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VANDAAG? 

deel 0 
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Opzet 10 mei 2011 
•  Vooraf: enkele opgaven 
•  Deel 1 – Huiswerk  
•  Deel 2 – Even wat activiteiten 
•  Deel 3 – Rekendidactiek 

– Niveaus van oplossen en rol van modellen 
– Kolomsgewijs rekenen en progressief schematiseren 
– Verschillende vormen van oefenen 
– Leerlijnen 

•  Deel 4 – Vooruitblik  



HUISWERK 
deel 1 



Huiswerk 

 http://www.fi.uu.nl/mbo 
 
•  Lees het artikel van Maike Houting: Waar cijfers 

weer getallen zijn 

•  Bekijk de prototypes 2F en 3F voor mbo 

•  Doe een rekenactiviteit met uw groep/klas en 
rapporteer kort over de ervaringen 

 
  



Tips uit artikel van Maike 
•  Cijfers -> getallen 
•  Handig rekenen – relaties tussen getallen en 

bewerkingen 
•  Betekenis geven aan opgaven en rekenwerk 
•  Context en model om betekenis te geven (geld, strook, 

zakjes knikkers) 
•  Emoties 
•  Kennis van basisonderwijs  
•  Kennis (modellen en strategieën) laten opbouwen door 

de leerling -> leerlingen leren denken 
•  klassengesprekken 



prototypes 

Vragen of opmerkingen? 



Eigen rekenactiviteit in klas 

•  Wat gedaan? 
•  Wat ging heel goed? 
•  Wat waren de problemen/knelpunten? 



EVEN WAT ACTIVITEITEN 
deel 2 



Ronde met enkele activiteiten 

•  87 – 29 = 
•  Slimme rijtjes 
•  Rekenmachine ja/nee? 
•  Getallen om ons heen 
•  Woordweb 



•  Trek lijntjes tussen sommen die bij elkaar horen en leg uit 
•  wat ze met elkaar te maken hebben. Bereken de sommen. 

7 x 8 = 56 

70 x 8 =      

7 x 64 =      

17 x 81 =       

7 x 32 =     

70 x 80 =      

7 x 16 =      

17 x 8 =     75 x 80 =      

14 x 8 =      

7 x 88 =      

77 x 8 =      

7 x 80 =      

zOEFi, blok 1, week 2, dag 4: Relaties tussen vermenigvuldigingen 

Tafelweb 

TIP: Doe dit 
klassikaal 



87 - 29 

•  Bereken 87 – 29 en noteer hoe u dat doet. 

•  Doe het nog een keer, maar dan anders 

•  En nog een keer, anders 



Slimme rijtjes 

•  10 x 17 
•  5 x 17 
•  6 x 17 
•  12 x 17 
•  13 x 17 
 
Welke strategie van som naar som 
Maak zelf ook een slim rijtje 



ZRM Ja/nee? 
•  1,4 : 70 = 
•  5432 : 9 wat is de rest? 
•  500 x 0,25 = 
•  2 ½ : 2 = 
•  Een haring kost €2,50, de nieuwe haring €2,75. 

Hoeveel procent duurder? 
•  6 x 257= 
•  12,01 – 11,97= 
•  0,05 x 0,2 = 
•  De trein vertrekt om 22:42 en komt om 00:36 

aan. Hoelang duurt de reis? 
•  1234 m2 = …. hectare 





Canadees vermenigvuldigen 



Hoeveel % gedownload? 

Procentenstrook 



woordweb  

een kwart 



20 x 0,5 L 
12 x 75 cl 
24 x 33 cl 
welke verpakking is het 
zwaarst? 
 

voor je het weet heb je sommen 



En natuurlijk: functioneel 
rekenen en gecijferdheid 

Dat doen we volgende keer 



Reflectie 

•  Oefenvormen 
– Productief 
– Speels 
– Klassikaal interactief 
– …… 

•  Gevarieerde aanpakken 
– Rijgen, splitsen, varia 
– Modellen (getallenlijn, strook, ….) 

•  Begrippennetwerk en redeneren 



Bronnen 

•  www.rekenweb.nl 
•  www.fi.uu.nl/zoefi/ 
•  www.rekenbeter.nl/ 
•  www.fi.uu.nl/mbo/rekenen/tips 
•  www.hs-ipabo.edu/spelenderwijs/ 
•  www.fi.uu.nl/mbo/toepassingen 

 



REKENDIDACTIEK 
BASISONDERWIJS 

deel 3 



Doelen 

•  Kennismaking met huidige rekendidactiek 
in het basisonderwijs 
– Niveaus van oplossen en rol van modellen 
– Kolomsgewijs rekenen en progressief 

schematiseren 
– Verschillende vormen van oefenen 

•  Reflectie: wat is bruikbaar in uw eigen 
onderwijs? 



Rekenen op de basisschool  

Inhoud en didactiek 



Onderwerpen rekenen PO 



Afgelopen 30 jaar een verschuiving: 
•  minder aandacht voor formele                        

procedures en rijtjes 
•  meer aandacht voor begripsmatige 

grondslag en inzicht in samenhang 

(Nieuw Rekenen, groep 
8a, omstreeks 1980) 

(Wis en Reken, groep 8a, 
omstreeks 2010) 



Rekendidactiek  
globaal 

Bijeenkomst 2 - Rekenexpert 

mechanistisch realistisch 
Kaal, betekenisarm 
rekenen 

Contextproblemen 

Blind, niet inzichtelijk Eigen constructies 
belangrijk 

Toepasbaarheid 
verwaarloosd 

Toepassingen 
uitgangspunt 

geen materialen, 
modellen 

Modellen als brug 

Veelal individueel Veel interactief 
onderwijs 

Memoriseren  Automatiseren/ flexibel 
rekenen 



bladeren in po boek 



De ijsberg 

drie niveaus van oplossen 
 



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 

  



Denk nog eens aan de 
opdrachten van de vorige keer 

Context – bol touw 
Model - getallenlijn 
Formeel – 80 : 2,75 





Informeel 
Contextgebonden 

Modelondersteund 
Pre-formeel 

Formeel Top van de ijsberg 

Drijf 
vermogen 



Meer over modellen 

getallenlijn 



Bij optellen en aftrekken 

Lege 
getallenlijn 



Welk getal hoort bij de pijl? 

Bij kommagetallen: ingedeeld 

Getallenlijn 
‘ingedeeld’ 



Bij verhoudingen: dubbel 

Kaas kost 9,60 per kilo. 

Hoeveel kost 400 gram? 
dubbele 

getallenlijn 



strook 
 

 

Voor 
procenten, 
breuken en 

verhoudingen 



Strook bij procenten 



Diverse 
modellen 



modellen 

•  Brug tussen concreet/contextgebonden en 
formeel 

•  ‘Model van’ wordt ‘model voor’ 



IJsberg 

contextgebonden 

modelondersteund 

formeel 



3 : ¼ = 

Mirjam schenkt de  
melk in bekers van ¼ liter 

Een oplossing met de getallenlijn 

0 1 2 3 

¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

1 2 3  4 5  6 7  8  9  10 11 12 bekers 

3 : ¼ =  
betekent dus: hoeveel keer past ¼ in 3 



Niveaus van oplossen 

Context 

Hoeveel flesjes 
zitten in 1/3  
kratje? 

Model 

Hoeveel flesjes 
zitten in 1/3  
kratje? 

Som (formule) 

Hoeveel flesjes 
zitten in 1/3  
doos? 

Naar Remelka 
Fokke Munk, ipabo 

1/3  deel van 12 is ? 
 
 
1/3  x 12 = 



Opdracht 

•  Maak een ijsberg bij het formele probleem 

       4,80 : 0,8 



Reflectie 

•  Contexten en modellen om betekenis te 
geven 

•  Maar: modellen en strategieën laten (re)
construeren 

•  Manier van aanbieden van een probleem 
kan de manier van oplossen sturen 

•  Investeer in drijfvermogen 



Cijferen 

•                             28:7 

•  25:5 

•  http://www.youtube.com/watch?
v=omyUncKI7oU&feature=related 



 Delen groep 8 



Opbouw cijferen 



Opbouw cijferen vervolg 



Kolomsgewijs rekenen 

•  Tussenstap naar cijferen 
•  Kenmerk: rekenen met (positie)getallen 

van groot naar klein 



Trek kolomsgewijs af 

•  845 – 382 = 



Deel met happen en ‘gewoon’ 

•  12 / 420 \ 



Reflectie 

•  Leer de aanpak van je leerlingen kennen 
•  Investeren in cijferen? 

– Waarom?  
– Voor wie (niet)? 

Meer weten?  
http://www.rekenlijn.nl 
Sites van basisschoolmethodes (zie websiet) 
 
 



Opdracht Procenten 

•  Leg de kaartjes in volgorde van 
moeilijkheid 

•  Enkele opgaven uit 2004 
•  Periodieke Peiling Onderwijsniveau 

Nederland 









VOORUITBLIK 
deel 4 



Vooruitblik 

•  Wat kan je hier mee? 
•  Hoe bouw je hierop voort? 
•  Volgende keer eigen rekenonderwijs! 



Huiswerk 
•  Onderzoek de rol van modellen en contexten in je eigen 

methode voor breuken, procenten en verhoudingen. 
Neem een voorbeeld mee 

•  Voorbereiding volgende keer ‘de praktijk’: 
–  Ga in de eigen opleiding op zoek naar voorbeelden van of 

aanknopingspunten voor rekenen. Denk bijvoorbeeld aan: 
•  Kwalificatiedossier (’09/’10) 
•  Gesprek met docent andere (praktijk)vakken 
•  Situatie in praktijklokaal of bij ander vak (maak bijv. foto)  
•  Een ‘ding’ uit de opleiding uit ander vak: werktekening, tabel, 

meetinstrument ..... 
–  Neem voorbeeld(en) volgende keer mee 
–  Neem je eigen rekenmethode mee (als je die hebt) 


