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Lang leve Ties! 







NOS peilingwijzer 



Programma 

1.  Terugblik/huiswerk 
2.  Domein Verhoudingen 
3.  Huiswerk 



HUISWERK 
Deel 1 



Zoek een percentage 

•  in je opleiding 
•  in je lokaal 
•  in de school 
•  ergens 



DOMEIN VERHOUDINGEN 
Deel 2 



Verhoudingen	  

Waar/hoe komen verhoudingen 
voor? Welke termen en notaties 

worden gebruikt om verhoudingen 
aan te geven? 



Verhoudingen 

 Hoeveel kcal bevat 100 
gram? 

75% van 1200  

1 op de 5 Nederlanders 
heeft slaapproblemen 



Soorten	  situa0es	  	  

•  Zoveel-‐per-‐zoveel	  
– Gebonden	  grootheden	  

•  Veranderen	  van	  maten	  
–  Inwisselen	  binnen	  zelfde	  grootheid	  

•  Mengsels,	  frac0es,	  percentages	  
–  twee	  of	  meer	  hoeveelheden	  binnen	  een	  geheel	  

•  Samengestelde	  grootheden	  
– Eén	  getal	  interpreteren	  als	  verhouding	  



Taal van verhoudingen 

•  www.wiskundeonderwijs.nl 

•  'van de', 'op de', 'per' 



Verhoudingen als domein 

•  Dit domein omvat veel (maatschappelijke) 
toepassingsproblemen 
 

•  Begrip = relatie tussen verschillende 
beschrijvingen (procent, verhouding, 
breuk) en modellen 

•  Begrip inzetten bij oplossen van 
verhoudingsvraagstukken. 



Voorbeeld uit PO 
300 gram rijst voor 4 personen, hoeveel rijst is nodig voor  
6 personen? 
 



Lijn	  in	  verhoudingen	  





Nut van verhoudingsgewijs 
rekenen 

 

 
 
 
 
Waarom niet 10 euro korting? 



Nut (2)  

Wie is de beste  
sommenmaker? 



Aanpak	  (po)	  

•  De	  leerlingen	  ruime	  ervaring	  laten	  opdoen	  
met	  visueel-‐schema0sch	  weergeven	  van	  
probleemsitua0es;	  

•  Op	  basis	  daarvan	  modellen	  introduceren	  die	  
het	  oplossingsproces	  kunnen	  ondersteunen,	  
dit	  zijn	  strook	  en	  getallenlijn;	  

•  De	  verhoudingstabel	  op	  basis	  van	  het	  werken	  
met	  deze	  modellen	  introduceren	  als	  een	  
handig	  rekenschema.	  





Modellen 

 



VERHOUDINGSTABEL 
Deel  



Voorbeeld	  van	  vergelijken	  



verhoudingstabel	  

Denkmodel  
Kladblaadje 

Handig rekenen 



Dubbele	  getallenlijn	  



Van	  systema0sch	  noteren	  naar	  
tabel	  

Gewicht	  (g)	   500	   1000	   2000	   200	   100	   50	   250	  

Prijs	  (€)	   4	   8	   16	   1,60	   0,80	   0,40	   2,00	  



Rekenmanieren	  

ziek 38 ? 

totaal 950 1 100 



Problemen met verhoudingstabel 

•  In de boeken staat de verhoudingstabel 
voorgedrukt en deels ingevuld 

•  Verhoudingstabel is vaak een rijtje sommen: ‘vul 
de tabel in’ 

•  De tabel is verworden tot doel ipv middel (focus 
ligt op receptmatig invullen van de tabel) 

•  Middel is onbekend bij docenten andere vakken 
•  Men veronderstelt (vo, mbo) dat leerlingen al 

vaardig zijn met het gebruik van de tabel 



Pluspunten verhoudingstabel 

•  Helpt bij structureren probleem en 
oplossingsproces 

•  Ondersteunt het handig (hoofd)rekenen 
•  Inzichtelijker dan kruisproduct  
•  Is breed inzetbaar 
•  Maakt samenhang duidelijk 

– Binnen rekenen  
– Tussen vakken 

•  Kan op agenda van docentenoverleg 



PROCENTEN 
Deel  



Begrip	  

•  Wat	  zijn	  procenten/percentages?	  
•  Waar	  komen	  ze	  voor?	  
•  Waar/hoe	  worden	  ze	  gebruikt?	  Waarom/
waarvoor	  zijn	  ze	  handig?	  

•  Nota0e	  en	  uitspraak	  



Vijf onderdelen 

 
•  Oriëntatie en ankerpunten 
•  Verkenning procenten ‘als operator’  
•  Rekenen met % en op weg naar 1%-regel 
•  Van verhoudingen naar procenten 
•  Procenten boven de 100% en als factor 







Procentenstrook*	  



60% van € 350 



Bereken 5% van €1250,- 





WERK VAN LEERLINGEN/
STUDENTEN 



I-pad 



Fietsen IJmuiden 

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



Aardbeienjam 

Hoeveel suiker en geleipoeder heb je nodig  
als je jam wilt maken van 2 kg  vruchten 
 
 
…… gram suiker 
 
……. zakjes geleipoeder 



PROCENTEN EN 
VERHOUDINGEN IN DE 
METHODE 



Didac0sche	  vragen	  (bij	  je	  methode)	  
•  Is er aandacht voor begripsvorming? 
•  Is er steun van betekenisvolle contexten? 
•  Is er aandacht voor betekenisverlening? 
•  Worden er visuele modellen gebruikt? 
•  Is er aandacht voor schematiseren? 
•  Worden er procedures aangeleerd of opgehaald? 
•  Is er ruimte voor verschillende aanpakken? 
•  Wordt er aandacht besteed aan verstandig en efficient 

gebruik van de rekenmachine? 
•  Komen er functionele toepassingen voor? 
•  Is er rijke oefening? 
•  Is er aandacht voor reflectie op procedures en 

antwoorden? 
 



HUISWERK 
Deel  



Huiswerk 

•  Zoek een verband in ‘jouw praktijk’ en laat 
deze zien (een grafiek, een tabel, een 
eenvoudige formule) 

•  Laat zien dat dit verband relevant is voor 
de studenten (dat studenten zich er iets bij 
kunnen voorstellen, omdat ze er in het vak 
mee moeten rekenen bijv.) 



Schrijf alvast in je agenda 

•  wo. 19 maart (bijeenkomst 3) 
•  di. 8 april: ROC 17:00-20:00 kenniskring 

rekenen: o.a. "beroepsgericht rekenen" 
•  wo. 9 april (bijeenkomst 4) 
•  wo. 14 mei (bijeenkomst 5) 
•  in mei: rekencoördinatoren vmbo-scholen 

en van roc nijmegen: overdracht vmbo-
mbo (incl. protocol ERWD) 


