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Programma	  -‐	  Verbanden	  

1.  Achtergronden	  
2.  Opgaven	  en	  ac8viteiten	  
3.  Opgaven	  examens	  en	  didac8ek	  



Huiswerk	  

•  Volgende	  keer	  –	  verbanden	  

•  Zoek	  een	  verband	  in	  jouw	  prak8jk	  en	  laat	  deze	  
zien	  (een	  grafiek,	  een	  tabel,	  een	  eenvoudige	  
formule).	  	  

•  Laat	  zien	  dat	  dit	  verband	  relevant	  is	  voor	  de	  
studenten.	  



ACHTERGROND	  
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kern	  

Het	  gebied	  Verbanden	  gaat	  over	  het	  omgaan	  
met	  tabellen,	  grafieken,	  formules	  en	  vuistregels	  
waarin	  patronen	  of	  verbanden	  weergegeven	  
kunnen	  zijn.	  	  
	  
In	  het	  vo	  zit	  dit	  onderwerp	  op	  het	  grensvlak	  van	  
de	  subdomeinen	  algebra	  en	  
informa8everwerking	  &	  sta8s8ek.	  	  
	  
	  



Algebra/func8es	  





Sta8s8ek/informa8e	  



VoorschriPen/formules	  
RekenvoorschriPen	  (klas	  ½)	  

•  woordformules	  
•  van	  rekenen	  naar	  algebra	  

•  Redeneren	  over	  lineaire	  verbanden	  







Overlap	  met	  Taal	  

•  Informa8e	  achterhalen	  in	  informa8eve	  en	  
instruc8eve	  teksten,	  waaronder	  schema’s,	  
tabellen	  en	  digitale	  bronnen	  	  



onderdelen	  

•  Tabellen	  
– Aflezen	  en	  interpreteren;	  Aanvullen/maken;	  
Verband	  herkennen;	  Inter-‐	  en	  extrapoleren	  

•  Grafieken	  &	  diagrammen	  
– Aflezen	  en	  interpreteren	  (ook	  globaal);	  
combineren;	  	  

•  Formules	  
– Mee	  rekenen	  



PPON:2011	  

•  Verbanden	  (Tabellen	  en	  grafieken)	  
•  Door	  de	  ontwikkelingen	  rond	  de	  
referen8eniveaus	  uitgebreid	  met	  enkele	  
opgaven	  over	  patronen.	  

•  In	  de	  periode	  2004-‐2011	  is	  een	  duidelijk	  
posi8ef	  effect	  te	  zien.	  



OPGAVEN	  EN	  ACTIVITEITEN	  
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Leerachterstanden	  

Is	  de	  LA	  groter	  dan	  0,5	  voor	  twee	  van	  de	  vier	  onderdelen,	  
waarvan	  minimaal	  één	  onderdeel	  Inzichtelijk	  rekenen	  of	  
Begrijpend	  lezen	  is,	  dan	  voldoet	  uw	  kind	  aan	  de	  
leerachterstandencriteria	  voor	  prak@jkonderwijs	  (bron:	  cito).	  
	  
Welke	  leerling	  komt	  in	  aanmerking	  voor	  het	  prak8jkonderwijs?	  



•  Waar	  gaat	  deze	  tabel	  over?	  
•  Wat	  voor	  grafiek	  kun	  je	  hierbij	  maken?	  
•  Wat	  kun	  je	  er	  voor	  berekeningen	  bij	  maken?	  



Bedenk	  een	  vraag	  passend	  binnen	  het	  domein	  
verbanden	  over	  deze	  staafgrafiek.	  



•  Waar	  gaan	  deze	  grafieken	  over?	  Wat	  is	  het	  voor	  soort?	  
•  Welke	  vraag	  kun	  je	  hierbij	  stellen?	  



De	  temperatuur	  van	  het	  zeewater	  zal	  in	  augustus	  2011	  warmer	  
worden	  dan	  in	  2007,	  maar	  zal	  de	  piek	  van	  2006	  niet	  halen.	  	  	  
•  Welke	  waarden	  kan	  de	  maximale	  temperatuur	  hebben?	  



In	  deze	  grafiek	  staat	  het	  verband	  tussen	  8jd	  en	  
afstand	  die	  een	  stadsbus	  aflegt	  tussen	  twee	  
haltes	  die	  500	  meter	  van	  elkaar	  afliggen.	  
	  

Vertel	  het	  verhaal	  van	  deze	  rit.	  



Welke	  grafiek	  past	  bij:	  een	  vast	  bedrag	  voor	  onbeperkt	  
internet?	  



•  Hoe	  hoog	  is	  een	  stapel	  van	  10	  borden?	  
	  
•  Als	  je	  het	  aantal	  borden	  in	  de	  stapel	  weet,	  hoe	  kun	  je	  dan	  

de	  hoogte	  van	  de	  stapel	  berekenen?	  Geef	  een	  
rekenvoorschriP	  of	  een	  formule.	  	  

Een	  stapel	  van	  4	  borden	  is	  4,6	  cm	  hoog	  	  
en	  een	  stapel	  van	  7	  borden	  is	  6,4	  cm	  hoog.	  



OPGAVEN	  EXAMENS	  EN	  DIDACTIEK	  
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In	  tweetallen	  

Maak	  overzicht	  aan	  de	  hand	  van	  opgaven	  
van	  inhouden	  domein	  Verbanden	  

Kies	  een	  opgave	  voor	  didac8sche	  analyse	  
	  



Func8onele	  aspecten	  van	  verbanden	  	  

•  Diverse	  soorten	  grafieken	  en	  diagrammen	  
interpreteren	  (bv	  krant);	  

•  Tabellen	  gebruiken	  (zowel	  aflezen	  als	  
interpreteren);	  

•  Vuistregels	  gebruiken	  –	  vaak	  als	  
rekenvoorschriP.	  	  



over	  verbanden	  

•  In	  examens	  verbanden	  vaak	  verweven	  met	  
andere	  domeinen	  	  
– Verhoudingen:	  als	  het	  om	  rekenvragen	  met	  ‘per’	  
gaat;	  

– Getallen:	  als	  het	  alleen	  aflezen	  van	  waarden	  uit	  
tabel	  betreP;	  

•  In	  beide	  gevallen	  hierboven	  is	  het	  andere	  
domein	  leidend	  



Didac8ek	  grafieken	  &	  diagrammen	  

•  Het	  gaat	  met	  name	  om	  aflezen	  en	  
interpreteren,	  daarbij:	  
– aandacht	  besteden	  aan	  assen	  (grootheden,	  
eenheid,	  schaalverdeling)	  

– eventueel:	  ook	  eens	  laten	  maken	  (bij	  tabel)!	  
– ook	  globaal	  beschrijven	  in	  termen	  van	  verband:	  
	   	   	  ‘als	  ……	  toeneemt	  …….	  s8jgt	  ….’	  

–  taal	  is	  van	  belang	  



TOT	  SLOT	  
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Meetkunde	  en	  Verbanden	  

•  In	  examen	  komen	  opgaven	  in	  de	  volgende	  
verhouding	  voor:	  
G	  :	  V	  :	  M/M	  :	  Verb	  =	  3	  :	  3	  :	  2	  :	  2	  

•  Gebruik	  meetkunde	  en	  verbanden	  voor	  
mo8va8e	  


