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Karakteristieken voor gecijferdheid

• “echte” realiteit in al zijn complexiteit

• verschillende rollen van leerlingen

• onderzoeker

• consument

• etc. etc.  

• verrijking van rekendidactiek

• voorstelbare – echte  – vragen

• kennisopbouw  in netwerken



Schoolvoorbeelden

• Inleiding

• Cijfervormen

• Vermenigvuldigen (Indonesië)

• Rekenen MBO• Rekenen MBO

• Reisje naar Schiphol

• Kernconcepten en Posters VO

• Meten op de helling

• Toetje
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Gecijferdheid

Werkdefinitie: 

“Kennis, vaardigheden en 

persoonlijke kwaliteiten, 

nodig om adequaat en 

autonoom om te gaan met de autonoom om te gaan met de 

kwantitatieve kant van de 

wereld om je heen.”



Achtergrond

• Wiskundige Geletterdheid en Gecijferdheid.

• Professionele gecijferdheid 

• Literacy and numerical literacy (numeracy).

• Mathematical literacy

• Statistical literacy

• Spatial literacy

• Quantitative literacy

• Democratic mathematics

• Science literacy



Formative phase Recht toe - recht aan fase

De smalle benadering

Basisbewerkingen

rekenen

Mathematical

phase

De wiskundige fase

De wiskundige benadering

Wiskunde in contexten

uit het dagelijks leven

De ontwikkeling van het begrip gecijferdheid

in toenemende verfijning/complexiteit/uitgewerktheid

Integrative phase De geïntegreerde fase

De brede benadering

Wiskunde en rekenen,

geïntegreerd met het 

culturele, 

maatschappelijke,  

persoonlijke en 

emotionele.
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Cijfervormen



gecijferdheid











Vermenigvuldigen 

in Indonesiëin Indonesië



























Multimediale web-based 

leerobjecten gecijferdheid 

voor het mbovoor het mbo



Onderwijsverleden 

mbo-studenten niveau 1-2

Voor de vijfde keer gediagnosticeerd en 

geremedieerd met dezelfde sommen

354 + 887

13% van 340

251 + 43 = 681
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Ontwerpcriteria

• Het beeld bepaalt voor groot deel de 

context. Beeld speelt dus essentiële rol, 

en niet alleen een opleukende.

• Vragen zijn altijd voorstelbaar.

• Volwassen benadering.

• Voor demo zie :  www.gecijferd.nl







Gecijferdheid Panama 2008

Reisje naar Schiphol voor ZML











Kernconcepten en posters 

gecijferdheid in het voortgezet 

onderwijs.





Hoe verbind ik rekenen, wiskunde en 

gecijferdheid in de praktijk van het PO?

Aanbod: 

oefening, 

basisfeiten, 

uit het hoofd 

…

Aanbod: rijke 

rekenwiskunde

-activiteiten

…

Gecijferdheid: 

rekenwiskunde uit 

activiteiten halen

Kern-

concepten



Kernconcepten en posters

• Nova Talenta:  website

• De Nieuwste School: opzet

• De Nieuwste School: leerlingen• De Nieuwste School: leerlingen











Kernconcepten DNS, posters gecijferdheid



Kernconcepten DNS, posters gecijferdheid



Waarom posters? waarom 

mindmaps?
• Niet lineair, maar denken in netwerken

• Zichtbaar in school (voor leerlingen en 

leraren)leraren)

• Verkleind als persoonlijk document

• Als ordenend principe voor portfolio

• Kapstok, ankers, samenhang, ….



Meten op de helling



Meten op de helling

lesverslag OBS Drunen, groep 7

28 september 2000 

leerkracht: Corry Verschure

verslag: Frans Moerlands
Edumat - 2000



De leerlingen worden in groepjes verdeeld. 
Ze krijgen een kantelplank en onderzoeksmateriaal 

mee.
De onderzoeksvragen staan op het bord.

Edumat - 2000



En zo gaan de 
groepen aan de slag.

En zo gaan de 
groepen aan de slag.

Edumat - 2000



Edumat - 2000

Met de liniaal wordt de hoogte van de plank t.o.v. de 
tafel gemeten.



Edumat - 2000

De resultaten …… Let op de verschillen tussen 
‘op z’n kop’ en ‘gewoon’, m.n. bij het pillendoosje !
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Rob verklaart: 
“Het gaat erom hoe schuin je de plank houdt”.
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Verschillende figuren. 
Welke valt het eerst?
Welke het laatst?

Edumat - 2000
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Zelfde blok steeds anders neergelegd
Maakt het verschil?
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Een blik in de spiegel

Meer dan alleen cijfertjes








