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KERNVRAAG 

Hoe houdt je een zo krachtig mogelijke 

verbinding tussen:  

 

 

 

 

 

Gedrag in 
werkelijkheid bij 

oplossen van 
kwantitatieve 

problemen  

Gedrag op  
toetsvragen 
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VERSCHILLENDE MODELLEN 

 









Mathematiseren 

 Welke eenheid werkt hier het handigst, vóór dat ik ga rekenen.  

 Ik moet 6 liter hebben. 

 Zet alles om naar liters (of naar milliliters): 

 Links staat 0,6 L  rechts staat 1,5 L 

Uitrekenen 

 Links: 10 x 0,6 pakjes, dus 12,00 

 Rechts: 4  x 1,5-pakken, dus 7,60 

Interpreteren 

 Wat wordt gevraagd? 

  verschil dus: 4,40 

Op waarde schatten? 

 Is dit een vvorstelbaar antwoord? ja 

 





mathematiseren 

Goed kijken dat het gaat om “terugrekenen”. Je weet het aantal ná de 

toename. 

Zet dit op een goede manier in bijvoorbeeld een verhoudingstabel. 

  

 

 

uitrekenen 

38316 : 124 * 24 = 7416  

  

interpreteren 

7416 lijkt een redelijk antwoord. 

 Er staat niets over afronden 

  

op waarde schatten 

Het kan ook wel ongeveer kloppen, ongeveer een kwart erbij. 

 



mathematiseren 

Lengte staat niet in de tabel. 

Hoe gaat de tabel verder. 

Welke fiets gaat het om. 

 

uitrekenen 

86 X 0,66 = 56,76 

 

interpreteren en waarderen 

57 cm. Ik weet niet precies 

wat een framemaat is, maar 

getal past wel bij een fiets.  



ONTWERPTIPS + VUISTREGELS 

• Reflecteer bewust op de gevraagde  

mathematisering. 

• Maak de opgave zoals je denkt dat een leerling 

uit de doelgroep het doet. 

• Hoe authentieker en voorstelbaarder de 

probleemsituatie en de probleemvraag, hoe 

beter het mathematiseren verloopt. 

• Echte tabel, echt beeld, echte vraag 

• Check regelmatig bij jezelf of je in de 

calculational approach bent beland 

• Kijk ik direct naar het gevraagde sommetje? 


