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uit de krant 

•  VN voorspellen 10,1 miljard mensen in 
2100 





Programma in drie 
bijeenkomsten 

1.  Referentiekader rekenen 
– domeinen, niveaus 
–  toetsen 

2.  Didactiek basisschool 
3.  Drieslag rekenen, methodegebruik 



Over u 

de vragenlijst 





in de cursus 

•  Laurens Spekschoor 
•  Xandra Jacobs 
•  Herm Jansen 
•  Annemieke Lam 
•  Casper Oonk 
•  Linda Oonk 

•  Leonie van Langeveld 
•  Bertha Migchelbrink 
•  Roland Cornielje 
•  Ali Türkoglu 
•  Vincent de Harder 
•  Christel Ratering 



Achtergrond 

•  Logistiek (2x) 
•  Verzorgende Groenlo 
•  Verzorgende Doet. 
•  Elektro en installatie 
•  vmbo en havo 

•  Welzijn PW (2x) 
•  Educatie en NT2 
•  Zakelijke dienstverl. 
•  Defensie 
•  Detailhandel 3-4 



NIVEAUS, DOMEINEN 
deel 1 



•  vmbo  
•  2F verplicht voor 

alle leerlingen 
•  2S mag als 

streefniveau 
 

•  eindtoets rekenen 
2F bij het examen 

mbo  
•  2F voor mbo 1,2,3 
•  3F voor mbo4 
 
 
•  mbo4 examen 

rekenen 3F 
•  Ook examens voor 

mbo2-3 (2F) 
•  Pilot voor mbo1 
 

 



•  Rekenhoofdstukken in het vak wiskunde  
 
  Leerjaar 1 & 2  iedereen 
  Leerjaar 3 & 4  techniek en groen CSE 

 
•  Rekenen in andere vakken 

– meestal impliciet 
–  ieder op zijn/haar eigen manier 
– geen afstemming 

Huidige situatie vmbo 



Huidige situatie mbo 

•  Hier en daar in de kwalificatiedossiers 
 
 

•  Onderwijs in rekenen/wiskunde sterk 
afhankelijk van sector, organisatie varieert 

•  Rekenen in beroepsgerichte vakken, vaak 
impliciet 

 

…. stelt de hoeveelheden vast die nodig zijn om het product te 
realiseren.  
.... rubriceert de hoeveelheden in aantallen en eenheden met 
waar nodig specificatie. 
….. maakt een koppeling van bestekposten of activiteiten met 
uren, middelen en materieel.  
..... berekent doseringen en rekent hoeveelheden om 



Referentiekader rekenen 

Expertgroep doorlopende leerlijnen taal en rekenen 



Referentiekader Rekenen 

•  kader voor alle sectoren 
•  rekenen verdeeld in vier domeinen 
•  ‘schoolse’ termen 
•  voor vmbo 2F en eventueel 2S 
•  voor mbo verschillende niveaus 

– 2F onderhoudsplicht 
– 3F doorstroom  
– 3S specifiek hoger niveau 

 
 
 
 



 
2F  
 

•  maatschappelijk gewenst niveau,  
•  ‘functionele gecijferdheid’  
•  bouwt voort op 1F 
•  te behalen bij verlaten vmbo (vanaf 2014/2015?) 
•  onderhouden of alsnog te behalen in mbo (1), 2 

en 3 (examen 2014/2015) 
 
 

  
 



3F 

•  verplicht niveau voor mbo 4 
 
•  getoetst via centraal ontwikkeld examen 

(2013/2014) 
 
•  3F is een verbreding en toespitsing van 2F 



 
•  Referentiekader voor hele onderwijs 

–  Is geen curriculum (dat is er al*) 
–  Is geen (afstreep)lijstje 
–  Is geen examenprogramma 
 
– bevat geen nieuwe inhouden 
–  legt wel andere accenten 
– geformuleerd op de drempels 
 
 
 



doel 

Doorlopende leerlijnen 
 
 

 niveauverhoging en soepeler overgangen, 
geen onderbroken leerlijnen meer  

 



Functioneel gebruiken 

Verdiepen 
(formaliseren, generaliseren, abstraheren) 



Inhoud 

referentiekader rekenen 



Vier subdomeinen 
•  Getallen  

soorten getallen, samenhang, bewerkingen 

•  Verhoudingen 
verhoudingen en percentages, begrip, samenhang,  
berekeningen 

•  Meten & meetkunde   
meten: begrip van en berekeningen met maten 
mtk.: ´de ruimte om ons heen beschrijven´ 

•  Verbanden 
tabellen, grafieken en diagrammen, met numerieke  
gegevens of verbanden, vuistregels, regelmaat,   



Gevolgen voor onderwijs 

in vmbo en mbo 



Meer over de niveaus 

•  F-niveaus in de wet: generieke minimumniveaus 
•  S-niveaus: ambitieniveaus 
 
•  Oorspronkelijk andere aanbevelingen 

–  Bijvoorbeeld: 3S voor doorstroom pabo en techniek 

•  Rekenen/wiskunde als examenvak en impliciete 
eisen in beroepsgerichte deel van de 
opleidingen blijven van kracht  



rekenen/wiskunde en functionele 
gecijferdheid 



rekenen/wiskunde  
in de onderwijspraktijk  

 vmbo en mbo 



Rekenen op twee sporen in (v)mbo 

 In/bij praktijkvakken 
 
•  Functioneel  
•  Oefenen door gebruik 
•  Maak expliciet 
 
•  Overleg in teams 
•  Kijk met rekenblik 

‘Los’  
 
•  Examentraining 
•  Ondersteuning 

 
 
•  In vmbo binnen wisk 
•  In mbo lintlessen 



visie en doelen 

•  Wat wil je als school/opleiding met 
rekenen/wiskunde bereiken? 

 
•  Hoe verhoudt zich dat met missie/visie van 

school/opleiding? 
 
•  Wat zijn de randvoorwaarden? Wat valt er 

te kiezen? 



Aspecten 

rekenen als vak  -  in de praktijkvakken 
aansluiten bij lln  -  opsporen wat ll niet kan 
groei    -  deficiënties wegwerken 
eindtoets    -  diagnose 
van r/w docent  -  hele team 
‘gecijferdheid’   -  basisvaardigheden 
 
 



Activiteit 

zicht krijgen op de 
referentieniveau 



1F 



1S 



2F 



2S 



3F 



Activiteit – in groepen 

•  Maak een tabel op een flap 
•  Verdeel de kaartjes over de cellen van de 

tabel. 
•  Probeer het eens te worden 
•  Leg kaartjes met veel discussie apart 
•  Denk tijdens het proces na over factoren 

die bepalen waar een opgave past 
•  Bepaal voor elke cel de meest typerende 

opgave 



nabespreking 

inventariseren 



Factoren 

•  Wel/niet rekenmachine 
•  Taal 
•  Complexiteit 
•  Rekeninhouden 
•  ,… 



•  Verschil 1F, 1S en 2F 
– 1F alle basisschoolstof – concreet 

oplossingsniveau – ‘eenvoudige getallen’  
– 1S alle basisschoolstof –formeel 

oplossingesniveau 
– 2F dat wat nodig is voor elke burger om te 

functioneren in de maatschappij 



•  2F en 3F complexiteit 
– Van de situatie  

•  meteen duidelijk wat je moet doen  
•  geen overbodige of missende informatie 

– Van het rekenen  
•  In een of beperkt aantal stappen 
•  Geen combinaties uit domein 
•  Eenvoudige getallen (bij. Alleen veelvorkomende 

breuken) 

 



Even oefenen: Welke weet u 
meteen? 

•  12 x 12 
•  412 + 99 
•  25 x 25 
•  8 x 125 
•  8 x 126 
•  16 x 6,25 

uit het hoofd  
of  

met het hoofd 



TOETSING 
deel 2 



Invoeringsschema 

•  Voortgangsrapportage implementatie 
referentiekader taal en rekenen (7 juni 
2011) 





Diagnostische toetsen (Cito) 
 

– Voor VO en MBO -> gaan naar het VAS 
– Niet valide tov 2F/3F, zit 2S/3S en wiskunde 

in 
– Bruikbaarheid zelf beoordelen 
– Niveau-ijking 

 
 



Centraal Ontwikkelde Examens 

MBO 
– 3F – mbo4 

•   Prototype af 
•   Syllabus af 
•   Pilotexamen voorjaar 2011 

– 2F – mbo (1),2,3 
•  Prototype af 

– Normering en gevolgen nog niet definitief 



Betrokkenheid MBO veld 

•  Resonans (beperkt) en veldraadpleging 
(open) 

•  Pilots 
•  Constructiegroepen (cito) 
 
•  Prototypes, syllabi en voorbeeldexamens 

tzt openbaar op steunpunt 



Rekentoetsen bij examen VO 

VO 
Traject onlangs gestart 
2F vmbo = 2F mbo 
3F havo/vwo = 3F mbo 
 
 





DIDACTIEK BASISSCHOOL 
deel 3 (vooruitblik naar de volgende keer) 





IJsberg 

contextgebonden 

modelondersteund 



Cito eindtoets PO 

Papier 
Niet openbaar 

Normering gestandaardiseerd 500-550 
(Nog) niet geijkt op referentieniveaus 

Sommige items passen in 2F 







DRIESLAG REKENEN 
deel 4 (vooruitblik naar de laatste keer) 



Drieslag rekenen - mbo 



Bronnen 

•  www.fi.uu.nl/mbo 
•  www.fi.uu.nl/vmbo 



http://www.taalenrekenen.nl 
 

www.steunpunttaalenrekenenvo.nl 

www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl 



Huiswerk 

•  Lees het artikel over breuken (vanavond 
op website) voor de volgende keer 
– Formuleer daarbij een vraag 
– Noteer het voor u meest opvallende punt 

•  Zoek een geschikte rekensituatie uit de 
krant en maak daarbij een opgave 
– Geef niveau aan 
– Geen domein aan 
Neem deze volgende keer mee 


