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programma 

• Meten – in de syllabi 
• Meten - didactische modellen 

– Trappetjes (artikel uit VB special) 

• Meten – didactische problemen 
– Eigen inbreng 
– Problemen van anderen 

• Meten – in de examens 
 



syllabus 

• De kandidaat kent de notatie en betekenis van 
maten en gangbare meetkundige symbolen en 
begrippen en kan deze interpreteren en 
gebruiken; kan maateenheden en 
verschillende vlakke en ruimtelijke 
representaties met elkaar in verband brengen 
en kan afmetingen of grootheden bepalen via 
afpassen, meten, schatten en berekenen.  



Uit syllabus 2F 

• gangbare maateenheden en voorvoegsels 
gebruiken en de juiste maateenheid kiezen in 
de gegeven situatie; 

• schalen van meetinstrumenten aflezen en de 
aanduidingen correct interpreteren; 

• veelvoorkomende maten gebruiken: ze 
vergelijken, ordenen en in elkaar omzetten; 



• rekenen met gangbare maten voor 
grootheden als lengte, oppervlakte, inhoud, 
gewicht, tijd temperatuur, geld en snelheid; 

• afmetingen zoals: afstand, lengte, hoogte, 
omtrek, oppervlakte en inhoud meten, 
schatten of berekenen (eventueel met behulp 
van een gegeven formule of rekenregel) en 
aan elkaar relateren. 



Gangbare maten? 

• Ton    wel/niet  
• Hectare   wel/niet 
• Are   wel/niet 
• Pond   wel/niet 
• Ons   wel/niet 
• Mud   wel/niet 
• CC    wel/niet  



Veelvoorkomend 

• Lengte 
 km – m - (dm)  – cm – mm    

• Inhoud (vloeibaar) 
 kubieke meter - L – dL – cL – mL 

• Gewicht 
 kg – g – mg 
 
   …….en de relaties hiertussen………..  



Didactische modellen 

• Concreet 
– Meetmateriaal (met ‘schaallijn’) 

• maatbeker, liniaal, weegschaal, …. 

• Modelondersteund 
– Getallenlijn 
– Verhoudingstabel (samengestelde maten) 
– Referentiematen 

• Formeel 
– Trappetjes 









Liever niet alleen trapjes 



PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN 
didactiek 



Voorbeeld 1 

 Leerling: nu snap ik eindelijk hoe dat zit met 
die nullen. Als ik moet omrekenen van cm 
naar meter doe ik 2 nullen erbij, kijk: 
1 cm 
 
100 cm = 1 m 
 

Hoe pak je dit aan? 
 
 



Voorbeeld 2 

 Ik snap dat nooit met vierkante meters en zo; 
ik vergeet steeds hoe dat zit met die nullen.  

 
 
Hoe ga je dit uitleggen? 
Hoe geef je de leerling betekenisvol houvast? 
 
 



Voorbeeld 3 

Oppervlakte dat is toch lengte keer breedte? 
 Mijn tafel is 2 meter lang en 75 cm breed dan 

is de oppervlakte toch 150? 
 
Wat doe je? 
Kan dit antwoord ook goed zijn? 



Voorbeeld 4 

• Oppervlakte dat is toch lengte keer breedte: 
Hoe kan een rond terras dan een oppervlakte 
hebben? 

 
Wat ga je doen? 

 



Voorbeeld 5 

• Hoe kan een vierkante meter een rechthoek 
zijn? 
 
 

Bedenk en concrete activiteit om deze  
misvatting te verhelpen. 



Voorbeeld 6 

 
Wat gaat hier mis? Hoe help je deze leerling? 



Voorbeeld 7 

Leerling heeft probleem met rekenen met tijd. 
 
 



Didactische tips 

• Eigen referenties opbouwen 
• Praktisch meten 
• Maten in relatie tot 10-tallig stelsel  

– Gaat altijd om machten van 10 
– Systeem geldt voor gewicht, lengte, inhoud (in 

litermaten) … 
– Inhoudsmaten en oppervlaktematen ‘vierkante’ en 

‘kubieke’ visualiseren 
• Berekenen van oppervlakte en inhoud – via de 

lengtematen 



EXAMENOPGAVEN METEN 
Deel  











Didactische analyse 

• Deel de opgaven in op ‘inhoudelijk onderwerp’ 
• Welke concepten/begrippen komen voor? 
• Deel eventueel daarna in op niveau (2F, 3F) 
Kies  1 of 2 opgaven uit 
• Wat zijn mogelijke struikelblokken voor je 

deelnemers? 
• Welke (didactische) aanpak zou je dan hanteren? 



bespreking 

• Welke opgave koos je en waarom? 
 
 

• Welke didactische tip/aanpak hanteer je?  



Volgende keer 

• 27 mei – meetkunde  (& verbanden) 
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