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Indeling	  tweede	  bijeenkomst	  

1.  Terugblik	  +	  huiswerk	  
2.  Drieslag	  FuncEoneel	  Rekenen	  
3.  Methode-‐gebruik	  
4.  Toetsing	  
5.  Overig	  



TERUGBLIK	  +	  HUISWERK	  
Deel	  1	  



Vorige	  keer:	  28	  oktober	  





Onderwerpen rekenen primair onderwijs 



IJsberg	  

contextgebonden 

modelondersteund 

formeel 



Cijferen 



 Delen groep 8 



leerlingwerk 

•  Geertje moet even wat opschrijven: 



Opbouw cijferen 



Opbouw cijferen vervolg 



Kolomsgewijs rekenen 

•  Tussenstap naar cijferen 
•  Kenmerk: rekenen met (positie)getallen 

van groot naar klein 



Kolomsgewijs rekenen 

•  Tussenstap naar cijferen 
•  Kenmerk: rekenen met (positie)getallen 

van groot naar klein 



Trek kolomsgewijs af 

•  845 – 382 = 



Deel met happen en ‘gewoon’ 

•  12 / 420 \ 



Huiswerk:	  de	  methode	  

•  Welke	  didacEek	  zit	  erin?	  
•  Is	  er	  variaEe	  in	  rekenmanier:	  kaal,	  context,	  
modellen,	  hoofdrekenen,	  cijferen,	  
rekenmachine...?	  

•  Is	  er	  variaEe	  in	  werkvormen	  (klassengesprek,	  
groepswerk,	  individueel,	  onderzoek,	  oefenen):	  
zit	  dat	  er	  expliciet	  in?	  	  

•  Is	  er	  een	  relaEe	  met	  maatschappij/
burgerschap?	  Met	  sector	  of	  beroep?	  



DRIESLAG	  FUNCTIONEEL	  REKENEN	  
Deel	  2	  



 Landelijk project 
Taalontwikkeling in 
het mbo  

 
 Opdracht: mbo2010  

 
 ITTA  
 11 roc's   
 2007-2009 



Doel Drieslag taal/rekenen 

•  ‘MBO instellingen concrete handvatten 
bieden om actief de achterstanden van 
deelnemers die instromen in het 
beroepsonderwijs weg te kunnen werken, 
vroegtijdig schoolverlaten terug te dringen 
en de doorstroom naar het hoger 
onderwijs te bevorderen.’ 



Geïntegreerd 
met beroepstaken 

 Ondersteuning en oefening 
 Individueel op maat 

 
Rijke rekenlessen of workshops 

structuur & systematiek 
lijn 

versterking 
opbouw repertoire 

 

Praktijk 
docent 

Reken 
docent 

ICT 
rekenspecialist 

RT-er 

handelen 
nuttig gebruiken 

benoemen 

ontwikkelen 
interactie 
reflectie 

basis 
oefenen 

consolideren 



Geïntegreerd 
 

 
Op maat 

 
 

Lessen 
 
 

•  al het rekenen in de 
praktijk 

•  sterke samenhang 
•  valkuil: mogelijk niet alle 

rekendoelen aan bod; 
oefenen komt te los 

Geïntegreerd 
 

 
Op maat 

Lessen 
 
 

 
•  maatwerk en lessen 

vallen samen 
•  valkuil: verband met 

praktijk verdwijnt; rekenen 
wordt individueel 



Succesfactoren	  

•  Betrokkenheid	  van	  het	  management.	  
•  Maak	  een	  Drieslag	  keuze	  en	  maak	  een	  Ejdpad.	  	  
•  Zoek	  bijvoorbeeld	  naar	  aansluiEngspunten	  in	  
het	  dagelijks	  leven	  en	  benut	  de	  terreinen	  van	  
burgerschap.	  	  

•  Iedereen	  in	  de	  instelling	  moet	  rekenen	  



Vervolg	  succesfactoren	  

•  Rekencoach	  of	  -‐	  coördinator	  aanstellen.	  Deze	  
taak	  dient	  voldoende	  gefaciliteerd	  te	  zijn	  om	  
goed	  uitgevoerd	  te	  kunnen	  worden	  	  

•  Maak	  vanaf	  het	  begin	  een	  plan	  om	  te	  
vorderingen	  en	  de	  efficiënEe	  van	  het	  beleid	  te	  
monitoren.	  	  



Brochure	  klaar:	  2	  dec.:	  
Tijd	  voor	  rekenen	  



METHODEGEBRUIK	  
Deel	  3	  



Op	  zijn	  minst	  drie	  methodes	  

•  Deviant:	  Startrekenen	  
•  Malmberg:	  Rekenblokken	  
•  APS:	  Gecijferd	  

•  maar	  ook:	  EIW,	  Rekenen	  voor	  het	  mbo,	  
wiskunde	  BVE,	  etc.	  



Deviant:	  Startrekenen	  



Malmberg:	  Rekenblokken	  



APS:	  Gecijferd	  



Huiswerk:	  bekijk	  je	  rekenmethode	  

•  Didactiek/Drieslag	  
•  Variatie	  
•  Werkvormen	  



Vraag	  1:	  DidacEek/Drieslag	  

•  Welke	  didactiek	  zit	  erin?	  
•  Zijn	  er	  aanknopingspunten	  voor	  de	  
Drieslag	  

•  Is	  er	  een	  relatie	  met	  
maatschappij/burgerschap?	  

•  Met	  sector	  of	  beroep?	  



Vraag	  2:	  VariaEe	  

•  Is	  er	  variatie	  in	  rekenmanier:	  
kaal,	  context,	  modellen,	  
hoofdrekenen,	  cijferen,	  
rekenmachine...?	  



Vraag	  3:	  Werkvormen	  

•  Klassengesprek	  
•  Groepswerk	  
•  Individueel	  
•  Onderzoek	  
•  Oefenen	  
Zit	  dat	  er	  expliciet	  in?	  Kan	  je	  het	  
er	  zelf	  inbrengen?	  



TOETSING	  
Deel	  4	  



vmbo  
•  2F verplicht voor 

alle leerlingen 
•  2S mag als 

streefniveau 
 

•  eindtoets rekenen 
2F bij het examen 

 
 
 

	  

mbo  
•  2F voor mbo 1,2,3 
•  3F voor mbo4 
 
 
•  mbo4 examen 

rekenen 3F 
•  Ook examens voor 

mbo2-3 (2F) 
•  Pilot voor mbo1 
 

 



 
2F  
 

•  maatschappelijk gewenst niveau,  
•  ‘functionele gecijferdheid’  
•  bouwt voort op 1F 
•  te behalen bij verlaten vmbo (vanaf 2014/2015?) 
•  onderhouden of alsnog te behalen in mbo (1), 2 

en 3 (examen 2014/2015) 
 
 

  
 



3F 

•  verplicht niveau voor mbo 4 
 
•  getoetst via centraal ontwikkeld examen 

(2013/2014) 
 
•  3F is een verbreding en toespitsing van 2F 



ZRM Ja/nee? 
•  1,4 : 70 = 
•  5432 : 9 wat is de rest? 
•  500 x 0,25 = 
•  2 ½ : 2 = 
•  Een haring kost €2,50, de nieuwe haring €2,75. 

Hoeveel procent duurder? 
•  6 x 257= 
•  12,01 – 11,97= 
•  0,05 x 0,2 = 
•  De trein vertrekt om 22:42 en komt om 00:36 

aan. Hoelang duurt de reis? 
•  1234 m2 = …. hectare 



Toetsing	  rekenvaardigheden	  

•  Een	  deel	  zit	  al	  in	  de	  prakEjk	  vakken	  	  
•  Een	  deel	  zal	  voorbereiding	  moeten	  zijn	  op	  de	  
verplichte	  rekentoets	  



OVERIG	  
Deel	  5	  



ROC Albeda 
ROC Zadkine 

Graafschap College 
ROC Zeeland 

Mondriaan College 
ROC Twente 

 
 
 

APS 
Freudenthal instituut 

www.fi.uu.nl/mbo/aka 



Rekenwijzer	  AKA	  



Mini-‐games	  



RekenWeb,	  kerstcadeau	  



Nazorg	  

•  7	  december	  ROC	  brede	  rekenbijeenkomst	  

•  Ook:	  allerlei	  methode-‐gebonden	  
bijeenkomsten	  

•  Lid	  worden	  van	  een	  nieuwsbrief	  voor	  ROC	  
docenten	  (www.fi.uu.nl/mbo)	  



tot	  ziens	  

•  Vincent	  Jonker	  

•  v.jonker@uu.nl	  


