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Programma	  

1.  Huiswerk	  
2.  Procenten	  	  
3.  Thema:	  zwakke	  rekenaars	  
4.  Huiswerk	  



deelnemers	  
•  Olga	  Bakers	  
•  Gert-‐Jan	  van	  den	  Berg	  
•  Freek	  BoeDer	  
•  Marcel	  Broekman	  
•  Elise	  Dekker-‐van	  As	  
•  Peter	  van	  	  Eldonk	  
•  Eduard	  Ernst	  
•  Mohamed	  Fakir	  
•  Marij	  Hensen	  
•  Sabine	  Heusinkveld	  
•  Joop	  van	  den	  Heuvel	  
•  Paula	  Hillenaar	  
•  Henk	  Jansen	  

•  Arjen	  ter	  Keurst	  
•  Niels	  de	  Kruif	  
•  Reinier	  Ligtenberg	  
•  Hanny	  Lintsen	  
•  Henry	  Moorman	  
•  Maria	  de	  Mulder	  
•  Laura	  Nielen	  
•  Moniek	  Oomens	  
•  Ruud	  Sip	  
•  Astrid	  Snel	  
•  Taeke	  Stol	  
•  Don	  Verbiest	  
•  Huib	  van	  der	  Wardt	  
•  Mark	  Weyers	  



•  Leerlijnen	  
•  Methode	  
•  Syllabi	  
•  Toetsing	  
•  Zwakke	  
rekenaars	  

•  Lesopzet	  
•  DifferenDaDe	  

•  Getallen	  
•  Breuken	  
•  Verhoudingen	  

•  Procenten	  

•  Meten	  

•  1	  –	  19/4	  

•  2	  –	  20/5	  
	  

•  3	  –	  10/6	  

•  4	  –	  24/6	  



HUISWERK	  
deel	  1	  



AcDviteit	  -‐	  doorlopend	  

•  Maak	  een	  plan	  voor	  je	  rekenonderwijs	  in	  
seizoen	  2015-‐2016	  
– Hoe	  doe	  je	  het	  nu?	  
– wat	  wil	  je	  houden	  en	  wat	  wil	  je	  veranderen?	  
– Waarover	  twijfel	  je/wil	  je	  uitzoeken?	  
– Welke	  vragen	  heb	  je?	  
– Per	  keer	  een	  specifiek	  domein/thema	  invullen	  

	  
	  



Huiswerk	  voor	  juni	  

•  Ga	  verder	  met	  het	  plan	  voor	  je	  rekenlessen/
jouw	  taak	  voor	  volgend	  jaar	  

•  Inhoudelijk:	  neem	  iets	  op	  over	  verhoudingen	  
en	  examentraining	  

•  Zet	  deze	  in	  de	  dropbox	  in	  je	  eigen	  map	  
	  



Even	  in	  kleine	  groepjes	  

•  De	  aanvullingen	  
(mbt	  examentraining,	  verhoudingen)	  

•  De	  arDkelen	  -‐>	  wat	  haal	  je	  eruit?	  
–  Van	  Merwijk,	  F.	  &	  Lek,	  A.	  (2015).	  Rekentoets	  halen	  in	  het	  vmbo.	  Panama	  Post.	  
–  Wijers,	  M.	  (1990).	  Verhoudingstabellen	  in	  de	  brugklas.	  Nieuwe	  Wiskrant.	  Tijdschri4	  voor	  

Nederlands	  Wiskundeonderwijs,	  10(1),	  57-‐60.	  	  



THEMA	  EN	  REKENINHOUD	  
deel	  3	  



Thema	  en	  rekeninhoud	  

thema	  
•  Zwakke	  rekenaars	  

inhoudelijk	  onderwerp	  
•  Procenten	  



Vorige	  keer	  

•  Verhoudingssommen	  gesorteerd	  

•  Nu:	  inzoomen	  op	  procenten	  



PROCENTEN	  



Wat	  is	  er	  lasDg	  aan	  %?	  
•  met	  procenten	  kan	  je	  niet	  zomaar	  de	  bewerkingen	  
uitvoeren	  zoals	  dat	  bij	  hele	  getallen	  gaat	  	  
–  je	  mag	  bijvoorbeeld	  percentages	  niet	  alDjd	  bij	  elkaar	  
optellen	  

•  het	  onderscheid	  tussen	  absoluut	  en	  relaDef	  
–  Een	  percentage	  is	  alDjd	  een	  percentage	  ergens	  van.	  	  

•  het	  veelgehoorde	  ‘100%	  is	  alles’	  is	  niet	  alDjd	  ‘waar’	  	  
–  er	  komen	  ook	  situaDes	  voor	  waarbij	  percentages	  hoger	  
dan	  100	  voorkomen	  

•  de	  procentenasymmetrie.	  
–  20%	  erbij	  en	  vervolgens	  er	  weer	  af	  levert	  niet	  het	  
beginbedrag	  op	  





Voorbeeldtoets	  2A	  

•  VMBO	  bb,	  MBO	  niveaus	  1	  en	  2	  
•  Net	  gepubliceerd	  
•  Veldraadpleging	  





Veldraadpleging	  



Zwakke	  rekenaars	  en	  procenten	  

•  [filmpje]	  



Welk	  aanpak?	  

•  Hoeveel	  procent	  is	  een	  groep	  van	  58	  
leerlingen	  van,	  in	  totaal,	  160	  leerlingen?	  	  
	  

Andere	  formulering	  
•  58	  van	  de	  160	  leerlingen	  komen	  met	  de	  
scooter.	  Hoeveel	  procent	  is	  dat?	  



Percentages berekenen 
Hoeveel procent is een groep van 58 leerlingen 
van, in totaal, 160 leerlingen?  
  

                                             % 
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Percentages berekenen 
Hoeveel procent is een groep van 58 leerlingen 
van, in totaal, 160 leerlingen?  
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of: 



Percentages berekenen 
Hoeveel procent is een groep van 58 leerlingen 
van, in totaal, 160 leerlingen? 
 

                                                           
 

 
 
 
                                                           

 

aantal leerlingen 160 58 
percentage 100%       …… 



Percentages berekenen 
Hoeveel procent is een groep van 58 leerlingen 
van, in totaal, 160 leerlingen? 
 

                                                             :2 
 

 
 
 
                                                            :2 

 

aantal leerlingen 160 80 58 
percentage 100% 50% …… 



Percentages berekenen 
Hoeveel procent is een groep van 58 leerlingen 
van, in totaal, 160 leerlingen? 
 

                                                           :10 
 

 
 
 
                                                           :10 

 

aantal leerlingen 160 16 58 
percentage 100% 10% …… 



Percentages berekenen 
Hoeveel procent is een groep van 58 leerlingen 
van, in totaal, 160 leerlingen? 
 

                                                            :5 
 

 
 
 
                                                           :5 

 

aantal leerlingen 160 32 58 
percentage 100% 20% …… 



Percentages berekenen 
Hoeveel procent is een groep van 58 leerlingen 
van, in totaal, 160 leerlingen? 
 

                                                          :160 
 

 
 
 
                                                          :160 

 

aantal leerlingen 160 1 58 
percentage 100%      …… 



Percentages berekenen 
Hoeveel procent is een groep van 58 leerlingen 
van, in totaal, 160 leerlingen? 
 

                                                          :160 
 

 
 
 
                                                          :160 

 

aantal leerlingen 160 1 58 
percentage 100%       % …… 160

100



Percentages berekenen 
Hoeveel procent is een groep van 58 leerlingen 
van, in totaal, 160 leerlingen? 
 

                                                          :160 
 

 
 
 
                                                          :160 

 

aantal leerlingen 160     1  58 
percentage 100% 0,625% …… 



Percentages berekenen 
Hoeveel procent is een groep van 58 leerlingen 
van, in totaal, 160 leerlingen? 
 

                                                          :160                x58 
 

 
 
 
                                                          :160 

aantal leerlingen 160     1  58 
percentage 100% 0,625% …… 



Percentages berekenen 
Hoeveel procent is een groep van 58 leerlingen 
van, in totaal, 160 leerlingen? 
 

                                                          :160                x58 
 

 
 
 
                                                          :160               x58 

aantal leerlingen 160     1  58 
percentage 100% 0,625% …… 



Percentages berekenen 
Hoeveel procent is een groep van 58 leerlingen 
van, in totaal, 160 leerlingen? 
 

                                                          :160                x58 
 

 
 
 
                                                          :160               x58 

aantal leerlingen 160     1  58 
percentage 100% 0,625% 36,25% 



 
 

  

 

of: 



Percentages berekenen 
Hoeveel procent is een groep van 58 leerlingen 
van, in totaal, 160 leerlingen? 
 
Letterlijk betekent ‘procent’→‘van de 100’. Dus: 
 

                                                     



Percentages berekenen 
Hoeveel procent is een groep van 58 leerlingen 
van, in totaal, 160 leerlingen? 
 

                                                           
 

 
 
 
                                                           

aantal leerlingen 58  ……. 
totaal aant. lln. 160 100 



Percentages berekenen 
Hoeveel procent is een groep van 58 leerlingen 
van, in totaal, 160 leerlingen? 
 

                                                            :2 
 

 
 
 
                                                            :2 

aantal leerlingen 58 29 …….  
totaal aant. lln. 160 80 100 



Percentages berekenen 
Hoeveel procent is een groep van 58 leerlingen 
van, in totaal, 160 leerlingen? 
 

                                                          :160                 
 

 
 
 
                                                          :160                

aantal leerlingen 58  ……. 
totaal aant. lln. 160 1 100 



Percentages berekenen 
Hoeveel procent is een groep van 58 leerlingen 
van, in totaal, 160 leerlingen? 
 

                                                          :160                 
 

 
 
 
                                                          :160                

aantal leerlingen 58 0,3625  ……. 
totaal aant. lln. 160 1 100 



Percentages berekenen 
Hoeveel procent is een groep van 58 leerlingen 
van, in totaal, 160 leerlingen? 
 

                                                          :160                 
 

 
 
 
                                                          :160               x100 

aantal leerlingen 58 0,3625 ……. 
totaal aant. lln. 160 1 100 



Percentages berekenen 
Hoeveel procent is een groep van 58 leerlingen 
van, in totaal, 160 leerlingen? 
 

                                                          :160               x100 
 

 
 
 
                                                          :160               x100 

aantal leerlingen 58 0,3625  36,25 
totaal aant. lln. 160 1 100 



PROCENTEN	  –OVERZICHT	  	  



Vijf	  onderdelen	  Leerlijn	  

	  
•  OriëntaDe	  en	  ankerpunten	  
•  Verkenning	  procenten	  ‘als	  operator’	  	  

– Visualisering	  
– Gereedschap	  

•  Rekenen	  met	  %	  en	  op	  weg	  naar	  1%-‐regel	  
•  Van	  verhoudingen	  naar	  procenten	  
•  Procenten	  boven	  de	  100%	  en	  als	  factor	  



Aanpak	  (po)	  

•  De	  leerlingen	  ruime	  ervaring	  laten	  opdoen	  
met	  visueel-‐schemaDsch	  weergeven	  van	  
probleemsituaDes;	  

•  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 

 



Verhoudingstabellen	  en	  %	  



AlternaDeve	  tabel	  

ziek	   38	   ?	  

totaal	   950	   1	   100	  

Alternatieve tabel: 
Van verhouding 
naar % (op de 100) 



ZES	  TYPEN	  PROCENTENSOMMEN	  



Passende	  aanpak	  voor	  elk	  type?	  

•  15%	  van	  360	  is	  ……	  
•  15	  is	  …..	  %	  van	  360	  	  
•  360	  is	  15%	  het	  totaal	  is	  ……...	  ?	  

•  15%	  korDng	  op	  €	  360.	  De	  nieuwe	  prijs	  is	  …….	  
•  …	  	  is	  met	  15%	  gegroeid	  tot	  360.	  Eerst	  was	  er	  ...	  
•  Gegroeid	  van	  15	  naar	  360.	  De	  groei	  is	  ……	  %	  



REKENGESPREK	  ZWAKKE	  
REKENAAR	  



opgave	  

Tot	  2012	  stonden	  in	  Nederland	  8700	  
pinautomaten.	  	  In	  2012	  daalde	  dit	  aantal	  met	  11	  
procent.	  In	  NL	  wonen	  16,6	  miljoen	  mensen.	  
Hoeveel	  pinautomaten	  stonden	  er	  eind	  2012	  
per	  10	  duizend	  mensen	  in	  Nederland.	  Rond	  het	  
af	  op	  1	  decimaal.	  



rekengesprek	  

Procentenvoorbeeld	  
video	  



Kenmerken	  (goed)	  rekengesprek	  

•  Aan	  de	  hand	  van	  een	  opgave	  	  
•  Aqasten	  wat	  de	  leerling	  begrijpt	  en	  kan	  
•  Aansluiten	  bij	  aanpak	  student	  (scaffolding)	  

– Hulp	  iets	  verhogen	  -‐>	  check	  -‐>	  ….	  
– Hulp	  iets	  verlagen	  -‐>	  check	  -‐>	  ……	  

•  ……	  



Opgave	  2	  

	  
98	  +	  89	  +	  ...	  =	  204	  



Rekengesprek	  

kale	  sommen	  



Wat	  kan	  er	  fout	  gaan?	  

•  ……	  



HUISWERK	  
deel	  5	  



Huiswerk	  

•  24	  juni:	  
•  Lesopzet	  en	  differenDaDe	  
•  Meten	  

•  Terugkom-‐dag:	  11-‐11	  



Planning	  seizoen	  2015-‐2016	  

mbo 	  	  
•  Techniek	  

(Arjen,	  Marcel,	  Gert-‐Jan,	  Henk)	  
•  Economie	  

(Astrid,	  Paula,	  Ruud,	  Henry,	  Rob,	  
Sjoerd)	  

•  Zorg	  
(Marij,	  Don,	  Taeke,	  Olga)	  

•  Ondersteuning	  
(Maria)	  

•  Boxmeer	  
(Hanny)	  

vmbo	  
•  Mondial	  

(Laura,	  Sabine,	  Joop,	  Peter)	  
•  Kandinsky	  

(Mark,	  Freek)	  
•  KGC	  

(Mohamed)	  
•  NSG	  

(Reinier)	  
•  Pax	  ChrisD	  

(Niels,	  Huib,	  Elise)	  
•  Montessori	  

(Moniek)	  


