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PROGRAMMA 



Programma in vijf 
bijeenkomsten 

1.  Referentiekader rekenen 
2.  Rekendidactiek, basisschool 
3.  Rekendidactiek, 2F en 3F 
4.  Drieslag rekenen en rbvo 
5.  Toetsen 



Programma 

1.  Huiswerk 
2.  Toetsing 
3.  Handreiking CvE 
4.  Aansluiting vmbo-mbo 
5.  Vijf tips 
6.  Vervolg en evaluatie 



TERUGBLIK EN HUISWERK 
Deel 1 



Drieslag rekenen - mbo 



Voorbeeld	  1	  

•  Rekenles/steunles	  in	  prak4jklokaal	  of	  bij	  ander	  
vak	  

	  



Voorbeeld	  2	  

•  Gebruik	  opdrachten	  of	  situa4es	  uit	  ander	  vak	  als	  
‘context’	  voor	  rekenen	  bijv.	  Als	  instap	  /context	  /
onderzoeksopdracht/…	  

	  



Voorbeeld	  3	  

•  Laat	  lln	  iets	  meenemen	  naar	  rekenles	  en	  
gebruik	  dat.	  Bijv.	  werktekening;	  
mee4nstrument;	  offerte;	  atlas;	  prijslijst;	  
produc4nforma4e;	  …..	  	  



Voorbeeld	  4	  

•  Maak werkblad/hulpblad/overzicht/poster rond een 
rekenonderwerp bij alle vakken  

•  Procenten in alle vakken; 
•  Meten in alle vakken; 
•  Tabellen, grafieken en diagrammen bij alle vakken 

 
–  Waar komt het voor? Wat betekent het?  
–  Waarvoor gebruikt? Wat kun je ermee? 
–  Hoe reken je ermee? 
–  Voorbeelden 

 
Laat leerlingen dit zelf maken voor al hun vakken 





Rekentips mbo 



Huiswerk 
•  Neem een toets af bij je leerlingen 

•  Neem de gegevens van die toets mee 

 
 



TOETSING 
Deel 2 



Over toetsing 
•  Wat toets je? 

–  Inhoud 
–  Vaardigheden 

•  Waarom toets je? 
–  Diagnose – met welk doel? voor wie? behandeling? 
–  Peiling – ten opzichte van wat? 1 keer of volgen? 
–  Eindoordeel – in welke vorm? Product of proces? 

•  Hoe? vorm en format toets en items 
–  Formeel (toetsen) - Informeel (beoordelen) 
–  Digitaal – papier 
–  Open – gesloten 



Kenmerken opgaven 2F 
•  Functioneel authentiek gebruik van rekenen 
•  Vanuit echte situatie passend bij doelgroep 
•  Voorstelbare vraag of probleem 
 
•  Niet te complex 

–  Passende taal, gebruik van beelden 
–  Eenduidige situaties, concreet: je weet wat je moet 

doen 
–  Eén handeling  - in ‘één’ stap klaar (2 of 3 kan ook) 
–  Niet bewerkingen met veel stappen  
–  Niet te veel combineren van informatie  



Kenmerken opgaven 3F 
•  Nog steeds staat het functioneel gebruik centraal 

•  Situatie complexer 

•  Meer rekenwerk 

•  Vaak ook: meer administratie 



Officiële toetsing 

•  Centraal Ontwikkelde Examens mbo 
– 2f en 3f 

•  Verplichte rekentoetsen vo 
– 2f toets bij het examen 

•  Digitaal in Cito ExamenTester 
(een opvolger is in de maak) 



Eind- en Intaketoets 

Hoe te werk gaan? 



Beslissingen over: 
•  Alle 4 de domeinen 

2F? Welke 
vaardigheden? 

 
•  Functioneel en/of 

kaal? 
 
•  Diagnose of oordeel? 

•  Toets of beoordeling? 

•  Digitaal of papier? 
 
•  Open en/of gesloten 

vragen? 

•  Score? Profiel? 
Rubrics? 

•  Kiezen of maken? 



Discussiepunten 

•  Én eind vmbo, én begin mbo? 
– vorm variëren? 

•  Wat weet je al uit het vmbo? 
– cijfers, vakkenpakket, dossier…..? 

•  Intake in mbo 
– verlengde intake met/zonder rekentoets, met 

zonder rekenen in beroepstaken, met/zonder 
interview,….? 



Als zelf maken: bronnen  

•  Opgaven PPON 
•  Examenopgaven vmbo BB/KB uit cspe 

bijvoorbeeld minitoetsen 
•  Opgaven diagnostische toets cito 
•  Opgaven uit methodegebonden toetsen 
•  ………. 
 

 Gebruik inhoud referentieniveau 2F en 
‘kenmerken opgaven’ bij selecteren of maken. 



HANDREIKING CVE 
Deel 3 



Over	  de	  toets	  (voorlopig)	  

•  Digitaal	  (examentester)	  &	  computerscoorbaar	  
•  15%-‐20%	  van	  de	  score	  via	  kale	  sommen	  zonder	  
rekenmachine	  op	  niveau	  1F	  (basiskennis)	  

•  Geen	  vragen	  naar	  specifieke	  rekenprocedures	  
•  Overige	  vragen	  in	  context,	  met	  rekenmachine	  

– Niet	  al4jd	  bruikbaar	  (4jd,	  maten,	  meetkunde,	  …)	  
•  Ca.	  30%	  getallen,	  30%	  verhoudingen,	  20%	  
meten&meetkunde,	  20%	  verbanden	  





•  https://www.examenbladmbo.nl/nieuws/
20131219/handreikingen-rekenen-2f-
en-3f/2013-2014 



Eerst even zelf maken 

•  4 opgaven (2F/3F) 
•  Maak ze zelf 
•  Bespreek met je buur: 

– welk niveau? 
– goede opgave? valkuilen? 
– hoe doen je leerlingen het op zo’n opgave? 

(doe een voorspelling van % goed) 



Hoeveel betaal je nu voor deze televisie? 
 
€ ..., ... 



2F. Goed geantwoord: 16% 





3F. Goed geantwoord: 42% 





3F. Goed geantwoord: 42% 





3F. Goed geantwoord: 22% 



Samenvattend 

•  Gemakkelijk: 
– contextloze opgaven 
– opgaven met geldrekenen 

•  Moeilijk: 
– metriek stelsel 
– schaal,snelheid 
– breuken en procenten 
– afronden 





VOORBEELDEN VAN 
TOETSEN 

Deel 3b 



Basisvaardigheden PO 

•  Veel instrumenten – oa. via kennisnet 
toetswijzer, bijvoorbeeld: 
– DLE –toets  
– Drempelonderzoek 
– LVS – cito 
– Tempo test rekenen 
– Hulp bij leerproblemen rekenen/wiskunde 



Andere (functioneel) rekentoetsen 
PO/VO 
•  Cito-eindtoets – niveau eind PO – schoolkeuze (cito) 
•  PPON – medio en eind PO – peilingsonderzoek (cito) 
•  Timms en Pisa – oa 14 en 16 jaar – peilingen internationaal 
•  ABC toets – begin VO – signalering (HU) 
•  Vmbo-examens –vmbo - rekenen in alle vakken (cito) 
•  VAS – diagnose en volgsysteem (cito) 

 
BVE 
•  Creta/toetsplaza – groen – digitale toetsen (cito met aoc-raad) 
•  Rekenmeter basis - VAS-bve (cito commercieel ) 
•  IVIO – toetsen (bij KSE niveaus) 
•  TOA  – bureau ICE (klein deel ‘kaal’ rekenen) 
•  Deviant – TNR  



Cito eindtoets PO 

Papier 
Niet openbaar 

Normering gestandaardiseerd 
(Nog) niet geijkt op referentieniveaus 

Sommige items passen in 2F 











PPON 

Periodieke peiling onderwijsniveau 
o.a. eind basisonderwijs 

Circa 10 onderdelen 
papier 

Resultaten gepubliceerd in “Balans”  
 

http://www.cito.nl/share/PPON/Cito_pponbalans_32.pdf 
 





ABC-toets HU 

Mieke van Groenestijn 
PO-stof in 3 gebieden 

Basisvaardigheden; verhoudingen; meten meetkunde 
30 vragen, kort antwoord + klad 

Intake VO - Papier 
 





Examens vmbo cspe 

Minitoetsen 
Als er rekenen in zit, dan is het functioneel 

Niet geënt op referentieniveaus 
Lijkt 2F 



BB verzorging 2009 minitoets 







Consumptief breed BB 



KB bakken 







GL consumptief 



Rekenmeter basis 

Onderdeel VAS-bve 
Intake mbo 

Niet geënt op F-niveaus 
Digitaal, veel kale sommen 







Creta 

Collectieve reken- en taaltoetsen 
Aoc-raad, aoc’s en cito 

Besloten, digitaal 
Geënt op raamwerk r/w 

Functioneel en kaal 



Toetsplaza creta aocraad 







Wat is/komt er nog meer? 
•  Methodentoetsen  

–  Rekenblokken - malmberg 
–  Gecijferd - aps 
–  Startrekenen - deviant 
–  Rekenpraktijk - Edu’actief 

•  Losse toetsen van uitgevers 
–   Deviant RNT 
–   Bureau ICE – nwe rekentoets 



RekenVOort 

Rekenen en de bg-vakken 
Vmbo bb/kb zonder wiskunde 

 toets bij het materiaal 
http://www.nvvw.nl 

 
 









AANSLUITING VMBO-MBO 
Deel 4 



Novia Nijmegen 





Aanslui4ng	  vmbo-‐mbo	  

•  Wat	  moet	  je	  weten?	  

•  vmbo:	  wat	  lever	  je	  af?	  
•  mbo:	  wat	  krijg	  je	  binnen?	  



In tweetallen (vmbo+mbo) 

•  Vraag elkaar wat je zou willen weten 
•  Bedenk wat je al hebt 
•  Bedenk wat er evt. nog bij moet 

•  Andere consequenties 





VIJF TIPS 
Deel 5 



Tip 1 

•  Zorg ervoor dat je aansluit op de 
praktijkvakken 

•  (vaktheorie, bijeenkomst 3 en 4) 



Tip 2 

•  Zorg voor goed beleid op het gebied van 
ERWD (dyscalculie). 



Tip 3 

•  Zorg voor examentraining 



Tip 4 

•  Koop een didactiekboek 

•  http://www.fisme.science.uu.nl/mbo/
rekenen/didactiekpabo/ 



Tip 5 

•  Doe zelf een 2F/3F toets met enkele 
collega’s en discussieer er in het team 
over  



VERVOLG EN EVALUATIE 
Deel 6 



vervolg 

•  vervolgcursus 
•  de werkgroep levert het advieswerk af 





Evaluatie 
•  Graag het formulier online invullen 


