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Programma in vijf 
bijeenkomsten 

1.  Referentiekader rekenen 
– domeinen, niveaus 

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

aansluiting vmbo/mbo 



Programma 

1.  Terugblik – restje vorige keer 
2.  Huiswerk 
3.  Drieslag rekenen 
4.  Rekenbewust vakonderwijs 
5.  Afsluiting/huiswerk 



TERUGBLIK: 
DIDACTIEK VMBO MBO 

deel 1 



fiets 





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? 





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? 





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. 



achtbaan 



Verhoudingen - snelheid 

•  Gebruik een verhoudingstabel om te 
structureren en te rekenen 

•  Leer tijdsaanduiding stap voor stap 
omrekenen! Zonder rm! 

•  Eigen tips: …… 



Didactiek – getallen 

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

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

getallen en bewerkingen (en de relaties 
ertussen) 

•  Verspreid dit domein 



Didactiek contextopgaven 

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? 



HUISWERK 
deel 2 



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!) 



DRIESLAG REKENEN (MBO) 
RBVO (VMBO) 

deel 3 



rekenen functioneel gebruiken 



Aanbeveling	  referen-ekader	  



Hoe benut je het rekenen dat  
elders wordt gedaan? 

Drieslag 



Drieslag rekenen - mbo 





Verschillen met taal 

•  Rekenen in mbo is minder ver dan taal 
 
•  Praktijk is niet altijd doordrenkt van 

rekenen 

•  Grote verschillen tussen opleidingen w.b. 
rekeneisen 



 
 

  

Waar en hoe procenten in de praktijk? 

-  Begrip 

-  Rekenregels 

-  Boven de 100%  

-  Procent als factor: x 1,06 

Terug naar de basis 

Individueel oefenen 







Voorbeeld	  grafimedia	  



Voorbeeld	  Zorg	  en	  Welzijn	  Breed	  



Sport en bewegen 

•  De	  sport-‐	  en	  bewegingsleider/	  sport-‐	  en	  
bewegingscoördinator	  werB	  deelnemers,	  
medewerkers	  en	  vrijwilligers	  of	  stagiaires,	  
organiseert	  accommoda.e,	  faciliteiten,	  
materialen	  en	  middelen,	  verzorgt	  (een	  deel	  
van)	  de	  pr,	  draagt	  bij	  aan	  het	  realiseren	  van	  de	  
financiële	  aspecten,	  zoals	  het	  verkrijgen	  en	  
bewaken	  van	  het	  budget	  en	  werkt	  een	  
wedstrijd-‐,	  toernooischema	  of	  draaiboek	  uit.	  	  



Secretariële beroepen 

•  De	  managementassistent	  vraagt	  verschillende	  
offertes	  aan	  voor	  verschillende	  producten	  en	  
diensten	  ten	  behoeve	  van	  de	  uitvoering	  van	  
een	  of	  meer	  projecten	  (interne	  en	  externe	  
projectmedewerkers/projectleiders,	  
trainingen,	  drukwerk,	  hard-‐	  en	  soBware,	  
leaseauto’s	  enz.),	  vergelijkt	  de	  offertes	  qua	  
prijs	  en	  kwaliteit,	  stelt	  een	  voorstel	  op	  voor	  
de	  projectleider(s).	  



Twee invalshoeken 
Vanuit voorbeeld 
•  Wat doe je in de praktijk 

aan rekenen? 
•  Hoe ziet een rijke 

rekenles er omheen 
eruit? 

•  Wat kun je bieden aan 
oefening of 
ondersteuning? 

 

Vanuit methode 
•  Wat biedt je methode: 

waar in de drieslag is die 
bruikbaar? En hoe? 
–  Opbouw vanuit modellen? 
–  Relatie met burgerschap en 

andere vakken ook 
beroepsgericht? 

–  Rijke rekenopdrachten? 
–  Mogelijkheid voor 

interactieve werkvormen? 
–  Gevarieerd oefenen? 

 



Meningen uitwisselen 

•  Wat  vind je (voor jouw opleiding/sector) 
een positief aspect aan de drieslag 
functioneel rekenen/rekenbewust 
vakonderwijs? 
– Wissel uit 

 
•  Wat zie je als probleem bezwaar? 

– Wissel uit 



Aanpak 

In samenspraak uitwisselen 
•  Wat doet jouw opleiding nu aan rekenen 

en hoe? 
•  Hoe kunt je je rekenonderwijs in de 

toekomst verrijken richting 
drieslagmodel? 



Kenmerken beroepsgericht 
rekenen 

•  Rekenen in KD’s en examenprogramma's vaak 
enigszins verborgen, het is vaak beschreven in 
vakspecifieke termen; 

•  Het gaat meestal om relatief eenvoudig rekenen 
in complexe situaties (veel tekst, tabellen, 
informatie); 

•  In de lagere niveaus zijn zowel de situaties als 
het rekenwerk eenvoudiger dan in de hogere; 



Kenmerken (vervolg) 

•  Rekenen in praktijksituaties (en andere vakken) 
betreft altijd functioneel rekenen in authentieke 
situaties;  

•  In praktijksituaties is rekenen meestal handelend 
(iets meten, aftekenen o.i.d.); 

•  Kennis van vakspecifieke begrippen is in veel 
gevallen nodig. 



De	  rekendocenten	  	  	   	  	  	  	  	  	  Alle	  docenten	  	  	  	  	  	  

•  Zijn	  vakvaardig	  
–  op	  gebied	  van	  vakinhoud	  en	  

didac-ek	  

•  Kunnen	  differen-ëren	  
	  
•  Durven	  methodes	  los	  te	  

laten	  waar	  nodig	  

•  Geven	  ook	  les	  (en	  praten)	  
over	  rekenen	  

	  
•  Ondersteunen	  collega’s	  

•  Herkennen	  en	  gebruiken	  de	  
aanknopingspunten	  voor	  
rekenen	  in	  hun	  eigen	  vak	  
Rekenbewust	  vakonderwijs	  

•  Benoemen	  het	  rekenen	  in	  
wanneer	  dat	  in	  de	  les	  
voorkomt	  

•  Weten	  iets	  over	  de	  aanpak	  en	  
didac-ek	  van	  die	  
rekenonderdelen	  

	  
•  Vinden	  rekenen	  ‘normaal’	  

•  Kunnen	  terugvallen	  op	  experts	  



Voorbeelden	  van	  materiaal	  
RekenVOort    vmbo 



Voorbeeld	  

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

	  



Voorbeeld	  

•  Laat	  lln	  iets	  meenemen	  naar	  rekenles	  en	  
gebruik	  dat.	  Bijv.	  werktekening;	  
mee-nstrument;	  offerte;	  atlas;	  prijslijst;	  
produc-nforma-e;	  …..	  	  



AFSLUITING / HUISWERK 
deel 5 



Wie gaat er meedoen met de 
vervolgcursus? 

•  12 januari 
•  4 februari 
•  18 februari 
•  11 maart 
•  25 maart 



Richting de laatste keer 

•  Twee huiswerk-opdrachten 
•  Certificaat: aanwezigheid + huiswerk 



Huiswerk - 1 
Toetsanalyse 
•  Neem een toets af bij je leerlingen/studenten. Beschrijf/

typeer de toets: 
–  gebruik je een bestaande methodetoets: beschrijf dan in 

hoeverre de opgaven lijken op die van de rekentoets of het COE 
(let op niveau, context, domein etc.) 

of: 
–  maak je zelf een toets of stel je deze samen: onderbouw dan de 

keuze van de opdrachten (vanuit kennis over de domeinen, de 
niveaus en de syllabi, etc.). 

•  Analyseer de resultaten 
–  wat zijn opvallende zaken uit het leerlingwerk (denk aan 

strategieën, modellen, veelgemaakte fouten, .... etc.). 
•  Beschrijf de consequenties voor je onderwijs. 

–  wat ga je aanpassen/doen/laten, etc. 



Huiswerk - 2 
•  Per school/opleiding:  

–  Bereid een presentatie voor over jullie rekenmethode 
(en ander materiaal) 

–  Maximaal 3 sheets en 5 minuten. 
–  Neem materialen mee.  


