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Vooraf - voorstellen 
deel 0 



cursus rekenen: opbouw en 
deelnemers 

deel 1 



Cursusbijeenkomsten 

• 23 oktober - introductie 
• 13 november – getallen 

– hoofdrekenen, breuken 
• 4 december – getallen en meten 

– Kommagetallen en meten 
• 18 december – verhoudingen 
• 29 januari –meetkunde + verbanden 
• 26 februari –zwakke rekenaars en drieslag 

 
 
 
 
 



Deelnemers 

• Conny Exterkate 
• Leonie van Langeveld 
• Jozien Liebrand 
• Peter Meulman 
• Arne Notten 

• Jan Ruijs 
• Maike van Schaik 
• Karin Swijtink 
• Claartje Uitterhoeve 



Wat is rekenen voor de docent? 

• Noodzakelijk en zeer 
belangrijk  

• Plezier, ben graag met 
getallen bezig 

• Ik vind rekenen leuk 
• Hoort bij je vaardigheden 

als docent 
 

• Leuk om dit weer te doen 



Wat is rekenen voor de leerling? 

• ik heb toch een 
rekenmachine? 

• grote verschillen (PW3, 
PW4, HW) 

• Veel is weggezakt 
• waarom hebben we dit 

nodig 

• Struikelblok 
• Een vak van weinig 

belang 
• Ook in het dagelijks leven 

is het niet belangrijk 



Leervragen 

• Vooral de deelnemers die het moeilijk 
vinden nog duidelijker het te kunnen 
uitleggen  

• Differentiatie mogelijkheden binnen de 
lessen. Handvatten voor afwissende 
lessen. Inhoudelijk verdieping 

• Leren om deelnemers op hun eigen 
niveau rekenen te leren 



Leervragen (2) 

• Meer verschillende benaderingswijzen 
• Rekenen aantrekkelijker maken, binnen de 

gegeven omstandigheden van een 
verplichte methode, examen en 
rekenangst 

• Hoe ik de deelnemers het beste bepaalde 
rekenstof aan kan bieden en uit kan 
leggen. 
 



Leervragen (3) 

• Met name het aansluiten op het niveau 
van de deelnemers, didactisch goed 
omgaan met niveauverschillen. 
Motiverende technieken om deelnemers 
enthousiast te maken voor het rekenen 
 



samengevat 

• Omgaan met niveau verschillen 
(differentiatie) 

• Uitleggen, verschillende manieren 
• Aantrekkelijke lessen 



Programma 23 oktober 

1. Cursus, opzet en deelnemers 
2. Zelf even rekenen 
3. Referentiekader Quiz 
4. Kaartjes: opgaven in niveaus 
5. Examinering 
6. (Didactische) tip 
7. Vooruitblik en huiswerk 



ZELF EVEN REKENEN 



Rekenen uit de krant 





rekenen 



rekenbeter 



 







 



 



Een boek 



Quiz referentiekader 
deel 3 



Vraag 1 

• Mbo niveau 1 deelnemers krijgen een 
rekenexamen op referentieniveau 1F 



Vraag 2 

• Bij het rekenexamen mag een 
rekenmachine gebruikt worden 



Vraag 3 

• Vanaf 2013/2014 telt het rekenexamen 
alleen mee voor slagen/zakken op mbo 
niveau 4 



Vraag 4 

• Meten en Meetkunde zijn twee domeinen 
van het referentiekader 



Vraag 5 

• Elke mbo opleiding is verplicht in elk jaar 1 
uur rekenen op het rooster te zetten voor 
alle deelnemers 



Vraag 6 

• Het schoolexamen rekenen mag ook op 
papier worden afgenomen. 



Antwoorden 

• Mbo niveau 1 op 1F examen       - Niet waar 
• Rekenmachine in examen        - Waar 
• 2013/2014: alleen examen mbo-4 telt mee    - Waar 
• Meten en Meetkunde twee domeinen    - Niet waar 
• Verplicht elk jaar 1 uur rekenen voor iedereen  - Niet waar? 
• Het schoolexamen rekenen op papier    - Niet waar 

 
 

 
 
 



OPGAVEN ORDENEN 
Deel 4 



Verzameling opgaven 

• Sorteer op drie niveaus  
– 1F, 2F, 3F. 
 

• Bij voldoende tijd: 
– deel ook in naar domein 

 
• Kies twee opgaven die je wilt bespreken 



nabespreking 

• Opgaven komen deels uit rekentoetsen 
VO 
 

• Kale sommen daaruit zijn per definitie 1F 
– Eis uit rekentoetswijzer 

 
• Van 2F naar 3F is er een glijdende schaal 

van complexiteit 
 
 



Examinering 
Deel 5 



Waar is informatie? 

• Algemeen wetteksten en regelingen 
– www.ocw.nl of www.taalenrekenen.nl  
 

• MBO-specifieke zaken  
– www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl 

 
• Specifiek examinering 

– www.cve.nl en www.cito.nl  

http://www.ocw.nl/
http://www.taalenrekenen.nl/
http://www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl/
http://www.cve.nl/
http://www.cito.nl/


Wat is er beschikbaar? 

• Concept syllabi 2F en 3F mbo  
• Rekentoetswijzers 2F en 3F vo 

 
• Prototypes rekenen 2F en 3F mbo (‘oud’) 
• Voorbeeldopgaven bij rekentoetswijzers 

 
• Voorbeeldexamens 2F en 3F vo (pdf , cito) 
• Voorbeeldexamen 3F mbo (http://coe.cito.nl ) 

 
 

http://coe.cito.nl/


Over de examens (nu) 
• Digitaal, antwoord is computerscoorbaar  
• 10% kaal zonder rm uit (1F getallen, verhoudingen)  
• 90% in context, rm in software – niet altijd bruikbaar 
• Niet terugbladeren 
• Kladpapier en woordenboek toegestaan 
• Verdeling over domeinen, vaak meer per opgave 
• Variatie in contextgebieden – burgerschap 
• Complexiteit 3F hoger dan 2F 



Let op 
• Kale sommen (zonder rm) op 1F – kan altijd op 

meer dan 1 manier 
• Geen procedures (zoals staartdelen, onder 

elkaar rekenen etc) teruggevraagd 
 
Toekomst (?): 
• Percentage kale sommen wellicht omhoog (vo) 
• Misschien ook contextopgaven zonder rm (zijn 

er eigenlijk al) 
 



(DIDACTISCHE) TIP 
Deel 6 



Tip 1 

Herken rekenstrategieen 
 
 Bouw zelf een repertoire op 
 Verzamel uitwerkingen van leerlingen 
 
 

 
 
 



VOORUITBLIK EN HUISWERK 
Deel 7 



Website 

 



 



Huiswerk 

• Tweede bijeenkomst: 13 november:  
– Leerlijnen en vakdidactiek domein getallen, 

specifieke aandacht voor hoofdrekenen en 
breuken 
 

• Lees het artikel: Waar cijfers weer getallen 
zijn (website) 

 


	Cursus rekendidactiek
	Vooraf - voorstellen
	cursus rekenen: opbouw en deelnemers
	Cursusbijeenkomsten
	Deelnemers
	Wat is rekenen voor de docent?
	Wat is rekenen voor de leerling?
	Leervragen
	Leervragen (2)
	Leervragen (3)
	samengevat
	Programma 23 oktober
	Zelf even rekenen
	Rekenen uit de krant
	Slide Number 15
	rekenen
	rekenbeter
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Een boek
	Quiz referentiekader
	Vraag 1
	Vraag 2
	Vraag 3
	Vraag 4
	Vraag 5
	Vraag 6
	Antwoorden
	Opgaven ordenen
	Verzameling opgaven
	nabespreking
	Examinering
	Waar is informatie?
	Wat is er beschikbaar?
	Over de examens (nu)
	Let op
	(DIDACTISCHE) TIP
	Tip 1
	Vooruitblik en huiswerk
	Website
	Slide Number 44
	Huiswerk

