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Succes met rekenen en wiskunde!

 De eigen identiteit van vmbo rekenen/wiskunde

 Een (toekomstige) vmbo-leerling heeft geen achterstand

 R = W

Vijf thema’s die daarbij horen

1. Doorlopende leerlijnen

2. Van sommen maken naar probleemoplossen

3. Concreet, voorstelbaar, beeldend

4. Waardering voor de eigenheid
Sturing en autonomie, formatieve evaluatie

5. Hoge verwachting, zelfbeeld en mindset



Om misverstanden te voorkomen

 Rekenen =  wiskunde

 Ontwikkelen is vooruitgaan

 Op vmbo overlappen rekenen en wiskunde elkaar voor 80%.

 Een inhoudelijke doorlopende leerlijn is goed mogelijk en voor PO -

> vmbo essentieel

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



Ontwikkelen is vooruitgaan

gr.7                     gr.8                       kl.1                       kl.2                    kl.3                  kl. 4



Thema 1: doorlopende leerlijn

 Aan de voorkant van het leerproces

 leerdoelen

 Aan de achterkant van het leerproces: 

 toetsen



Aan de 

voorkant op 

leerplan-

niveau



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



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



Vmbo BB examen biologie 2017



Examen VMBO-BB 2017 Economie (tijdvak 1)



Oefentoets voor plaatsingstoets rekenen 

groep 7



Rekentoets 2A voorbeeld 2016 



vmbo BB 2016 eindexamen wiskunde



Rekentoets 2F 2016 via RekentoetsEtalage



Examen VMBO-KB 2017 Economie (tijdvak 1)



Concrete actie

 Verzamel rekenopgaven uit de examens en leg het de 

leerlingen voor.

 Verzamel rekenopgaven uit de examens en leg het de 

collega’s voor.

 In plaats van instaptoets of leerlingvolgsysteem:  kies 4 

opgaven uit het vmbo BB of KB examen.



Thema 2: van sommen maken 

naar probleem oplossen



8 x 6 
2x + 4



OefenenProbleem

oplossen

Gecijferd zijn



ffLerenRekenen.nl



www.ERWD.nl
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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



Thema 3: Concreet, voorstelbaar, beeldend

Investeren in het drijfvermogen

Echte vragen, echte beelden

Voorstelbaarheid ( > eigen belevingswereld)



Investeren in het drijfvermogen

Hier goed in worden 

helpt je bij vmbo, mbo, 

beroep, dagelijks leven



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




Thema 4: Waardering voor de eigenheid 

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

Evenwicht tussen sturing en autonomie

Formatief evalueren



Waardering voor de eigenheid: Optimaliseer 

autonomie

Structuur

autonomie

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

voortgezet onderwijs.



https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2017/10/onderzoek-karin-smit-meer-inbreng-in-de-klas-werkt-motiverend-bij-

vmbo%E2%80%99ers?utm_source=171024-extern&utm_medium=e-mail&utm_content=onderzoek-karin-smit-meer-inbreng-in-de-klas-werkt-

motiverend-bij-vmbo%E2%80%99ers&utm_campaign=nieuwsbrief



Formatief evalueren:  5 strategieën

Verduidelijken leerintenties

Verkrijgen bewijs van leerresultaten

Feedback die het leerproces stimuleert

Leerlingen activeren als leerbron voor elkaar

Leerlingen activeren als eigenaar van hun 

leerproces



Formative assessment technieken:

"Eerder was de lerares na het stellen van de 

vraag geïnteresseerd in het juiste antwoord. Nu 

is ze geïnteresseerd in wat we denken."

René Kneyber

Dylan Wiliam



Thema 5: 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. (2015)  



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.theguardian.c

om/teacher-

network/2015/nov/15/fou

r-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
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Einde

kees.hoogland@hu.nl

 @watdoetkees

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

www.gecijferdheid .nl
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