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Rekenen uit de krant 









Een krappe 40 procent van de Nederlanders 
weet niet dat een glas sap evenveel suiker en 
calorieën bevat als een glas frisdrank. Vooral 
vijftigplussers zijn wat dat betreft onwetend. 
Dertigers en veertigers zijn daarentegen het 
beste op de hoogte van het hoge suikergehalte 

in vruchtensap. 



Programma 29 januari 

1. Huiswerk  
2. Meetkunde + rekenmethode 
3. Verbanden + rekenmethode 
4. Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 
5. Vooruitblik huiswerk en afsluiting 



Huiswerk 
Deel 1 



Lastige opgaven 



MEETKUNDE 
Deel 2 



Wikipedia 



Referentiekader 

• Onderdeel van domein meten & meetkunde 
 

• ‘Vreemde eend in de bijt’ 
 

• Neiging snel abstract te worden ingevuld 
 



opdracht 

Teken je route van (of vanaf de 
parkeerplaats)  naar deze zaal 



opdracht 

2 kokers van A4-tje 
Welke heeft grootste inhoud? 



opdracht 

Bekijk opgaven van rekentoets 
VO en haal de 

meetkundeopgaven  



meetkunde 

• Ruimtelijke orientatie 
– Kaarten en plattegronden 
– Aanzichten (ook: hoe kijk je? Wat zie je?) 

• Vormen en figuren 
– Noemen en beschrijven 
– Ook: je iets voorstellen (lint om doos, blokken) 

• Rekenen in de meetkunde 
– Vooral oppervlakte en inhoud (is ook Meten) 
– Ook lengtes, omtrek etc. 



F – alles in functionele situaties 
• veelgebruikte meetkundige begrippen en namen van vlakke en 

ruimtelijke vormen kennen & gebruiken om vormen, voorwerpen, 
plaatsen in de ruimte en routes te beschrijven; veelgebruikte 
symbolen kunnen lezen; 

• eenvoudige werktekeningen foto’s en beschrijvingen interpreteren 
en conclusies trekken over objecten en hun plaats in de ruimte  

• 3D objecten en de 2D representaties ervan interpreteren en met 
elkaar in verband brengen  

• uitspraken doen over lengte, omtrek, oppervlakte, en inhoud (ook 
kunnen berekenen) en in zeer eenvoudige gevallen over de relatie 
daartussen 

• een eenvoudige situatieschets maken 
• redeneren op basis van symmetrie en eigenschappen van figuren.  



Aan de slag met opgaven 

Vergelijk met opgaven uit 
startrekenen 

Geef tips voor in de klas 



Tips voor in de klas 

• Ruimtelijk ‘inzicht’: Doen en kijken! 
– Plattegronden 
– Bouwtekeningen  
– Aanzichten 

• Vormen en figuren: sorteren en praten 
• Oefenen met “rekenen in de meetkunde” 

– Oppervlakte 
– Inhoud 
Ook met eenheden – voor lengte omrekenen. 



Meetkundige vormen en figuren 

sorteren, bekijken, beschrijven, typeren, openknippen 



Meetkundige begrippen 

• Poster maken 
• Woordenlijst met illustraties maken 
 
• Kaartjes met woorden & illustraties (matchen) 
• Kaartjes met woorden (omschrijven) 



Evenwijdig 
(meetkunde) (van lijnen in een vlak en van 
vlakken onderling) overal even ver van 
elkaar gelegen, zodat zij elkaar, hoe ver 
ook verlengd, nooit kunnen ontmoeten. 
synoniem: parallel 



Coördinaten 

 



Ruimtelijk voorstellingsvermogen 

• Doen 
– Waar stond de fotograaf? 
– Doosjes maken 
– ICT bv. blokken bouwen met aanzichten 

 



Meetkunde oefenen met ICT 

• Blokken bouwen en nabouwen (divers) 
• Aanzichten raden 
• Bouwplaten 
• Oppervlakte: 

– Oppervlakte verknippen 
– Kunstvloer 
– Oppervlakte 

• Loop je eigen route 
 



Verbanden 
Deel 2 



27 







In tweetallen 

Maak overzicht adhv opgaven 
rekentoets van inhouden domein 

Verbanden 
 



Functionele aspecten van 
verbanden  

• Diverse soorten grafieken en diagrammen 
interpreteren (bv krant); 

• Tabellen gebruiken (zowel aflezen als 
interpreteren); 

• Vuistregels gebruiken – vaak als 
rekenvoorschrift.  

 
 



over verbanden 

• In examens verbanden vaak verweven met 
andere domeinen  
– Verhoudingen: als het om rekenvragen met ‘per’ 

gaat; 
– Getallen: als het alleen aflezen van waarden uit 

tabel betreft; 

• In beide gevallen hierboven is het andere 
domein leidend 



Opgaven COE en 
voorbeeldtoetsen 

Leg ze naast Deviant 
Tips voor onderwijs 



Didactiek grafieken & diagrammen 

• Het gaat met name om aflezen en 
interpreteren, daarbij: 
– aandacht besteden aan assen (grootheden, 

eenheid, schaalverdeling) 
– eventueel: ook eens laten maken (bij tabel)! 
– ook globaal beschrijven in termen van verband: 
   ‘als …… toeneemt ……. stijgt ….’ 
– taal is van belang 



Doorlopende leerlijn 
vmbo/mbo 

Deel 3 



opdracht 

Welke info wil je vanuit vmbo? 
Welke info krijg je al? 



Waar staan we momenteel? 

lichting 2010-2011 (nu in 3e leerjaaar) zal de rekentoets of 
het COE doen 

2010 2011 2012 2013 2014 

vmbo-leerling 

nu 

mbo-leerling 

2F 

2F 
3F 



2F 2F 

vmbo mbo 

niveau 2/3 

niveau 4 

niveau 1 

2F 

vm2 

3F 

? 

van ‘aanleren’ naar onderhouden (2F) 
of uitbreiden (3F) 

2F 

bb 

kb 

Waar gaan we heen? 

gt 2F 



Organisatie  
 verschillen vmbo-mbo 

• Rooster 
– In wiskunde - Apart uur – Band - Rekencentrum 

• Docent(en) 
– Wiskundedocent – Rekendocent – Andere vakken 

• Andere betrokkenen  
– Rekencoordinator – RT-er – Rekencoach - directie 

• Beleid en implementatie ervan  
– Rekenbeleidsplan verplicht (?) - scholing 

• Toetsing 



Methodes in vmbo en mbo 

- Rekenboeken van de wiskundemethodes 
- Getal en Ruimte Rekenboek 
- Moderne Wiskunde Oefenboek Rekenen + digitrainer 
- RekenNet  (Netwerk) 

- Rekenmethodes vo 
- Got It?! 

- Rekenmethodes (v?)mbo 
- Startrekenen 
- Rekenblokken 
- NU Rekenen 

 



Wellicht een tijdelijk probleem? 

vmbo mbo 

en nog  
een keer 



Waar zit het rekenen? 

• Drieslag rekenen - mbo 
• Rekenbewust vakonderwijs - vmbo 



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 

Denkmodel – 3slag rekenen 





Afsluiting, vooruitblik en 
huiswerk 

Deel 4 



Laatste keer + Huiswerk 

• Zwakke rekenaars 
– Bekijk samenvatting van het protocol ERWD 

voor mbo 
• Drieslag rekenen 

– Neem bronnenmateriaal mee uit je eigen 
opleiding om rekenopdrachten of –activiteiten 
te ontwerpen 
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