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programma

• Kader(s)
• Rekenen in 2F en 3F
• Relatie beroepspraktijk
• Examinering
• Rekenmethodes

Uw eigen vragen centraal!



kaders

Kwalificatiedossiers
Referentieniveaus rekenen 2F en 3F



Situatieschets 2007/2008
Hele onderwijsketen

…. instroom kan niet 
rekenen

discussie (politiek & 
media)

expertgroep met 
referentiekader

MBO
Competentiegerichte 
structuur.

zorg: waar is de wiskunde?

Raamwerk 
Rekenen/wiskunde MBO



Referentiekader vanaf 2010
• Vier domeinen

– Getallen 
– Verhoudingen
– Meten & meetkunde
– Verbanden

• Nadruk op functioneel 
gebruik

• Onderhoud
• Centraal ontwikkelde 

toetsing



Rekenen in het mbo

• Rekenen voor
– Loopbaan
– Leren
– Burgerschap

• Eisen 
– vanuit KD 
– vanuit referentiekader

2010-2011
• Tabel van deel B naar deel D
• Eisen in deel C
Vanaf 2011
• Generieke eisen in deel B
• Beroepsinhoud in deel C
• Duiding en verantwoording in 
deel D



2F 3F

• maatschappelijk 
gewenst niveau, 

• ‘functionele 
gecijferdheid’

• te behalen bij verlaten 
vmbo

• onderhouden of 
alsnog te behalen in 
mbo (1), 2 en 3

• nauwelijks ‘nieuwe’ 
inhouden tov 2F, 
maar verbreding 
passend bij de MBO

• functioneel gebruik
• verplicht niveau voor 

mbo 4
• verschil 2F - 3F is 

mate van complexiteit



Generiek rekenen in 2F en 3F



Getallen

Bereken welke keuze
voordeliger is.

Met zijn 5-en de jackpot, 
hoeveel geld krijgt ieder?

29 x 50 =



Verhoudingen

Hoeveel kcal bevat 100 
gram?

75% van 1200 

1 op de 5 Nederlanders 
heeft slaapproblemen



Meten en meetkunde

De oppervlakte van de woonkamer is 
ongeveer ……… m2



Verbanden

• Hoeveel water gebruikt een 
Nederlander totaal per dag?

• Welk deel is voor de 
wasmachine?

Bereken je BMI met de volgende
rekenregel:
BMI is gewicht (kg) gedeeld door 
het kwadraat van lengte (m)

Op welk tijdstip was 
het glucoseniveau het 
hoogst



Kenmerken rekenen F-niveaus

• Algemeen rekenen
– ‘Maatschappelijke’ contexten
– Geen vakspecifieke inhouden/termen

• Vooral rekenen, geen ‘harde’ wiskunde
• Gericht op gebruik, niet op abstractie
• Alle domeinen op zelfde niveau (2F of 3F)
• Examens voor elke opleiding hetzelfde 

– Mbo 2, 3 op 2F en mbo 4 op 3F



Rekenen in de technische 
opleidingen



Voorbeeld uit kd
Monteurs

– Lezen technische tekeningen en schema’s
• Meten en Meetkunde, niveau ……

Lezen is ‘passief’, hoe complex is de tekening?, hoe 
‘standaard’ is de tekening?

– Meetgereedschappen kiezen en gebruiken
• Meten en Meetkunde, niveau …..

– Stelt (meet) gereedschappen en bewerkingsmachines 
in en af.

– Kennis van opbouw en werking [apparaten] en 
systemen

– Kennis van meet- en controlegereedschappen
• Verbanden (output interpreteren)



Werkvoorbereiders

Kerntaak 2 Verricht calculaties 
De werkvoorbereider fabricage/installatie verzamelt en interpreteert 
alle relevante informatie over het te fabriceren/installeren product . 
Vervolgens maakt hij berekeningen en gestructureerde overzichten 
over factoren die de kosten van het product bepalen.

• Getallen, Verhoudingen, Verbanden 3F
Hij berekent de kostprijs van het product. Hij maakt 
investeringsberekeningen voor aan te schaffen productiemiddelen 
en berekent de doorlooptijd van het project. 

• Getallen, Verhoudingen  …
Hij stelt een commerciële offerte op. Hij hanteert hierbij de 
doorlooptijd van het project, beschikbare menskracht in tijd en 
aantal en de (technische) mogelijkheden van het bedrijf. 

• Getallen, Verhoudingen, Verbanden 3F



Kenmerken rekenen voor 
technische opleidingen

• Vanuit en in vakspecifieke situaties 
(kerntaken, werkprocessen)

• Functioneel, vaktaal nodig
• Niet noodzakelijk alle domeinen en niet 

per se op hetzelfde niveau
• Op onderdelen hoger niveau dan 2/3F
• Vaak verbonden met wiskunde of 

natuurkunde 



Opmerkingen

• Voor mbo minimaal streven naar 2F
• 1F is basisschool stof, is niet functioneel 

uitgewerkt

• Wiskunde voor techniek niveau4 zal vaak 
niet in referentiekader Meijerink passen

• Referentiekader is om aan te ‘ijken’, is zelf 
geen curriculum of examenprogramma

• Syllabi geven inzicht in wat er getoetst 
wordt in COE



Voorbeelden onderwijsvarianten

• Rekenen geïntegreerd + examentraining
• Drieslag rekenen ingevuld

• Invulling ‘op maat’
– Goede rekenaars (JiT) 
– Potentieel goede rekenaars (‘ophalen’)
– Zwakke rekenaars  (‘hiaten’ en/of ‘problemen’)



COE

Syllabi
Prototypen

Voorbeeldexamens



Concept-Syllabus 3F

• Verdeling over domeinen (globaal)
• Alle vaardigheden + toelichting
• Voorbeeldopgaven + toelichting
• Keuzes/uitgangspunten, onder andere:

– Klein aandeel kale sommen zonder RM
– Altijd kladpapier
– Bij contextsommen altijd RM beschikbaar
– Contexten uit burgerschap of algemeen 

beroepsgericht (vb. arbeidsvoorwaarden)

















Bereken welke keuze voordeliger is





`Bereken de belkosten van dit gesprek



Voorbeeld examen 3F

• Beschikbaar op cd-rom



Rekenmethodes

Zie ook:
uitgevers

marktplaats mbo
leermiddelenplein



criteria

• Inzetbaar in losse rekenlessen of praktijk?
• Papier of digitaal?
• Welke didactiek? 
• Opbouw volgens leerlijnen?
• Flexibel inzetbaar, bijv modulair of niet?
• Aanvullende materialen? Differentiatie?
• Sectorgerelateerd of –specifiek of 

generiek?
• ….



algemeen



titels
• Rekenblokken – malmberg
• Start rekenen – deviant
• Gecijferd – aps
• Rekenpraktijk – edu’actief
• Nu rekenen - noordhoff



Aandachtspunten

• Meeste methodes bieden meer stof dan nodig 
voor examen. Weet waar keuzes gemaakt 
kunnen worden.

• Domein voor domein werken kan ‘saai’ worden.
• Bevat de methode de gewenste mix van kaal en 

in context?
• Hoe zit het met rm-gebruik?
• Geschikt voor klassikaal of zelfstandig werken
• Sommige methodes gaan ervan uit (of lijken dat 

te doen) dat alle stof een herhaling is.



Specifiek voor techniek

• Exact competentiegericht (Vervoort)
• Materialen via Stichting consortium 

Beroepsonderwijs

• Ouder reken/wiskunde materiaal



aandachtspunten

• Komt alle rekenstof uit het referentiekader 
aan bod?

• Welke stof is eventueel extra?
• Worden er ook algemene contexten 

gebruikt?
• …..



Andere factoren

• Organisatie rekenonderwijs in relatie tot 
rest van opleiding

• Docenten: wie is/zijn betrokken bij 
rekenen?

• Kader van ROC en afdeling/sector/……
• rekenniveau van deelnemers



http://www.fi.uu.nl/mbo

m.wijers@uu.nl

http://www.fi.uu.nl/mbo�
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