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Programma 

1.  Huiswerk 
2.  Drieslag Rekenen 
3.  Uitwisseling didactiek/leerlijn 
4.  Overdracht vmbo-mbo 
5.  Terugblik 
6.  Nazorg en evaluatie 



HUISWERK 
deel 1 



cola-som 

•  relatie met andere vakken 





DRIESLAG REKENEN 
deel 1 



Hoe benut je het rekenen dat  
elders wordt gedaan? 

Drieslag rekenen 
en 

rekenbewust vakonderwijs 



Drieslag rekenen - mbo 



Rekenbewust vakonderwijs 

•  Niet alleen de rekendocent, maar ook 
andere docenten/vakken 

•  beroepsgerichte vakken 
•  avo: economie/aardrijkskunde/ etc. 



Hoe geef je dit vorm? 

•  Rekenen in vmbo/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 



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? 

 



Reflectie op de drieslag 
en rekenbewust vakonderwijs 



Meningen uitwisselen 

•  Wat  vind je een positief aspect aan de 
drieslag functioneel rekenen /rbvo? 

•  Wissel uit 
 
•  Wat zie je als probleem bezwaar? 
•  Wissel uit 



Kan het ook echt? 
Aanknopingspunten 

en voorbeelden 





UITWISSELING 
DIDACTIEK / LEERLIJNEN 

deel 2 



Situatiebeschrijving 

•  Hoe is het rekenen georganiseerd 
– hoeveel uur 
– docenten 
– andere vakken 
– extra ondersteuning 
– methode en andere materialen 

Wissel uit, noteer per school 
•  Sluit dit aan tussen vmbo en mbo 



Reflectie 



Specifieke hulp 

•  Aanpak- of vaardighedenkaarten (de 
vmbo-scholen experimenteren hiermee), 
maar ook posters of fysieke hulpmiddelen; 

•  Officiële hulpmiddelen (kladblaadje, 
rekenmachine, CvE-rekenkaart) 

•  Extra tijd (bijspijkeren, zomerschool, e.d.); 
•  ERWD-maatregelen. 



Didactiek 



Opdracht 

•  Maak 2-3 tallen (vmbo/mbo gemengd) 
•  Zoek in de methode naar vergelijkbare 

onderwerpen: 
– procenten 
– metriek stelsel 

•  Vergelijk de aanpak/opbouw in het boek 
en hoe jullie dit zelf uitleggen. Leg aan 
elkaar uit. 

•  Sluit dit aan? 



Reflectie 



OVERDRACHT VMBO-MBO 
deel 3 



Werkgroep vmbo-mbo 

•  Hoe komen we tot succesvolle 
overdracht? 

•  Hoe gaan we om met zwakke rekenaars? 



Drie aspecten 

•  Overdracht van de leerlingen 

•  Uitwisseling didactische aanpak 

•  Gezamenlijke 
(professionaliserings)bijeenkomsten 







Diacijfer (bijv. Kandinsky) 



Aanbevelingen 

•  Per leerling een eenvoudig 
overdrachtsdocument; 

•  Gebruik gegevens van de verplichte 
rekentoets; 

•  Ga niet nog meer toetsen; 
•  Regel een overdrachtsoverleg (voor de 

'moeilijke gevallen'); 



Activiteit 

Individueel: welke informatie over de 
instromende leerlingen heeft 

u nodig. 
Wissel uit. 



Overdrachts-formulier 

•  Bekijk het voorgestelde formulier  

•  Wat vindt u goed? 
•  Wat kan beter? 
•  Wat mist u? 

•  vmbo: hebben jullie deze informatie? 
•  mbo: wat kun je met deze informatie? 



Doorstroomdocument (+competenties) 
Dyscalculie/dyslexie 
Thuissituatie 
Motivatie 
Thuistaal/moedertaal 
Special Educational Needs 
Wat is er al gedaan aan rrekenen/rekenangst 
2Ftoets (uitgesplitst) + schooladvies 
Examenvrees 
Methode (herhaling van de methode) 
Welke school 
 



•  Taalvaardigheid 
•  Niveau per domein 
•  Digitaal handig ingericht 
•  Trek het breder (taal, rekenen, mvt) 
•  Afstemming in de tijd (januari-mei) 
•  RT-geschiedenis 
•  Zit er nog ruimte bij de leerling 
•  Wil je dit allemaal weten? 



Tijdpad 

•  April, 8 
•  Mei, 9 regiegroep (vmbo-mbo) 
•  Mei, 26, vmbo-mbo in 1 groep samen 
•  In cursusjaar 2014-2015 afstemming 

vmbo-mbo (vastleggen van administratie 
en maatregelen) 

•  In cursusjaar 2015-2016 daadwerkelijke 
invoering overdracht vmbo-mbo rekenen 



basiscursus 

•  5 bijeenkomsten: 
– Referentiekader rekenen 
– Rekendidactiek basisschool 
– Rekendidactiek 2F en 3F 
– Drieslag rekenen en methodegebruik 
– Toetsen 



vervolgcursus 

•  5 bijeenkomsten: 
– Domein getallen (o.a. breuken) 
– Domein getallen (o.a. kommagetallen) 
– Verhoudingen (o.a. procenten) 
– Meten/meetkunde (o.a. metriek stelsel) 
– Verbanden 



NAZORG J EN EVALUATIE 
Deel 5 



Nazorg 

•  Cursuswebsite blijft beschikbaar 
•  Materialenoverzicht voor vmbo en mbo 

beschikbaar 





Invullen evaluatieformulier 



Succes komend seizoen 

•  en tot ziens. 


