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Vincent Jonker

• www.rekenweb.nl (lesmateriaal rekenen)
• www.wisweb.nl (lesmateriaal wiskunde)
• www.elwier.nl (lerarenopleiding)
• www.opleidingrekenenmbo.nl (nascholing 

mbo)
• www.wiskundeonderwijs.nl (achtergronden 

didactiek)



Overzicht cursus
1. Voorstellen
2. Rekenstarter 
3. Differentiatie

– Verslag van onderzoek naar differentiatie in het MBO 
– Ervaringen andere ROC's / Hoornbeeck 

4. Sommen en didactiek
5. Excellente leerlingen
6. Toetsing
7. Tools (Rekenmaterialen, Rekenspellen, 

Instructievideo's)



REKENSTARTER
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Starter



Ga in de goede volgorde staan

• Je krijgt een kaartje
• Zoek je buurman/buurvrouw



Reflectie





DIFFERENTIATIE
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Differentiatie
• Een aloud probleem van het onderwijs

• Rekenen in het mbo -> niveau 1 t/m 4
• Grote verschillen tussen sectoren
• Grote niveauverschillen binnen klassen



Activiteit

• Even in groepjes inventariseren welke 
oplossingen u kiest/heeft 



Onderzoek NRO
Kijkje in de klas

• [filmpje leraar 24]
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Onderzoeksvraag

• Hoe kan het model van convergerende 
differentiatie worden ingezet ter 
verbetering van het rekenonderwijs in het 
mbo?

• Bruikbaarheid model
• Docentvaardigheden
• Leerresultaten en motivatie



Resultaten (kort)

• Docenten 
– positief over scholing en over model -> 

stuctureert
– bewuster van noodzaak inspelen op 

verschillen
– handvaten gekregen voor gevarieerdere 

lessen 
• Studenten 

– zien geen verandering bij docenten
– te weinig nameting van ATMI en resultaten



voorbeelden bekijken



Voorbeeld 1 - Starter

• Maurice Giesen, Albeda

• 1 liter  = 1 kubieke dm

• MBO, beveiliging, niveau 2



Onderdeel van drie lessen





• video



Voorbeeld 2 - Lessenserie

• Eveline Vree, Albeda

• BOL 4, OA

• Les 1 – Meetinstrumenten
• Les 2 – Metriek stelsel
• Les 3 – Meten



Les 1



Les 2



Les 3



nog een laatste voorbeeld



Les 1 - starter

• Jullie gaan aan de hand van kaartjes met 
plaatjes van meetinstrumenten uitzoeken 
welke grootheid het meetinstrument meet.

• grootheden:
lengte, hoogte, snelheid, tijd, temperatuur, 
gewicht, inhoud, hoekgrootte, richting





Wat zeggen docenten?



Leraar 24



SOMMEN EN DIDACTIEK
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even zelf sommen maken







Aan leerlingen uit klas
4 werd gevraagd wat
hun favoriete
smaak chocolade is.

Hoeveel procent van 
deze leerlingen
koos voor
melkchocolade?

Aan leerlingen uit klas 4



Bespreking



Rol van de rekenmachine



Opgaven voor rekenmachine

• 465 mensen worden in bussen vervoerd, 
in elke bus gaan 52 mensen; hoeveel 
bussen moet je bestellen?

• superlange-afstandsloop: 465 km gelopen 
in 52 uur. Hoeveel km per uur?

• 465 bonbons worden in dozen van 52 
bonbons gedaan. Hoeveel volle dozen? 
Hoeveel bonbons over?



Grote en kleine getallen

Rekenmachine: 
• Type in: 3,1 miljoen



tips
Besteed in onderwijs expliciet aandacht aan
rekenen met de rekenmachine

– Rekenmachinetaal
– Punten en komma’s
– Grote getallen intypen
– Resultaten interpreteren
– Volgorde en gebruik van = of enter
– Omgaan met tussenantwoorden
– Wanneer wel en wanneer niet
– Combinatie papier en rm
– Oefenen via oefenen.duo.nl



Rol van het kladblaadje



Probleemaanpak



LUNCH





SOMMEN EN DIDACTIEK (2)



40% korting op een laptop van € 350,-
Hoeveel euro is de korting?



Probleemaanpak



Drieslag rekenen

Betekenis
verlenen

7 x 8 = 



ijsberg



handelingsmodel













Leerlingwerk

• Parfum Sunshine wordt verkocht in flesjes 
van 30 en 50 ml.

• 30 ml  = € 28,50
• 50 ml = € 37,50
• Wat is het verschil in prijs per ml?
• Laat zien hoe je dit gedaan hebt (je 

berekening helemaal opschrijven)



Opgave

432 leerlingen worden vervoerd in busjes. Er kunnen 15 
leerlingen in een busje. Hoeveel busjes zijn er nodig. 

Los dit op!



Voorbeelden van lln werk











Samengevat

• Verschillende notaties voor
standaardprocedures

• Vanuit begrip ontstaan diverse informele
en pre-formele tussenvormen
(kolomsgewijs, delen met happen)

• In voorstelbare situaties kiezen mensen
vaak voorstelbare aanpakken ipv
standaardprocedures



advies
• Sluit aan bij de manier waarop de leerlingen rekenen

• Probeer ze deze manier eventueel te laten optimaliseren

• Wees voorzichtig met ‘opnieuw beginnen’ met een nieuwe/onbekende 
aanpak

• Investeer bij kale sommen in ‘verbindingen’ en in ‘handig rekenen’ (kennis 
van getallen en bewerkingen)



Leestip

Buys, K. e.a. (2014). Onderweg naar 2F.
Werken aan rekenvaardigheid in het vmbo. Enschede.



Afronden

Rond af 395,746 af op 
A) honderdtallen
B) tientallen
C) eenheden
D) tienden
E) honderdsten



Hoe kun je getalkennis stimuleren?

• gebruik maken van de getallenlijn als 
representatie

• aandacht besteden aan de opbouw van 
getallen (positioneel stelsel), bijvoorbeeld in 
de vorm van getallen ordenen(kaartjes)/ 
spelactiviteiten zoals ‘raad mijn getal’

• bewust werken aan de omgevingskennis van 
getallen, bijvoorbeeld door vragen te stellen 
als
– tussen twee getallen ligt dit getal in?
– bij welk rond getal ligt het getal in de buurt?
– wat is de schaal van deze getallenlijn?



Hoofdrekenen



Hoofdrekenen

Uit het hoofd:
• Memoriseren

– Antwoord zit in je hoofd
• Automatiseren

– Aanpak zit in je hoofd – zeer snel

Met het hoofd:
• Kladpapier erbij, met name voor

tussenantwoorden



mogelijke strategieën 

• Compenseren
• Verdubbelen/ halveren
• Eentje meer/ eentje minder



Slim rijtje

• 10 x 18
• 5 x 18
• 6 x 18
• 12 x 18
• 13 x 18

Laat studenten zelf zo’n rijtje maken



5 x 38 + 15 x 38

• Maak deze opgave zelf
• Wat verwacht je van je deelnemers?



5 x 38 + 15 x 38

Betekenisgeven
• Bedenk een situatie waar deze ’som’ bij 

past
• Maak een tekening die helpt om deze 

opgave aan te pakken



Handig en verstandig 
hoofdrekenen

• Eerst kijken naar getallen in de opgave

• Betekenis geven aan getallen & bewerkingen

• Verbinden met …….
– Reële situatie – “verhaal maken bij opgave”
– Modellen, schema’s – “tekening maken bij 

opgave”
– Algemeen bruikbare oplos-strategieën – vb rijgen, 

verdubbelen, volgorde wisselen 



klassikaal oefenen



EXCELLENTE LEERLINGEN
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Activiteit

• Wissel uit wat je al doet
• Eventueel nieuwe ideeën



TOETSEN
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Toetsen (2F, 3F, 2A, 2ER, 3ER)

• In drietallen

• Inventariseer:
– wat jullie weten over deze toetsen
– wat jullie op school al aan maatregelen 

hebben getroffen



inventariseren



Toetsing: de voorbereiding

• Specifiek trainen



TOOLS
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Getallenrij

kaartjes



• Canadees vermenigvuldigen
• Potje 1000
• Flippo (en familie)
• kaartspelletjes



activiteit

• welk spel gebruik je zelf al?



Verbanden



http://www.meertens.knaw.nl/nvb/













Meetkunde



Meetkundige	vormen	en	figuren

sorteren, bekijken, beschrijven, typeren, openknippen



Meten





Helpt	dit?



kahoot

• quiz op de mobiele telefoon

• socrative



Verwijzingen

• www.fi.uu.nl/...
– mbo/rekenen/
– mbo/rekenen/nro
– wiki/index.php/Differentiatie_in_de_rekenles_in

_het_mbo
– publicaties/subsets/difrekmbo/
– publicaties/subsets/rekenstarters/
– publicaties/subsets/zoefi/



bedankt en tot ziens

v.jonker@uu.nl


