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Aanbeveling referentiekader



programma

• Stand van zaken

• Op weg naar afstemming
– Inhoud en didactiek

– Organisatie lessen

– Organisatie beleid

• Voorbeelden en activiteiten tussendoor

• Iets over bronnen



Stand van zaken

op eigen school/opleiding

Vmbo

Mbo 



Rekenen in andere vakken

Geen plannen

Van plan

In ontwikkeling

Enkele voorbeelden gerealiseerd

Vergaand ingevoerd





mbo

• Uit implementatieplannen en gesprekken
– Rekenen met name als rekenuren ingepland

– Met name in/vanaf eerste jaar

– Vooral werken met/uit rekenmethode



Over de toekomst
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Geen enkele maatregel

Weet niet

Inventariseren van de taal- en rekenonderwerpen die 
onderdeel uitmaken van de beroepsgerichte programma's 

Integreren van het taal- en rekenonderwijs in de 
beroepsgerichte vakken

Na-/bijscholing aanbieden aan docenten

Vertalen van de referentieniveaus naar de verschillende 
vakken

Integreren van het taal- en rekenonderwijs in de algemeen 
vormende vakken

Welke maatregelen gaat de school tussen nu en twee jaar nemen om zich voor 
te bereiden op de invoering van de referentieniveaus Nederlandse taal en 

rekenen? – leidinggevenden -



mbo

• Drieslag als toekomstperspectief
– Staat in implementatieplan

– Kan als er vertrouwdheid is met rekenmethode

– Kan als lln met 2F binnenkomen



Geïntegreerd
met beroepstaken

Ondersteuning en oefening
Individueel op maat

Rijke rekenlessen of workshops
structuur & systematiek

lijn
versterking

opbouw repertoire

Praktijk
docent

Reken
docent

ICT
rekenspecialist

RT-er

handelen
nuttig gebruiken

benoemen

ontwikkelen
interactie
reflectie

basis
oefenen

consolideren



Rekenen elders

Andere vakken

Burgerschap/maatschappij/echte leven

(beroeps)praktijk



rekenen functioneel gebruiken





Kan dat: rekenen elders op school?

• Ja, het zit al in andere vakgebieden en praktijk
– Maar je moet het wel samen in kaart brengen

• Maak het zichtbaar voor lln
– Benoemen, typeren: ‘Dit hoort bij rekenen …..’

• Buit het uit
– Laat ll er actief mee bezig zijn

– Hergebruik het in rekenlessen

– Leg verbindingen



Activiteit
op zoek naar verborgen rekenen

(situatie & rekenactiviteit)
Kapper

Kok
Economie

Aardrijkskunde
……..



voorbeelden

kapper afspraken plannen

Afrekenen

haarkleur mengen

Tijd

Geld

Maten, verhoudingen

kok Ingrediënten afmeten maten

mbo-er op tijd op stageplek 
komen

Plannen tijd en vervoer

aardrijkskunde Rekenen met schaal

kaartvaardigheden

Verhoudingen, schaal

coördinaten

zorg en welzijn maaltijd binnen budget

babymelk aanmaken

Geldrekenen

Maten verhoudingen



bronnen

MBO

• Kwalificatiedossier (kc)

• Lesmaterialen en 
praktijkopdrachten

• Collega’s
• deelnemers

• Van alles over beroepen
– Filmpjes

– Feiten: loon, baankans

• ………

VMBO

• Examenprogramma’s
• Lesmaterialen avo- en 

praktijkvakken, examens

• Collega’s
• leerlingen

• PSO, projecten, 
maatschappelijke stages,

vervolgopleidingen

• …………..
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Uit: rekenwijzer AKA
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Horeca assistent

• De Horeca-assistent rekent de bestellingen af 
met de gasten/klanten en neemt hierbij 
relevante voorschriften en richtlijnen in acht. 
Hij maakt gebruik van het kassasysteem en 
slaat op de kassa de juiste codes of bedragen 
aan en rekent eindbedragen af met 
verschillende betalingswijzen. Hij neemt 
afscheid van de gasten/klanten 
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Secretariele beroepen

• De managementassistent vraagt verschillende 
offertes aan voor verschillende producten en 
diensten ten behoeve van de uitvoering van 
een of meer projecten (interne en externe 
projectmedewerkers/projectleiders, 
trainingen, drukwerk, hard- en software, 
leaseauto’s enz.), vergelijkt de offertes qua 
prijs en kwaliteit, stelt een voorstel op voor de 
projectleider(s).









Klant en kapper



Kenmerken
functioneel (beroepsgericht) rekenen



Aard van geintegreerd rekenen

• In praktische bg-taken is het  ‘handelend’

• Het gaat om gebruiken en toepassen

• Vaak met gebruik van eigen informele methodes

• Vindt plaats in complexe situaties met bijv. veel 
gegevensbronnen

• Rekenvaardigheden op zich zijn vaak relatief eenvoudig

• Het rekenen wordt vaak niet benoemd

• Er is vaktaal (notaties, begrippen) bij nodig



Lynn Steen (2001)



Je hebt inhoudelijke 
aanknopingspunten: wat dan?

referentiekader

didactiek

rolverdeling



Voorbeeld grafimedia





Inbreng van rekenen

Inzetten modellen
– Strookmodel

– Verhoudingstabel (met 3 rijen!)

Rekentermen gebruiken

Mengen van theorie en opgaven

Eventueel: meer (oefen)opgaven

Yellow 2 delen

TW 14 delen

TW Y

Y (g) 12,5 ….. 2

TW (g) 87,5 ……. 14

Totaal (g) 100 50 300 16

Hoeveel delen totaal?



vb rolverdeling

• Vakdocent
– Verhoudingen (en maten) heb je ook bij rekenen

– Daar gebruik je misschien de strook of verhoudingstabel

– Dat kan hier ook (vb geven of vragen)

• Rekendocent
– Verhoudingen kom je ook tegen bij je vak, bijv als je inkten 

moet mengen

– Ik heb hier een voorbeeld……. Wat is anders/hetzelfde als 
de vb uit het rekenboek….



activiteit

kies vb uit reader of eigen vb

Werk uit richting rekenen



vragen

• Als instap of toepassing?
– Kan allebei; let op voorwaardelijkheden

• Moet het overal op dezelfde manier?
– Nee, wel benoemen, expliciteren en verbinden, 

• Kan een vakdocent dit wel?
– Dat ligt eraan wat je precies vraagt

• Wil een vakdocent dit wel?
– Niet rekenen erin stoppen maar (er)uitlichten!



Werkt integratie?

Amerikaans onderzoek zegt Ja
– The experimental teachers worked with math teachers to 

develop CTE instructional activities that integrated more 
mathematics into the occupational curriculum. 

– After 1 year of the math-enhanced CTE lessons, students in 
the experimental classrooms performed equally on 
technical skills and significantly better than control 
students on two standardized tests of math ability. (Stone, 
et al. 2008)



Geintegreerd curriculum (Stone)

• Ingebed rekenen in situatie van ander vak
– Expliciet maken
– Rekentaal gebruiken

• Extra (‘versterkt’) ingebed rekenen in verwante 
situaties uit het andere vak
– Varieren in moeilijkheidsgraad
– Nagaan of lln het begrijpen en kunnen

• Ingebed rekenen –zelfde concept- in meer algemene 
contexten of formeel/abstract rekenen (indien nodig)
– Verbinden met eerdere specifieke-voorbeelden
– Verwerken in BG-toetsen



Integratie

Voorwaarden



Randvoorwaarden

• Rekenbeleid
– Is er iets opgenomen over rekenen in andere vakken?

– Is er draagvlak? Zijn er eigenaars?

– Is er een rekenwerkgroep, wie/welke vakken zitten
daarin?

• Organisatie op school
– Hoe is het rekenonderwijs georganiseerd?

– Is er bereidheid om tijd aan rekenen te geven in 
andere vakken? Hoeveel tijd?



De rekendocenten   Alle docenten     

• Zijn vakvaardig
– op gebied van vakinhoud en 

didactiek

• Kunnen differentiëren

• Durven methodes los te 
laten waar nodig

• Geven ook les (en praten) 
over rekenen

• Ondersteunen collega’s

• Herkennen en gebruiken de 
aanknopingspunten voor 
rekenen in hun eigen vak

• Benoemen het rekenen in 
wanneer dat in de les 
voorkomt

• Weten iets over de aanpak en 
didactiek van die 
rekenonderdelen

• Vinden rekenen ‘normaal’

• Kunnen terugvallen op experts



Is er materiaal?

voorbeelden



RekenVOort

http://www.fi.uu.nl/experimenteel/rekenvoort

http://www.fi.uu.nl/experimenteel/rekenvoort�




Organisatie op school

Klein beginnen

Perspectief in beeld



Eerste stap

• Inventarisatie vanuit lesmateriaal of de 
onderwijspraktijk van andere vakken, samen
met docenten andere vakken



Inventarisatie per vak

• In welke contexten, soorten activiteiten, 
opdrachten wordt er gerekend?
– Maak kopieen

• Welke rekenonderwerpen/-domeinen betreft
het?
– Leg naast het referentiekader (bijv. APS-posters)

• Welke didactiek en welke manieren van 
rekenen worden gehanteerd?
– Leg naast leerlijnen (bijv. Rekenlijn)



samenbrengen

• Maak een uitlijning van wat je vond
tip: doe dit vanuit leerling/deelnemer

wat - in welk vak - wanneer

• Werk enkele voorbeelden uit 
Houd rekening met ‘cultuurverschillen’ tussen vakken, 

bijv. wel/niet uitwerking noteren; opgaven en theorie 
vermengd of niet etc.

• Probeer uit – reflecteer – stel bij

• Bouw bij succes dit langzaam uit



Organisatie in de les

Eerste 10 minuten

Kern van de les

Toepassing



Voorbeeld 1

• Geef rekenles/steunles in praktijklokaal of bij 
ander vak



Voorbeeld 2

• Gebruik opdrachten of situaties uit ander vak als 
‘context’ voor rekenen bijv. Als instap /context 
/onderzoeksopdracht/…



Voorbeeld 3

• Laat lln iets meenemen naar rekenles en 
gebruik dat. Bijv. werktekening; 
meetinstrument; offerte; atlas; prijslijst; 
productinformatie; ….. 



Voorbeeld 4

• Maak werkblad/hulpblad/overzicht/poster rond
een rekenonderwerp bij alle vakken

• Procenten in alle vakken;
• Meten in alle vakken;
• Tabellen, grafieken en diagrammen bij alle vakken

– Waar komt het voor? Wat betekent het? 
– Waarvoor gebruikt? Wat kun je ermee?
– Hoe reken je ermee?
– Voorbeelden

Laat leerlingen dit zelf maken voor al hun vakken



bronnen

• Naast de eerder genoemde:
– (Oude) theorieboeken praktijkvakken

– Websites als: nibud, knmi, cbs, ………



Dank u wel

m.wijers@uu.nl

http://fi.uu.nl/beroepskolom

mailto:m.wijers@uu.nl�
http://fi.uu.nl/beroepskolom�
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