
Cursus Rekencoach 

Voorjaar 2011 
derde bijeenkomst, 12 mei  

 
Margriet Philipsen, Interstudie NDO 

Monica Wijers, Vincent Jonker, Freudenthal Instituut 
 



Contact 
•  Vakinhoud 

– Vincent Jonker, v.jonker@uu.nl  
– Monica Wijers, m.wijers@uu.nl 

•  Coaching 
– Margriet Philipsen, 

margriet.philipsen@interstudie-ndo.nl 
•  Intern 

– Albert Melskens, 
a.melskens@roc-nijmegen.nl 

– Marcel Broekman 
m.broekman@roc-nijmegen.nl 



Deelnemers 

•  Han Acke 
•  Erik Benders  
•  Marcel Broekman 
•  Lorna Doran 
•  Fedde Foppes 
•  Marij Hensen 
•  Henk Jansen 
•  Irene Jansen 
•  Yusuf Kocayoruk 

•  Ricky Lenkens 
•  Rob van Loo  
•  Stef Merkus 
•  Willy Otten 
•  Bert Peppelman 
•  Ruud Sip 
•  Jos Smeets 
•  Take Stol 
•  Fia Voerman   



Cursus van vier bijeenkomsten 

•  do. 17 februari 
17.00 – 19.30 

•  14 maart 
17.00 – 19.30 

•  12 mei 
17.00 – 19.30 

•  30 juni  
 17.00 – 19.30  



coaches 

•  Zijn op de hoogte van inhoud en 
vakdidactiek 

•  Geven ondersteuning aan collega’s 



Programma 12 mei 

•  Huiswerk 
•  Vakinhoud: domein verhoudingen 

– Verhoudingstabel 
Pauze  
•  Coaching 

–  ... 
•  Vooruitblik en huiswerk 



HUISWERK 
deel 1 



hoofdrekenpracticum 

Op eigen niveau, met opgaven als: 
– 0,125 x 0,75 x 4 x 8 = 
– 18 % van Euro 200,- = 
– 55 x 18 = 

 Gericht op gebruik getalbegrip en handige 
strategieen  

 
•  Eventueel: uitwerkingen van leerlingen 



verhoudingen 

•  waar zitten verhoudingen en procenten in 
het beroepsgerichte deel? 

 



VAKINHOUD: 
DOMEIN VERHOUDINGEN 

deel 2 



Onderwerpen rekenen PO 



Voorbeeld uit PO 

300 gram rijst voor 4 personen, hoeveel 
rijst is nodig voor 6 personen? 
 
 



Voorbeeld 
grafimedia 

	  Y	  (g)	   12,5	   …..	   2	  

TW	  (g)	   87,5	   …….	   14	  

Totaal	  (g)	   100	   50	   300	   16	  



Leerlijnen in domein 
verhoudingen 

Zie: www.rekenlijn.nl 
 



Leerlijnen 4-14 

www.rekenlijn.nl 



Verhoudingsproblemen oplossen 

•  Verhoudingsproblemen oplossen met 
ankerpunten 

•  Verhoudingstabel gebruiken 
•  Verhoudingen vergelijken 
•  Werken met de vermenigvuldigfactor 



Procenten 

•  Introductie, ankerpunten 
•  Rekenen met procenten 
•  Renenen met de rekenmachine 



Samenhang 

•  Breuken, Procenten en Verhoudingen in 
samenhang 



verhoudingstabel 



verhoudingstabel 

•  De verhoudingstabel is een hulpmiddel bij 
het rekenen met verhoudingen 

•  Er wordt voortgebouwd op de strook en de 
dubbele getallenlijn. 

•  Introductie in het basisonderwijs.  
•  Veel gebruikt in de wiskundelessen. 









Voorbeelden 





Maak c met behulp van tabellen 



Maak met een verh tabel 
a. 12 pennen kosten 9 euro hoeveel 
kosten 18 pennen? 
 
b. 300 gram kaas kost € 4,20. Hoeveel 
gram kaas krijg je voor € 7,75 
 

NB. deze kan ook handig via 6 





Activiteit 

rekenVOort 



Problemen met verhoudingstabel 

•  In de boeken staat de verhoudingstabel 
voorgedrukt en deels ingevuld 

•  Verhoudingstabel is vaak een rijtje sommen: ‘vul 
de tabel in’ 

•  De tabel is verworden tot doel ipv middel (focus 
ligt op receptmatig invullen van de tabel) 

•  Middel is onbekend bij docenten andere vakken 
•  Men veronderstelt (vo, mbo) dat leerlingen al 

vaardig zijn met het gebruik van de tabel 



Pluspunten verhoudingstabel 

•  Helpt bij structureren probleem en 
oplossingsproces 

•  Ondersteunt het handig (hoofd)rekenen 
•  Inzichtelijker dan kruisproduct  
•  Is breed inzetbaar 
•  Maakt samenhang duidelijk 

– Binnen rekenen  
– Tussen vakken 

•  Kan op agenda van docentenoverleg 



Aandachtspunten 

•  Verhoudingstabel is middel, dus 
– Moet het nut duidelijk zijn 
– Moet er aandacht zijn voor: waar je dit middel 

inzet en hoe je het gebruikt (dat moet je leren) 
– Moet het ook als middel gebruikt worden 

•  Niet alles hoeft/moet met de 
verhoudingstabel (gestructureerd noteren 
kan ook) 



Twee vormen bij procenten 

16 van de 20 leerlingen hebben een 
voldoende hoeveel % is dat? 



Afrond-effecten 



Niet elke tabel is een 
verhoudingstabel 



Referentiekader 

verhoudingen 



Notatie, taal en betekenis 



Met elkaar in verband brengen 



Gebruiken 



Voorbeelden van opgaven 

uit prototypes 
2F en 3F  



cve prototype 2F 



cve prototype 2F 



cve, prototype 3F 



COACHING 
deel 3 



Huiswerk 
 

•  Meten/Meetkunde: beschrijf een meetkunde-
activiteit die jij met 1 of enkele leerlingen uitvoert 
en beschrijf het verloop  

•  Verbanden: neem een opgave mee uit domein 
verbanden op niveau 2F en op niveau 3F 


