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Op weg naar topdocenten rekenen MBO

• Welke nascholing en opleidingen zijn nodig om 
(reken)docenten in het mbo te professionaliseren tot 
topdocenten rekenen voor de 21e eeuw? 

• Er wordt een stip op de horizon geschetst op basis van 
wereldwijde ontwikkelingen in reken- en wiskundeonderwijs, 
specifieke wensen en kwaliteiten van mbo-docenten, het 
beroepsmatige karakter van de opleidingen en de 
karakteristieken en toekomstige behoeften van studenten.



ICME 2012 en 2016  - trends

• Professional development of teachers
• Pedagogical content knowledge

• Specialized content knowledge

– specialized for teaching

• National improvement  & (inter)national assessment 
– High stakes testing

• Usable mathematics
– Mathematical literacy, problem solving, modelling



Vier thema's voor professionalisering rekenen docenten mbo 
(voor succesvol rekenonderwijs aan mbo-studenten)

• De eigenheid van de mbo-student
– Een mbo-leerling heeft geen achterstand rekenen

• Rekenen = wiskunde = gecijferd denken
– Doorlopende leerlijnen

• Essentie van gecijferd handelen 
– Van sommen maken naar probleemoplossen
– Beeld, echt, authentiek

• Begeleiding door de docent
– Sturing en autonomie
– Hoge verwachting, zelfbeeld en mindset

doelgroep

doelen

conceptuele 
achtergrond

docentgedrag



Thema 1: de eigenheid van de mbo-student

–Een mbo-leerling heeft 
geen achterstand 
rekenen



Ontwikkelen is vooruitgaan

gr.7/8                        vmbo 1/2            vmbo 3/4             mbo 1/2             mbo 3/4



Thema 2: rekenen = wiskunde = gecijferd denken

• Aan de voorkant van het leerproces

– leerdoelen

• Aan de achterkant van het leerproces: 

– toetsen



Om misverstanden te voorkomen

• Rekenen =  wiskunde

• Op vmbo overlappen rekenen en wiskunde elkaar voor 80%.

– Een inhoudelijke doorlopende leerlijn is goed mogelijk en voor PO -> 
vmbo -> mbo essentieel

– Met speciale aandacht voor 1A -> 2A  -> ...

9 + 16 = 25 
9 + .. = 25
9 + x = 25
32 + 42 = 52

a2 + b2 = c2

an + bn = cn



Rekenen, Wiskunde, Gecijferdheid, wiskundige 
geletterdheid, ontluikende gecijferdheid, 
professionele gecijferdheid, geïntegreerde 
wiskundeactiviteiten (GWA), wiskundige 
denkactiviteiten (WDA)

Numeracy

Mathematical literacy

Statistical literacy

Quantitative literacy

Democratic mathematics

Quantitative reasoning

La formación

matemátika

Mathematische

Kompetenz

La culture 

mathématique

Melek

matematika



Aan de 
voorkant 

op 
leerplan-

niveau



Leerplan in Beeld, 
http://leerplaninbeeld.slo.nl/



Leerplan in Beeld, 
http://leerplaninbeeld.slo.nl/



Aan de achterkant op toetsniveau



Concrete actie

14, 19, 20 uit vmbo BB 2016 wiskunde
17 uit              vmbo GT 2916 wiskunde

In groepjes 
laten doen?

• In plaats van instaptoets of leerlingvolgsysteem: 4 goed gekozen opgaven uit het vmbo BB 

of KB examen.



Thema 3A  Essentie van gecijferd denken: 
Van sommen maken naar probleem oplossen

• Wat is het doel van reken-wiskundeonderwijs?

sub Gecijferdheid overal om je heen.ppt


OefenenProbleem
oplossen

Gecijferd zijn



ffLerenRekenen.nl



www.ERWD.nl



Blum, Werner, Galbraith, Peter L., Henn, Hans-Wolfgang, & Niss, Mogens (Eds.). (2007). Modelling and 
applications in mathematics education - The 14th ICMI study. New York, USA: Springer Science & Business 
Media B.V.



Verschillende modellen

Verschaffel, L., Corte, E. d., Jong, T. d., & Elen, J. (2010). Use of Representations in 
Reasoning and Problem Solving - Analysis and improvement. London, UK: Routledge.



Syllabus Rekenen 2F en 3F, vo en mbo, 
versie mei 2015



OECD. (2014). PISA 2015 draft mathematics Framework. Retrieved from Paris, France: 
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2015draftframeworks.htm

http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2015draftframeworks.htm


ffLerenRekenen.nl



Sommen maken

• Alleen de rechterkant

• Rest is ruis en verpakking

• Het draait allemaal uiteindelijk om de 
rechterkant 

• Verhaaltjessommen

Probleemoplossen

• Altijd de hele cyclus.

• Het is een organisch geheel

• Horizontale stappen zijn de essentie 
van het wiskundig denken

• Opgaven, problemen



Modeling in elementary
grades

• https://www.hmc.edu/abo
ut-hmc/2014/10/02/new-
study-focuses-
mathematical-modeling-
elementary-grades/

leerkra
chten

https://www.hmc.edu/about-hmc/2014/10/02/new-study-focuses-mathematical-modeling-elementary-grades/


Thema 3B  Essentie van gecijferd denken: 
Concreet, voorstelbaar, beeldend

• Investeren in het drijfvermogen

• Echte vragen, echte beelden

• Voorstelbaar is de nieuwe authenticiteit

– Imaginable is the new authenticity



Investeren in het drijfvermogen

Hier goed in worden helpt je 
bij vmbo, mbo, beroep, 
dagelijks leven



Dewey (1859 – 1952)





Tatyana Ehrenfest- Afanasyeva (1876 – 1964)

Übungensammlung• zu einer

geometrischen Propädeuse (1931)

(Exercises in experimental geometry)

Vanaf • 10 jaar (misschien ook wel vanaf 8 jaar)

Татья́на Алексе́евна Афана́сьева





Hoogland, K. (2016)  Images of Numeracy



Achterliggende praktijkvraag

• Kunnen we het gewenste probleemoplossende gedrag in 
dergelijke contextopgaven stimuleren door deze meer 
realistisch en voorstelbaar te maken? 

Hoogland, K. (2016)  Images of Numeracy



Obama, B. 2008



Hoogland, K. (2016)  Images of Numeracy





ffLerenRekenen.nl



http://www.cve.nl/item/centraal_ontwikkelde_examens_taal

Je komt om 8.50 bij de 

bushalte aan.

Hoeveel minuten moet 

je wachten tot de 

eerstvolgende bus 

vertrekt?

http://www.cve.nl/item/centraal_ontwikkelde_examens_taal




Age of the captain • Suspension of sense 
making

Puisque tu fais de la géométrie et de la trigonométrie, je vais te 
donner un problème : Un navire est en mer, il est parti de Boston 
chargé de coton, il jauge 200 tonneaux. Il fait voile vers le Havre, 
le grand mât est cassé, il y a un mousse sur le gaillard d’avant, 
les passagers sont au nombre de douze, le vent souffle N.-E.-E., 
l’horloge marque 3 heures un quart d’après-midi, on est au mois 
de mai… On demande l’âge du capitaine ?
Flaubert, 1841

Een kapitein bezit 26 schapen en 10 geiten.

Hoe oud is de kapitein?



Thema 4A: Sturing en autonomie

Evenwicht tussen sturing en autonomie•

Praten • over rekenen/wiskunde

Met de leerkracht (voorleven)–

Met elkaar (kleine groepsopdrachten – 2 a 3 leerlingen)

Verwoorden van wat je hebt gedaan door leerlingen–

Liefst – met concrete producten erbij

Presentaties, uitleggen, toelichten–

Deci, E.L., & Ryan, R.M. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social 
development, and well-being. American Psychologist, Vol 55(1), 68-78. 
Stevens, L. (2002). Zin in leren, afscheidscollege. Apeldoorn: Garant.



Waardering voor de eigenheid: Optimaliseer 
autonomie

Structuur

autonomie

Robbers, E. (2017) Leerconcepties op de drempel tussen primair 
en voortgezet onderwijs.



Praten over rekenen / wiskunde

Met – de leerkracht (voorleven)

Met elkaar (kleine groepsopdrachten – 2 a 3 leerlingen)

Verwoorden van wat je hebt gedaan door leerlingen–

Liefst met concrete producten erbij–

Presentaties, uitleggen, toelichten–
Bestrijden 
rekenangst



Thema 4B: Hoge verwachtingen en zelfbeeld

• +++++    Hoge verwachtingen uitspreken werkt bij iedereen.

– Zorg  voor hoge en realistische verwachtingen

– Een eigenheid van wat succesvol is.

• - - - - - “Wiskunde kun je niet leren, dat snap je of snap je niet .”

"problem solving mindset"

Dweck, C. (2011). Mindset, de weg naar een succesvol leven.  



Boaler, J. (2016). Mathematical Mindsets - Unleashing Students' Potential Through Creative 
Math, Inspiring Messages and Innovative Teaching. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Jo Boaler

Volg ook 
Marloes Kloosterboer





http://www.edweek.org/ew/articles/2015/12/09/
biological-evidence-found-for-mindset-theory.html
?cmp=eml-eb-pop122215

http://www.edweek.org/tm/articles/2015/12/07/be
yond-growth-mindset-creating-classroom-
opportunities-for.html?cmp=eml-eb-pop122215

http://www.theguar
dian.com/teacher-
network/2015/nov/1
5/four-questions-
encourage-growth-
mindset-students

http://www.edweek.org/ew/articles/2015/12/09/biological-evidence-found-for-mindset-theory.html?cmp=eml-eb-pop122215
http://www.edweek.org/tm/articles/2015/12/07/beyond-growth-mindset-creating-classroom-opportunities-for.html?cmp=eml-eb-pop122215
http://www.theguardian.com/teacher-network/2015/nov/15/four-questions-encourage-growth-mindset-students


Zie video vanaf 3m26s : 
https://www.youtube.com/watch?v=bxrPy1fjVU4
of klik op de afbeelding.

https://www.youtube.com/watch?v=bxrPy1fjVU4
https://www.youtube.com/watch?v=bxrPy1fjVU4


Sommen maken

• Oefenen heeft ook zo zijn nadelen

Probleemoplossen

• "Struggles and mistakes" zijn 
kernelementen.

"Dat heb je goed fout gedaan."•

Zicht op een "more • brain informed" 
inrichten van de rekenles

Wat gebeurt er bij succesvol "– problem
solven"

Wat is het effect van feedback, op welk –

moment, voor welke leerling?

ssssst, niet al te 

hardop zeggen, 



Einde

• K.Hoogland@slo.nl

• @watdoetkees

• https://nl.linkedin.com/in/khoogland

• https://www.facebook.com/kees.hoogland.3

• www.gecijferdheid.nl

• Commentaar of kopie van presentatie?  E-mail me.

mailto:K.Hoogland@slo.nl
https://nl.linkedin.com/in/khoogland
https://www.facebook.com/kees.hoogland.3
http://www.gecijferdheid.nl/

