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Krant 
Eenvijfde van alle gewervelde diersoorten 
wordt met uitsterven bedreigd, en dit 
aantal neemt snel toe. Nog 20 procent 
meer soorten zouden echter gevaar lopen 
als de afgelopen jaren geen 
beschermende maatregelen waren 
genomen. 



Twee groepen 
•  Doet ook de cursus 

rekenen vmbo-mbo 

•  Marij Hensen 
•  Irene Jansen 
•  Lex de Nijs 
•  Willy Otten 
•  Bert Peppelman 
•  Jeanette Verloop 
•  ….. 

•  Doet geen cursus 
rekenen vmbo-mbo 

•  Sjoerd van den Broek 
•  Koos van Erp 
•  Ciska Hubertus 
•  Dirk Megens 
•  Cock van Tol 
•  Don Verbiest 
•  Hans van der Vinne 
•  ……. 



Twee groepen  

•  Cursus rekenen 
vmbo-mbo 

•  Drie bijeenkomsten 
•  4 oktober 2010 
•  8 november 2010 
•  29 november 2010 

•  Cursus rekenen mbo 
voor beginnende 
docenten 

•  Twee bijeenkomsten 

•  28 oktober 2010 
•  25 november 2010 

7 december ROC brede rekenbijeenkomst 



Programma 
Bijeenkomst 1 
•  korte kennismakingsronde 
•  referentiekader in tweetallen (vmbo-mbo en mbo) 
•  didactiek van de basisschool  
•  methodegebruik 

Bijeenkomst 2 
•  drieslag rekenen met diverse aspecten: 
•  relatie met de KD’s 
•  vormgeven van lessen rekenen in het mbo (didactische tips) 
•  toetsing 







Referentiekader rekenen 

Expertgroep doorlopende leerlijnen taal en 
rekenen 



Referentiekader rekenen 

•  leg uit wat het referentiekader inhoudt 
•  (domeinen, niveaus, doel) 
•  betekenis voor mbo 
•  eigen vragen 



nagesprek 

•  Vragen inventariseren 
•  Centraal beantwoorden 
•  Doorschuiven 



Functioneel gebruiken 

Verdiepen 
(formaliseren, generaliseren, abstraheren) 



Waar gaat het om bij rekenen? 

•  Basisvaardigheden 

•  Paraat hebben 

•  Functioneel gebruik 

•  Toepassen 
Tafels tot 10 

Rekenen tot 20 

Splitsingen van 100 

‘Weetjes’ als 4 x 25……. 
……. 



mbo  
•  2F voor mbo 1,2,3 
•  3F voor mbo 4 

•  generiek niveau 

•  3F is verbreding en 
toespitsing van 2F 



Onderscheid 2F en 3F 

•  Complexiteit 
– Van de situatie  

•  meteen duidelijk wat je moet doen  
•  geen overbodige of missende informatie 

– Van het rekenen  
•  In een of beperkt aantal stappen 
•  Geen combinaties uit domein 
•  Eenvoudige getallen (bijv. Alleen veelvoorkomende 

breuken) 



Rekendidactiek 

vanuit het basisonderwijs 



Onderwerpen rekenen PO 



57 + 39 en 42 - 23 

•  Reken beide sommen uit, noteer de 
manier 

•  Doe het nog eens op een andere manier 

•  En nog een keer 





Slimme rijtjes 

•  10 x 17 
•  5 x 17 
•  6 x 17 
•  12 x 17 
•  13 x 17 

Welke strategie van som naar som 
Maak zelf ook een slim rijtje 



 Delen groep 8 



Kaas kost 9,60 per kilo. 
Hoeveel kost 400 gram? 

Op minimaal 2 manieren! 



5% van €1250,- is ……? 



3 : ¼ = 

Mirjam schenkt de  
melk in bekers van ¼ liter 

Een oplossing met de getallenlijn 

0 1 2 3 

¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

1 2 3  4 5  6 7  8  9  10 11 12 bekers 

3 : ¼ =  
betekent dus: hoeveel keer past ¼ in 3 



Wat valt op aan deze 
voorbeelden? 



Afgelopen 30 jaar een verschuiving: 
•  minder aandacht voor formele                        

procedures en rijtjes 
•  meer aandacht voor begripsmatige 

grondslag en inzicht in samenhang 
•  gebruik van contexten en modellen 

(Nieuw Rekenen, groep 
8a, omstreeks 1980) 

(Wis en Reken, groep 8a, 
omstreeks 2010) 



Rekendidactiek  
globaal 

Bijeenkomst 2 - Rekenexpert 

mechanistisch realistisch 
Kaal, betekenisarm 
rekenen 

Contextproblemen 

Blind, niet inzichtelijk Eigen constructies 
belangrijk 

Toepasbaarheid 
verwaarloosd 

Toepassingen 
uitgangspunt 

geen materialen, 
modellen 

Modellen als brug 

Veelal individueel Veel interactief 
onderwijs 

Memoriseren  Automatiseren/ flexibel 
rekenen 



IJsberg 

contextgebonden 

modelondersteund 

formeel 



En voor het mbo? 

Burgerschap 
Beroep/sector 



Wat wilt u uw leerlingen 
meegeven op het gebied van 

rekenen & gecijferdheid? 



Je eigen rekenlessen en -
methode 

•  Wat is/gaat goed? 

•  Wat is/gaat moeizaam? 

•  Wat heb je nodig om zaken te verbeteren; 
om je ideale rekenonderwijs te kunnen 
geven? 



Gecijferdheid 
rekenen uit de krant 



huiswerk 

Bekijk je rekenmethode adhv deze vragen: 
-  Welke didactiek zit erin? 
-  Is er variatie in rekenmanier: kaal, context, modellen, 

hoofdrekenen, cijferen, rekenmachine...? 
-  Is er variatie in werkvormen (klassengesprek, 

groepswerk, individueel, onderzoek, oefenen, ….): zit dat 
er expliciet in? kan je het er zelf inbrengen? 

-  Is er een relatie met maatschappij/burgerschap? Met 
sector of beroep? 

-  ………. 



•  monica wijers, m.wijers@uu.nl 
•  vincent jonker, v.jonker@uu.nl 

•  www.fi.uu.nl/mbo 


