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• Wat is ongeveer het gemiddelde van 

2 duizend, 4 miljoen en 6 miljard



ICME 2012  - trends – ICME 2016
• 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



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





PISA Deutschland, 2009







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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Didactische aspecten

• Antwoordcultuur
– Verstand op nul: het gaat om de uitkomst

– Gerichtheid op een bewerking en op een antwoord

• Probleemoploscultuur
– Schematiseren / mathematiseren

– Voorleven, vooral in taalgebruik

–



Valkuilen

• Suspension of sense- making

• Calculational approach

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

Age of 
the 
captain

Een kapitein bezit 26 
schapen en 10 geiten.
Hoe oud is de kapitein?

Verschaffel, L., De Corte, E., & Lasure, S. (1994). Realistic considerations in mathematical modeling of 

school arithmetic word problems. Learning and Instruction, 4(4), 273-294. doi:10.1016/0959-

4752(94)90002-7



Answer getting

• Alleen de rechterkant

• Rest is ruis en verpakking

• Het draait allemaal uiteindelijk om 

de rechterkant 

Problem solving

• Altijd de hele cyclus.

• Het is een organisch geheel

• Horizontale stappen zijn de 

essentie van het wiskundig 

denken



Belangrijkste genres

• Procentsommen

• Delen (van delen) van iets

• Metriek stelsel

• Tijdrekenen

• Samengestelde eenheden (afstand/tijd)

• Kale sommen









Keuzemenu

• Van verhaaltjessommen naar gecijferdheidsvragen

• Van talig naar beeldend

• Voorleven: welke taal gebruik je?

• Gebruik van schetsen/schema’s in oplosproces.



Van 

Verhaaltjessommen

Naar  

Gecijferdheidsvragen

in 4 of 5 stappen
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Criteria Gecijferdheidsvraag

• Het is gecijferdheid als het gaat om …

• … voorstelbare vragen …

• … verbonden met de werkelijkheid,

• … met een minimum aan taal en …

• … een optimaal gebruik van beelden.

© Kees Hoogland     K.Hoogland@aps.nl



I work in a butcher’s shop from Monday 

to Thursday. One of my jobs is to check 

the temperature of the fridge twice  a 

day. At the right hand side you see a 

thermometer. 

What is the temperature?

A      +15° C

B      -15° C

C     + 15° F

D     - 15° F



I work in a butcher’s shop from Monday 

to Thursday. One of my jobs is to check 

the temperature of the fridge twice  a 

day. At the right hand side you see a 

thermometer. 

What is the temperature?

A

B

C

D



Lees de temperatuur af. 

A

B

C

D



Lees de temperatuur af

Koelkastthermometers

…… …… ……



Source: Cito (2009). Referentietoetsen 1F/2F



Hoeveel is de korting?



Korting

…..  %



Korting

…..  %



Korting

…..  %





Van 

Talige representatie

Naar  

Beeldende representatie
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Voorleven

• Welke taal gebruik je?



Voorwoord voor docenten

• In de volgende voorbeeld van het oplossen van een 

opgave komt u de volgende stappen tegen in een 

systematische probleemaanpak:

• Waar gaat het over?

• Wat weet ik

• Rekenen

• Conclusie 

• terugkijken

Mathematiseren

Uitrekenen

Reflectie





Grind en kruiwagen

• Paraat hebben

• 1 L = 1 dm3

• 1 kuub = 1 m3

• 1m3 = 1000 dm3

• Functioneelgebruiken

• De juiste eenheid kiezen

• Omrekenen naar dezelfde 

eenheid

• Hoeveel keer past het er in: 

juiste getallen in juiste 

volgorde door elkaar delen.





• Paraat hebben • Functioneel gebruiken

• Gegevens ordenen

• Redeneren

• Prijs uitrekenen





BEGRIJPEN, VERBEELDEN & BEREKENEN:
het oplossen van talige rekenopgaven in het hedendaagse 

rekenonderwijs

Anton Boonen



Twee startopgaven

Non-routine opgaven

[Opgave 1]

“Aan het begin van een rechte weg plant een man aan beide kanten een boom. Vervolgens 
plant hij langs deze weg aan beide kanten om de 5 meter een nieuwe boom. De weg is 15 
meter lang. Hoeveel bomen worden er geplant?” 

[Opgave 2]

“Aan één kant van een weegschaal staan 3 potjes jam en een gewicht van 100 gram. Aan de 
andere kant van de weegschaal staat een gewicht van 200 gram en een gewicht van 500 gram. 
De weegschaal is in evenwicht. Wat is het gewicht van 1 potje jam?”



Visuele representaties (2)

4 typen visuele representaties: 

(1) picturaal, 

(2) rekenmodel,

(3) inaccuraat visueel-schematisch, en

(4) accuraat visueel-schematisch.



Visuele representaties

Opdracht

Maak een passende visuele representatie bij de talige rekenopgaven. 



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.
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