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Programma 

1.  Terugblik/huiswerk 
2.  Domein Meten 
3.  Los op 
4.  Domein Meetkunde 
5.  Opdracht meetkunde 
6.  Opgaven kijken 
7.  Huiswerk laatste keer 



HUISWERK 
Deel 1 



Huiswerk 

•  Zoek een meetgetal 
 

•  Maak een ‘som/context’ met een 
referentiemaat 



METEN 
Deel 2 





Belang	  van	  meten	  

•  Vrijwel	  alle	  getallen	  in	  dagelijks	  leven	  zijn	  
meetgetallen	  
– verpakkingen;	  6jd;	  geld;	  weerbericht	  

•  Veel	  dagelijkse	  handelingen	  hebben	  
betrekking	  op	  meten	  
–  Instellen	  apparaten;	  klokkijken	  

•  In	  de	  media	  (bijv.	  sport!)	  veel	  meetgetallen	  



Inhouden meten 

•  Oriëntatie op meten 
•  Lengte 
•  Grootheden en meetinstrumenten 
•  Tijd 
•  Oppervlakte 
•  Metriek maatstelsel 
•  Omtrek, oppervlakte en inhoud 



Meten	  in	  po	  

•  Ordenen	  en	  vergelijken	  (zonder	  maten) 	  	   	   	   	  
	   	  groter	  –	  kleiner	  -‐	  even	  groot	  -‐	  lichter	  -‐	  zwaarder	  	  

•  Gebruik	  van	  natuurlijke	  maten	  
	  	  passen	  –	  handen	  –	  schoenen	  

•  Standaardmaten	  (metriek	  stelsel)	  
–  	   koppelen	  aan	  eigen	  meetreferen6es	  en	  referen6ematen	  
–  	   reconstruc6e	  
–  	  	  	  rela6es	  tussen	  maten	  via	  mee6nstrumenten	  
–  	   rela6es	  tussen	  maten	  en	  voorvoegsels	  -‐>	  metriek	  stelsel	  

•  	  Rekenen	  met	  maten	  
–  	  	  gebaseerd	  op	  begrip	  





Kern	  

•  Maten	  betekenis	  geven	  	  
– een	  deur	  is	  ongeveer	  2	  m	  hoog	  
– hoe	  groot	  is	  een	  decimeter?	  
– zelf	  meten	  

•  Reconstruc6e	  van	  rela6es	  tussen	  maten,	  
	  vanuit	  bekende,	  veelvoorkomende	  rela6es,	  
	  in	  combina6e	  met	  de	  steeds	  terugkerende	  
voorvoegsels	  	  	  



Veelvoorkomend	  

•  Lengte	  
	  km	  –	  m	  –	  cm	  –	  mm	   	   	  	  

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

•  Gewicht	  
	  kg	  –	  g	  –	  mg	  

	  
	   	   	  …….en	  de	  rela*es	  hiertussen………..	  	  





Voorbeeldopgave	  PO	  



voorbeeldopgave	  



Liever	  niet	  alleen	  trapjes	  



PPON: Meten 

Op het gebied van de diverse 
meetvaardigheden blijkt er nauwelijks 
sprake van een systematische ontwikkeling. 
Het vaardigheidsniveau voor het meten van 
lengte, oppervlakte en inhoud is sinds 1987 
nauwelijks veranderd, voor het meten van 
gewicht is er sprake van een positieve 
tendens, terwijl voor het oplossen van 
toepassingsopgaven op het gebied van 
meten zich een negatieve tendens aftekent.  



Toepassingsopgaven 

Meten: toepassingen

Voorbeeldopgaven 1 – 10

Bij voorbeeldopgave 8 moeten de leerlingen
aangeven wat de afmetingen zijn van het stuk
vloerbedekking dat overblijft. De afmetingen
moeten de leerlingen afleiden door gegevens
met elkaar te combineren. Ongeveer de helft
van alle leerlingen die deze opgave gemaakt
hebben, heeft het goede antwoord (1 m bij 2 m

of 2 m bij 1 m) gegeven. Bijna 7 procent van
de leerlingen neemt de afmetingen van de
dichtstbijzijnde zijden over en geeft als
antwoord 3 m bij 4 m of 4 m bij 3 m. Dat veel
leerlingen moeite met dit soort opgaven
hebben, blijkt ook uit het feit dat ruim
15 procent van de leerlingen geen antwoord
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1] Peter heeft een stuk plaat van

onderstaande afmeting nodig.

Uit welke plaat kan hij die zagen?

2]

Welke vereniging ziet haar aantal leden

ieder jaar groeien?

A Voetbalclub Udracht

B De Basketboys

C Tennisclub Udracht

D Zwemclub de Watervlootjes

3] Natalie rijdt met een snelheid van

60 km per uur. 

Hoeveel km legt zij dan in een kwartier

af?

________ km

4]

Wie wint de wedstrijd en in welke tijd?

________ in ________ seconden

5] 250 gram rijst kook je in liter water.

Hoeveel liter water is dan nodig voor

1 kg rijst?

________ liter

6]

Aldo wil groeimest strooien op dit stuk

grond.

Hoeveel pakken groeimest heeft hij

nodig?

______ pakken

7] Plattegrond van een winkel

De totale oppervlakte van de winkel is

800 m2.

Hoeveel ruimte neemt de afdeling

“vleeswaren” in beslag?

________ m2

1
2 8] Plattegrond huiskamer

Dorien koopt een stuk vloerbedekking

van 6 meter bij 4 meter.

Dit stuk vloerbedekking is te groot voor

de huiskamer.

Wat zijn de afmetingen van het stuk dat

overblijft?

________ m bij ________ m

9]

Wat moet achter 7,2 staan?

A cm C m

B cm2 D m2

10]

Charlotte wil van Lunde naar Dolver via

Wintem.

Hoeveel kilometer is dat?

________ kilometer



Meten: toepassingen

Voorbeeldopgaven 1 – 10
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leerlingen moeite met dit soort opgaven
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15 procent van de leerlingen geen antwoord
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Meten: toepassingen

Voorbeeldopgaven 1 1 – 16

gegeven heeft. Voorbeeldopgave 9 vraagt van
de leerlingen aan te geven welke maat bij de
gepresenteerde gegevens hoort. De leerlingen
moeten aangeven of het een lengtemaat of
een oppervlaktemaat moet zijn en daarnaast is
ook de orde van grootte van de maat van
belang (cm2 of m2). Bij voorbeeldopgave 10
wordt met behulp van een schematisch kaartje
de ligging van plaatsen ten opzichte van
elkaar gepresenteerd. Op basis van deze kaart
moeten de leerlingen via het combineren van
gegevens uit een afstandentabel de afstand
tussen twee plaatsen bepalen. Ook bij deze
opgaven heeft ongeveer de helft van de
leerlingen die deze opgave gemaakt hebben,
het goede antwoord 46 gegeven. 12 procent
van de leerlingen heeft 34 als antwoord
gegeven. Zij lezen in de afstandstabel dat de
afstand tussen de twee plaatsen 34 km is,
maar ze hebben uit de andere gegevens niet
de conclusie getrokken dat dat de afstand via
Bolst is.

De percentiel-75 leerling beheerst voorbeeld-
opgaven 1 tot en met 10 goed of bijna goed,
de voorbeeldopgaven 11 tot en met 13 matig
en de voorbeeldopgaven 14 tot en met 16
onvoldoende. Bij voorbeeldopgave 11 moeten
de leerlingen naast een oppervlakteberekening 

(5 x 4 m2 = 20 m2) uitrekenen hoeveel het
voordeel per m2 is (! 59,– – ! 39,– = ! 20,–) en
op basis van deze gegevens hoeveel het totale
voordeel is (20 x ! 20,– = ! 400,–). Voorbeeld-
opgave 12 is een toepassingsopgave waarbij
leerlingen zich moeten voorstellen hoe een
oppervlak van 12 bij 20 meter bedekt kan
worden met banen van 4 meter breed.
Bij voorbeeldopgave 13 moeten de leerlingen
op basis van de gemiddelde snelheid (32 km
per uur) en een tijdsduur (3 uur en 45 minuten)
de gereden afstand bepalen (3 x 32 + 3/4 x 32 =
96 + 24 = 120 km).
Ongeveer eenderde deel van alle leerlingen
die deze opgave gemaakt hebben, heeft het
goede antwoord 120 km gegeven. Dat deze
opgave voor veel leerlingen moeilijk is, blijkt
ook uit het feit dat bijna 20 procent van alle
leerlingen geen antwoord heeft gegeven.
De percentiel-90 leerling beheerst de
voorbeeldopgaven 1 tot en met 13 goed of
vrijwel goed en de voorbeeldopgaven 14 tot
en met 16 matig. De voorbeeldopgaven 14 tot
en met 16 zijn moeilijker toepassingsopgaven.
Bij voorbeeldopgave 14 moeten de leerlingen
aangeven wat de afmetingen worden van de
stukken vloerbedekking die je krijgt als een
stuk van 600 cm lang en 400 cm breed in
4 even grote stukken wordt verdeeld. 

[ 200 ]

11]

Petra krijgt een kurkvloer op haar kamer.

Bruine kurktegels kosten ! 39,– per m2.

Grijze kurktegels kosten ! 59,– per m2.

Hoeveel gulden bespaart Petra als zij de

bruine tegels koopt?

! ________

12]

De vloer is 12 bij 20 meter.

Hoeveel meter zeil van 4 meter breed

moet gekocht worden?

________ meter

13]

De wielrenner heeft 3 uur en 45 minuten

gereden met een gemiddelde snelheid

van 32 km per uur.

Hoe lang was de hele wedstrijd?

________ km

14] Een stuk vloerbedekking is 600 cm

lang en 400 cm breed.

Het wordt op bovenstaande manier in

4 even grote stukken gesneden.

Hoe groot wordt elk stuk?

________ cm bij ________ cm

15]

Op de tekening is te zien dat op enige

afstand van de vijver een hek komt te

staan.

Hoe lang wordt het hek?

________ meter

16] Henri heeft een rechthoekig tuintje

van 16 m2. Om zijn tuin spant hij draad.

Hij heeft 20 meter draad nodig.

Teken dat tuintje in het rooster

hieronder en zet er de maten bij.

kamer van Petra

5 m

4 m



Meten: toepassingen
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van de leerlingen heeft 34 als antwoord
gegeven. Zij lezen in de afstandstabel dat de
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per uur) en een tijdsduur (3 uur en 45 minuten)
de gereden afstand bepalen (3 x 32 + 3/4 x 32 =
96 + 24 = 120 km).
Ongeveer eenderde deel van alle leerlingen
die deze opgave gemaakt hebben, heeft het
goede antwoord 120 km gegeven. Dat deze
opgave voor veel leerlingen moeilijk is, blijkt
ook uit het feit dat bijna 20 procent van alle
leerlingen geen antwoord heeft gegeven.
De percentiel-90 leerling beheerst de
voorbeeldopgaven 1 tot en met 13 goed of
vrijwel goed en de voorbeeldopgaven 14 tot
en met 16 matig. De voorbeeldopgaven 14 tot
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stuk van 600 cm lang en 400 cm breed in
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LOS OP 
deel 3 



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	  ac6viteit	  om	  deze	  	  
misvaYng	  te	  verhelpen.	  



Voorbeeld 6 

 
Wat gaat hier mis? Hoe help je deze leerling? 



Voorbeeld	  7	  

Leerling	  hee[	  probleem	  met	  rekenen	  met	  6jd.	  
	  
	  



MEETKUNDE 
deel 4 



Wikipedia	  



Doel	  van	  meetkundeonderwijs	  

•  Ruimtelijk	  voorstellings-‐	  en	  
redeneervermogen	  ontwikkelen	  

– Waarnemen	  
– Handelen	  
– Verschijnselen	  verklaren	  

•  Oriënteren;	  construeren;	  opereren	  



Referen6ekader	  

•  Onderdeel	  van	  domein	  meten	  &	  meetkunde	  

•  ‘Vreemde	  eend	  in	  de	  bijt’	  

•  Neiging	  snel	  abstract	  te	  worden	  ingevuld	  



Meetkundige	  vormen	  en	  figuren	  

sorteren, bekijken, beschrijven, typeren, openknippen 



Meetkundige	  begrippen	  

•  Poster	  maken	  
•  Woordenlijst	  met	  illustra6es	  maken	  
	  
•  Kaartjes	  met	  woorden	  &	  illustra6es	  (matchen)	  
•  Kaartjes	  met	  woorden	  (omschrijven)	  



Evenwijdig	  
(meetkunde) (van lijnen in een vlak en van 
vlakken onderling) overal even ver van 
elkaar gelegen, zodat zij elkaar, hoe ver 
ook verlengd, nooit kunnen ontmoeten. 
synoniem: parallel 



Coördinaten	  



Routes	  

•  Teken	  (zonder	  woorden)	  route	  van	  
Campusbaan	  naar	  Technasium.	  

	  
•  Vergelijk	  2	  aan	  2	  

– nota6es;	  details;	  natuurgetrouw?;	  schaal?	  
	  

•  Deelnemers	  BPV	  	  
– route	  van	  school	  naar	  stagebedrijf	  
– plagegrond	  van	  bedrijf	  (als	  dat	  mag)	  



OPDRACHT 
deel 5 



Bedenk drie functionele 
activiteiten op het gebied van 

meetkunde 
(niet: meten) 



Ruimtelijk	  voorstellingsvermogen	  

•  Doen	  
– Waar	  stond	  de	  fotograaf?	  
– Doosjes	  maken	  
–  ICT	  bv.	  blokken	  bouwen	  met	  aanzichten	  



Oppervlakte	  en	  inhoud	  

•  Grensvlak	  van	  meten	  en	  meetkunde	  
•  Komt	  veel	  voor	  
•  Tijd	  aan	  besteden	  en	  oefenen	  
•  Zowel	  ‘begrip’	  als	  ‘rekenvaardigheid’	  

	  
	  





Spectaruler 



Meetkunde	  oefenen	  met	  ICT	  

•  Blokken	  bouwen	  en	  nabouwen	  (divers)	  
•  Aanzichten	  raden	  
•  Bouwplaten	  
•  Oppervlakte:	  

– Oppervlakte	  verknippen	  
– Kunstvloer	  
– Oppervlakte	  

•  Loop	  je	  eigen	  route	  



Syllabus/COE	  	  

•  Meten	  belangrijker	  dan	  meetkunde	  
•  Oppervlakte	  &	  inhoud	  op	  het	  grensvlak	  
•  Meetkunde	  

– Begrippen,	  namen	  en	  symbolen	  
–  (Werk)tekeningen	  en	  plagegronden	  interpreteren	  

•  Niet	  zelf	  tekenen	  of	  construeren	  
– Situa6es	  beschrijven	  met	  meetkundige	  begrippen	  
– Aanzichten	  en	  uitslagen	  herkennen,	  gebruiken	  en	  
erover	  redeneren	  (2D	  &	  3D)	  



OPGAVEN KIJKEN 



Voorbeeldopgaven	  2F	  

raar  
plaatje 





paar	  meetkunde	  voorbeelden	  

•  uit	  Startrekenen	  

•  2F,	  meten/meetkunde	  
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nuttige activiteiten in H27 (p.153)  





De meeste modelauto’s hebben 
een schaal van 1:10 

wat is de werkelijke lengte 
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F	  –	  alles	  in	  func6onele	  situa6es	  
•  veelgebruikte	  meetkundige	  begrippen	  en	  namen	  van	  vlakke	  en	  

ruimtelijke	  vormen	  kennen	  &	  gebruiken	  om	  vormen,	  voorwerpen,	  
plaatsen	  in	  de	  ruimte	  en	  routes	  te	  beschrijven;	  veelgebruikte	  
symbolen	  kunnen	  lezen;	  

•  eenvoudige	  werktekeningen	  foto’s	  en	  beschrijvingen	  interpreteren	  
en	  conclusies	  trekken	  over	  objecten	  en	  hun	  plaats	  in	  de	  ruimte	  	  

•  3D	  objecten	  en	  de	  2D	  representa6es	  ervan	  interpreteren	  en	  met	  
elkaar	  in	  verband	  brengen	  	  

•  uitspraken	  doen	  over	  lengte,	  omtrek,	  oppervlakte,	  en	  inhoud	  (ook	  
kunnen	  berekenen)	  en	  in	  zeer	  eenvoudige	  gevallen	  over	  de	  rela6e	  
daartussen	  

•  een	  eenvoudige	  situa6eschets	  maken	  
•  redeneren	  op	  basis	  van	  symmetrie	  en	  eigenschappen	  van	  figuren.	  	  



HUISWERK 
Deel 7 



Huiswerk 

•  Zoek een verband in ‘jouw praktijk’ en laat 
deze zien (een grafiek, een tabel, een 
eenvoudige formule) 

•  Laat zien dat dit verband relevant is voor 
de studenten (dat studenten zich er iets bij 
kunnen voorstellen, omdat ze er in het vak 
mee moeten rekenen bijv.) 


