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Programma van vandaag 

•  Uit de krant 
•  De cursussen (‘Novia Nijmegen’) 
•  Deze basiscursus 
•  Referentiekader rekenen + 

Basisschooldidactiek 









DE CURSUSSEN 





in de cursus van 2012-2013 
VMBO Kandinsky 
•  Freek Boetier 
•  Maartje Driessen 
•  Rick Jacobs 
VMBO Citadel 
•  Nick Clabbers 
•  Maik Hermans 
•  Maarten Pierik 
•  Kristien Tromp 

MBO 
•  Paula Hillenaar 
•  Irene Jansen 
•  Sjoerd Jansen 
•  Harrie Kok 
•  Bert Peppelman 
•  Bert Reilink 
•  Wim Wennekes 



in de cursus van 2013-2014 
VMBO - Montessori 
•  Anke Arnoldussen 
•  Harriët Custer 
•  Giedo Waas 
VMBO - Kandinsky 
•  Wiro Tonen 
•  Mark Weyers 

MBO 
•  Friso de Boer 
•  Taco Boomkens 
•  Ton Buurman 
•  Theo Derksen 
•  Joep Janssen 
•  Hans Klein 
•  Martijn Koks 
•  Rob Marttin 
•  Jos Smeets 



in de cursus van 2014-2015 
VMBO - Mondial 
•  Dirk Boerakker 
•  Joop van den Heuvel 
VMBO - KdG 
•  Mohamed Fakir 
•  Ben Helmus 
•  Rob Keller 
•  J. Veugelers 
VMBO – NSG 
•  Reinier Ligtenberg 

MBO 
•  Alfons Benen 
•  Joyce Dost 
•  Arjen ter Keurst 
•  Jeannette Kleinsman 
•  Hanny Lintsen 
•  Mark Nisia 
•  Astrid Snel 
•  Anne van der Ven 
•  Philippe van Wersch 



in de cursus van 2014-2015 
VMBO - KdG 
•  Eduard Ernst 
VMBO – Maaswaal 
•  Lilia Fluit 
VMBO - Mondial 
•  Sabine Heusinkveld 
•  Laura Nielen 
VMBO – NSG 
•  Wil Janssen 
VMBO – Pax Christi 
•  Niels de Kruijf 
•  Huib van der Wardt 

MBO 
•  Henri van Bijsterveld 
•  Fedde Foppes 
•  Hans Klein 
•  Marie-Suzanne Kok 
•  Henry Moorman 
•  Petra den Ouden 
•  Sjoerd de Valk 
•  Koos van de Weem 



Novia Nijmegen 
(samenwerking vmbo-mbo) 

•  vmbo-scholen en ROC Nijmegen trekken 
gezamenlijk op 

•  doorlopende discussie 
•  huidige discussie: overdracht tussen 

vmbo-mbo 



Centrale vragen 

•  Overdracht vmbo-mbo, hoe is dat 
momenteel geregeld? (algemeen en 
specifiek voor rekenen) 

•  Wat wil jij per sé overdragen/ontvangen 
(algemeen en specifiek voor rekenen) 

•  Wat gebeurt er na een cursus rekenen? 
Blijft de opgedane kennis bij indiv. 
docenten of heeft de groep/team/afdeling 
er ook wat aan? 







Website 

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



OVER U 
de intake 



Methode 

Vmbo 
•  Startrekenen 
•  Nurekenen 
•  Got It?! 
•  Wiskundemethodes 

(G&R, MW) 

Mbo 
•  Startrekenen 
•  ffRekenen 



Achtergrond 

Vmbo 
•  Divers 
•  In principe 

lerarenopleiding 

Mbo 
•  Divers 
•  In principe 

lerarenopleiding 



Leervraag 

•  Didactische aanpak (o.a. verschillende 
oplossingsstrategieën) 

•  Hoe andere docenten het doen 
•  Beter anticiperen op niveauverschillen 
•  Leerlijn rekenen vmbo-mbo 
•  Hoe je leerlingen van rekenfrustatie af kan 

helpen. 



OVER DE CURSUS 



Vijf bijeenkomsten 

1.  Referentiekader rekenen 
– domeinen, niveaus 

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



Website 
 
www.fisme.science.uu.nl/mbo/rekenen/novia_nijmegen 



Dus nu: 

1.  Even wat sommen maken, 1 
2.  Referentieniveaus 
3.  Didactiek basisschool 
4.  Even wat sommen maken, 2 
5.  Drieslag rekenen 
6.  Afsluiting en huiswerk 



EVEN WAT SOMMEN MAKEN 1 



Even wat sommen maken 1 

•  Maak individueel de opdrachten op uw 
blaadje. Noteer uw berekening of aanpak 

•  Vorm 3-tallen met drie kleuren 
•  Vergelijk en bespreek de opgaven en uw 

manier van oplossen 
•  Wat neemt u hieruit mee? 





Typering 

 
Formeel – 80 : 2,75 
Model - getallenlijn 
Context – bol touw 



IJsberg 

contextgebonden 

modelondersteund 



REFERENTIENIVEAUS 
REKENEN 



Referentiekader rekenen 

Expertgroep doorlopende leerlijnen taal en rekenen 



Referentiekader Rekenen 

•  kader voor alle sectoren 
•  rekenen verdeeld in vier domeinen 
•  ‘schoolse’ termen 
•  voor vmbo 2F 
•  voor mbo 2F en 3F 

– 2F onderhoudsplicht 
– 3F doorstroom  

 
 
 
 



 
2F  
 

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

en 3 
 
 

  
 



3F 

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

•  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 
 
 
 



rekenen/wiskunde en functionele 
gecijferdheid 



www.rekenlijn.nl 





EVEN WAT SOMMEN MAKEN 2 
 



Even wat sommen maken 2 

•  Maak een tabel op een A4 
•  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) 

 



REKENEN IN VMBO EN MBO: 
NIET ALLEEN IN APARTE 
LESSEN! 



vmbo: RBVO 

•  RekenBewust VakOnderwijs 

•  rekenen in de andere vakken 



Drieslag rekenen - mbo 



AFSLUITING 
Deel 7 



Bronnen 

•  www.fisme.science.uu.nl/mbo 
•  www.fisme.science.uu.nl/vmbo 



Huiswerk 

•  Lees het artikel 'waar cijfers weer getallen 
zijn' (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 


