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PROGRAMMA



Programma in vijf
bijeenkomsten

1. Referentiekader rekenen
– domeinen, niveaus

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



Programma

1. Terugblik
2. Drieslag rekenen
3. Presentaties methodegebruik
4. Aansluiting vmbo-mbo
5. Toetsing
6. Vijf tips
7. Vervolg en evaluatie



TERUGBLIK
Deel 1



Vorige keer

• Probleemaanpak en didactische tips
• Huiswerk:

– Soorten toetsen bekend?
– Presentatie methodegebruik voorbereiden



DRIESLAG (FUNCTIONEEL) 
REKENEN EN RBVO

Deel 2



Hoe benut je het rekenen dat 
elders wordt gedaan?

Drieslag
rbvo



Drieslag rekenen - mbo





RekenBewust VakOnderwijs



Meningen uitwisselen

• Wat  vind je (voor jouw opleiding/school) 
een positief aspect aan de drieslag 
functioneel rekenen/rbvo?

• Wat zie je als probleem of bezwaar?

• Welke oplossingen voor knelpunten zie je?



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



AANSLUITING VMBO-MBO
Deel 4



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,….?



TOETSING
Deel 5



toetsen

2A – 2F – 3F
2A-ER – 2F-ER – 3F-ER



Examenbladmbo.nl
Examenblad.nl



Over toetsing





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/reken
en/didactiekpabo/



Tip 5

• Doe zelf een 2F/3F toets met enkele
collega’s en discussieer er in het team 
over 



VERVOLG EN EVALUATIE
Deel 7



vervolgcursus

• ‘Proeftuin Rekenen’
– 13 januari
– 3 februari
– 2 maart
– 23 maart
– 13 april

• Iets dichter bij de eigen praktijk
• (Huiswerk)opdrachten voor in de klas



Evaluatie
• Graag het formulier online invullen



Vragen?

Dank en tot ziens



FOUTENANALYSES 
reserve



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


