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Activiteit Straatje Leggen 

•  Spel 2-4 spelers 
•  Schud de kaarten en deel uit (tot het op is) 
•  Een straatje = kaarten naast elkaar, van 

klein naar groot 
•  Zie verder spelregels 





Vandaag 

1.  Domein getallen overzicht 
2.  Getallen in leerlijn 
3.  Getallen onderhoud 
4.  Getallen in de methode 
5.  Getallen in examens (ook voor docenten) 
6.  Getallen in het beroep 
7.  Afsluiting 



GETALLEN OVERZICHT 
Deel 1 



overzicht 

•  Getalbegrip 
– Hele getallen, kommagetallen, breuken, 

negatieve getallen 
•  Bewerkingen 

– +,-,x, : , handig rekenen, rekenmachine 

 



Wat moet ermee? 

Zie beschrijving in syllabi 2F en 3F 

•  Contextloze sommen – geen rm 
–  (Handig) Rekenen met eigenschappen 

getallen en bewerkingen 
•  Contextopgaven – wel rm 

– Het ‘rekenwerk’ 
– Meestal in combinatie met andere domeinen 



Stelling 1 

Er bestaan geen functionele 
contextopgaven die alleen 
betrekking hebben  op het 

domein 
Getallen 



Stelling 2 

Het domein Getallen moet in 
het rekenonderwijs op het 
mbo de meeste aandacht 

krijgen 



Stelling 3 

Het domein getallen kan het 
beste worden opgedeeld in 

kleine stukken, zodat er elke les 
aandacht aan wordt besteed 



GETALLEN IN LEERLIJN 
REKENEN 

Deel 2 



Leerlijn rekenen 

•  In opdracht van ROCMN 
•  Gepresenteerd op 5-2-2013 
•  Voor herontwerpteams/ontwikkelaars 

binnen ROCMN. 
•  Inhouden van de vier domeinen toegelicht 

en gepositioneerd   

 



Meten Verhoudinge
n Verbanden Meetkunde 

Getallen 

Getallen Verhoudinge
n 

Meten & 
Meetkunde Verbanden 

Schooljaar 



Keuzes mbt Getallen 

•  Ondersteunend domein (‘taalverzorging’).; 
•  Onderwerpen uit Getallen in andere 

domeinen 
•  Aparte 'onderhoudslijn’  

–  te onderhouden basale vaardigheden (ook1F) 
– onderwerpen die niet zijn gekoppeld 

 
http://www.fisme.science.uu.nl/mbo/rekenen/rocmn/leerlijn/ 

 



GETALLEN IN METHODE 
Deel 3 



Opdracht 

•  Kies breukenopgave die je zeker houdt 
•  Kies breukenopgave die je zeker overslaat 
 
•  In tweetallen bespreken 

•  argumenten uitwisselen 
 
Ook met andere onderdelen van getallen 



GETALLEN ONDERHOUD 
Deel 4 



Onderhoud 

•  Een beperkte groep leerlingen (bb) bij wie 
de rekenvaardigheid laag is; 

•  Een grote groep leerlingen (overige 
richtingen vmbo, havo) bij wie 
vaardigheden onderhouden moeten 
worden; 

•  Een beperkte groep leerlingen (havo, vwo) 
bij wie uitgebouwd kan worden. 



Oefenen, oefenen, oefenen… 

Maar wel…… 
– Constructief  
– Leerzaam 
– Speels 
–  Interactief 
– Kort en vaak 
– Op eigen niveau 

… en daarnaast onderhoud in het gebruik 

 



opdracht 

•  Bedenk of zoek een aantal korte 
activiteiten (10 minuten) voor 
onderhouden van basale vaardigheden uit 
domein getallen 

 
- Zie ook overzicht op onze website 



GETALLEN IN EXAMENS OOK 
VOOR DOCENTEN 

Deel 5 



Rekenen iets eerder in de tijd 

•  toelatingsexamen: 
chr. hogere burgerschool 1944 

•  onderwijzersexamen 1950 









vraagstukken 









ze schreef me: 

•  “ik heb me verbaasd over die sommen. 
Waar werden we mee opgescheept!” 

•  “ Voor het toelatingsexamen had ik een 
10.” 

•  “Of het zinvol was? Wat een sommen!” 



rekenwijzer 

•  Voorbereiding op wiscat toets pabo 

•  http://tm.thiememeulenhoff.nl/
documentenservice/pagina.asp?
pagkey=64880 















Rekentoetstrainer van Malmberg 



GETALLEN IN HET BEROEP 
Deel 6 



Opdracht beveiliging (niv. ¾) 

•  Bruce Springsteen komt 22 juni naar 
Nijmegen. Dit concert wordt op de  
Goffertweide in Nijmegen  gehouden. 

•  Gedurende 8 dagen dien je, met talloze 
collega’s, het concertterrein te bewaken 
van 11 uur ‘s avonds tot 07.00 ‘s 
ochtends. 



Voor de klus krijg  je als 19 
jarige het volgende betaald: 

 
•  Per uur krijg je €10,50 uitbetaald. 
•  Voor de warme maaltijden krijg je een vergoeding  van 
€15,75 (8 maaltijden). 

•  Je logeert in het Mercure hotel op de Campusbaan in 
Nijmegen. De kosten van een overnachting inclusief 
ontbijt zijn: €68,50 per nacht (8 overnachtingen). 

•  Voor de lunch en andere drankjes krijg  €12,50 per dag(8 
dagen). 

•  Voor het laten reinigen van je pak krijg je € 14,95; je 
draagt een pak twee dagen  









opdracht 

•  Zoek zelf voorbeelden van getallen in 
beroep/opleiding 

•  Ga na waar ze in jouw rekenmethode 
passen 

•  Hoe kun je ze inzetten? 



AFSLUITING 
Deel 7 



Drie bijeenkomsten 

1.  Inhoud van het domein getallen 
2.  Breuken en kommagetallen 
3.  Getallen in de rekenmethode en 

examens 





Leervraag 

•  Meer didactische werkvormen 
•  Meer thuisraken in de inhoud van de 

domeinen 
•  Geven van inspirerende rekenlessen 
•  Herkennen van problemen 
•  Herkennen van verschillende 

oplossingsstrategieën 
•  Hoe de koppeling te maken tussen 

rekenen en het beroep 





IJsberg 

 
 
  
 
 



Website 

•  Literatuur 
•  Oefenwebsites 
•  Overig (allerlei verwijzingen) 







Cursus Verhoudingen 

•  Verkenning van het domein 
•  Procenten 



Cursisten 

•  Francisca Beitler 
•  Marian van 

Brandenburg 
•  Hanneke Broere 
•  George Cooke 
•  Frank de Groot 
•  Maaike te Grotenhuis 

•  Josette Heerkens 
•  Rob Obbes 
•  Ronald Riewald 
•  Ankie van der Schrier 
•  Monique Seijsener 
•  Mario Vesters 
•  Sjon de Vries 




