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Graafschap en rekenen 

•  Basiscursus 
•  Vervolgcursus 
•  Cursus rekenen Bouw BBL 
•  Profijt (aansluiting vmbo-mbo) 



Programma cursus 

•  Do. 1 december 
•  Do. 8 december 
•  Do. 12 januari 
•  Do. 26 januari 
•  Do. 9 februari 
•  Do. 1 maart 

Steeds van 
16.00-19.00u 



Programma 1 december 

1.  Kennismaking 
2.  Kommagetallen bingo 
3.  Kommagetallen 2F/3F 
4.  Wat is er lastig aan kommagetallen? 
5.  Leerlijn en voorbeelden 
6.  Aanpak in po en mbo hetzelfde? 
7.  Spelletjes 
8.  Vooruitblik en huiswerk 



KENNISMAKING 
deel 1 



Vervolgcursus 

•  Roos Dijkstra 
•  Hans Driever 
•  Han Hofs 
•  Herm Jansen 
•  Sjaak Leijtens 
•  Paul Kuypers 
•  Maurice van Leeuwen 
•  René Leisink 

•  Veronic Lummen 
•  André Oosterink 
•  Thomas Prins 
•  Barry Römer 
•  André Simmelink 
•  Minke Sluiter 
•  Ali Türkoglu 
•  Erik Weijers 



Leervraag 

•  Hoe ik studenten van hun weerstand 
tegen het rekenen af kan helpen en ... 
 

•  hoe ik studenten met zeer grote 
rekenproblemen toch kan motiveren en op 
hun niveau kan gaan begeleiden. 



•  Ik hoop "manieren" aangeboden te krijgen 
om het rekenonderwijs op een 
interessante manier aan te bieden. Het 
liefst visueel, bijvoorbeeld met een 
Activboard. 



•  Verschillende vormen van didactieken 
voor de verschillende studenten. 



•  Meer duidelijkheid in de denkwijze van de 
deelnemer en ... 
 

•  een aantal nieuwe (be)rekenmethodes 



KOMMAGETALLEN BINGO 
deel 2 



Kommagetallen  



Kommagetallen-bingo 

•  0,8  
•  0,023 
•  0,09 
•  0,4 
•  0,875 
•  0,04 
•  0,6 
•  0,004 
•  0,9 
•  0,543 

n  0,91 
n  0,457 
n  0,1 
n  0,4 
n  0,977 
n  0,96 
n  0,996 
n  0,2 
n  0,125 
n  0,6 



KOMMAGETALLEN 2F EN 3F 
deel 3 



2F en 3F 

•  Niet apart benoemd 
•  In kale sommen zonder rekenmachine 

– Eenvoudig (1F) 
– Kan handig rekenend 

•  In contexten met rekenmachine 
– Altijd betekenisvol, dus meestal meetgetallen 
– Schatten is belangrijk 
–  Interpreteren getallen op display 
– Afronden: wanneer en hoe? 













Wat moeten ze kunnen? 

Wissel uit 



WAT IS ER LASTIG AAN 
KOMMAGETALLEN? 

deel 4 



Maak het practicum 

‘kommagetallen op eigen niveau’ 



Opdracht 1 

•  Welk getal ligt precies tussen 2,9 en 2,11? 

•  Leerling zegt: 2,10 

•  Hoe komt dit? 
•  Wat doe je? 



Opdracht 2 

Wat is de waarde van 0,09? 
Leerling zegt: 9 tiende (breuk: 9/10) 
 
Oorzaak? 

 Asymmetrie rond de komma: THE,thd 
Oplossing? 

 Meetcontext gebruiken 
 Decimaal voor decimaal 

 



Opdracht 3 

0,14 + 0,7 =  
 Leerling zegt: 0,21 

 
Oorzaak? 

 getallen achter de komma zien als hele getallen 
Oplossing? 

 Zie volgende sheet 



0,14 + 0,7 

•  Denken aan meetcontext bijv.  
0,14 liter + 0,7 liter is 14 cL + 7 dL 

•  Getallenlijn (of liniaal) 
•  Expliciet relatie leggen met gewone 

breuken 
     van tienden moet je dan honderdsten maken 

 

•  Trucje: maak aantal cijfers achter de 
komma gelijk 

 

10
7

100
14

+



Problemen met bewerkingen 
met kommagetallen 

•  Onbegrepen regels die door elkaar 
worden gehaald 
– Moeten de komma’s wel of niet onder elkaar? 
– Waar komt in het antwoord de komma? 
– Mag je de komma eruit schuiven? Hoe? 



LEERLIJN EN VOORBEELDEN 
deel 5 



•  Betekenis van kommagetallen 
•  Maatverfijning 

–  Opbouw van kommagetallen 
–  Kommagetallen plaatsen op getallenlijn 
–  Vergelijken en ordenen van kommagetallen 
–  positiewaarde 

•  Hoofdrekenen met kommagetallen 
–  Optellen en aftrekken 
–  Vermenigvuldigen en delen 

•  Cijferen met kommagetallen 
–  Optellen en aftrekken 
–  Vermenigvuldigen en delen 

kommagetallen 



Kommagetallen 

31 

Start: betekenis van kommagetallen 





Vergelijken en ordenen  

•  Zet in volgorde van klein naar groot 
  
 € 3,07 - € 3,79 - € 3,17 - € 3,00 
  
 0,8 liter - 0,70 liter - 0,75 liter - 0,79 liter 
  
 1,5 kg - 1,48 kg - 1,46 kg - 1,475 kg 
  
 0,4 km - 0,39 km - 0,375 km - 0,45 km 

33 



Kommagetal als 
meetgetal 

Systematisch 
verfijnen 

Oefening met 
aanvullen 



Kommagetallen plaatsen op de 
getallenlijn 

2,15 - 2,28 - 2,42 - 2,75 - 2,94  
 

2 3    2,50 m 



Positiewaarde 



Optellen en aftrekken:  
 dezelfde strategieën als bij het rekenen 
zonder kommagetallen 
–   denkmodel: getallenlijn 
–   eerst werken met benoemde  

 kommagetallen: geld, meters 
 

Hoofdrekenen met 
kommagetallen 





Vermenigvuldigen en delen:  
 de basisstrategie is splitsen 

 
 - denkmodel bij delen: verhoudingstabel 
 - denkmodel bij vermenigvuldigen: rechthoek 

Hoofdrekenen met 
kommagetallen 



•  Vermenigvuldigen: Welke manier? 
   7 x 9,8   = 
   6 x 10,3 = 
 20 x 0,45 = 
   8 x 2,12 = 
   6 x 2,4   = 
 10 x 1,35 = 

 
•  Delen: 

    36,06 : 6     = 
        35 : 2,5   = 

    1,25 : 0,25 = 

Hoofdrekenen 





Cijferend optellen en aftrekken 

1,234 kg − 0,728 kg = 0,506 kg 
 

 
1 , 2 3 4 
0 , 7 2 8 − 
0 , 5 0 6 
 
1 2 3 4 
   7 2 8 − 
   5 0 6 
 
Basisstrategie? 

 



•  Vermenigvuldigen  en delen:  
 schattenè rekenen zonder komma’s 
(RM)è komma plaatsen op grond van de 
schatting. 
  

Cijferend x en : met kommagetallen 

som schatting Uitrekenen 
zonder komma 

antwoord 

  3,1 × 2,3= 
  4,1 × 3,8= 
5,35 × 4,4= 
   

3 × 2 = 6 
..........................
.................. 

31 × 23 = 713 
..........................
.................. 

7,13 
............... 
............... 



Voorbeeld 
 
  

 Wat kost een zak met 0,762 kg appels van €1,20 per 
kilo ongeveer? 

 



•  Weten hoe ons decimale positiestelsel is opgebouwd met 
kommagetallen en de betekenis en waarde van cijfers en hun 
plaats in kommagetallen kennen  

•  Uit het hoofd vlot kunnen optellen en aftrekken met 
eenvoudige kommagetallen  

•  Uit het hoofd kunnen vermenigvuldigen met en kunnen delen 
door 10, 100 en 1000 met eenvoudige kommagetallen 

•  Globaal kunnen rekenen als controle voor gebruik van de RM 
(kunnen rekenen met kassabonnen) 

Wat moeten de zwakke 
rekenaars kunnen? (1F) 



 

 

GETALLEN EN GETALRELATIES: hele getallen, vervolg 

Fundamentele doelen Voorbeelden 

� Weten hoe ons tientallig positiestelsel is opgebouwd 

en de betekenis en waarde van cijfers en hun plaats in 

getallen kennen en toepassen in contexten 

(samenstellen en splitsen in duizendtallen, 

honderdtallen, tientallen en eenheden) 

- 6400=4x100+6x..... 

- Geldbedragen uiteen kunnen leggen en samenstellen: er zijn 6 

honderdjes, 4 tientjes en 3 losse euro's, hoeveel is dat samen?  

- Er zijn 12 tientjes, hoeveel euro is dat? 14 tientjes en één 

honderdje, hoeveel euro is dat bij elkaar? 

- 789 potloden, hoeveel volle dozen van 100 kun je hiermee 

vullen??  

- Hoeveel is de 8 waard in 1689? 

- De kilometerteller van de nieuwe auto staat op 15.399. Welke 

cijfers veranderen als we één kilometer verder zijn? En als we 100 

kilometer verder gereden zijn? 

� Aanvullen tot (en splitsen van) ronde getallen op basis 

van het tientallig stelsel (100, 500, 1000, 10.000) 

- 100 = 49 + ...... 

- 925 + _____ = 1000 

- splitstabellen invullen 

 

 

GETALLEN EN GETALRELATIES: kommagetallen 

Fundamentele doelen Voorbeelden 

� Koppelen van uitspraak en schrijfwijze van 

veelvoorkomende  eenvoudige kommagetallen 

- Hoe schrijf je 'vijfenveertig honderdsten' in cijfers? 

- Nederland heeft ongeveer 16,5 miljoen inwoners. Hoe schrijf je 

16,5 miljoen in cijfers? 

- Zet maar 'anderhalf brood' op het boodschappenlijstje. Hoe schrijf 

je 'anderhalf' in cijfers? 

� Elementaire kommagetallen kunnen plaatsen op een 

getallenlijn, zowel precies als globaal (kale getallenlijn 

of maatlijn) 

- Waar ligt 0,2 of 0,75 op de getallenlijn tussen 0 en 1? 

- 1,495 gram, waar staat de pijl op de weegschaal dan ongeveer? 

- 1,5 liter in de kan, tot waar is dat ongeveer? 

� Elementaire kommagetallen kunnen vergelijken en 

ordenen 

- Wat is meer: 0,5 of 0,05? 

- Geldbedragen, gewichten, lengtes ordenen 

- 45,8 is dat meer of minder dan 44,9? 

- Zet in volgorde: 2,5;  25; 2,05 

� Kunnen afronden van eenvoudige kommagetallen 

binnen contexten die zich daartoe lenen 

- Het wereldrecord verspringen voor mannen is 8,95 meter; dat is 

bijna .... meter 

- De broek kost 48,99 euro, dat is bijna ..... euro 

� Weten hoe ons decimale positiestelsel is opgebouwd 

met hele getallen en kommagetallen en de betekenis 

en waarde van cijfers en hun plaats in kommagetallen 

kennen 

- Hoe vaak past 0,01 in 1? en in 10? en in 100? 

- Welk cijfer staat op de plaats van de honderdsten in het getal 

425,36? 

- Op de kilometerteller van de fiets staat dat we 8,28 km hebben 

gefietst. Als we nu doorfietsen, welk cijfer verandert dan het eerst? 

Wat wordt het dan? 

- Hoeveel is de 2 waard in 0,25? 

� 12 



opdracht 

Bespreek in groepjes: 
Wat herken je van deze opbouw? 

Hoe zit het in Deviant? 
 
 



blijvend aandacht voor 

•  Wat is de relatie tussen 1,6 en 1,65? 
•  Waarom schrijven we soms 1,60 en niet 1,6? 
•  Waarom krijg je op de rm 1/4 = 0,25 en wordt 

1/3 zo’n raar getal 0,33333333? 
•  Maakt het op de rm uit of je intoetst 3,8 of 3,80? 

En 5,00 ipv 5? 
•  Hoe en wanneer rond je af bij rm-gebruik? 
•  Wat gebeurt er als je 0,04 met 10 

vermenigvuldigt? Wat betekent het dus als je de 
komma opschuift?  



AANPAK IN PO & MBO ZELFDE? 
deel 6 



Hoe? 

Vier procent van de leerlingen in 1987 en acht
procent van de leerlingen in 2004 maakte
gebruik van een rijgstrategie om de opgave op
te lossen. Dit is bij deze opgave een zeer
succesvolle strategie: alle kinderen kwamen
met die strategie tot het goede antwoord.
De komma in één of beide getallen over het
hoofd zien kwam alleen in 1987 voor en was
waarschijnlijk te wijten aan het formaat van
de afbeelding. Dat formaat was in 1987 iets
kleiner dan in 2004 waardoor een aantal
kinderen de komma niet duidelijk genoeg
heeft waargenomen.
Het meest opvallende bij de vergelijking van
de oplossingsprocedures van 1987 en 2004 is
dat er in 2004 veel meer leerlingen de context
foutief interpreteren. Veel meer leerlingen dan
in 1987 gaan de getallen van elkaar aftrekken
of 4,3 aanvullen tot 7,8. 

Opgave B is in 1987 bij 112 leerlingen
individueel afgenomen waarvan 60 procent de
opgave goed beantwoordde. In 2004 is deze
opgave bij 140 leerlingen afgenomen en
maakte 69 procent de opgave goed.
In 1987 was de strategie ‘cijferend uit het
hoofd van achteren naar voren’ nog de meest
voorkomende strategie. Deze strategie werd
door ruim eenderde deel van de leerlingen
toegepast. In 2004 wordt deze strategie nog
door iets minder dan eenvierde deel van de
leerlingen toegepast. In 2004 is de meest
voorkomende strategie die bij deze opgave
wordt toegepast een aanvulstrategie:
41 procent van de leerlingen in 2004 paste
deze strategie toe, tegen 30 procent van de
leerlingen in 1987. Ook zien we in 2004 een
toename van het gebruik van een
compensatiestrategie en een kleine toename
van het gebruikmaken van rijgend aftrekken
om deze opgave op te lossen.

[ 72 ]

Oplossingsprocedure 1987 2004

aandeel goed aandeel goed

Het gedeelte voor en het gedeelte achter de komma 31% 79% 28% 94%

apart uitrekenen: 

7 + 4 = 11 en 0,3 + 0,8 = 1,1; Samen 12,1 

Cijferen in gedachten (van achteren naar voren) 17% 100% 16% 81%

Rijgend optellen (bijvoorbeeld 4% 100% 8% 100%

7,8 + 0,3 = 8,1; 8,1 + 4 = 12,1)

De komma in één of beide getallen over het hoofd zien 12% 0% – –

Foutieve interpretatie 23% 0% 41% 0%

Anders 11% 64% 7% 91%

Leerling komt niet tot een antwoord 2% 0% – –

Totaal 100% 54% 100% 55%

Oplossingsprocedures bij opgave A

Opgave B

Wilma is 153,6 cm lang. Vorig jaar was haar lengte

146,7 cm.

Hoeveel is Wilma sinds vorig jaar gegroeid?

________ cm

Opgave A

Hoe ver liggen Almen en Borg van elkaar?

________ km

Oplossingsprocedure 1987 2004

aandeel goed aandeel goed

Aanvullen in 2 of meer stappen, bijvoorbeeld via 30% 82% 41% 81%

* 146,7 � + 0,3 � 147 � + 6 � 153 � + 0,6 � 153,6

en 0,3 + 6 + 0,6 = 6,9

* 146,6 � + 0,9 � 147,6 � + 6 � 153,6

en 0,9 en 6 = 6,9

* 146,7 � + 0,3 � 147 � + 3 �

150 � + 3 � 153 � + 0,6 � 153,6

en 0,3 + 3 + 3 + 0,6 = 6,9

Cijferend uit het hoofd (van rechts naar links) 34% 63% 24% 71%

Compensatie strategie toepassen, bijvoorbeeld 14% 50% 19% 63%

153 – 146 = 7 0,6 – 0,7 = 0,1 tekort; 7 – 0,1 = 6,9

of foutief compenseren 

153 – 146 = 7 0,7 – 0,6 = 0,1 en 7 + 0,1 = 7,1

Rijgend aftrekken bijvoorbeeld via 7% 63% 9% 91%

153,6 – 0,7 – 46 – 100 of 153,6 – 100 – 46 – 0,7

Anders 10% 18% 7% 11%

Leerling komt niet tot een antwoord 5% 0% – –

Totaal 100% 60% 100% 69%

Oplossingsprocedures bij opgave B

Opgave C

5270 hardlopers doen mee aan de marathon.

4887 hardlopers halen de eindstreep. 

Hoeveel haalden het niet?

________ hardlopers



zo 

Vier procent van de leerlingen in 1987 en acht
procent van de leerlingen in 2004 maakte
gebruik van een rijgstrategie om de opgave op
te lossen. Dit is bij deze opgave een zeer
succesvolle strategie: alle kinderen kwamen
met die strategie tot het goede antwoord.
De komma in één of beide getallen over het
hoofd zien kwam alleen in 1987 voor en was
waarschijnlijk te wijten aan het formaat van
de afbeelding. Dat formaat was in 1987 iets
kleiner dan in 2004 waardoor een aantal
kinderen de komma niet duidelijk genoeg
heeft waargenomen.
Het meest opvallende bij de vergelijking van
de oplossingsprocedures van 1987 en 2004 is
dat er in 2004 veel meer leerlingen de context
foutief interpreteren. Veel meer leerlingen dan
in 1987 gaan de getallen van elkaar aftrekken
of 4,3 aanvullen tot 7,8. 

Opgave B is in 1987 bij 112 leerlingen
individueel afgenomen waarvan 60 procent de
opgave goed beantwoordde. In 2004 is deze
opgave bij 140 leerlingen afgenomen en
maakte 69 procent de opgave goed.
In 1987 was de strategie ‘cijferend uit het
hoofd van achteren naar voren’ nog de meest
voorkomende strategie. Deze strategie werd
door ruim eenderde deel van de leerlingen
toegepast. In 2004 wordt deze strategie nog
door iets minder dan eenvierde deel van de
leerlingen toegepast. In 2004 is de meest
voorkomende strategie die bij deze opgave
wordt toegepast een aanvulstrategie:
41 procent van de leerlingen in 2004 paste
deze strategie toe, tegen 30 procent van de
leerlingen in 1987. Ook zien we in 2004 een
toename van het gebruik van een
compensatiestrategie en een kleine toename
van het gebruikmaken van rijgend aftrekken
om deze opgave op te lossen.
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Leerling komt niet tot een antwoord 5% 0% – –

Totaal 100% 60% 100% 69%

Oplossingsprocedures bij opgave B

Opgave C

5270 hardlopers doen mee aan de marathon.

4887 hardlopers halen de eindstreep. 

Hoeveel haalden het niet?

________ hardlopers



zo 

Vier procent van de leerlingen in 1987 en acht
procent van de leerlingen in 2004 maakte
gebruik van een rijgstrategie om de opgave op
te lossen. Dit is bij deze opgave een zeer
succesvolle strategie: alle kinderen kwamen
met die strategie tot het goede antwoord.
De komma in één of beide getallen over het
hoofd zien kwam alleen in 1987 voor en was
waarschijnlijk te wijten aan het formaat van
de afbeelding. Dat formaat was in 1987 iets
kleiner dan in 2004 waardoor een aantal
kinderen de komma niet duidelijk genoeg
heeft waargenomen.
Het meest opvallende bij de vergelijking van
de oplossingsprocedures van 1987 en 2004 is
dat er in 2004 veel meer leerlingen de context
foutief interpreteren. Veel meer leerlingen dan
in 1987 gaan de getallen van elkaar aftrekken
of 4,3 aanvullen tot 7,8. 

Opgave B is in 1987 bij 112 leerlingen
individueel afgenomen waarvan 60 procent de
opgave goed beantwoordde. In 2004 is deze
opgave bij 140 leerlingen afgenomen en
maakte 69 procent de opgave goed.
In 1987 was de strategie ‘cijferend uit het
hoofd van achteren naar voren’ nog de meest
voorkomende strategie. Deze strategie werd
door ruim eenderde deel van de leerlingen
toegepast. In 2004 wordt deze strategie nog
door iets minder dan eenvierde deel van de
leerlingen toegepast. In 2004 is de meest
voorkomende strategie die bij deze opgave
wordt toegepast een aanvulstrategie:
41 procent van de leerlingen in 2004 paste
deze strategie toe, tegen 30 procent van de
leerlingen in 1987. Ook zien we in 2004 een
toename van het gebruik van een
compensatiestrategie en een kleine toename
van het gebruikmaken van rijgend aftrekken
om deze opgave op te lossen.
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Oplossingsprocedure 1987 2004

aandeel goed aandeel goed

Het gedeelte voor en het gedeelte achter de komma 31% 79% 28% 94%

apart uitrekenen: 

7 + 4 = 11 en 0,3 + 0,8 = 1,1; Samen 12,1 

Cijferen in gedachten (van achteren naar voren) 17% 100% 16% 81%

Rijgend optellen (bijvoorbeeld 4% 100% 8% 100%

7,8 + 0,3 = 8,1; 8,1 + 4 = 12,1)

De komma in één of beide getallen over het hoofd zien 12% 0% – –

Foutieve interpretatie 23% 0% 41% 0%

Anders 11% 64% 7% 91%

Leerling komt niet tot een antwoord 2% 0% – –

Totaal 100% 54% 100% 55%

Oplossingsprocedures bij opgave A

Opgave B

Wilma is 153,6 cm lang. Vorig jaar was haar lengte

146,7 cm.

Hoeveel is Wilma sinds vorig jaar gegroeid?

________ cm

Opgave A

Hoe ver liggen Almen en Borg van elkaar?

________ km

Oplossingsprocedure 1987 2004

aandeel goed aandeel goed

Aanvullen in 2 of meer stappen, bijvoorbeeld via 30% 82% 41% 81%

* 146,7 � + 0,3 � 147 � + 6 � 153 � + 0,6 � 153,6

en 0,3 + 6 + 0,6 = 6,9

* 146,6 � + 0,9 � 147,6 � + 6 � 153,6

en 0,9 en 6 = 6,9

* 146,7 � + 0,3 � 147 � + 3 �

150 � + 3 � 153 � + 0,6 � 153,6

en 0,3 + 3 + 3 + 0,6 = 6,9

Cijferend uit het hoofd (van rechts naar links) 34% 63% 24% 71%

Compensatie strategie toepassen, bijvoorbeeld 14% 50% 19% 63%

153 – 146 = 7 0,6 – 0,7 = 0,1 tekort; 7 – 0,1 = 6,9

of foutief compenseren 

153 – 146 = 7 0,7 – 0,6 = 0,1 en 7 + 0,1 = 7,1

Rijgend aftrekken bijvoorbeeld via 7% 63% 9% 91%

153,6 – 0,7 – 46 – 100 of 153,6 – 100 – 46 – 0,7

Anders 10% 18% 7% 11%

Leerling komt niet tot een antwoord 5% 0% – –

Totaal 100% 60% 100% 69%

Oplossingsprocedures bij opgave B

Opgave C

5270 hardlopers doen mee aan de marathon.

4887 hardlopers halen de eindstreep. 

Hoeveel haalden het niet?

________ hardlopers



Hoe? 

De percentiel-90 leerling beheerst de
voorbeeldopgaven 1 tot en met 16 en 18 goed
en voorbeeldopgave 17 bijna goed.

Het schema De ontwikkeling van de
vaardigheid bij het onderwerp Hoofdrekenen:
vermenigvuldigen en delen (pag. 84) geeft een
samenvattend overzicht van de aspecten van
dit onderwerp die leerlingen eind jaargroep 8
op verschillende niveaus van vaardigheid
goed, matig of onvoldoende beheersen.

Oplossingsprocedures

Van één opgave van dit onderwerp zijn door
middel van mondelinge individuele afnames
oplossingsprocedures verzameld. Van deze
opgave zijn ook in 1987 oplossingsprocedures
verzameld. Hierdoor kunnen we de oplossings-
procedures uit 1987 met die van 2004
vergelijken.

Opgave D is in 1987 bij 124 leerlingen
individueel afgenomen en toen maakte
60 procent van de leerlingen de opgave goed.
In 2004 is deze opgave bij 140 leerlingen
afgenomen en maakte 69 procent van de
leerlingen de opgave goed. 
In 1987 was de strategie ‘cijferen uit het hoofd’
nog de meest voorkomende strategie en paste
37 procent van de leerlingen deze strategie toe.
In 2004 past nog 20 procent van de leerlingen
deze strategie toe. In 2004 gebruikt meer dan
de helft van de leerlingen een compensatie-
strategie, waarbij het merendeel van de
leerlingen eerst 5 x 9 uitrekent en vervolgens
het teveel berekende (5 x 0,02 = 0,10) van de
uitkomst van 5 x 9 aftrekt. De compensatie-
strategie is erg succesvol: ongeveer 85 procent
van de leerlingen die deze strategie gebruikt,
komt ook tot het goede antwoord. Een andere
hoofdrekenstrategie die in 2004 veel meer
toegepast wordt dan in 1987 is eerst 10 x 8,98
uitrekenen en daar vervolgens de helft van
nemen. Deze strategie is in 2004 door
15 procent van de leerlingen toegepast
(tegenover 6 procent van de leerlingen in 1987),
maar is in 2004 minder succesvol dan in 1987:
iets minder dan de helft van de leerlingen die
deze strategie in 2004 toepast, komt tot het
goede antwoord. Het gaat bij veel leerlingen
vooral fout bij het uitrekenen van wat de helft
van 89,90 is. De strategie waarbij leerlingen
afronden op 9 gulden (omdat we centen niet
meer gebruiken) en op basis daarvan besluiten
dat je dan 5 x 9 = 45 gulden moet betalen voor
10 kilo komt alleen in 1987 voor. 
In de categorie Anders zijn onder andere
strategieën terechtgekomen waarbij leerlingen
bijvoorbeeld alleen de prijs van 1 kilo
uitrekenen of de prijs van 8 kilo. In 2004
probeerden twee leerlingen via verdubbelen
tot de uitkomst te komen: 2 kilo kost 8,98;
4 kilo kost: 8,98 + 8,98 = 17,96; 8 kilo kost:
17,96 + 17,96 = 35,92; 10 kilo kost dan 
35,92 + 8,98 = 44,90. Van de twee leerlingen
kwam één leerling tot de goede uitkomst.
Al met al kunnen we concluderen dat er in
2004 minder vaak gekozen wordt voor een
cijferstrategie en veel vaker voor een
hoofdrekenstrategie en dat meer leerlingen in
2004 tot een goed antwoord komen.

Standaarden 

Het interkwartielbereik van de oordelen voor
de standaarden Minimum, Voldoende en
Gevorderd is afgebeeld op de vaardigheids-
schaal (pag. 82). Zowel voor de standaard
Minimum als voor de standaard Voldoende
geldt dat het niveau wordt bereikt door het
beoogde percentage leerlingen. Het niveau
van de standaard Minimum impliceert slechts

[ 80 ]

Oplossingsprocedure 1987 2004

aandeel goed aandeel goed

Een compensatiestrategie toepassen, bijvoorbeeld: 23% 86% 53% 85%

(5 x 9) – (5 x 0,02) of

(5 x 8) + (5 x 1 ) – (5 x 0,02)

Cijferend uit het hoofd 37% 74% 20% 68%

10 x 8,98 uitrekenen en daar de helft van nemen: 6% 88% 15% 47%

89,80 : 2 = 

Eerst de prijs van 1 kilo uitrekenen: 8,98 : 2 = 4,49 7% 78% 2% 67%

en vervolgens 10 kilo kost dus 10 x 4,49 = 44,90

Alleen 10 x 8,98 uitrekenen 9% 0% 3% 0%

Voor 2 kilo moet je 9 gulden betalen, want centen 9% 0% – –

gebruiken we niet meer. Voor 10 kilo moet je

5 x 9 = 45 gulden betalen

Anders 7% 0% 7% 13%

Leerling komt niet tot een antwoord 2% 0% – –

Totaal 100% 60% 100% 69%

Oplossingsprocedures bij opgave D

Opgave D

De chef van een restaurant koopt 10 kilo kuikenbouten in.

Hoeveel moet hij betalen?

! __________



De percentiel-90 leerling beheerst de
voorbeeldopgaven 1 tot en met 16 en 18 goed
en voorbeeldopgave 17 bijna goed.

Het schema De ontwikkeling van de
vaardigheid bij het onderwerp Hoofdrekenen:
vermenigvuldigen en delen (pag. 84) geeft een
samenvattend overzicht van de aspecten van
dit onderwerp die leerlingen eind jaargroep 8
op verschillende niveaus van vaardigheid
goed, matig of onvoldoende beheersen.

Oplossingsprocedures

Van één opgave van dit onderwerp zijn door
middel van mondelinge individuele afnames
oplossingsprocedures verzameld. Van deze
opgave zijn ook in 1987 oplossingsprocedures
verzameld. Hierdoor kunnen we de oplossings-
procedures uit 1987 met die van 2004
vergelijken.

Opgave D is in 1987 bij 124 leerlingen
individueel afgenomen en toen maakte
60 procent van de leerlingen de opgave goed.
In 2004 is deze opgave bij 140 leerlingen
afgenomen en maakte 69 procent van de
leerlingen de opgave goed. 
In 1987 was de strategie ‘cijferen uit het hoofd’
nog de meest voorkomende strategie en paste
37 procent van de leerlingen deze strategie toe.
In 2004 past nog 20 procent van de leerlingen
deze strategie toe. In 2004 gebruikt meer dan
de helft van de leerlingen een compensatie-
strategie, waarbij het merendeel van de
leerlingen eerst 5 x 9 uitrekent en vervolgens
het teveel berekende (5 x 0,02 = 0,10) van de
uitkomst van 5 x 9 aftrekt. De compensatie-
strategie is erg succesvol: ongeveer 85 procent
van de leerlingen die deze strategie gebruikt,
komt ook tot het goede antwoord. Een andere
hoofdrekenstrategie die in 2004 veel meer
toegepast wordt dan in 1987 is eerst 10 x 8,98
uitrekenen en daar vervolgens de helft van
nemen. Deze strategie is in 2004 door
15 procent van de leerlingen toegepast
(tegenover 6 procent van de leerlingen in 1987),
maar is in 2004 minder succesvol dan in 1987:
iets minder dan de helft van de leerlingen die
deze strategie in 2004 toepast, komt tot het
goede antwoord. Het gaat bij veel leerlingen
vooral fout bij het uitrekenen van wat de helft
van 89,90 is. De strategie waarbij leerlingen
afronden op 9 gulden (omdat we centen niet
meer gebruiken) en op basis daarvan besluiten
dat je dan 5 x 9 = 45 gulden moet betalen voor
10 kilo komt alleen in 1987 voor. 
In de categorie Anders zijn onder andere
strategieën terechtgekomen waarbij leerlingen
bijvoorbeeld alleen de prijs van 1 kilo
uitrekenen of de prijs van 8 kilo. In 2004
probeerden twee leerlingen via verdubbelen
tot de uitkomst te komen: 2 kilo kost 8,98;
4 kilo kost: 8,98 + 8,98 = 17,96; 8 kilo kost:
17,96 + 17,96 = 35,92; 10 kilo kost dan 
35,92 + 8,98 = 44,90. Van de twee leerlingen
kwam één leerling tot de goede uitkomst.
Al met al kunnen we concluderen dat er in
2004 minder vaak gekozen wordt voor een
cijferstrategie en veel vaker voor een
hoofdrekenstrategie en dat meer leerlingen in
2004 tot een goed antwoord komen.

Standaarden 

Het interkwartielbereik van de oordelen voor
de standaarden Minimum, Voldoende en
Gevorderd is afgebeeld op de vaardigheids-
schaal (pag. 82). Zowel voor de standaard
Minimum als voor de standaard Voldoende
geldt dat het niveau wordt bereikt door het
beoogde percentage leerlingen. Het niveau
van de standaard Minimum impliceert slechts
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Oplossingsprocedure 1987 2004

aandeel goed aandeel goed

Een compensatiestrategie toepassen, bijvoorbeeld: 23% 86% 53% 85%

(5 x 9) – (5 x 0,02) of

(5 x 8) + (5 x 1 ) – (5 x 0,02)

Cijferend uit het hoofd 37% 74% 20% 68%

10 x 8,98 uitrekenen en daar de helft van nemen: 6% 88% 15% 47%

89,80 : 2 = 

Eerst de prijs van 1 kilo uitrekenen: 8,98 : 2 = 4,49 7% 78% 2% 67%

en vervolgens 10 kilo kost dus 10 x 4,49 = 44,90

Alleen 10 x 8,98 uitrekenen 9% 0% 3% 0%

Voor 2 kilo moet je 9 gulden betalen, want centen 9% 0% – –

gebruiken we niet meer. Voor 10 kilo moet je

5 x 9 = 45 gulden betalen

Anders 7% 0% 7% 13%

Leerling komt niet tot een antwoord 2% 0% – –

Totaal 100% 60% 100% 69%

Oplossingsprocedures bij opgave D

Opgave D

De chef van een restaurant koopt 10 kilo kuikenbouten in.

Hoeveel moet hij betalen?

! __________



Hoe? 

Opgave E is in 1987 bij 134 leerlingen
individueel afgenomen en 27 procent van die
leerlingen maakte de opgave toen goed.
In 2004 is deze opgave bij 140 leerlingen
afgenomen en nu maakte 71 procent van deze
leerlingen de opgave goed. Het percentage
goede oplossingen is dus opzienbarend
toegenomen.

In 1987 was de meest voorkomende
oplossingsstrategie de volgende: de meeste
getallen hebben 3 cijfers achter de komma,
dus het antwoord moet ook 3 cijfers achter de
komma hebben. Het schattend redeneren om
de juiste plaats van de komma te bepalen
werd toen slechts door 13 procent van de
leerlingen toegepast. In 2004 past 55 procent
van de leerlingen deze strategie toe. Tal van
argumenten zijn daarbij door de leerlingen
genoemd. De meest voorkomende redenering
was: 700 en 600 is 1300 en dan weet je dus
waar de komma in de uitkomst moet staan.
Ook redeneringen als het is meer dan 1000, of
wat meer dan 1200 of het moet meer zijn dan
130, maar minder dan 13 000 kwamen voor.
Cijferend uit het hoofd de getallen optellen
komt in 2004 minder voor, maar de leerlingen
zijn daarbij wel succesvoller dan in 1987.
Bij de categorie ‘Anders’ kwamen we
argumentaties tegen als:
! drie cijfers voor de komma komt het meest

voor, dus in het antwoord moeten ook drie
cijfers achter de komma staan;

! in het antwoord moet één cijfer achter de
komma staan, want in het middelste getal
staat ook één cijfer achter de komma;

! dat gok ik.
In 1987 liet ongeveer de helft van de
leerlingen zich bij het plaatsen van de komma
in het antwoord leiden door het aantal cijfers
achter de komma in de diverse getallen.
Dat kwam voor bij oplossingsstrategieën als
‘de meeste getallen hebben drie cijfers achter
de komma’ of ‘in totaal staan er zeven cijfers
achter de komma’ en ook bij strategieën
binnen de categorie ‘Anders’. In 2004 laten
beduidend minder leerlingen zich nog leiden
door het aantal cijfers achter de komma.

Opgave F is in 1987 bij 132 leerlingen
individueel afgenomen, waarvan 35 procent
de opgave toen goed maakte. In 2004 is deze
opgave bij 140 leerlingen afgenomen en nu
maakte 66 procent van de leerlingen de
opgave goed. Ook deze opgave is dus in 2004
door veel meer leerlingen goed gemaakt dan
in 1987.
Terwijl in 1987 nog maar 27 procent van de
leerlingen de efficiënte strategie van afronden
op 6400 toepaste, is het percentage leerlingen

[ 88 ]

Oplossingsprocedure 1987 2004

aandeel goed aandeel goed

Schattend redeneren bijvoorbeeld: 13% 82% 55% 99%

700 + 600 = 1300 

Cijferend uit het hoofd 16% 43% 8% 75%

Het gedeelte achter de komma optellen: 10% 69% 6% 86%

0,347 + 0,2 + 0,553 = 1,1. Dus in antwoord moet 1 cijfer

achter de komma staan

Meeste getallen hebben 3 cijfers achter de komma, 36% 0% 10% 0%

dus het antwoord ook: 13,091

In totaal staan 7 cijfers achter de komma, dus in het 6% 0% 2% 0%

antwoord moeten er ook 7 cijfers achter de komma 

staan: 0,0013091

Anders of onduidelijk 15% 20% 17% 36%

Leerling komt niet tot een antwoord 4% 0% 2% 0%

Totaal 100% 27% 100% 71%

Oplossingsprocedures bij opgave E

Opgave E

Yvonne rekent uit op haar rekenmachine:

715,347 + 589,2 + 4,553 = 13 091

Bij het opschrijven van het antwoord is ze de komma

vergeten.

Wat moet het antwoord zijn?

________,________

Opgave F

In de prijzenpot zit ! 6327,75. Er zijn 8 winnaars die dit met

elkaar moeten delen.

Hoeveel geld moet ieder dan ongeveer krijgen? 

Rond af op honderd euro.

! ________

Oplossingsprocedure 1987 2004

aandeel goed aandeel goed

6327,75 afronden op 6400 en uitrekenen: 27% 100% 58% 100%

6400 : 8 = 800

Cijferend uit het hoofd uitrekenen en de uitkomst 17% 32% 7% 89%

afronden op een veelvoud van 100 euro

Cijferend uit het hoofd uitrekenen en niet afronden 19% 0% 9% 0%

Leerling komt niet tot een antwoord 14% 0% 6% 0%

Anders of onduidelijk 23% 7% 20% 8%

Totaal 100% 35% 100% 66%

Oplossingsprocedures bij opgave F



Opgave E is in 1987 bij 134 leerlingen
individueel afgenomen en 27 procent van die
leerlingen maakte de opgave toen goed.
In 2004 is deze opgave bij 140 leerlingen
afgenomen en nu maakte 71 procent van deze
leerlingen de opgave goed. Het percentage
goede oplossingen is dus opzienbarend
toegenomen.

In 1987 was de meest voorkomende
oplossingsstrategie de volgende: de meeste
getallen hebben 3 cijfers achter de komma,
dus het antwoord moet ook 3 cijfers achter de
komma hebben. Het schattend redeneren om
de juiste plaats van de komma te bepalen
werd toen slechts door 13 procent van de
leerlingen toegepast. In 2004 past 55 procent
van de leerlingen deze strategie toe. Tal van
argumenten zijn daarbij door de leerlingen
genoemd. De meest voorkomende redenering
was: 700 en 600 is 1300 en dan weet je dus
waar de komma in de uitkomst moet staan.
Ook redeneringen als het is meer dan 1000, of
wat meer dan 1200 of het moet meer zijn dan
130, maar minder dan 13 000 kwamen voor.
Cijferend uit het hoofd de getallen optellen
komt in 2004 minder voor, maar de leerlingen
zijn daarbij wel succesvoller dan in 1987.
Bij de categorie ‘Anders’ kwamen we
argumentaties tegen als:
! drie cijfers voor de komma komt het meest

voor, dus in het antwoord moeten ook drie
cijfers achter de komma staan;

! in het antwoord moet één cijfer achter de
komma staan, want in het middelste getal
staat ook één cijfer achter de komma;

! dat gok ik.
In 1987 liet ongeveer de helft van de
leerlingen zich bij het plaatsen van de komma
in het antwoord leiden door het aantal cijfers
achter de komma in de diverse getallen.
Dat kwam voor bij oplossingsstrategieën als
‘de meeste getallen hebben drie cijfers achter
de komma’ of ‘in totaal staan er zeven cijfers
achter de komma’ en ook bij strategieën
binnen de categorie ‘Anders’. In 2004 laten
beduidend minder leerlingen zich nog leiden
door het aantal cijfers achter de komma.

Opgave F is in 1987 bij 132 leerlingen
individueel afgenomen, waarvan 35 procent
de opgave toen goed maakte. In 2004 is deze
opgave bij 140 leerlingen afgenomen en nu
maakte 66 procent van de leerlingen de
opgave goed. Ook deze opgave is dus in 2004
door veel meer leerlingen goed gemaakt dan
in 1987.
Terwijl in 1987 nog maar 27 procent van de
leerlingen de efficiënte strategie van afronden
op 6400 toepaste, is het percentage leerlingen
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Oplossingsprocedure 1987 2004

aandeel goed aandeel goed

Schattend redeneren bijvoorbeeld: 13% 82% 55% 99%

700 + 600 = 1300 

Cijferend uit het hoofd 16% 43% 8% 75%

Het gedeelte achter de komma optellen: 10% 69% 6% 86%

0,347 + 0,2 + 0,553 = 1,1. Dus in antwoord moet 1 cijfer

achter de komma staan

Meeste getallen hebben 3 cijfers achter de komma, 36% 0% 10% 0%

dus het antwoord ook: 13,091

In totaal staan 7 cijfers achter de komma, dus in het 6% 0% 2% 0%

antwoord moeten er ook 7 cijfers achter de komma 

staan: 0,0013091

Anders of onduidelijk 15% 20% 17% 36%

Leerling komt niet tot een antwoord 4% 0% 2% 0%

Totaal 100% 27% 100% 71%

Oplossingsprocedures bij opgave E

Opgave E

Yvonne rekent uit op haar rekenmachine:

715,347 + 589,2 + 4,553 = 13 091

Bij het opschrijven van het antwoord is ze de komma

vergeten.

Wat moet het antwoord zijn?

________,________

Opgave F

In de prijzenpot zit ! 6327,75. Er zijn 8 winnaars die dit met

elkaar moeten delen.

Hoeveel geld moet ieder dan ongeveer krijgen? 

Rond af op honderd euro.

! ________

Oplossingsprocedure 1987 2004

aandeel goed aandeel goed

6327,75 afronden op 6400 en uitrekenen: 27% 100% 58% 100%

6400 : 8 = 800

Cijferend uit het hoofd uitrekenen en de uitkomst 17% 32% 7% 89%

afronden op een veelvoud van 100 euro

Cijferend uit het hoofd uitrekenen en niet afronden 19% 0% 9% 0%

Leerling komt niet tot een antwoord 14% 0% 6% 0%

Anders of onduidelijk 23% 7% 20% 8%

Totaal 100% 35% 100% 66%

Oplossingsprocedures bij opgave F



opdracht 

•  Leg deze opdrachten voor aan een groep 
deelnemers. Vraag ze om een uitwerking 
te noteren. 



SPELLETJES 
deel 7 



regelmatig 10 minuten oefenen 

Individueel  
http://www.rekenbeter.nl/ 

http://www.beterrekenen.nl/ 
http://www.rekenapk.nl/ 

Klassikaal 
http://www.fi.uu.nl/zoefi/ 

Speels 
http://www.rekenweb.nl 



ruimtevlucht 



Kommagetallen zagen 



Boodschappen schatten 



VOORUITBLIK EN HUISWERK 



Vervolg 

•  08-12 – bijeenkomst 2 
•  NB: 13 december bijeenkomst Profijt 
•  12-01 – bijeenkomst 3 
•  26-01 – bijeenkomst 4 
•  09-02 – bijeenkomst 5 
•  01-03 – bijeenkomst 6 



Huiswerk 

•  Doe een upload naar de website: een 
voorbeeld van kommagetallen in 
beroepsdeel van opleiding 


