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Didactische tip 

•  Begin de les met een bericht uit de krant 
•  Doel: laten zien dat er bij het lezen van 

berichten ‘gerekend’ moet worden 
•  Varianten:  
•  zelf een opgave bedenken bij een bericht; 
•  collage van getallen, grafieken etc uit de 

krant 



programma 

Vier middagen 
•  De kaders 
•  De rekendidactiek 
•  De praktijk 
•  Verdiepingsonderwerp en beleid 2010-2013 



Programma 3e bijeenkomst 
rekenen in de eigen praktijk 

•  Inleiding en huiswerk (15 min) 
•  Visie op rekenen (45 min) 

–  Activiteit: muurtje bouwen 
•  Rekenen in de praktijk (30 min) 

–  Activiteit: congres organiseren 
•  De drieslag rekenen (30 min) 

–  presentatie 
•  Rekenen vormgeven (60 min) 

–  Activiteit: drieslag uitwerken  
•  Vooruitblik laatste bijeenkomst (30 min) 



doel 

•  Kennis van drieslagmodel functioneel 
rekenen; inzicht in en handvaten voor 
uitwerking van drieslagmodel in eigen 
school/opleiding en voor het verrijking van 
het rekenonderwijs ‘naast’ de methode. 



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) 



modellen 



Rekenonderwijs op je eigen 
opleiding of school 



De kaders….. 

•  Het wettelijk kader  
•  Het kader van Amarantis 
•  Het kader en de visie van je eigen school 

of opleiding 
•  Kenmerken van je leerlingen of 

deelnemers 
•  Je eigen visie op rekenen 
•  …… 



Amarantis en rekenen 



implementatieplan 

Deltaplan rekenvaardigheden 

‘daar kun je op rekenen’ 

Amarantis visie en kaders rekenbeleid 
(november 2009) 



Uitgangspunt 1 

•  In het vo/mbo wordt de combinatie van 
‘kaal rekenen’ en realistisch rekenen 
gebruikt om de reken vaardigheden aan te 
leren.  



Uitgangspunt 2 

•  Het model Drieslag Rekenen is 
uitgangspunt voor rekenbeleid in het (v)
mbo.  



Uitgangspunt 3 

•  Rekenlessen worden gedurende de hele 
opleiding gegeven om te zorgen dat een 
leerling aan het eind van de opleiding 
minimaal het vereiste referentieniveau 
behaalt.  



Activiteit rond visie op rekenen 

Wat vind je belangrijke 
onderwerpen en waarom? 

Muurtje bouwen 



Individueel 

•  Op het A4-tje staan uitspraken over 
rekenen dit zijn bouwstenen 

•  Lees ze en voeg eventueel uitspraken toe 
die je mist 

•  Classificeer de uitspraken naar belang:  
– Belangrijkste geef je een A 
–  Iets minder belangrijke een B 
– Nog minder belangrijke een C 
– Onbelangrijke streep je door 



In vmbo of mbo groepen van 3  

•  Vergelijk de indelingen onderling 
•  Stel vast welke uitspraken door iedereen 

belangrijk worden gevonden 
•  Stel ook vast over welke uitspraken grote 

verschillen van mening bestaan 
•  Probeer samen een ‘muurtje’ te bouwen 

met de belangrijkste uitspraken onder 
(fundament), de iets minder belangrijke in 
de tweede rij van onder etc.  



Rekenen in de praktijk 

Activiteit in 3-tallen 
Organiseer een congres 

met dank aan jurriaan steen 



Reflectie 

•  Waarom aandacht besteden aan rekenen/
gecijferdheid in de praktijk? 

•  Wat zijn verschillen tussen ‘rekenen in de 
praktijk’ en ‘rekenen op school? 



Reflectie 

•  Rekenen komt voor in KD en/of bg 
programma -> dit kan je effectief benutten; 

Aandachtspunten 
•  Eisen aan opdracht/materiaal; 
•  Betrokkenheid (alle) docenten; 
•  Plaats in geheel van het rekenonderwijs; 



Het drieslag model 

presentatie 



Achtergrond 

•  Rekenen voor 
– Loopbaan 
– Leren 
– Burgerschap 

•  Eisen  
– vanuit KD  
–   vanuit referentiekader 

•  Drieslag taal 
–  Integraal taalbeleid 



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 



Verschillen met taal 

•  Rekenen in mbo is minder ver dan taal 

•  Praktijk is niet altijd doordrenkt van 
rekenen 

•  Grote verschillen tussen opleidingen w.b. 
rekeneisen 



Voorbeeld 



Waar en hoe procenten in de praktijk? 

-  Begrip 

-  Rekenregels 

-  Boven de 100%  

-  Procent als factor: x 1,06 

Terug naar de basis 

Individueel oefenen 



Activiteit 

Ontwerpen drieslag 



Huiswerk vorige keer 
 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 je rekenmethode mee 



Geïntegreerd 

Individueel op maat 
Rijke rekenlessen 

•  Wat gebeurt er in 
de praktijk? 

•  Wat doe je in een 
rijke rekenles? 

•  Waar verwacht je 
uitval en bied je 
ondersteuning op 
maat?  

Werk een voorbeeld voor je eigen 
praktijk uit in de drieslag 



Reflectie op de drieslag 



Twee invalshoeken 
Vanuit voorbeeld 
•  Wat doe je in de praktijk 

aan rekenen? 
•  Hoe ziet een rijke 

rekenles er omheen 
eruit? 

•  Wat kun je bieden aan 
oefening of 
ondersteuning? 

Vanuit methode 
•  Wat biedt je methode: 

waar in de drieslag is die 
bruikbaar? En hoe? 
–  Opbouw vanuit modellen? 
–  Relatie met burgerschap 

en andere vakken ook 
beroepsgericht? 

–  Rijke rekenopdrachten? 
–  Mogelijkheid voor 

interactieve werkvormen? 
–  Gevarieerd oefenen? 



Geïntegreerd 

Op maat 

Lessen 
varianten 

•  al het rekenen in de 
praktijk 

•  sterke samenhang 
•  valkuil: mogelijk niet alle 

rekendoelen aan bod; 
oefenen komt te los 

Geïntegreerd 

Op maat 
Lessen 

•  maatwerk en lessen 
vallen samen 

•  valkuil: verband met 
praktijk verdwijnt; rekenen 
wordt individueel 



Samenhang organiseren 

•  Op basis van rekenbeleid (is voorwaarde) 
•  Via een rekencoach, rekenwerkgroep of 

rekenteam  
•  Door middel van afgestemd materiaal en 

werkwijze 
•  Met behulp van een rekendossier of –

portfolio of -leerlingvolgsysteem 



Meningen uitwisselen 

•  Wat  vind je (voor jouw opleiding) een 
positief aspect aan de drieslag functioneel 
rekenen? 

•  Wissel uit 

•  Wat zie je als probleem bezwaar? 
•  Wissel uit 



Aanpak 

In samenspraak uitwisselen 
•  Wat doet jouw opleiding nu aan rekenen 

en hoe? 
•  Hoe kunt je je rekenonderwijs in de 

toekomst verrijken richting 
drieslagmodel? 



Invoering drieslag 
•  Niet alles hoeft in een keer perfect. 

•  Begin met visie en beleidsplan 
•  Ken de eisen  

•  Inventariseer wat er al wordt gedaan! 
•  Werk toe naar samenhang 
•  Werk eens een voorbeeld helemaal uit 
•  Doe een keer per ……. Iets buiten je methode 



Vooruitblik 

Wat ligt er nog? 
Wat zijn er nog voor wensen? 



(deels) blijven liggen 

•  Cijferen 
•  Procenten ppon 
•  Toetsing 
•  Activerende werkvormen 



wensen 

•  Zwakke rekenaars & dyscalculie 
•  Differentiatie 
•  …. 



Vooruitblik 4e keer 

•  Wat ga je doen om je ideale 
rekenonderwijs te realiseren? 
– Wat is er nodig? 
– Wat is jouw rol? 
– Wat zijn jouw scholingsvragen? 



Huiswerk 

•  Maak overzicht van wat nodig is om ideaal 
rekenonderwijs te realiseren 

•  Noteer je eigen scholingsvragen 


