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Brandstofprijzen 

http://www.nu.nl/brandstof/index.html 
 



Programma in vijf 
bijeenkomsten 

1.  Referentiekader rekenen 
– domeinen, niveaus 

2.  Rekendidactiek, basisschool 
3.  Rekendidactiek, 2F en 3F 
4.  Drieslag rekenen, methodegebruik 
5.  Toetsen 



in de cursus 

•  Richelin Dijksteel-
Sorel 

•  Marlies Fliervoet 
•  Wilma Govers-

Zwitserloot 
•  Hans Hendriks 
•  Jeroen Langenhuizen 
•  Heleen van der 

Linden 

•  Maria de Mulder 
•  Marcel Peeters 
•  Bert Reilink 
•  Edith Slurink-Grosz 
•  Maria Toonen 
•  Jacques Verhaegh 
•  Frans Winnemuller 



Programma 

1.  Terugblik en huiswerk 
2.  Vier domeinen 
3.  Beroepspraktijkvorming 
4.  Methode 
5.  Afsluiting 



TERUGBLIK EN HUISWERK 
deel 1 



Huiswerk 
– Ga in de eigen opleiding op zoek naar 

voorbeelden van of aanknopingspunten voor 
rekenen. Denk bijvoorbeeld aan: 

•  Kwalificatiedossier 
•  Gesprek met docent andere (praktijk)vakken 
•  Situatie in praktijklokaal of bij ander vak (maak bijv. foto)  
•  Een ‘ding’ uit de opleiding uit ander vak: werktekening, tabel, 

meetinstrument ..... 

– Neem voorbeeld(en) volgende keer mee 



N.a.v. het huiswerk 

•  Ga je er ook iets mee doen? 

(met het feit dat rekenen ook op andere 
plekken zit, anders dan in de rekenmethode) 



VIER DOMEINEN 
deel 2 



Dus: 



Opdracht 

•  Zoek een opgave uit Startrekenen die erg 
slecht ging (bij de leerlingen, bij jou) 
 

•  Zoek een opgave die erg goed ging 
 

•  Doe een voorspelling waar deze opgave al 
eerder is aangeboden (in po, vo) 















•  Bron: CSE Economie 2010-1, vmbo bb 



Aantal voorbeelden uit 3F 



•  99 x 75 
•  3 x 3,4 (1 decimaal nauwkeurig) 
•  15,15 : 3 ( 2decimalen nauwkeurig) 
•  8 + 12 : 4 x 2 
•  ¼ x 260 







INTERMEZZO: 
BEROEPSPRAKTIJKVORMING 

deel 3 







563 enquetes 



563 enquetes 

•  is dat voldoende 
•  hoeveel hadden het er kunnen zijn 





•  ‘Rekenen werd op het niveau van groep 
4 gegeven. Daardoor ging de groep ook 
tegenwerken. 

•  Muzisch was alleen maar knutseldozen 
maken, en dat verwacht ik niet op een 
niveau 4 mbo-opleiding.’ 

Student sociaal agogisch werk aan het 
ROC Gilde opleidingen in Venray 





METHODE 
deel 4 



Wat	  kan	  je	  zelf	  doen	  
met	  je	  methode?	  

	  
Focus	  op	  de	  kernbegrippen!	  

Start	  samen	  
Daarna	  gedifferen>eerd	  



Inbreng	  van	  leerlingen	  

•  Eigen	  rekenervaringen	  -‐	  verleden	  
•  Andere	  vakken	  of	  programma’s	  
•  Ac>viteiten	  waar	  ‘gecijferdheid’	  bij	  nodig	  is	  

– Geld	  
– Vakan>e	  
– Vervoer	  
	  



Rekenen	  ‘verplaatsen’ 	  

•  Naar	  prak>jklokaal	  
•  Naar	  burgerschap	  
•  Naar	  ander	  vak	  
•  Naar	  een	  projectweek	  
•  Naar	  de	  stage	  (BPV)	  
•  Naar	  een	  rekendag	  
•  Naar	  buiten	  

Ga zelf 
mee ! 



Ga	  eens	  buiten	  het	  boekje	  



spelletje van deze keer 

•  oppervlakte verknippen 

•  http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00463/toepassing_rekenweb.html 



AFSLUITING / HUISWERK 
deel 5 



Drieslag rekenen - mbo 



Huiswerk 
•  Maak een alternatieve opgave 

 
bij het onderwerp dat zo slecht ging 
 
in je methode 
 
(en maak een aanwijzing voor je collega) 


