
basiscursus rekenen 
Derde bijeenkomst 

woensdag 20 november 2013 
monica wijers, vincent jonker 

 







Programma in vijf 
bijeenkomsten 

1.  Referentiekader rekenen 
– domeinen, niveaus 

2.  Rekendidactiek, basisschool 
3.  Rekendidactiek, 2F en 3F 
4.  Drieslag rekenen, methodegebruik 
5.  Toetsen 



Programma 

1.  Terugblik 
2.  Huiswerk 
3.  Rekendidactiek 2F, 3F 
4.  Over hoe een som werkt 
5.  Huiswerk 



TERUGBLIK 
deel 1 



Deel met happen en ‘gewoon’ 
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HUISWERK 
deel 2 



Huiswerk 
– Ga in de eigen opleiding op zoek naar 

voorbeelden van of aanknopingspunten voor 
rekenen. Denk bijvoorbeeld aan: 

•  Kwalificatiedossier 
•  Gesprek met docent andere (praktijk)vakken 
•  Situatie in praktijklokaal of bij ander vak (maak bijv. foto)  
•  Een ‘ding’ uit de opleiding uit ander vak: werktekening, tabel, 

meetinstrument ..... 

– Neem voorbeeld(en) volgende keer mee 



N.a.v. het huiswerk 

•  Ga je er ook iets mee doen? 

(met het feit dat rekenen ook op andere 
plekken zit, anders dan in de rekenmethode) 



REKENDIDACTIEK 
deel 3 





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 
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Voortraject 



Opdracht 1  

•  Zoek een opgave uit Startrekenen/
Wiskundemethode/Eigen materiaal die erg 
slecht ging (bij de leerlingen, bij jou) 
 

•  Zoek een opgave die erg goed ging 
 

•  Doe een voorspelling waar deze opgave al 
eerder is aangeboden (in po, vo). Gebruik 
hiervoor www.rekenlijn.nl 











Opdracht 2 

•  Eerst zelf doen en dan nadenken over 
‘hoe leg ik het uit’. 





•  Bron: CSE Economie 2010-1, vmbo bb 





Aantal voorbeelden uit 3F 



•  99 x 75 
•  3 x 3,4 (1 decimaal nauwkeurig) 
•  15,15 : 3 ( 2decimalen nauwkeurig) 
•  8 + 12 : 4 x 2 
•  ¼ x 260 



Wat zijn kenmerken? 

•  Afspraak: geen eenheden/maten 
•  Uit: getallen (enkele keer Verhoudingen 

%) 
•  Kan meestal ook ‘handig’ 
•  Niveau ‘rond 1F’ (zie rekentoetswijzers) 
•  Alleen antwoord nagekeken 

– Aanpak vrij te kiezen 





800 gram 
vruchten 
300 gram suiker 
1 zakje 
geleisuiker 



Jan is 1.90 m lang en weegt 99 kg. 
Hoeveel kg moet Jan minstens afvallen om in de 
categorie 'normaal gewicht' te komen? 



Het speelveld wordt met 15 cm zand opgehoogd. 
Hoeveel kubieke meter zand is hiervoor nodig? 



kenmerken 

•  Functioneel en voorstelbaar 
•  Spreiding in contexten 
•  Taal & beeld 

•  Range in moeilijkheidsgraad ook binnen 
niveau 



OVER HOE EEN SOM WERKT 
Deel 4 





afpellen  
Waar gaat het 

over? 
wat weet je? wat 

moet je 
berekenen? 

 

Heb je zo’n 
probleem wel 
eens vaker 
opgelost? 

Kun je schatten 
hoeveel liter? 

Weet je van iets 
anders hoevel 
liter erin past? 

Wat moet je 
uitrekenen? Kun 
je dat een naam 

geven? 
Maak een schets 

Hoe zat het ook 
weer:  

1 liter is ………. 
kubieke ……. Eenvoudiger getallen: 

zwembad 3 m bij 5 m 
en 2 meter diep? 
Welke eenheid? 

Kan het 
kloppen 

33,6 liter? 



AFSLUITING / HUISWERK 
Deel 5 



Drieslag rekenen - mbo 



Huiswerk 
•  Kies een (context)som uit je methode; 
•  Laat zien welke oplossingsstrategieën door 

leerlingen gebruikt worden; 
•  Laat zien welke valkuilen er zijn bij het oplossen. 


