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Programma cursus 

Vier middagen 

• De kaders 

• De rekendidactiek 

• De praktijk 

• Verdiepingsonderwerpen naar keuze 



Programma vandaag 

• Leerlijn breuken 
 
• Differentiatie  
 
• Rekenexamens en -toetsen 
 
• Evaluatie 



LEERLIJN BREUKEN 



 



vragen 

• Wat is een breuk? 

 

 

• Waarom komen breuken voor in twee 
domeinen (Getallen en Verhoudingen) 



Leerlijn Breuken 

Hoe ver moet je gaan? 

Hoe ver kun je komen? 



breuken 
‘half koekje’ 

• Aangeven van 
breuken in deel-
geheel situaties en 
meetsituaties 

• Aanvullen tot hele  
• Vergelijken 

• Vergelijken en ordenen 
• Breuken plaatsen op 

getallenlijn 
• Gelijkwaardigheid 

(strook, cirkel, lijn) 
• Berekeningen met 

breuken: 3/4 deel van € 
120,- 

• Vanuit meten m.n. 
basale relaties 0,25 l. 

• Evt omzetten met rm 

• 1F mn contextgebonden 
en ondersteund met 
modellen 

• 1S ook via 
standaardprocedures 



  Leerlijn breuken groep 6 

Kennismaken met breuken 

 

Kleur wat Anna bestelt 

 Anna bestelt taart. Ze wil een kwart appeltaart, een vierde 
slagroomtaart en een achtste kwarktaart. 

 



www.schoolaanzet.nl 



Breukentaal ontwikkelen 

  
De rode viltstift is: 

- één strook en nog drie stukken van de /4 strook 

- 1 strook en nog ¾ strook 

- 1 ¾ strook.  



Welke breuken horen erbij? 

  Vergelijken van breuken 

2/3 liter is meer dan 2/4 liter. 
 





Breuken plaatsen op de getallenlijn 
Gelijkwaardigheid 

 
 

Breuk als operator 



Zwakke rekenaars en breuken 

• ruime aandacht voor elementair (getal) inzicht in breuken 
zoals begrip hebben van de verschillende betekenissen en 
notatievormen 

• het vergelijken van eenvoudige breuken in betekenisvolle 
situaties en het plaatsen van een breuk op de getallenlijn 

• deel van een hoeveelheid bepalen 

• elementaire breuken kunnen omzetten in kommagetallen en 
percentages en andere breuken kunnen omzetten in een 
kommagetal met behulp van de rekenmachine. 

 Het rekenen met breuken is voor deze leerlingen minder van belang. 

 



• Als leerlingen kunnen rekenen en redeneren 
met (eenvoudige) breuken, biedt dat 
ondersteuning bij het rekenen en redeneren 
met kommagetallen, verhoudingen en 
procenten. 

 



• Ik verdeel 4     liter saus over flesjes van ¼ 
liter.  

 Hoeveel flesjes kan ik vullen?   

 

 

  Om welke bewerking gaat het hier op formeel 
niveau? 

Hoe doe jij het? 

2
1



3 : ¼ = 

• Bedenk een verhaaltje 

 

• Maak een tekening 

Mirjam schenkt de  
melk in bekers van ¼ liter 

Gemodelleerd 

3 : ¼ is 3 x 4 = 12 
 

3 liter 1/4 liter 

3 : ¼ 
Hoe vaak 
past ¼ in 3  

Hoe vaak 
past ¼ in 3?  





Vermenigvuldigen 1 

Hoe doe je het zelf? 
Kan het ook anders? 
 
Bedenk context 
Visualiseer 
 



Vermenigvuldigen 2 

Hoe doe je het zelf? 
Kan het ook anders? 
 
Bedenk context 
Visualiseer 
 



Bedenk een situatie/verhaal bij... 

 

  

4
3

3
1
×



Wat doe jij? 

4
1

2
1......

Jouw deelnemers hebben geen idee hoe 
ze dit kunnen aanpakken. Wat doe je? 



Nadenken over 

samen?dat  is Hoeveel slagroom.liter  
8
1en  slagroomliter  

4
1

Hoe doe je het zelf? 
Kan het ook anders? 
 
Bedenk context 
Visualiseer 
 



Hoever ga je met breuken? 
Zie: overzicht 1F en 2F 

• Eenvoudige veelvoorkomende breuken 

• Eenvoudige bewerkingen in context  

• Een deel nemen van een geheel getal  
– Bijv. ‘tweederde deel van 120’ of ‘2/3 x 120’ 

• Geen formele procedures voor de 
basisbewerkingen met breuken in de  
F-niveaus 

 



Voorbeelden uit rekentoetsen en 
-examens 



3F mbo 

 

x 260 

 

 

Hoe? 

4
1



2F vmbo 



2F vmbo 



3F havo/vwo 



3F havo/vwo 



tips 

• Bedenk: breuken doen zich soms voor als  ‘deel 
van’ soms als getallen. 

 voorbeeld: 2/3 van 75  of  2/3 x 75 

• Optellen, aftrekken, (vermenigvuldigen en 
delen) van breuken hoeft alleen binnen een 
situatie. Uitzondering: breuk x geheel getal. 

• Gebruik visuele modellen bijv. strook 

• Verbind breuken aan: het delen, decimale 
getallen, verhoudingen en procenten 



computerspelletjes 

Zie: www.rekenweb.nl 



Sokken drogen 

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00410/toepassing_rekenweb.html 

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00410/toepassing_rekenweb.html�


Breuken overschenken 

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/03345/moeilijk.html 

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/03345/moeilijk.html�


DIFFERENTIATIE 



waarom? 

 “Differentiatie is een georganiseerde maar 
flexibele manier om pro-actief het onderwijs 
(lesgeven en leren) aan te passen om in te 
spelen op waar leerlingen zijn en ze te helpen 
maximaal te groeien” (Tomlinson, 1999)  



 
Leerlingen verschillen: 

wat kun je doen? 
 
 Differentieren 

Verschillen gebruiken 
Variatie in aanpak ontwikkelen 



Georganiseerde differentiatie 

• Via het ’rooster’/de organisatie 
– parallel uur met homogene groepen 

– niet elke leerling evenveel ‘les’ etc. 

– regelmatig anders groeperen 

• Binnen de klas/groep 
– Niveau en tempodifferentiatie – voortgezet onderwijs 

– Homogene niveaugroepjes 

– Samen laten werken 

– Klassengesprek daarna gedifferentieerd zelfstandig evt 
verlengde instructie (basisonderwijs) 

 
 





Differentiatie naar inhoud 

• Differentiatie in aanbod  
– verschillende opdrachten op verschillend niveau 

• Differentiatie in hulpmiddelen  
– dezelfde opdrachten, maar met of zonder 

hulpmiddelen 

• Differentiatie in hoeveelheid 

 



Eigen ervaringen 

Succesvolste vorm van differentiatie 

 

 



Natuurlijke differentiatie 

• Alle leerlingen hetzelfde materiaal 
– Toegankelijke instap 

– Er is wat te kiezen 

– Veel mogelijkheden dieper/verder te gaan 

• Leerlingen kunnen op eigen niveau 
(onderdelen van) het probleem oplossen 

• Discussie is noodzakelijk  



Productief 
Maak drie opgaven 
met uitkomst 2,5 

Voorbeelden 

Kiezen  
Breuken vergelijken: kies er vier 
uit en maak ze. 

Samen 
Ontwerp een parkeerterrein 
voor deze flat. 

Speels 

Open 



Bij de start 

• Vraag deelnemers wat ze al weten   
– Wat betekent het? Wat is het? kun je een 

voorbeeld geven 

– Waar komt het voor? Waarvoor is het 
handig/nodig? Geef voorbeelden 

– Geef voorbeelden van hoe jij ermee rekent die je 
dus zelf kunt maken 

– Wat is er moeilijk aan dit onderwerp? 

 



Wat kan je zelf doen 
met je methode? 

 

Focus op de kernbegrippen! 

Start samen 

Daarna gedifferentieerd 



Inbreng van leerlingen 

• Eigen rekenervaringen - verleden 

• Andere vakken of programma’s 

• Activiteiten waar ‘gecijferdheid’ bij nodig is 
– Geld 

– Vakantie 

– Vervoer 

 



Rekenen ‘verplaatsen’  

• Naar praktijklokaal 

• Naar burgerschap 

• Naar ander vak 

• Naar een projectweek 

• Naar de stage (BPV) 

• Naar een rekendag 

• Naar buiten 

Ga zelf 
mee ! 



Ga eens buiten het boekje 







 
 
Ontwerp een parkeerterrein voor deze flat. 
En maak daarvan een tekening op schaal 
 
 
 



opdracht 

• Organiseer een 1 daagse conferentie 

– Openingslezing (plenair) 

– 3 of 4 werkgroeprondes 

– Informatiemarkt 

– Afsluiting (plenair) 

• Maak draaiboek, denk aan 

– Zalen 

– Stands informatiemarkt (ruimte) 

– Prijsstelling deelnemers & standhouders  

– …… 

 





Overzicht werkvormen 
• Starten met actualiteit (uit de krant) 

• Check in duo’s (bij kennismaking: sommetjes) 

• Sorteeropdrachten (in groepen) met kaartjes (F-niveaus, 
procenten-opdrachten) 

• Flappen van eigen werk (IJsberg vullen) 

• Klassikaal oefenen (Zoefi, rekenbeter) 

• Speels oefenen (spelletjes, rekenweb) 

• Denken, Delen, Uitwisselen 

• Rekenmachine dictee of wedstrijd 

• Opdracht bij leeswerk 

 

 



REKENEXAMENS EN 
REKENTOETSEN 



Waar vind je ze? 

• Prototypes mbo 
– http://www.cve.nl/9378000/d/prototype_rekenen_niveau_4.pdf 

– http://www.cve.nl/9378000/d/demo_rekenen_2f/prototype_mbo_rekenen_2f_v2.html 

– Ga naar cve.nl -> kies onderwerpen:taal en reken mbo -> bekijk het 
prototype ….. 

• Voorbeeldtoetsen rekenen VO 
– http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/rekentoets_vo/voorbeeldtoetsen.aspx 

– Ga naar www.cito.nl -> voortgezet onderwijs -> rekentoets VO -> 
voorbeeldtoetsen 

• Voorbeeldexamens COE voor MBO 
– Op cd-rom met examentester op de opleiding 

 

http://www.cve.nl/9378000/d/prototype_rekenen_niveau_4.pdf�
http://www.cve.nl/9378000/d/demo_rekenen_2f/prototype_mbo_rekenen_2f_v2.html�
http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet onderwijs/rekentoets_vo/voorbeeldtoetsen.aspx�
http://www.cito.nl/�


voorbeeldopgaven 

10+20 uit 2F vmbo 

12 uit 3F mbo 2011 



Kale sommen – geen rm 
• 40% van 350  

• 5 x 38 + 15 x 38 

• ¼ deel = …..% 

• 1,99 + 0,2  

• 22 + 24 + 26 + 28 

• 150 – 29 + 39 

• 3,50 : 0,50 

• 6005 : 5 

• 2201 – 298 

• Een kwart van 120 

• 9 x 0,25 

 



2F - VO 



 



 



 



 



































evaluatie 





Evaluatie 

Graag formulier invullen 

 

Dank jullie wel! 
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