker, v.jonker@uu.nl 

•  www.fi.uu.nl/mbo/ 
•  www.elwier.nl 


