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Rekenen uit de krant 









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 



Programma 25 februari 

1.  ERWD: even op een rij 
–  Diagnosticerend onderwijzen 
–  Spel van de 12 tips 
–  Hoe pas je je onderwijs aan 

2.  Drieslag rekenen en ontwerpen 
3. Afsluiting, evaluatie 



ERWD: de zwakke rekenaar 
Deel 1 



Neem	  een	  van	  je	  rekenzwakke	  
deelnemers	  in	  gedachte	  

Beschrijf typerende kenmerken 
van deze deelnemers aan elkaar 



Wat zegt de wetenschap? 

….. over kinderen met ernstige 
rekenwiskunde problemen en 

kinderen met dyscalculie 
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Leerlingkenmerken 

Algemeen:  
werkgeheugen, informatieverwerking, taakspanning,…. 

  
Specifiek voor rekenen: 

–   “ Numerosity”/ Numerieke cognitie 
–   Betekenisverlenen aan formele rekentaal 
–   Voorstellingsvermogen 
–   Lange termijn geheugen; organisatie/ retrieval 
–   Rekenangst/Rekenstress 

 
  

   



Paul Lesemann 

•  Niet zwart of wit: glijdende schaal 
 

•  Aanleg en omgeving 
–  Predispositie: “rekenzwakke kinderen” 
–  Interactie: in de loop van de ontwikkeling……… 

•  in de leerling  
•  in de thuissituatie 
•  op school 

 

•  Uiteindelijk: leerlingen die hulp nodig hebben 



‘	  Overal	  waar	  rekenonderwijs	  
gegeven	  wordt,	  	  

zijn	  rekenproblemen’	  	  





http://www.volgens-bartjens.nl/ 
 



http://www.leraar24.nl/video/2738/dyscalculie-in-het-vo 



werkdefinitie 

Het onderscheid tussen ernstige 
rekenproblemen en dyscalculie wordt 
bepaald door de hardnekkigheid van de 
problemen. 



Uitgangspunten protocol 

1.  Functionele gecijferdheid is de opbrengst 
van goed rekenonderwijs. 

2.  De ontwikkeling van rekenkennis en -
vaardigheid stopt niet bij binnenkomst in 
het mbo. 

3.  Iedere student is anders en dit heeft ook 
consequenties bij leren rekenen. 

4.  Er is onderscheid tussen ernstige 
rekenproblemen en dyscalculie. 



5.  Docenten spelen in op gesignaleerde 
rekenproblemen door te differentiëren. 

6.  Onderzoekers diagnosticeren 
rekenzwakke studenten 
handelingsgericht. 

7.  Begeleiders van studenten met ernstige 
rekenproblemen of met dyscalculie 
werken resultaatgericht. 



Hoofdlijnen rekenen in het mbo 



Drie categorieen 

1. geringe rekenproblemen op specifieke 
onderdelen van rekenen; soms extra, meer 
afgestemde instructie en meer oefentijd 
2. ernstige rekenproblemen; diagnostisch 
rekenonderzoek en individueel 
handelingsplan 
3. psychodiagnostisch onderzoek 



ERWD: DIAGNOSTICEREND 
ONDERWIJZEN 

Deel 2 



Modellen 

Bruikbaar voor 
 
•   Observeren 
•   Afstemming didactiek 
•   Interventies 
 



Zorgverbreding	  

•  Signaleren	  
–  Er	  is	  iets	  mis	  

•  Analyseren	  
–  Analyseer	  product&proces:	  Waar	  zit	  het	  probleem?	  Wat	  
kan	  leerling	  wel	  en	  wat	  niet?	  	  

•  DiagnosEceren	  (gaat	  verder)	  
–  In	  gesprek	  adhv	  vragen	  en	  opdrachten,	  over	  de	  drempel	  
helpen	  

•  Handelen	  
–  Hulp	  op	  maat;	  remediering	  

Denk in 
leerlijnen 



Stappen	  bij	  gesprek	  
•  Observeren	  
•  Vragen	  naar	  aanpak	  –	  hardop	  laten	  denken	  
•  Varieren	  –	  ‘in	  de	  buurt’	  
•  Hulp	  bijvoorbeeld	  

–  Ingaan	  op	  context	  of	  situaEe	  (‘waar	  gaat	  het	  over?’)	  
– Meer	  structuur	  aanbrengen	  (tekening,	  stappenschema)	  	  
–  Complexiteit	  verminderen	  (kleine	  stappen,	  eenvoudiger	  
getallen)	  

–  Verbale	  hulp	  (Ep	  geven)	  
– Materiele	  hulp	  (concreet	  materiaal)	  
– Modelleren	  (voordoen,	  na	  laten	  doen…)	  





Samengevat 

 Analyse	  (toets)resultaten	  +	  diagnosEsche	  
gesprekken:	  

	  
– Leggen	  de	  basis	  voor	  het	  begrip	  van	  rekenzwakke	  
leerlingen	  

– Bieden	  aanknopingspunten	  voor	  aWakening	  en	  de	  
aanpak	  van	  hulp	   
 



ERWD: SPEL VAN DE 12 TIPS 
Deel 3 



Spel van de 12 tips 

•  Leg de tips op volgorde van belangrijkheid 

•  Welke pas je toe? Zou je willen gaan 
toepassen? 



ERWD: HOE PAS JE JE 
ONDERWIJS AAN? 

Deel 4 



insteek	  

•  Geen etiketten 
•  Integrale aanpak ERW en D 
•  Zoveel mogelijk lln perspectief op 

ontwikkeling bieden 
•  Aantal dyscalculieverklaringen beperken 

(2%) 

Voorwaarde:  
 kwalitatief zeer goed rekenonderwijs 



Beleidsvragen 

•  Verbinding binnen drieslag? 
•  Afstemming tussen ondersteuners en 

reguliere rekendocenten 
– Wie is hiervoor verantwoordelijk? 
– Wie stuurt dit aan? 
– Welke afspraken zijn nodig? 

•  Mbt deelnemers 
•  Mbt aanpak: materiaal en didactiek 
•  Mbt toetsing 



rekenonderwijs	  



Concrete	  hulpmiddelen	  

•  Speelgeld	  
•  Tafelkaart	  
•  Rekenmachine	  (investeer	  in	  schaZen)	  
•  Onthoudkaartjes	  met	  basisleerstof	  
	  
•  Meer	  Ejd	  bij	  toetsen	  
•  Mondelinge	  (toelichEng	  bij)	  toetsen	  
•  Werk	  =	  toets	  	  
•  Speciale	  rekenklasjes	  	  
	  







verwijzingen	  

•  hZp://www.volgens-‐bartjens.nl/	  	  kies	  ERWD	  
•  www.schoolaanzet.nl/kwaliteitskaarten/
rekenen	  
Bijv.	  zwakke	  rekenaars	  in	  de	  bovenbouw	  (Eps)	  

•  Dossier	  dyscalculie	  op	  Leraar	  24	  



DRIESLAG REKENEN 
Deel 5 



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	  



Rijke rekenopdrachten 
ontwerpen 

•  In groepjes 
– Bekijk de bronnen en selecteer er 1 
– Maak een eerste voorstel voor een opdracht 

bij een van de bronnen 
– Na 5 -10 minuten schuif opdracht door, ga 

verder met de opdracht die je ontvangt 
(verder uitwerken, aanpassen, aanvullen…) 

– Herhaal cyclus 

•  . 



Nabespreking 

•  Proces 
– Bronnen zoeken – waar? Hoe? 
– Ontwerpen – welke criteria? 

•  Product 

Opdrachten publiceren we op de website 



Afsluiting, terugblik, evaluatie 
Deel 6 



Bijeenkomsten 

•  Examen(opgaven): niveaus en domeinen 
•  Hoofdrekenen en breuken 
•  Kommagetallen en meten 
•  Verhoudingen en procenten 
•  Meetkunde en verbanden  

– Vmbo/mbo  
–  rekenmethode 

•  Zwakke rekenaars en Drieslag rekenen 



Evaluatie 

•  Graag invullen 

•  Website blijft beschikbaar 


