
basiscursus rekenen 
derde bijeenkomst 

Woensdag 19 november 2014 
vincent jonker, monica wijers 

 







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 en Restje vorige keer – 
basisschool didactiek 

2.  Huiswerk 
3.  Rekendidactiek: kaal en in context 
4.  Afsluiting 



TERUGBLIK EN RESTJE  
deel 1 



Wat deden we? 

•  Didactiek basisschool bij eenvoudige 
bewerkingen 
– Getallenlijn, rijgen, splitsen, kolomsgewijs, 

cijferalgoritme 

•  Opgaven over toepassingen bewerkingen 
uit PPON 
- Op volgorde naar moeilijkheid 



restje 

Delen in het PO 



Opgave 

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











delen 



 Delen groep 8 



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 



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? Heeft het 
invloed op didactiek 

(met het feit dat rekenen ook op andere 
plekken zit, anders dan in de rekenmethode) 
 
•  Dit nemen we ook mee naar de 4e 

bijeenkomst 



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 

Waar gaan we heen? 

gt 2F 



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 
 

•  Waar denk je dat deze opgave al eerder is 
aangeboden (in po, vo)? 

•  Welke didactische tips heb je? 











DIDACTIEK VMBO MBO 



Kaal en zonder rekenmachine 

•  99 x 75 
•  3 x 3,4  
•  15,15 : 3  
•  8 + 12 : 4 x 2 
•  ¼ x 260 



Wat zijn kenmerken? 

•  Domein getallen (soms verhoudingen)* 
•  Niveau ‘rond 1F’ * 
•  Kan meestal ‘handig’ * 
•  Aanpak vrij te kiezen 
•  Alleen antwoord nagekeken 

*) dit gaat iets verschuiven  



Kale sommen 2014/2015 

1.  Contextloze opgaven kunnen ook van 
referentieniveau 2F (en 3F) zijn.  

2.  Niet alle contextloze opgaven zijn per se 
oplosbaar met een handig-reken-strategie 

 
Deze aanpassingen hebben het karakter van ‘klein 
onderhoud’ en zullen alleen kleine veranderingen 
teweegbrengen in de rekenexamens.  

•  1 
•  2. 



Didactiek - tips 

•  Sluit bij rekenen op papier aan op hoe lln/
studenten dat doen 

•  Oefen kort en regelmatig ‘basisrekenen’ 
•  Besteed aandacht aan eigenschappen van  

getallen en bewerkingen (en de relaties 
ertussen) 

•  Verspreid dit domein 



contextopgaven 

Voorbeelden 
Zelf maken  

Noteer uitwerking en uitleg 



kenmerken 

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

•  Range in moeilijkheidsgraad ook binnen 
niveau 



fiets 



Zo zit 
het in 
elkaar 

Zo 
reken 
ik het 

uit 



Procenten - aanpak 
•  Waar gaat het over?  

–  Teken een strook (evt. cirkel). 

•  Weet je wat 100% is?  
–  Zo ja, zet dat bij je tekening 
–  Zo nee, van welk getal/aantal/bedrag weet je het percentage? 

Zet dat er bij 

•  Wat wordt gevraagd? 
–  Noteer dat ook 
–  Schat wat de uitkomst ongeveer is 

•  Maak een verhoudingstabel om in te rekenen 
–  Kan het handig? 50%, 25%, via 10%? Verdubbelen/halveren…. 
–  Reken via 1% (gebruik je rekenmachine) 



Didactiek - procenten 

•  Visualiseren met strook 

•  Visualiseren met dubbele getallenlijn 

•  Rekenen in verhoudingstabel 

•  Eigen tips: ………….. 



Vorige week fietste Marloes vanaf dit bord in 40 
minuten naar IJmuiden. Vandaag fietst zij vanaf dit 
bord naar Zandvoort.  
Hoeveel minuten moet zij vandaag fietsen? 



Leerlingenwerk 

•  Verschillen in aanpak 
•  Modelondersteund 

– Tekening van de weg 
– Getallenlijn 
– Verhoudingstabel 

•  Formeel 
– Vermenigvuldigfactor  



Didactiek verhoudingen 

•  Besteed aandacht aan herkennen van 
verhoudingen 

•  Besteed aandacht aan de taal van 
verhoudingen 

•  Gebruik strook en verhoudingstabel voor 
visualisering en rekenwerk ->verbindend! 

•  Eigen tips: ………. 



	  

	  

	  

Hoeveel vierkante 
meloenen passen er in 
deze kist? 



leerlingwerk 

•  Kracht van visualisering 

•  Berekening met valkuil! 





Didactiek - meten 

•  Maak maten voorstelbaar 

•  Reken bij oppervlakte en inhoud de 
lengtematen om  

•  Ondersteun meten met praktische 
activiteiten en hulpmiddelen 

•  Eigen tips: ………….. 



Een rit in de Goliath duurt 1 minuut en 32 seconden. 
Wat is de gemiddelde snelheid in km/u van de Goliath?  
Rond af op een decimaal. 



Verhoudingen - snelheid 

•  Gebruik een verhoudingstabel om te 
structureren en te rekenen 

•  Leer tijdsaanduiding stap voor stap 
omrekenen! Zonder rm! 

•  Eigen tips: …… 



AANPAK CONTEXTOPGAVEN 
Deel 4 



In schema 

Probleemsituatie 
 

Reken/wiskundig 
probleem 
 

Reken/wiskundige 
uitkomst 
 

Oplossing van 
probleem 
 



Lezen – waar gaat dit over? 



Hoeveel heb je dit jaar uitgegeven aan sport?? 



Hoe pak je deze opgave aan? 

Welke stappen? 



Gaat minder lineair 

Probleemsituatie 
 

Reken/wiskundig 
probleem 
 

Reken/wiskundige 
uitkomst 
 

Oplossing van 
probleem 
 



Waar kunnen problemen 
zitten? 

En wat kun je eraan doen? 





Waar problemen? 

Probleemsituatie 
 

Reken/wiskundig 
probleem 
 

Reken/wiskundige 
uitkomst 
 

Oplossing van 
probleem 
 



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 7 



Huiswerk 

•  Neem een concrete opgave mee uit een ander 
vak (binnen jouw opleiding) waarin gerekend 
wordt. 
–  VMBO: vraag deze aan een college van bg vak of 

economie of ak. 
–  MBO: vraag deze aan een praktijkdocent 

•  Maak de opgave en denk na over een passende 
didactiek/oplossingsstrategie -> noteer dit en 
neem het de volgende keer mee (presenteer!) 


