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• 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



programma

Vier middagen

• De kaders

• De rekendidactiek

• De praktijk

• Verdiepingsonderwerpen en beleid



Programma

• Toetsing en examinering

• De zwakke leerling: rekenproblemen en 
dyscalculie

• Organisatie en beleid

• Evaluatie



Toetsing en examinering

Stand van zaken en voorbeelden



Stand van zaken

MBO

- Prototypes 2F en 3F

- Concept syallabus 3F

- Pre-pilotexamen

- Voorbeeldexamen

- Analyse van resultaten

- Pilots tot 2013-2014

Vmbo

• Rekentoetswijzer

• Voorbeeldtoets

• Raadpleging



Koers mbo

• Alle domeinen in het examen

• Nadruk op functioneel rekenen (2F,3F)

• Contexten uit ‘burgerschap’

• Niet: rekenen om het rekenen

• Voorkennis niet apart toetsen

• Onderscheid 2F en 3F zit in complexiteit



Randvoorwaarden examen

• Computerscoorbare vragen met variatie in 
vraagtypen

• ‘Weegfactor’ bij complexere vragen

• Beperkt aantal kale opgaven zonder RM

• Bij contextopgaven altijd RM (in  de software)

• Altijd kladpapier beschikbaar

• Niet terugbladeren



Situatie en discussie in VO

• Beeld van rekenen is anders dan in 
referentiekader

• Rekenen is een ‘vak’ naast (overlappend met) 
wiskunde

Wensen/tendens

• meer kale sommen, minder rekenmachine op 
de rekentoets

• Ook expliciet opgaven van lagere niveaus 
opnemen de toets



Hoe telt het mee?

• Vanaf 2013/2014

• Cijfer

• Slaag- zakregeling (maximaal een 5, 
gemiddeld 5,5)

• Nog niet definitief vastgesteld

Informatie via: steunpuntentaalenrekenen



www.cve.nl -> mbo

http://www.cve.nl�


Digitaal toetsen

• In de balk boven in het scherm zie je een 
rekenmachineknop. Je kunt deze knop 
gebruiken voor het uitvoeren van een 
berekening

• In de balk boven in het scherm zie je een 
symbolenknop. Je kunt deze knop gebruiken 
voor het invoeren van speciale tekens























Hoe schat je de haalbaarheid in? 



leidinggevenden; docenten beroepsgericht; docenten avo 



Haalbaarheid 2F

• 2F niveau over het algemeen gelijk aan het subdomein rekenen van het 
examenprogramma wiskunde voor vmbo-bb en kb. 

• Analyse van eindtermen en examenopgaven, ook van een aantal relevante 
examenopgaven van schoolvakken zoals economie en biologie, geeft aan 
dat 2F rekenen voor alle vmbo-leerlingen, met wiskunde in het 
eindexamen, haalbaar moet zijn.

• Een betere afstemming tussen de rekenmethoden die in het vak wiskunde 
worden onderwezen en het gebruik van die rekenkennis in vakken als 
biologie en economie helpt leerlingen om het gewenste niveau te 
bereiken (zie ‘Een studie naar de haalbaarheid van rekenen 
referentieniveau 2F’).

Uit: nadere beschouwing



Over toetsing
• Wat toets je?

– Inhoud

– Vaardigheden

• Waarom toets je?
– Diagnose – met welk doel? voor wie? behandeling?

– Peiling – ten opzichte van wat? 1 keer of volgen?

– Eindoordeel – in welke vorm? Product of proces?

• Hoe? vorm en format toets en items
– Formeel (toetsen) - Informeel (beoordelen)

– Digitaal – papier

– Open – gesloten



Periodieke peiling
onderwijsniveau (PPON)

voorbeelden uit 2004 peiling groep 8

onderwerp verhoudingen

Zie: Balans 32 op http://www.cito.nl

http://www.cito.nl/�






tussendoortje

Rekenmachine wel of niet?



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



Vragen opmerkingen over 
examens?



De zwakke rekenaars

http://tvblik.nl/het-klokhuis/dyscalculie-1

http://www.youtube.com/watch?v=1GwpQgwH94g&NR=1

Zie ook leraar 24

http://tvblik.nl/het-klokhuis/dyscalculie-1�
http://www.youtube.com/watch?v=1GwpQgwH94g&NR=1�


Nou ik vind het wel erg voor sommigen 
mensen als ze dat hebben, want overal 
heb je wel iets wat met rekenen te maken 
heeft, bijv, in de supermarkt, en dan sta je 
weleens voorschut!
Ik zelf heb ook heel veel moeite met 
rekenen, maar ik heb volgens mij geen 
dyscalculie, want dat meisje kon niet zo 
goed de tafels en ik kan dat nog wel. Maar 
het ergste vind ik dan toch wel bijv. als je in 
groep 8 zit, en dat je dan de uitslag krijgt 
van de edux (toets voor schoolkeuze) dan 
geven je ze meteen iets laags omdat je 
dan slecht ben ik rekenen. en dat vind ik 
wel heel erg want dat was bij mij het geval, 
want ik had ervoor kader/basis gehad en 
daar was ik niet blij mee! Ik hoop dat jullie 
het snappen!
Groetjes anoniem 



‘ Overal waar rekenonderwijs 
gegeven wordt, 

zijn rekenproblemen’ 





Reken/wiskundeproblemen

Ernstige reken/wiskundeproblemen

Dyscalculie



Protocol ERWD



39

Uitgangspunten protocol

Gecijferdheid voor alle kinderen

– Fundament: Begrijpen en concepten ontwikkelen 

Kinderen verschillen in eigen kracht: 

– eigen weg langs minder of meer bakens

– niet iedereen komt even ver

Stagnatie bij onvoldoende afstemming van onderwijs
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Protocol ERWD
Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie

WERKDEFINITIE ERWD

Kinderen verschillen in hun vermogen om te leren rekenen: 
Rekenzwak <-----------------------------> Rekensterk 

Ernstige rekenwiskunde-problemen kunnen ontstaan als er 
gedurende lange tijd onvoldoende afstemming wordt gerealiseerd 
van het onderwijsaanbod op de onderwijsbehoefte van de leerling.
De rekenontwikkeling stagneert

Wij spreken van dyscalculie als ernstige rekenwiskunde-
problemen ondanks deskundige begeleiding erg hardnekkig 
blijken.
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Protocol ERWD
Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie

Paul Lesemann
Niet zwart of wit: glijdende schaal

G x E

Predispositie: “ rekenzwakke kinderen”

Interactie: in de loop van de ontwikkeling……….

in het kind

in de thuissituatie

op school

Uiteindelijk: kinderen die hulp nodig hebbenWELKE
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Protocol ERWD
Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie

HOOFDLIJNEN van GOED 
REKENWISKUNDEONDERWIJS

• Begripsvorming

– Betekenisverlening

– Conceptontwikkeling

• Strategieontwikkeling

• Automatisering en vlot leren rekenen

• Flexibel toepassen
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Protocol ERWD
Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie

DRIEHOEKSMODEL

BewerkingOplossing

Context

Betekenisverlenen

Uitrekenen

Reflecteren
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Protocol ERWD
Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie
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Formele relaties en bewerkingen
(formules-rekenvaktaal- getalnetwerken) 
Bv 4x 1/3 =

Voorstellen - schematiseren 
(representeren van de werkelijkheid 
aan de hand van denkmodellen)

Voorstellen - concreet
(weergeven in concrete afbeeldingen van 
de werkelijkheid)

“Werkelijkheidssituaties”
(doen – inleven- informeel handelen)

REKENEN IS………begrijpen, voorstellen en verbinden 
HANDELINGSMODEL



Kenmerken zwakke rekenaars

Wat zeggen docenten?

Wat zegt de wetenschap?

Misverstanden en oorzaken



Wat zeggen docenten?

• Moeite met automatiseren R10 / R20 
/ tafels

• Veel inoefening nodig

• Moeilijk afkomen van materiaal 
gebruik

• Door elkaar halen van strategieën

• Verkeerd gebruik van strategieën

• Brengen uit zichzelf geen structuur 
aan

• Moeite met doorzien van 
getalstructuur

• Vandaag snappen, morgen weer alles 
kwijt

• Problemen met toepassingssituaties / 
betekenisverlening

• Onzeker

• Weinig plezier

• Blijven tellen

• Langzaam tempo

• Kennis weinig wendbaar

• Kan probleem niet goed verwoorden

• Rekensymbolen zijn niet duidelijk

• Passen onbegrepen ‘maniertjes’ toe
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Protocol ERWD
Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie

Leerlingkenmerken
• Algemeen

– Werkgeheugen

– Informatieverwerking

– taakspanning,….

• Specifiek voor rekenen:

– “ Numerosity”/ Numerieke cognitie

– Betekenisverlenen aan formele rekentaal

– Voorstellingsvermogen

– Lange termijn geheugen; organisatie/ retrieval

– Rekenangst/ Rekenstress



48

Protocol ERWD
Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie

ONDERWIJS KINDEREN

Hoofdlijnen
Driehoekmodel

Handelingsmodel

Signaleringsmomenten

BETER AFSTEMMEN



Zorgverbreding

• Signaleren
– Er is iets mis

• Analyseren
– Analyseer product&proces: Waar zit het 

probleem? 

• Diagnosticeren (gaat verder)
– In gesprek adhv vragen en opdrachten, over de 

drempel helpen

• Behandelen
– Hulp; remediering

Denk in 
leerlijnen



Wat doen bij afhaken?

• Uitgaan van de rekenvaardigheid van de 
leerling

• Denken in domeinen/leerlijnen i.p.v. 
methodelessen



Aangepast onderwijs in leerlijnen

Voordelen
• Leerlingen en leraren hebben zicht op de leerlijn
• Doelen zijn ook voor leerlingen te formuleren
• Langer verdiepen in één onderdeel
• Gericht op de essentie, niet op ingewikkelde 

problemen
• Werken naar een doel maakt terug gaan in de stof 

acceptabel
• Je kunt per leerlijn terug naar de zone van naaste 

ontwikkeling
• Aanvullingen uit additionele materialen makkelijk te 

vinden
• ….



In de les

• Bekijk je zwakkere leerlingen eens kritisch !!

• Wat kunnen ze wel? Diagnosticerend onderwijzen

• Durf je methode los te laten -> aangepaste leerlijn

• Aandacht voor begrip en betekenisverlening

• Concreet-context-visualisering-model

• Oefening op juiste niveau – en op essenties

• Laat zwakke rekenaars een rekenmachine gebruiken

• Compenseer zwakke kanten door de sterke kanten 
van de leerling te benutten



In de praktijk

• Stel beleid op !!!

• Wees kritisch bij de keuze van je methode(n)

• Evalueer je beleid en stel je beleid bij: 
ontwikkelingen op het gebied van 
rekenproblemen en dyscalculie gaan snel!



Rekenproblemen Hardnekkige 
rekenproblemen

Leerstoornis, 
dyscalculie

Les 
Bijles

RT Gespecialiseerde 
behandeling

Docent
(Bevoegd)

Remedial teacher
(LBRT)

Orthopedagoog of 
psycholoog
(NVO/NIP)



Rekenonderwijs uitvoeren op 
school

organisatie en beleid



Rekenbeleid

• Rekenen een schoolzaak
– Wat gebeurt er al aan rekenen? 
– Wie is/zijn de eigenaar(s)?
– Hoe faciliteren?
– Hoe meten en registreren?
– Professionalisering

• Welk model?
– Verbinding met andere vakken/praktijk: onderhoud
– Aparte lessen voor structuur en verdieping
– Individueel oefenen en ondersteuning op maat

• Alles voor iedereen of gedifferentieerd?



Onderzoek invoering referentieniveaus

• Enquete Oktober 2010

• Uitvoering: SPV/DUO/FI/steunpuntVO

• 1232 docenten en leidinggevenden vmbo
– 518 docenten avo

– 317 docenten bgv

– 397 leidinggevenden



knelpunten

• de beschikbare tijd (in het verlengde daarvan 
de reeds hoge werkdruk);

• de haalbaarheid van de referentieniveaus 
voor bepaalde groepen leerlingen; 

• de financiën; 

• het inplannen van de benodigde tijd in het 
huidige lesprogramma; 

• de scholing van docenten.





Hoe organiseren in (v)mbo
een aantal voorbeelden

• ‘Simpel’ model - vmbo

• 1 uur rekenen p/wk extra op rooster – (v)mbo

• Corridor taal en rekenen – (v)mbo

• Rekenen geintegreerd en verdeeld – (v)mbo

• Modellen van het steunpunt VO

NOTEER STEEDS PLUSSEN EN MINNEN



simpel model

rekenen bij wiskunde vmbo



Klas 1 en 2

– Rekenen bij wiskunde (uit gewone wiskundeboek)

– Aangevuld met hoofdrekenen en gebruik van de 
rekenmachine (10 minuten per les)

– Eventueel steunuur voor allerzwakste leerlingen

– Apart beoordelen, voortgang bijhouden

– Overleg met collega’s over benutten van rekenen 
bij andere vakken



klas 3 en 4

Lln met wiskunde

ga door op weg van klas 1 en 2 

• rekenen bij wiskunde

• benut ook rekenen in de 
praktijk/andere vakken

• waar nodig
steunuur/ondersteuning op 
maat

• Examentraining

Lln zonder wiskunde

• Rekenuur voor rijke 
rekenlessen 

• benut het rekenen in de 
praktijk en andere vakken;

• zorg voor ondersteuning op 
maat (evt RT)

• Examentraining



Extra uur rekenen

gangbaar in mbo

mogelijk in vmbo



Extra uur

• elk leerjaar 1 uur rekenen apart op rooster
voor elke klas

Varianten

• Extra rekenuur alleen in de onderbouw

• Extra rekenuur alleen in de bovenbouw

MBO: 1 of meer rekenuren per week 



corridor



Reken- (en taal)corridor

• Extra parallel uur (of deel van uur) in het 
rooster voor hele school/jaarlaag/klassen…

• Daarbinnen gedifferentieerd aanbod taal
en/of rekenen.

Vergelijkbaar met: keuzeuur (montessori); 
keuzewerktijd (studiehuis)



integratiemodellen

Rekengericht vakonderwijs

Vakgericht rekenonderwijs

Drieslag rekenen





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



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





Nodig voor integratie

• Overleg en samenwerking;

• ‘eigenaars’ en draagvlak

• Inventarisatie bij de vakken

• Handreikingen voor docenten andere vakken
– wat en hoe doe je het?

• Geleidelijke invoer



4 mogelijke scenario’s – steunpunt VO
‘op weg met taal en rekenen’

Verantwoordelijk

wiskunde

Verantwoordelijk 

iedereen

Apart in rooster apart rekenuur

(valt onder wisk)

rekenen in aparte 
thema’s of 
projecten

Geïntegreerd rekenen volledig 
in wiskunde

rekenen volledig 
geïntegreerd



Succesfactoren 

• Geef rekenen een plek binnen de school:
– Steun van de directie: beleid & facilitering
– Leidend groepje docenten: rekenexpertise
– Alle docenten betrokken: draagvlak
– Langdurig traject: proces volgen 

• Breng in kaart wat school en docenten vinden van 
rekenen; 
– Visie, concepten, wat weet je
– Past het binnen de schoolvisie en de kader



Succesfactoren (2)

• Organiseer contact met PO en (v)MBO
• Doe rekenen schoolbreed

– Zorg voor samenhang en afstemming

• Verzamel, organiseer en/of ontwikkel materiaal
– Doorlopende leerlijn

• Meet instroom en uitstroom
– Data driven teaching
– Rekenkennis en groei 

Zorg voor voldoende variatie



Hoe zie jij het ideale 
rekenonderwijs op je eigen 

school opleiding?

Wat is er nodig?

Wat is jouw rol?



Invoering ideale rekenonderwijs

• 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



Terug- en vooruitblik

Ik geef rekenen omdat…………



Wat doe je in de rest van het 
schooljaar en daarna?

Welke rol heb je?

Wat is je plan?

Wat heb je nodig?





Evaluatie

Graag formulier invullen

Dank jullie wel!
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