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Functioneel rekenen

 Van antwoordgericht naar oplossingsgericht - hoe helpt 

u uw leerlingen inzicht krijgen in het probleem achter 

de rekensom?

 Hoe verbindt u uw rekenlessen met andere vakken en 

het vervolgonderwijs?

 Hoe vindt of maakt u betekenisvolle rekenproblemen 

voor uw rekenlessen?



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

Melekmatematika



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
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Antwoordgericht

 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



Alan H. Schoenfeld

Problem solving



1. Is it possible to cover “content” as well as productive patterns of 

mathematical thinking in a problem-based curriculum?

2. If students spend a large amount of time focusing on PPMT, will that 

result in a decrease in their understanding of core content?

3. Can aspects of the flexible and responsive pedagogy that such an 

approach demands be captured in curricular materials?

The primary evidence is the collection of 100 

“Formative Assessment Lessons” or FALs 

produced by the Mathematics Assessment 

Project (2015). 

Those were very much open questions twenty years ago. 
Today there is a solid body of evidence to suggest that 
the answer to questions 1 and 3 is “yes,” and that the 
answer to question 2 is “no.”

http://map.mathshell.org 

The lead designer for the project is Malcolm Swan.
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De toekomst van de rekentoets 

 Anno nu

 Stand van zaken vmbo, hv, mbo

 Integratie in de vakken

 Ontwikkelingen en ideeën

 Anno 2020

 Toekomst voor vmbo, hv, mbo
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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
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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?





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?



Antwoordgericht

 Sommen

 Verhaaltjessommen

 Suspension of sense-making

 Uitvoeren

 Er moet een uitkomst zijn.

Probleemoplossen

 Probleem

 Rekenprobleem

 Problemen oplossen

 Uitzoeken

 Is er een uitkomst?

Voorstelbare 

problemen



Kijk eens naar uw mbo collega’s



Ontwerrpmogelijkheden

 Opgaven meer echt en voorstelbaar maken

 IJskastthermometer

 Kamerplanten

sub voorstelbare vragen IJskastthermometers.ppt
sub voorstelbare vragen Korting kamerplant - discount.ppt
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