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1. Algemeen 

  

Voor rekenen-wiskunde zijn in 2006 voor het basisonderwijs 11 kerndoelen geformuleerd (zie 

www.slo.nl). De kerndoelen geven geen beheersingsniveau aan. Het zijn aanbodsdoelen. De Commissie 

Meijerink  heeft  in  het  rapport  ‘Over  de  drempels  met  taal en rekenen’  (2008)  referentieniveaus  

geformuleerd voor rekenen en taal, voor de overgangen van de verschillende schooltypes. Dit met als 

doel de drempels tussen verschillende schooltypes te slechten en de kwaliteit van de leeropbrengsten te 

verhogen. Voor het basisonderwijs zijn voor rekenen twee referentieniveaus beschreven; het 

fundamenteel niveau (1F) en het streefniveau (1S). 1F is het niveau dat alle kinderen aan het eind van de 

basisschool moeten bereiken. Het betreft hier dus beheersingsdoelen, die kinderen echt moeten 

bereiken (voor 80% beheersen), dus niet alleen maar aangeboden moeten krijgen. Het referentieniveau 

1F omvat de kerndoelen uit 2006. 1S is een uitdagend perspectief voor leerlingen die meer aankunnen. 

Niveau 1F past bij leerlingen die na de basisschool naar VMBO bk gaan, niveau 1S bij leerlingen die 

doorstromen naar vmbo gl/tl, HAVO of VWO.  Figuur 1. De referentieniveaus verdeeld in de 

fundamentele niveaus en de streefniveaus (Meijerink, 2008).  

 

Figuur 1. De referentieniveaus verdeeld en  gekoppeld aan het onderwijsstelsel (Meijerink, 2008).  
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2. Strategieën  

 

Zwakke rekenaars raken in de war als zij een bepaald type som eerst op de ene en later op een andere 

manier moeten oplossen. Het is belangrijk dat scholen, in een dergelijk geval, een duidelijke keuze 

maken voor een basisstrategie die altijd werkt en iedere leerling moet beheersen. Sterkere rekenaars 

krijgen natuurlijk ook andere strategieën aangeboden en moeten uitgedaagd worden om handig te 

rekenen (slimme volgorde, compenseren, splitsen, verdubbelen/halveren e.d.). Maar als het een keer 

niet handig lukt met een bepaald type opgave, dan kan altijd teruggegrepen worden naar de  

basisstrategie.  

In dit hoofdstuk doen we aanbevelingen voor de basisstrategieën van de belangrijkste bewerkingen voor 

cijfermatig rekenen, uit het hoofd en op papier, zoals aangeleerd in groep 8. Het spreekt vanzelf dat een 

keuze voor een bepaalde strategie, een keuze is van het hele team in de basisschool, alleen dan kan er 

sprake zijn van doorlopende leerlijnen vanaf groep 1. Zie voor de opbouw bijvoorbeeld www.rekenlijn.nl. 

We gaan uit van de (chrono)logische lijn PO -> VO, dus van de rekenmodellen in het PO.  

 

De belangrijkste vormen en bewerkingen:  

1. Getallen; optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, gehele getallen, breuken, gemengde 

getallen,  decimale getallen (kommagetallen), getallenlijn  

2. Verhoudingen; tabellen, breuken, procenten  

3. Meten en meetkunde;  lengte, oppervlakte, inhoud (metriek stelsel), tijd, geld, gewicht, 

temperatuur  

4. Verbanden; tabellen, grafieken, diagrammen  

5. Berekeningen opschrijven 
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  (  )   
 x  :  

+   - 
 

3. Getallen en bewerkingen 

 

3.1.  Automatiseren en  onderhouden van de basisbewerkingen 

Veel zwakke rekenaars hebben geheugenproblemen. Het duurt bij hen vaak langer voor bepaalde 

rekenvaardigheden geautomatiseerd worden. Automatisering van de tafels van vermenigvuldiging en 

rekenen tot honderd kan wel twee jaar kosten. Vervolgens is het erg belangrijk dat hier blijvend 

aandacht voor is. Bij onvoldoende aandacht zakken eenmaal verworven vaardigheden snel weer weg 

(Gelderblom, 2008). Dat betekent dat het onderhouden van de basisbewerkingen niet stopt aan het 

einde van groep 6, maar structureel doorgaat op basisschool  en het VO. 

Het is aan te bevelen om met zwakke rekenaars regelmatig de eenvoudige breuken te oefenen. Ook deze 

als kommagetal noteren, te oefenen. Het gaat hier om de breuken;  , , , , ,   𝑒𝑛 . 
Daarnaast moet er aandacht blijven voor de notaties en het opschrijven van bewerkingen. 

 

3.2  De volgorde van de bewerkingen 

De volgorde bij rekenen kun je onthouden aan de hand van de volgende regels: 

1. Wat tussen haakjes staat  

2. Vermenigvuldigen en Delen  

3. Optellen en Aftrekken  

  

Wat hoger staat heeft voorrang op wat lager staat, dus vermenigvuldigen gaat vóór aftrekken.  

Voorbeeld:  10 – 4 x 2 =  

 10 – 8 = 2  

 

Wat op dezelfde hoogte staat heeft geen voorrang op elkaar, dus vermenigvuldigen gaat niet vóór delen. 

Je maakt in dat geval de opgave gewoon van links naar rechts.  

Voorbeeld:  8 : 2 x 4 = 

 4 x 4 = 16   
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Een opgave kun je maken door de regels van boven naar beneden te volgen. Het is handig de  

stappen onder elkaar te zetten.  

Voorbeeld:   100 – 8 : 2 x ( 1 + 3 ) + 5 = (eerst wat binnen haakjes staat)  

 100 – 8 : 2 x 4 + 5 = (nu delen)  

 100 – 4 x 4 + 5 = (nu vermenigvuldigen) 

 100 – 16 + 5 = (dan aftrekken)  

 84 + 5 = (als laatste optellen) 

 84 + 5 = 89 

 

3.3  Notaties  

Om leerlingen te leren correct te redeneren, hechten we veel waarde aan het noteren van de  

uitwerking en het goed opschrijven van de tussenstappen. Het onder elkaar schrijven van de  

tussenstappen maakt de kans op fouten het kleinst.  

 Bij alle opgaven dient de berekening ook op te worden geschreven. 

Bij afrondingen hoort het ≈  teken gebruikt te worden.  

Het = teken staat altijd tussen twee gelijke hoeveelheden.  

Voorbeeld:  5 + 2 x 3 =  

  5 + 6 = 11  

 5,7 ≈  6  

 

3.4  Gebruik van hulpmiddelen in het PO  

Het gebruik van de rekenmachine voor een aantal basisbewerkingen hoort bij niveau 1F (en ook bij 1F*). 

Te denken valt aan de basisbewerkingen (+, -, x, :) met hele getallen en kommagetallen, het gebruik als 

controlemiddel en aan het rekenen met lastige getallen na een schatting van de uitkomst (Noteboom, 

2009).  
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3.5  Optellen en aftrekken 

Optellen en aftrekken langs de getallenlijn is een inzicht bevorderend hulpmiddel, met name toegepast 

in de onderbouw van de basisschool.  

Rijgen is veiliger dan splitsen, maar bij veel tussenstappen (niet breien) is er ook bij rijgen extra risico op 

het maken van fouten. In groep 8 wordt daarom al snel besloten getallen onder elkaar te zetten, waarbij 

de  komma’s  recht  onder  elkaar  komen. 

Voorbeeld:  

4 6 3  
3 8 2 + 
8 4 5  

 

 

 6 11         1 - 4 kan niet         “lenen  bij  de  buren”                      tientallen inwisselen voor 10 
eenheden  

8 7 1    
2 3 4 -                                                         
6 3 7    
      

 

  0, 1 6   Komma’s  netjes  onder  elkaar  zetten 
 8 9, 0 6 5   
7 0 0, 0 7  +  
7 8 9, 2 9 5   

        
        
 

Daarbij wordt voor alle leerlingen gekozen voor de korte vorm (cijferend optellen en aftrekken).  Dus niet 

eerst eenheden, tientallen en honderdtallen apart optellen (kolomsgewijs optellen en aftrekken), 

hoogstens als tussenvorm om begrip bij te brengen. 

Handig rekenen (strategieën als verwisselen, mooie getallen combineren, compenseren e.d.) is er als 

uitdaging voor de sterkere rekenleerling. 

 

  

3+2=5 
6+8=14 
4 opschrijven 
1 onthouden 
1+4+3=8 
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3.6  Vermenigvuldigende tafels  

De tafels t/m 10 moeten gekend en onderhouden worden.  Vanaf groep 4 moet hiermee worden gestart 

en dit moet onderhouden worden t/m de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. 

Bij het vermenigvuldigen van grote getallen wordt voor het bijbrengen van inzicht wel eens de lange 

vorm gebruikt, maar vanwege extra risico op fouten wordt ook hier voor alle leerlingen uiteindelijk 

gekozen voor de korte vorm. 

 

Voorbeeld: 

Er wordt gestreefd naar de kortste methode:  

67 x 234 = 

Wel gewenst cijferend vermenigvuldigen:  Niet gewenst kolomsgewijs vermenigvuldigen:  

  2 3 4           2 3 4          
   6 7 x           6 7 x         
 1 6 3 8   (7x234)         2 8   (7x4)       
1 4 0 4 0 +  (60x234)        2 1 0   (7x30)       
1 5 6 7 8          1 4 0 0   (7x200)       
               2 4 0   (60x4)       
              1 8 0 0   (60x30)       
             1 2 0 0 0 +  (60x200)       
             1 5 6 7 8     

 
     

Voorbeeld: 

  2, 3 4    
   6, 7 x   
 1 6 3 8   (7x234) 
1 4 0 4 0 +  (60x234) 
1 5, 6 7 8    
        

Komma’s  hoeven  niet  onder  elkaar,  want  de  
komma wordt pas op het laatst [schatten!] gezet. 
[truc: 2,34 en 6,7 dat zijn totaal 3 cijfers achter de 
komma, dus ook 3 cijfers achter de komma in het 
antwoord.] 

 

Tip: laat het kolomsgewijs of cijferend rekenen met grote getallen of kommagetallen (voorbeeld 2) bij 

zwakke rekenaars achterwege. Gebruik dan een globale schatting en de rekenmachine. 

In redactie-opgaven gaat het vaak om het verwerven van inzicht en het toepassen van de juiste 

bewerking. Belangrijk is dat een leerling de rekenopgave met de tussenstappen opschrijft. 

  



 10 

3.7  Delen 

We streven naar een eenduidige manier van delen. Ook willen we dat de leerlingen inzicht krijgen in 

kolomsgewijs delen. 

Een deelsom wordt uitgevoerd volgens een stappenplan; 

1. Maak een schatting. 

2. Maak een verdubbelingstabel (optioneel) 

(Een lolly, voeg 10x en 5x toe) 

(Een visgraat) 

3. Maak de deelsom. 

(Wij willen er naar streven dat alle leerlingen ook de staartdeling aanleren,  naast de deelsomtabel of de 

tussenvorm combinatie deelsomtabel en staartdeling. In de deelsomtabel is het van belang dat eenheden 

onder eenheden komen te staan, tientallen onder tientallen, enz.; de verticale lijn is de kommalijn; neem 

zo groot mogelijke happen; bij de tussenvorm is het ook van belang grote happen te nemen) 

4. Controleer de uitkomst. 

(Met behulp van de schatting) 

 

Voorbeeld 1:  

Som:  828 : 9 =  

1. Schatting maken 
828  :  9  ≈  810  :  9  =  90   
 

2. Optioneel lolly maken  
 

9 
1x 9 
2x 18 
4x 36 
8x 72 
10x 90 
5x 45 
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3. Deelsom maken 
 
Kolomsgewijs 
  
8 2 8 : 9 = 9 2  
8 1 0    9 0 x 
 1 8       
 1 8     2 x 
  0    9 2  
 
 
Tussenvorm staartdeling 
 
9 / 8 2 8 \ 9 2    
  8 1 0  9 0 x   
   1 8       
   1 8   2 x   
    0       
 
Cijferend delen 
 

9 / 8 2 8 \ 9 2   
  8 1 -      
   1 8      
   1 8 -     
          

 
4. Controleren  

Dus 828 : 9 = 92 
De schatting was 90, dus het antwoord 92 kan kloppen. 

 

Voorbeeld 2: 

Som 663 : 6 =  

 
1. Schatting maken 

663  :  6  ≈  660  :  6  =  110 
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2. Optioneel lolly maken 
 

6 
1x 6 
2x 12 
4x 24 
8x 48 
10x 60 
5x 30 

 

3. Deelsom maken  
 
kolomsgewijs    
        
6 6 3 : 6 = 1 1 0 rest 3  
6 0 0    1 0 0 x 
 6 3        
 6 0     1 0 x 
  3    1 1 0  
 
 
Tussenvorm staartdeling 

6 / 6 6 3 \ 1 1 0 Rest 3 
  6 6 0  1 1 0  
    3      
 
 
Cijferend delen 
 
6 / 6 6 3 \ 1 1 0 rest 3 
  6 6 -      
   0 3      
          
Of doorrekenen naar 110,5 
 
 

4. Controleren 
Dus 663 : 6 = 110 rest 3 (110.5) 
De schatting was 110, dus het antwoord 110 rest 3 (110,5) kan kloppen. 

  

 1x 2x 4x 8x 
          x 10 6 12 24 48 
 60 120 240 480 
    x 100 600 1200 2400 4800 
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Voorbeeld 3: 

Som 345 : 1,7 =  

1. Schatting maken  
345  :  1.7  ≈  3450 : 17 = 200 (eerst de komma uit de deler wegwerken) 
 

2. Optioneel lolly maken 
17 

1x 17 
2x 34 
4x 68 
8x 136 
10x 170 
5x 85 

 

 

 1 2 4 8 
          x 10 17 34 68 136 
 170 340 680 1360 
    x 100 1700 3400 6800 13600 
 

 

3. Deelsom maken  
 
kolomsgewijs  
     
3 4 5 0 : 1 7 = 2 0 2, 9 4 1  
3 4 0 0     2 0 0    x 
  5 0            
  3 4       2    x 
  1 6 0           
  1 3 6      0, 8   x 
   2 4           
   1 7      0, 1   x 
    7 0          
    6 8     0, 0 4  x 
     2 0         
     1 7    0, 0 0 1 x 
      3  2 0 2, 9 4 1  
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Tussenvorm  
 
1 7 / 3 4 5 0 \ 2 0 2 rest 16 
   3 4 0 0  2 0 0  
     5 0      
     3 4    2  
     1 6      
 
Cijferend delen 
 
1 7 / 3 4 5 0   \ 2 0 2, 9 4 1 
   3 4            
    0 5 0          
     3 4          
     1 6 0         
     1 5 3         
       7 0        
       6 8        
        2        
 
 

4. Controleren 
Dus 345 : 1,7 = 202,941 
De schatting was 200, dus het antwoord 202,941 kan kloppen. De plaats van de komma in 
het antwoord is belangrijk. Hiervoor is de schatting (stap 1 en de controle (stap 4) van 
groot belang. 

 

De staartdeling ofwel het cijferend delen, bevordert niet het inzicht, maar is erg efficiënt. Voor de 

zwakkere leerlingen is het lastig twee verschillende methodes te hanteren. Onze aanbeveling is: Leer 

de (potentiële) HAVO/VWO-leerling naast kolomsgewijs delen ook cijferend delen, bijv. vanaf groep 8, 

maar doe dit niet bij (potentiële) VMBO/MAVO-leerlingen. Leer deze leerlingen de tussenvorm aan. 

Voor beide methode geldt: Om ze te onderhouden moet regelmatig geoefend worden, bij voorkeur 

met  “normale”  getallen.  De  vaardigheid  moet    ingeslepen  worden,  zonder  dat  de  leerlingen  van  de  wijs  

gebracht worden. 

Tip: laat bij zwakkere rekenaars kolomsgewijs of cijferend rekenen met grote getallen of 

kommagetallen (voorbeeld 3) achterwege. Gebruik dan een globale schatting en de rekenmachine 

(kwaliteitskaart PO: 6). 
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4. Verhoudingen: breuken, tabellen en procenten 

 

4.1  Algemene kennis 

Oefenen met de verschillende verschijningsvormen is belangrijk. 

De betekenis van breuken kennen;  breuk als      ( )
    ( )  als (resultaat) van een deling   

2
5
= 2 :5

. 

Er is een duidelijk verband met decimale getallen en procenten 

Voorbeeld: 

 

 

 

 

 

4.2  Breuken 

 

1. Breuken optellen en aftrekken 

Voorbeeld: 

 

Het is belangrijk dat leerlingen leren gebruik te maken van de KGV (=kleinst gemeenschappelijk veelvoud) 
Voorbeeld: 
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2. Breuken vermenigvuldigen en delen 

Voorbeeld: 

 

Alleen voor HAVO/VWO: 

 

Tip. Een belangrijke regel om te onthouden: Een deel van iets is delen door de noemer en keer de teller.  
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4.3  Procenten en verhoudingen 

 

1. Basiskennis (uit het hoofd kennen) 

Procenten  Breuken Decimale getallen 

100% een hele 1 1 

50% een halve 
1
2

 0,5 

33
1
3

% een derde 
1
3

 0,33… 

25% een vierde 
1
4

 0,25 

20% een vijfde 
1
5

 0,2 

12
1
2

% een achtste 
1
8

 0,125 

10% een tiende 
1
10

 0,1 

5% Een twintigste 
1
20

 0,05 

+  veelvouden van bovenstaande, voorbeeld:  75% = 0,75 = 
3
4

 

2. In staat zijn om te kunnen omrekenen van procent naar decimaal getal, breuken en andersom. 
 
Voorbeeld 1: 

Voorbeeld 2: 

Het is mogelijk om voorbeeld 2 om te keren.  
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4.4  Verhoudingstabel en schaal 

Zorg dat de leerlingen erbij schrijven, d.m.v. boogjes,  wat ze doen. 

Betekenis van schaal kennen;  schaal is een verhouding. Bijvoorbeeld   1 : 25 betekent dat alles in 

werkelijkheid 25x zo groot wordt. 

Voorbeeld: 
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5.  Meten en meetkunde 

 

5.1  Vuistregels 

 Er wordt in het PO veel tijd besteed aan de beleving van de rekeneenheden. Bijvoorbeeld hoeveel 

leerlingen passen er op een vierkante meter of in een kubieke meter. 

 De betekenis van de voorvoegsels kilo, hecto, deca, deci, centi en milli zijn belangrijk. 

 Bij een schematische weergave kan ook het effect op de verplaatsing van de komma goed 

uitgelegd worden. 

 Het metriek stelsel wordt van groot naar klein aangeleerd. 

 De leerlingen leren meten door middel van hun eigen ik en omgeving. Daarbij leren ze de 

volgende vuistregels: 

Een man is ongeveer 1,80 meter lang. 
Een volwassen man weegt ongeveer 80 kilogram. 
Je loopt ongeveer 5 kilometer per uur. 
Je stap is ongeveer 75 centimeter. 
Je fietst ongeveer 15 kilometer per uur. 
Een verdieping is ongeveer 3 meter hoog. 
Een deur is ongeveer 2 meter hoog. 
In Nederland wonen ongeveer 16,6 miljoen mensen. 
Een voetbalveld is ongeveer een halve hectare.  

 

5.2  Strategieën rekenen met geld 

 Geldbedragen  opschrijven:  €- teken met getal, komma en twee cijfers achter de komma. 

 Optellen  en  aftrekken:  bedragen  precies  onder  elkaar  met  de  komma’s  recht  onder  elkaar. 

 Eventueel met een correctiestreep aan de rechterzijde van de kolom. 

Voorbeeld:  
 

€  5,49  +  €  12,50  =  €  17,99  €  129,00 
      €      75,00  + 
      €  204,00 
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 Vergelijken van prijzen en gewicht wordt in een verhoudingstabel aangeleerd.  

Voorbeeld: 

 
Albert Heijn: 

kg 2 1  
   €                  2,50                         
 
C1000: 

kg 5 1  
   €                  5,50                         
 

 

 Geldbedrag bij de pomp vb. liter benzine  €  1,659    Eerst  vermenigvuldigen  met  het  aantal  liters  en  

dan pas afronden. 

Voorbeeld: 

 
Iemand tankt benzine en wil contant betalen: 
 
 40  liter  benzine  =    40  x  1,659  =  €  66,36 
 Afgerond: €  66,35 
 25  liter  benzine  =    25  x  1,659  =  €  41,475     €  41,48 
 Afgerond: €  41,50  

 
 
 Korting en rente: procenten > in stappen m.b.v. een verhoudingstabel of eerst naar de 10% of 1%. 

Voorbeeld 1: 

 
Te  koop:  spijkerbroek  €  80,00  nu  met  25%  korting: 
 
              :2     :2 
  
  % 100         50  25 
  €                 80,00      40,00        20,00 
 

              : 2      :2 
 
 Korting  betekent:  dit  gaat  van  de  originele  prijs  af:    €  80,00  - €  20,00  =   €  60,00 
 

Voorbeeld 2: 
 

Rente Spaarbank: 2,5% 
 
 Anja heeft  €  650,00  op  de  spaarbank.  Ze  krijgt  na  een  jaar  2,5%  rente  op  dit  bedrag. 
 

             1%  van  €  650,00  =    650  :  100  =  6,50                    1%  =  €  6,50 
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berekening:   1% =  €  6,50 
   0,5% = €  3,25  
   2,5% = (2 x 6,50 = 13 + 3,25) = €  16,25 
 
 Na een jaar heeft  Anja  €  650,00  +  €  16,25  =  €  666,25 op haar spaarrekening. 
 
 
 Tekort aanvullen: hoeveel nog sparen om iets te bereiken. 

Voorbeeld:  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

I 
 
 

 Iets wordt duurder / goedkoper in procenten. 

Voorbeeld: 

 
De  huur  van  ons  vakantiehuisje  is  €  380,00  per  week.  Dit  jaar  is  de  huur  verhoogd  met  5%.  
Wat is de nieuwe prijs van het vakantiehuisje? 

 
Berekening:  1%  =  380,00  :  100  =  €  3,80 
5%  =  5  x  3,80  =  €  19,00 
Nieuwe prijs van het vakantiehuisje:  
€  380,00  +  €  19,00  =  €  399,00 
 
Alternatieve berekening: 
 
Berekening:  10%  =  380,00  :  100  =  €  38,00 
5%  =  €  38,00  :  2  = €  19,00 
Nieuwe prijs van het vakantiehuisje:  
€  380,00  +  €  19,00  =  €  399,00 

  

Floor  verdient  per  week  €  17,50  met  een  krantenwijk.  Ze  heeft  al  €  210,00  euro  
gespaard. Floor is aan het sparen voor  een  iPhone.  Deze  kost  €  599,00.  Hoeveel  
weken moet Floor hiervoor sparen? 

 
Berekening: 599,00 – 210,00 = 389,00 
389,00 : 17,50  20  weken  x  17,50  =  €350,00 
     2  weken  x  17,50  =  €      35,00 + 
   22  weken  x  17,50  =  €  385,00 
 
Antwoord: Floor moet nog 23 weken sparen,  
wil ze genoeg hebben voor een iPhone. 
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 Geldbedragen in combinatie met breuken. 

Voorbeeld: 

 
Jort eet    pizza.  Een  hele  pizza  kost  €  12,00. 

Voor hoeveel heeft Jort opgegeten?  
Voor hoeveel laat Jort dus staan? 
 

€  12,00  :  6  =  €  2,00 
  
 deel  =  5  x  €  2,00  =    €  10,00 

Jort  heeft  voor  €  10,00  opgegeten.   
 deel  =  1  x  €  2,00  =    €  2,00 

Jort  heeft  voor    €2,00  laten  staan.   

 

5.3  Strategieën rekenen met meten 

 Metriek stelsel:  km – hm – dam – m – dm – cm – mm   

> groter = x 10; kleiner = : 10 

De kinderen leren het metriek stelsel van groot naar klein aan. Rekenen we naar links, dan doen 

we :10, rekenen we naar rechts dan doen we x10. 

Een voorbeeld van het metriek stelsel heeft de basisschool standaard in de klas hangen. Dit geldt 

voor afstand, oppervlakte en inhoud ook in relatie met liters.  Op deze manier kunnen de kinderen 

verschillen in lengtematen omrekenen.  

 Bij het uitrekenen van deze sommen wordt het metriek stelsel stap voor stap gebruikt.  

Omtrek: De leerlingen weten wat omtrek betekent. 

Oppervlakte: De leerlingen weten wat oppervlakte betekent. Dit geldt voor vierkant en  

rechthoek. 
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Voorbeeld:  

Berekenen van twee verschillende rechthoeken (L-vorm) in twee rechthoeken verdelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld:  
 

Berekening van de inhoud: lengte x breedte x hoogte. (In een enkel geval diepte i.p.v. 
breedte). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kilo = 1000; hecto- = 100 deci- = 10 enz.  

De kinderen leren wat de woorden in het metriek stelsel betekenen. 

 Gewicht: begrippen kilogram; hectogram; decagram; gram; centigram; milligram 

De kinderen leren wat de woorden in het metriek stelsel betekenen en hebben daar een beeld 

van. 

 De leerlingen weten wat een dozijn is.  
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5.4  Strategieën rekenen met tijd 

 De leerlingen kunnen analoge en digitale tijd naar elkaar omrekenen.  

 De leerlingen kunnen bewerkingen uitvoeren met digitale tijd. 

Voorbeeld: 

Stukje uit de T.V. gids 
18.40 uur FILM: The last Starfighter 
20.30 uur FILM: Red Planet 
22.25 uur Niets dan de waarheid 
Vraag: Welke van de twee films duurt het langst en hoeveel minuten is het verschil? 
 

 Datum: jaar, maanden, kwartaal, weken en dagen het aantal dagen; etmaal, etc. 

Het volgende schema kennen en er mee kunnen rekenen. 

Voorbeeld: 

Eenheden van tijd. 
1 millennium = 1000 jaar  1 jaar = 365 dagen 
1 eeuw = 100 jaar   1 kwartaal = 13 weken 
1 jaar = 4 kwartalen  1 week = 7 dagen 
1 jaar = 12 maanden  1 uur = 60 minuten 
1 jaar = 52 weken   1 minuut = 60 seconden 
Vraag: 
- Hoeveel kwartalen zitten er in een millennium? 
- Hoeveel minuten is 3 uur en 12 minuten? 
- 165  minuten  =  ……..uur en  ……..minuten 

 
 Uren, minuten en seconden > relatie met tijd. 

Voorbeeld: 

- Hoeveel jaar en hoeveel dagen is 5,8 jaar? 
- Hoeveel uur en hoeveel minuten is 3,2 uur? 
- Hoeveel dagen en hoeveel uur is 6,5 dagen? 
- Hoeveel minuten en hoeveel seconden is 520 seconden? 

 

 Afstanden in relatie met tijd: hoelang doet de trein over een bepaalde afstand 

Vaak met behulp van een verhoudingstabel of grafiek. 

Voorbeeld: 

De trein rijdt van Lelystad naar Almere in 20 minuten. De afstand van Lelystad naar 
Almere is 30 km. Met welke snelheid rijdt de trein? 

 
           x3 

tijd (min) 20    60           
   afstand (km)     30    90            
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6. Verbanden 

 

In het PO wordt een begin gemaakt met een eerste aanzet voor het subdomein Verbanden in de vorm 

van het bestuderen van grafieken en diagrammen die numerieke gegevens uit tabellen visualiseren of 

het verband tussen twee grootheden of hoeveelheden. Ook de overgang naar de informele algebra, 

zoals het ontdekken en voortzetten van een regelmaat in patronen van stippen of blokjes of van 

getalpatronen of het generaliseren naar een woordformule behoren in het PO te beginnen. 

In het VO staat vanaf het eerste leerjaar in het schoolvak wiskunde van het vmbo en de onderbouw 

van het havo-vwo het subdomein Verbanden centraal, met als verschijningsvormen de context in 

woorden (bijvoorbeeld het vergelijken van twee abonnementen op toegang tot een dierentuin), de 

tabel met twee kolommen gegevens, de grafiek als visualisering van het verband en de (woord)formule 

met twee of meer variabelen. Ook het lezen en interpreteren van een betekenisvolle formule behoort 

daar toe omdat deze in allerlei vakgebieden voorkomen. 

Er dient dus in het PO aandacht te zijn voor: 

Tabellen : Dit is een hulpmiddel om een grafiek te tekenen en verhoudingen uit te rekenen in het VO 

Grafieken : Een leerling dient een lijngrafiek te kunnen lezen en een eenvoudige kunnen maken. 
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Diagrammen : Een leerling dient de volgende diagrammen te kunnen lezen: 

 

Beelddiagram 
   

 

 

 

 

 

 

Cirkeldiagram 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staafdiagram  
(In het VO komt er ook een histogram bij. Hierin staan de staven tegen elkaar aan; bij een staafdiagram niet) 
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7. Niveau in beeld  

 

7.1 Aanbevelingen voor PO en VO 

Een van de knelpunten die naar voren kwam tijdens de algemene POVO bijeenkomst is het ontbreken 

van een goede overdracht van de beginsituatie (Cito M8) van de leerlingen van het primair onderwijs 

naar het voortgezet onderwijs. 

Een ander knelpunt was het ontbreken van een gerichte  terugkoppeling van de resultaten (Cito 0,1) 

van de leerlingen van het voortgezet onderwijs naar het primair onderwijs.  

 

Aanbevelingen voor communicatie en implementatie 

 Op elke school is er een aanspreekpunt/ rekencoördinator aangesteld.  

-De rekencoördinator  zal  de  collega’s  aansturen  om  de  aanbevelingen  te  hanteren  en  de  

resultaten te analyseren.  

- De uitslagen van de Cito 0 meting worden door hem/haar geanalyseerd en teruggekoppeld naar 

de school. (Blijkt uit de Cito 0 dat de school stelselmatig uitvalt op meten dan koppelt de reken 

coördinator dit terug.) 

-Hij  monitort  de  uitvoering  van  de  overdracht  en  de  terugkoppeling.  Hij  houdt  de  collega’s  op  de  

hoogte van afspraken en analyses vanuit de POVO-werkgroep.  

 Er is een POVO werkgroep rekenen. 

-De POVO werkgroep rekenen heeft nauw contact met de reken coördinator/aanspreekpunt van 

de verschillende scholen. 

-De POVO werkgroep zal de resultaten jaarlijks analyseren en terugkoppelen naar de reken 

coördinator/aanspreekpunt.   

 

VO 

 Op alle VO scholen wordt er zoveel mogelijk gedifferentieerd. Het IGDI-model wordt zoveel 

mogelijk ingezet (zie 6.2). 

 Alle VO scholen gebruiken het Cito Volgsysteem 0 en 1.  

 Alle VO scholen geven een terugkoppeling Cito 0. Deze wordt voor maart van het betreffende 

schooljaar teruggekoppeld d.m.v. het leerlingrapport en het groepsoverzicht van de subdomeinen 

Rekenen/Wiskunde. Dit betekent dat het PO naast de gebruikelijke cijferlijsten nu ook een 
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overzicht krijgt van de Cito 0. Zo kan de PO school zien op welke domeinen er nog winst te 

behalen valt (De reken coördinator/aanspreekpunt op het PO is hierin de sturende kracht). Dit 

vergt de eerste jaren extra werk en uitleg aan de kant van het VO. Naarmate de lijsten bekender 

worden binnen het PO zal dit minder tijd kosten.  

 Er wordt zo mogelijk feedback gegeven op de resultaten.  

-Op welke domeinen is er op het passende niveau gescoord?  

-Op welke domeinen is er  onder of boven het passende niveau gescoord? 

-Zijn er specifieke achterstanden?  

 Het VO zal expliciet aandacht besteden aan het repareren van achterstanden, het (opnieuw) 

aanleren en het onderhouden van rekenvaardigheden. 

 

PO 

 Op alle PO scholen wordt er zoveel mogelijk gedifferentieerd. Het IGDI-model wordt hiervoor 

ingezet (zie 6.2). 

 Alle PO scholen gebruiken de EindCito groep 8 en Cito LVS Rekenen B8 of M8 (Begin 8 of Midden 

8). 

 Alle PO scholen vullen voor de VO scholen het schema rekenvaardigheden groep 8 in voor de VO-

scholen. Daarnaast worden alle uitdraaien uit Cito LVS bijgevoegd. Waar mogelijk kunnen scholen 

een uitdraai uit Parnassys  van de methodetoetsen toevoegen.  

 Het PO zal expliciet aandacht besteden aan het op niveau brengen en houden van 

rekenvaardigheden, tot het eind van groep 8. Ook introduceren en hanteren zij de 4 

domeinnamen binnen het PO. (Getallen/Meten & Meetkunde/Verhoudingen/Verbanden) 

 

7.2 Het IGDI-model 

 

Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructiemodel voor convergente differentiatie. 

Er moet worden voorkomen dat zwakkere leerlingen, met een eenvoudiger aangepast programma 

(individuele leerlijn), niet alle onderwerpen behorend bij de minimumdoelen krijgen aangeboden en zo 

op een didactische zijlijn terecht komen (divergente differentiatie). In de praktijk van de rekenles 

betekent dit, dat alle leerlingen met dezelfde onderwerpen bezig zijn, maar dat de leraar daarbinnen 

zorgt voor differentiatie. Deze differentiatie zorgt voor een verlengde instructie en elementaire, 

concrete verwerkingsopdrachten voor de zwakkere leerlingen en meer complexe en formelere 
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opdrachten voor de meer rekenbegaafde leerlingen. Het meest effectief, met de meeste tijd voor 

instructie op maat, blijkt dan het IGDI-model voor convergente differentiatie, waaraan een vaste 

automatiseringsoefening is toegevoegd. 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

7.3 Minimale leerstofaanbod zwakke rekenaars 

Voor alle PO-leerlingen geldt in principe dat ze minimaal het fundamenteel niveau 1F moeten halen. 

Naar  schatting  zal  zo’n  10%  van  de  leerlingen  in  het  PO,  ondanks  alle  inspanningen,  het  fundamentele  

niveau 1F niet halen. Het betreft de ongeveer 3% kinderen die naar het praktijk-onderwijs of LWOO 

gaan  en  zo’n  50%  van  de  VMBOb-leerlingen, die toch naar VMBOb gaan, ook gezien hun capaciteiten 

bij andere vakken. Zij scoren aan het eind van het PO nu lager dan de gemiddelde leerling medio groep 

7 (Noteboom, 2009). Hiervoor heeft Noteboom (2009) speciale doelen ontworpen, afgeleid uit de 

fundamentele doelen 1F en meer gericht op betekenisvolle contextsituaties. Deze speciale doelen zijn 

gericht op maatschappelijke redzaamheid en de beroepenwereld. Het gaat om huis-tuin-keuken 

rekenen en de onderliggende kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Wel alle onderdelen van 

1F (ook breuken, procenten, kommagetallen) komen aan de orde, maar op een basaal, betekenisvol 

niveau. Dit speciale niveau geven we hier verder aan met 1F*. Te verwachten is dat schrijvers van 

rekenmethodes in het PO zullen aangeven welke stof in hun boeken bij de niveaus 1F*, 1F en 1S hoort. 

[D1]  
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7.4 Het drieslagmodel 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Het drieslagmodel zoals opgenomen in het protocol ERWD (Groenestijn, Borghouts, Janssen, 2011). 

 

Het drieslagmodel laat zien hoe een contextopgave, via 3 stappen, aangepakt kan worden: 

1. Oriëntatie op de context om zo tot een bewerking (kale som) te komen. Het gaat daarbij vooral 

om betekenisverlening. Welke bewerking past bij het contextprobleem? De vragen die daarbij 

gesteld worden zijn: Wat staat er in deze context? Wat gebeurt er? Welke informatie heb ik? Wat 

wil ik weten? Wat wordt gevraagd?  

2. Vanuit de bewerking (concrete som) voert de leerling de bewerking uit en komt tot een oplossing. 

Dit is de uitvoering van de opgave, de leerling rekent de bewerking uit. 

3. Vanuit de uitvoering van de opgave komt een oplossing/antwoord. De leerling reflecteert op de 

context om te controleren of het gevonden antwoord zou kunnen kloppen. Daarnaast kan de 

leerling reflecteren om te kijken of de oplossingsstrategie wel goed was/de meest handige was/er 

een andere manier makkelijker is. 

 

Raadpleeg voor meer informatie over het drieslagmodel het protocol Ernstige RekenWiskunde-

problemen en Dyscalculie (Groenestijn, Borghouts, Janssen, 2011). 

  


