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Programma vandaag
• Differentiatie in de les

– Oplossingen uitwisselen

• Leerlijn meten
– Ppon
– Didactische opdrachten

• Toets met leerlingenwerk
– Hoe typeer je het rekenen van de lln?
– Waar investeer je in?



DIFFERENTIATIE
Deel 1



mogelijkheden

• Organisatorisch
• Tempo en hoeveelheid
• Niveau 
• Hulpmiddelen
• Natuurlijke differentiatie via opgaven
• …….

Zie ook ppt op web: …..mbo/rekenen/albeda



DOMEIN METEN
deel 2



Inhouden meten

• Orientatie op meten
• Lengte
• Grootheden en meetinstrumenten
• Tijd
• Oppervlakte
• Metriek maatstelsel
• Omtrek, oppervlakte en inhoud



Belang van meten

• Vrijwel alle getallen in dagelijks leven zijn 
meetgetallen
– verpakkingen; tijd; geld; weerbericht

• Veel dagelijkse handelingen hebben 
betrekking op meten
– Instellen apparaten; klokkijken

• In de media veel meetgetallen



Meten in po

• Ordenen en vergelijken (zonder maten)
groter – kleiner - even groot - lichter - zwaarder

• Gebruik van natuurlijke maten
passen – handen – schoenen

• Standaardmaten (metriek stelsel)
– koppelen aan eigen meetreferenties en referentiematen

– reconstructie
– relaties tussen maten via meetinstrumenten
– relaties tussen maten en voorvoegsels -> metriek stelsel

• Rekenen met maten
– gebaseerd op begrip





Kern

• Maten betekenis geven 
– een deur is ongeveer 2 m hoog
– hoe groot is een decimeter?
– zelf meten

• Reconstructie van relaties tussen maten,
vanuit bekende, veelvoorkomende relaties,
in combinatie met de steeds terugkerende 
voorvoegsels  





Voorbeeldopgave PO



voorbeeldopgave



PPON: Meten

Op het gebied van de diverse 
meetvaardigheden blijkt er nauwelijks 
sprake van een systematische ontwikkeling. 
Het vaardigheidsniveau voor het meten van 
lengte, oppervlakte en inhoud is sinds 1987 
nauwelijks veranderd, voor het meten van 
gewicht is er sprake van een positieve 
tendens, terwijl voor het oplossen van 
toepassingsopgaven op het gebied van 
meten zich een negatieve tendens aftekent. 





Oppervlakte



Inhoud



tijd



Toepassingsopgaven















Problemen en oplossingen



Voorbeeld 1

Leerling: nu snap ik eindelijk hoe dat zit met 
die nullen. Als ik moet omrekenen van cm 
naar meter doe ik 2 nullen erbij, kijk:
1 cm

100 cm = 1 m

Hoe pak je dit aan?



Voorbeeld 2

Ik snap dat nooit met vierkante meters en zo; 
ik vergeet steeds hoe dat zit met die nullen. 

Hoe ga je dit uitleggen?
Hoe geef je de leerling betekenisvol houvast?



Voorbeeld 3

Oppervlakte dat is toch lengte keer breedte?
Mijn tafel is 2 meter lang en 75 cm breed dan 
is de oppervlakte toch 150?

Wat doe je?
Kan dit antwoord ook goed zijn?



Voorbeeld 4

• Oppervlakte dat is toch lengte keer breedte: 
Hoe kan een rond terras dan een oppervlakte 
hebben?

Wat ga je doen?



Voorbeeld 5

• Hoe kan een vierkante meter een rechthoek 
zijn?

Bedenk en concrete activiteit om deze 
misvatting te verhelpen.



Voorbeeld 6

Wat gaat hier mis? Hoe help je deze leerling?



Voorbeeld 7

Leerling heeft probleem met rekenen met tijd.





TOETS MET LLN-WERK
Deel 3



Twee opgaven - wat moet je 
kunnen?

1. Reken onder elkaar uit en laat je 
berekening zien.

• 23,66 + 2,768
• 0,23 x 2,2

2. Een auto rijdt 1:18, dus met 1 liter 
benzine kan je 18 km rijden. In de tank 
gaat 42 liter.

a. Hoeveel liter heb je nodig om 400 km te rijden?
b. Hoeveel km kan je rijden met een volle tank?



Toets

• Bekijk de toets als geheel globaal

• Bekijk de uitwerkingen

• Wat valt op; wat wil je erover opmerken?



AFSLUITING EN EVALUATIE
Deel 4
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