


• Rekenen breed – 4 domeinen

• Verschil F en S

• Nadruk op functioneel gebruik
(gecijferdheid)



De structuur van de subdomeinen rekenen
is het uitgangspunt en het functioneel
gebruiken benadrukt dat de verworven
kennis en vaardigheden in praktische
situaties moet kunnen worden gebruikt.

De operationalisering vindt vervolgens
plaats met behulp van pen-en-papier
opgaven uit die bestaande programma’s.
Dat speelt zich allemaal af binnen de
schoolwereld en het heeft natuurlijk niet
zoveel te maken met de echte
maatschappelijke werkelijkheid, waar niet
de rekenvaardigheid maar functionele
situaties in beroep en maatschappij het
startpunt zijn.

In die situaties kan de burger al dan niet
met vrucht de eenmaal verworven kennis
en vaardigheden mobiliseren en zinvol
inzetten om een situatie te verhelderen, te
structuren of in goede banen te leiden.

Binnen het reguliere onderwijs doen we
daar amper iets aan, terwijl termen als
maatschappelijk niveau en burgerschap
dat wel impliceren. De stap van de
schoolse formulering van de
referentieniveaus 2F en 3F naar de echte
situaties in het dagelijks leven en de
beroepen moet nog worden gemaakt.

Zie bijvoorbeeld de publicatie
‘Gecijferdheid’.

.



• Referentiekader voor hele onderwijs

• Is geen curriculum (dat is er al*)

• Is geen examenprogramma

• Prototype en syllabus laten keuzes en richting
zien



Wens
• geen lijstjes gedetailleerde ‘kerndoelen’
• maar samenhangende netwerken

Uiteindelijke vorm
• Compromis
• Wel toenemende verfijning

Voorbeeldmatig uitgewerkt
Met name om grenzen aan te geven





• Paraat hebben

• Apart onderwerp voor toetsing of verweven in het
gebruik?

• Weten waarom

• Kan dat met gesloten vragen?

• Gebruik hulpmiddelen

• Normaal, en dus toestaan of: onwenselijk en dus
verbieden?

• Verschil tussen onderwijssituatie,
toepassingssituatie en toetssituatie?



• 2F

• Eenduidige situaties: je weet wat je moet
doen

• Een handeling - in ‘een’ stap klaar

• Niet te veel combineren van informatie of
bewerkingen met veel stappen



ENF Complexity

Type of context 2. clear, less simple situation, one type of
distractors. The problem is well defined.
4. complex situation. More translation is required.
The problem can be solved by applying more
complex computations, mathematical models and
simple formulas.

Type of information 2. numbers, pictures, objects, measures, simple
tables and graphs, in combination with or
embedded in some simple text
4. more (hidden) information embedded in text,
tables, graphs, data, pattern, relationship

Type of operation 2. two step problems: tasks may involve one or
two types of operations.
4. multiple steps required: tasks may involve
multiple steps of operation.
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• Voorbij de talige
contexten.

• Het gaat om rekenen
gebruiken in situaties
om echte problemen
op te lossen





“relatief eenvoudige wiskunde
(rekenen) in relatief complexe

situaties” (L. Steen)



• Voorstelbaar maken

• Bron van de rekenen

• Toepassingsgebied van rekenen

• Niet als ‘sausje’ of ‘aankleding’ van som

• (V)MBO-er als burger en toekomstig
werkende



• vanuit ‘echte’ situaties passend bij mbo

• in beelden en in passende taal

• voorstelbare, echte, betekenisvolle
vragen

• authentiek gebruik van
rekenen/wiskunde


