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PROGRAMMA 



Programma in vijf 
bijeenkomsten 

1.  Referentiekader rekenen 
– domeinen, niveaus 

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

aansluiting vmbo/mbo 



Programma 

1.  Huiswerk/terugblik 
2.  Toetsing – deel 1 
3.  Presentaties methodegebruik 
4.  Aansluiting vmbo-mbo 
5.  Toetsing – deel 2 
6.  Vijf tips 
7.  Vervolg en evaluatie 



TERUGBLIK EN HUISWERK 
Deel 1 



Drieslag rekenen - mbo 



Huiswerk 
•  Schriftelijke toetsanalyse (inleveren) 

•  Presentatie per school (methodegebruik) 

 
 



Huiswerk – 1 - inleveren 
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. 



REKENTOETSEN EN COE’S 
KADER 

Deel 2 



Officiële toetsing 

•  Centraal Ontwikkelde Examens mbo 
– 2f en 3f 
– ER-toetsen 

•  Verplichte rekentoetsen vmbo 
– 2f toets  
– ER-toets 
– 2a toets (BB) 

•  Digitaal in Cito ExamenTester ->  Facet 
Oefenen: www.oefenen.duo.nl 

•    



Aanbevelingen – 1- 

Commissie Bosker 
– 1 syllabus voor VO en MBO  
– drie periodes per schooljaar  
– herkansen kan op hoger niveau + terugval 
– meer inzage (wel geheimhouding) 
– Entreeopleiding: coe van 2016/2017 
– Doorstroom entrée->mbo 2 volgens BB eisen 
– 2A toets (BB) en ER-toetsen 



Aanbevelingen – 2 - 

Commissie Steur 
– Opklimmende cesuur tot 2019/2020 
– Startend met 4,5, tenzij teveel zakkers 
– Uitslag in vaardigheidsscore (geen cijfer) 
– Rekenen andere positie in slaag/zakregeling 
– Prestaties goed laten volgen 

– Vanaf 2015/2016: vier kansen 





Verwijzingen (zie site) 



PRESENTATIES 
REKENMETHODE 

Deel 3 



Presentaties per school 

Maximaal 3 sheets 
Maximaal 5 minuten 



Vmbo-mbo - groepen 

Bekijk methodes en materiaal 
Bespreek ‘plus en min’ van 

methode 
 



TOETSING – 2-
FOUTENANALYSE 

Deel 4 



examenbladmbo 





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: 22% 





2F VMBO – resultaten in % 



Foutenanalyse (deels) 





Resultaten  



Foutenanalyse (deels) 



Samenvattend 

•  Gemakkelijk: 
– contextloze opgaven 
– opgaven met geldrekenen 

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



AANSLUITING VMBO-MBO 
Deel 5 



Novia Nijmegen 





producten 

•  Overdrachtsformulier 
•  Pilot ermee 



Wissel	  uit	  	  

vmbo:	  wat	  lever	  je	  af?	  Wat	  weet	  je?	  
mbo:	  wat	  krijg	  je	  binnen?	  Wat	  wil	  je	  

weten?	  



Discussiepunten  

•  Toetsen 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,….? 





VIJF TIPS 
Deel 6 



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 

•  Doe elke les een examensom 



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



Certificaten per post 



Evaluatie 
•  Graag het formulier online invullen 



Vragen? 

Dank en tot ziens 


