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Rekenen in het mbo

Hoe zit u erbij?

A C

B D

◼ Rekenen, taal en burgerschap blijven 

fundamenten voor beroepsonderwijs.

◼ Beroepsvoorbereiding en kwalificatie 

blijven fundamenten voor 

beroepsonderwijs



Ontwerpmiddagen

◼ Stand van zaken in het land

◼ Stand van zaken AOC - Oost – Groene Welle

◼ Beroepsgericht rekenen

◼ Een ontwikkelmodel



Rekenen mbo?

Gecijferdheid mbo !!

◼ Rekenen

◼ Wiskunde

◼ Gecijferdheid

◼ Het gaat om zelfredzaamheid (autonomie en 

competentie).

◼ Het gaat om cijferredzaamheid = gecijferdheid

◼ En het gaat om een verantwoorde invulling 

van het rekenonderwijs.



Vooraf enkele 

wetenswaardigheden over 

rekenen / wiskunde (v)mbo

◼ Rekenen = wiskunde

◼ Groei in plaats van deficiënties

◼ Meer van hetzelfde werkt niet



Wetenswaardigheid 1

◼ Rekenen =  wiskunde

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

◼ Een inhoudelijke doorlopende leerlijn is goed 
mogelijk en voor 

po -> vmbo -> mbo essentieel

9 + 16 = 25 

9 + .. = 25

9 + x = 25

32 + 42 = 52

a2 + b2 = c2

an + bn = cn



Wetenswaardigheid 2

(v)mbo leerlingen hebben geen achterstand

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



Wetenswaardigheid 3

354 + 887

13% van 340

251 + 43 = 681

Onderwijsverleden mbo-studenten niveau 1 en 2



Onderwijsverleden mbo-

studenten niveau 1 en 2

◼ Met de opgaven van de vorige dia zijn 

sommige mbo studenten in hun 

schoolloopbaan al vier keer getest en deficiënt 

verklaard.
◼ Eind groep 6

◼ Eind groep 8

◼ Brugklas

◼ 3 vmbo

◼ 4 vmbo



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



Rekenen is  geïntegreerd

in het culturele, 

maatschappelijke,   

persoonlijke en 

emotionele handelen

Basisbewerkingen

rekenen

Rekenen in 

contexten uit het  

dagelijks leven

Functioneel Rekenen en Gecijferdheid

Opvattingen en invullingen

1950 - 1975 2000 - 20251975 - 2000



Probleemoplossen

(Problem solving)

◼ Diverse cycli uit de literatuur

◼ OECD (2017): The Nature of Problem Solving  

- Using Research to Inspire 21st Century 

Learning

Csapó, B., & Funke, J. (Eds.). (2017). The Nature of Problem Solving  - Using Research to Inspire 21st Century 

Learning. Paris, France: OECD Publishing.
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Modelleren



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



Specifiek of generiek ?

◼ Raamwerk rekenen wiskunde mbo (2004)

◼ Rapport Meijerink (2008)

◼ Referentiekader Rekenen (2010)

◼ …….



2F
Beroepsgericht 

lesmateriaal

Burgerschaps-

projecten

(Rijke) 

rekenlessen

Benchmark en overzicht

Leerdoelensets Referentiekader

Referentieopgaven uit 

ffLerenRekenen

GT

VH

MM

VB

Oefenen met

materiaal uit ….

Oefenen met

materiaal uit ….

Oefenen met

materiaal uit ….

Oefenen met

materiaal uit ….



Contact

◼ Dr. Kees Hoogland

◼ Hogeschoolhoofddocent Didactiek Rekenen en 

Wiskunde in het Beroepsonderwijs

◼ www.gecijferdheid.nl | LinkedIn | Twitter

◼ 06 3410 1701

◼ Kees.hoogland@hu.nl

http://www.gecijferdheid.nl/
https://nl.linkedin.com/in/khoogland
https://twitter.com/watdoetkees

