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Inleiding 

Vanuit een project 

Een kerntaak van wiskundeonderwijs is het bijbrengen van wiskundige geletterdheid om in de 

maatschappij naar behoren te kunnen functioneren. Voor het beroepsonderwijs ligt hierbij het 

accent op functionele rekenvaardigheid en wiskundige denkstrategieën ter ondersteuning van 

probleemoplossend denken in concrete beroeps- en maatschappelijke contexten. Dat veronderstelt 

van de leraren die hiervoor verantwoordelijk zijn een bijzondere bekwaamheid. Enerzijds moeten zij 

zelf over een doorgedreven didactische en inhoudelijke kennis  beschikken van specifieke 

wiskundedoelen, anderzijds moeten ze functionele contexten kunnen selecteren die relevant zijn 

voor hun leerlingen. Dit boek wil (toekomstige) leraren ondersteunen in het (verder) ontwikkelen van 

die bekwaamheid.  

Een praktijkgericht onderzoeksproject ligt aan de basis van deze publicatie. Van september 2011 tot 

februari 2013 werkten lerarenopleiders van KHLeuven, CVO-Limlo, Thomas More Mechelen en 

KHLim hieraan samen. School of Education, het expertisenetwerk voor lerarenopleidingen van de 

Associatie KU Leuven, verleende ons daarvoor projectsubsidies.   

Het vertrekpunt van dit project is de vaststelling dat er weinig didactisch materiaal voorhanden is 

voor leraren wiskunde in de B-stroom en leraren Project Algemene Vakken (PAV)1 die zich willen 

verdiepen in de functionele rekenvaardigheden. Daarnaast merken we dat in het meeste 

leermateriaal voor beroepsleerlingen (te) weinig gemikt wordt op het ontwikkelen van inzicht en 

denkactiviteit m.b.t. wiskundige doelen. Recent peilingsonderzoek2 rond wiskunde in de B-stroom 

bevestigt deze lacune: “leerlingen presteren vaak minder goed op rekenopgaven die peilen naar 

toepassing in praktische situaties of zinvolle contexten. (...) Het hoofddoel van wiskunde in de B-

stroom is nochtans om leerlingen wiskundige kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes bij te 

brengen, zodat zij kunnen functioneren in het dagelijkse leven.” 3  

In de loop van het projectproces werden opleidingscurricula geanalyseerd met betrekking tot 

wiskundige doelen in B-stroom en BSO, werden aan studenten tal van problemen voorgelegd en 

analyseerden we hun antwoorden. Er werden experts bevraagd over het les- en leermateriaal dat 

(toekomstige) leraren moeten kunnen ontwerpen of selecteren om wiskundige doelen in B-stroom 

en PAV te stimuleren. Daarnaast formuleerden we didactische en inhoudelijke competenties die 

leraren (in het bijzonder degene zonder onderwijsbevoegdheid wiskunde) nodig hebben om 

functionele rekenvaardigheid te ontwikkelen. Ook getuigden ervaringsdeskundigen hoe we 

beroepsleerlingen voor functionele wiskundige problemen kunnen uitdagen en studenten 

probeerden tijdens stages materialen uit. Anderhalf jaar is echter kort om het hele thema van 

opleiden voor functionele wiskunde exhaustief te vatten en vraagt verdere verkenning.  

                                                           
1 Voor collega’s uit Nederland: wat precies B-stroom is en wat Project Algemene Vakken inhoudt, verduidelijken we verder in het eerste 

deel van dit boek.     
2 De bibliografie is achteraan in de visietekst te consulteren; in de tekst wordt gerefereerd en/of in voetnoot een bedenking toegevoegd.     
3 Ministerie van Onderwijs en Vorming, Onderzoeksteam periodieke peilingen (2009). Peiling wiskunde in de eerste graad secundair 

onderwijs (B-stroom), in opdracht van F. Vandenbroucke, uitgevoerd in juni 2008.  

De Entiteit Curriculum onderzocht samen met een interdisciplinaire onderzoeksgroep van de KU Leuven of en in welke mate leerlingen uit 
de B-stroom de ontwikkelingsdoelen van wiskunde bereiken. Dit grootschalige onderzoek en de twee conferenties waarin gediscussieerd 
werd over de bevindingen geeft de beleidsmatige aandacht aan voor dit thema. Brochure met resultaten v/d peiling via 
http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/peilingen/secundair-onderwijs/peilingen/wiskunde-bstroom-eerste-graad-secundair-
onderwijs.htm  

http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/peilingen/secundair-onderwijs/peilingen/wiskunde-bstroom-eerste-graad-secundair-onderwijs.htm
http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/peilingen/secundair-onderwijs/peilingen/wiskunde-bstroom-eerste-graad-secundair-onderwijs.htm
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Aan deze verdere verkenning leveren we graag onze bijdrage door de eindproducten van het project 

te herwerken tot deze publicatie: een visietekst met betrekking tot wiskundig denken in B-stroom en 

BSO en daarbij horend didactisch materiaal voor leraren om functionele wiskundedoelen beter te 

leren ontwikkelen.  

Naar een boek 

In eerste hoofdstuk vindt de lezer een analyse van en visie op wiskundig denken in B-stroom en BSO. 

Een aantal referentiekaders en inzichten rond wiskundedidactiek worden samengebracht met een 

aantal referentiekaders en inzichten rond (adequaat opleiden voor) beroepsonderwijs. Bij de 

samenstelling en het schrijfwerk van deze tekst werd beroep gedaan op diverse bronnen: 

wetenschappelijke literatuur, teksten van pedagogische begeleidingsdiensten, documenten van het 

Ministerie van Onderwijs en Vorming en de brede kennisbasis van de projectleden en externen uit de 

expertisegroep. Het optimaliseren van (wiskundig) probleemoplossend denken in B-stroom en BSO 

staat centraal in dit hoofdstuk. Het doorgronden van de essentie, het selecteren van rijke contexten 

voor functioneel wiskundig denken, het ontwikkelen van (wiskundige) verbeelding en wiskundige 

denkstrategieën zijn hier sleutelideeën.   

Het tweede hoofdstuk bestaat uit concrete leer-, oefen- en achtergrondmaterialen voor leraren. De 

domeinspecifieke kennis en vaardigheden zijn hierin gestructureerd volgens de onderdelen van 

wiskunde zoals ze in de eindtermen en leerplannen aan bod komen: lengtematen, breuken en 

procenten, verhoudingen en regel van drie, schaal, geld, tijd, leren schematiseren en relevante 

informatie halen uit tabel, grafiek en diagrammen . 

 Om bij leerlingen in de B-stroom en BSO wiskundig probleemoplossend denken te stimuleren is het 

belangrijk om zelf voldoende inzicht te hebben in zowel de domeinspecifieke kennis en vaardigheden 

als in probleemoplossend denken. Daartoe reiken we tools aan om de inhoudelijke expertise in deze 

materie te vergroten en om de leraar verder te bekwamen als begeleider van leerprocessen die 

onder andere te maken hebben met probleemoplossend denken. Voor alle componenten uit de 

eindtermen en leerplannen zijn contextrijke voorbeelden geselecteerd. De voorbeelden zijn zo 

gekozen dat de essentie telkens duidelijk wordt.  

Het doel van het doornemen van deze domeinspecifieke kennis en vaardigheden is inzicht verkrijgen 

in wat de essentie van de verschillende begrippen of methodes is. Dit moet de leraar verder in staat 

stellen om problemen op te lossen (en ook aan te brengen bij leerlingen) zonder ze te reduceren tot 

regels en trucjes. Daardoor wordt het ook mogelijk om bestaande PAV-materialen kritisch te 

bekijken,  om deze eventueel aan te passen en de aanpak inzichtelijker te maken. 

In hoofdstuk drie wordt de ijsbergmetafoor als didactisch kader toegelicht. De ijsbergmetafoor, 

ontwikkeld door wiskunde-didactici van het Freudenthal Instituut, is een methodiek om vanuit een 

wiskundig concept via contexten te komen tot de essentie van dat concept. We beschouwen dit als 

een goede oefening om zelf een denk- en ontwikkelproces rond een concept van functionele 

wiskunde te doorlopen: de didactische gelaagdheid van het model en het belang van  ‘wiskundige 

wereldverkenning’ ondersteunt zowel de verbeeldingscapaciteit als het inzicht in de essentie, 

gekoppeld aan relevante concrete situaties.  

Hoe brainstormen vanuit een PAV-thema en zo ‘wiskunde vinden’ brengen we kort onder de 

aandacht in het laatste hoofdstuk. Een PAV-thema kan ingegeven worden vanuit vragen van de 
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leerlingen, vanuit de actualiteit, vanuit een maatschappelijke context of vanuit aandachtspunten van 

de leraren.  De methodieken die de verkenning en ontwikkeling van PAV-thema’s mogelijk maken zijn 

in andere publicaties en didactische handleidingen goed beschreven. In dit hoofdstuk wordt dan ook 

vooral gefocust op het belang van een bredere denkoefening  bij de selectie van functionele 

wiskunde-doelen in een bepaald PAV-thema. 

 

Met een opdracht voor de lezer 

Dit boek wil manieren aanreiken aan (toekomstige) leraren om na te denken over de essenties van 

wiskunde, over het eigene van functionele problemen en over motiverende, levensechte contexten. 

Daarmee hopen we in de eerste plaats leraren te ondersteunen die bij beroepsleerlingen functionele 

rekenvaardigheden en het wiskundig probleemoplossend denkvermogen willen ontwikkelen en 

stimuleren. Dit boek is echter geen sluitende methode om (wiskundig) probleemoplossende 

vaardigheden in levensechte situaties te leren ontwikkelen en in te zetten. Evenmin is het een 

handleiding voor een of meerdere PAV-thema’s. De contextrijke problemen zijn bijvoorbeeld geen 

concrete vraagstukken of wiskundige problemen die zonder meer in de klas kunnen gebruikt worden. 

We sommen strategieën op waarmee de problemen kunnen opgelost worden, maar wagen ons niet 

aan het exhaustief uitschrijven van alle denkprocessen – daar zijn nog wel enkele andere projecten 

voor nodig…  

Er wordt dan ook een flink stuk denkwerk van de lezer verondersteld: dit boek bevat concepten en 

leermaterialen bedoeld om de eigen competenties aan te scherpen. De (verdere) ontwikkeling van 

die competenties is de verantwoordelijk van elke leraar. We kunnen alvast getuigen dat dat een 

bijzonder leerrijk en boeiend proces is. Veel succes daarmee!  

 

Katrien Cnudde, Machteld Pensaert, Ruth Wouters, Greet Gevaert, Frans Janssens, Carina 

Ramaekers, Brenda Van Den Berk en Conny Van den Brande. 
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Hoofdstuk 1 Wiskundig denken in B-stroom en BSO 

 

1 Eigenheid van BSO en B-stroom4 

Jongeren die in het Vlaams secundair onderwijs school lopen, hebben al van bij de start van het 

eerste middelbaar een keuze gemaakt of moeten maken: volgen ze de A-stroom dan wel de B-

stroom?5 Vanaf de tweede graad, rond de leeftijd van 14 jaar, komt daar de keuze bij tussen de 

onderwijsvormen ASO, TSO, KSO en (D)BSO6. In deze paragraaf schetsen we een algemeen beeld van 

de eigenheid van (leerlingen in de) B-stroom en het Beroepssecundair onderwijs. Er wordt vooral 

gefocust op die aspecten van de B-stroom en het (voltijds of deeltijds) BeroepsSecundair Onderwijs 

die relevant zijn in het kader van wiskundige denkstimulering. 

 

1.1 De specificiteit van de B-stroom  

De B-stroom bestaat uit 1B en BVL, het Beroepsvoorbereidend Leerjaar. In de B-stroom zitten veel 

jongeren met leerstoornissen, met een leerachterstand of taalachterstand. Soms hebben ze een 

andere thuistaal dan het Nederlands en een geringe beheersing van de instructietaal en de 

schooltaal. Soms, maar zeker niet altijd, komen ze uit maatschappelijk kwetsbare groepen en hadden 

ze in het verleden weinig schoolse succeservaringen.  

In de 1B-klas zitten vooral leerlingen die het moeilijker hadden in het basisonderwijs. Leerlingen die 

zonder getuigschrift uit het Basisonderwijs komen, kunnen op basis van leeftijd instromen in 1B. Wie 

bijvoorbeeld op 12 jarige leeftijd in het vijfde leerjaar zit, kan meteen naar 1B; wie het zesde leerjaar 

achter de rug heeft maar niet slaagt kan in dezelfde klas terechtkomen. Leerlingen die een of 

meerdere jaren in het Buitengewoon Basisonderwijs school liepen, stromen soms ook via de 1B-klas 

in het reguliere onderwijs. Daarnaast telt een 1B-klas vaak enkele gewezen OKAN-leerlingen, 

jongeren die een jaar Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers achter de rug hebben. Het is dan ook 

een heterogene groep leerlingen die start in de B-stroom. In totaal gaat het om een kleine 15 %7  van 

de leerlingen die in het eerste jaar van de B-stroom zit. 

De moeilijkheden voor de 1B-leerlingen zijn vooral te wijten aan een gebrek aan basisvaardigheden 

die nodig zijn om vlot om te gaan met nieuwe leerstof8 . De basisvaardigheden voor bijvoorbeeld het 

nadenken over het technische aspect van rekenen slorpt de concentratie op die ook nodig was om 

een vraagstuk te begrijpen.  

                                                           
4 In deze visietekst wordt de term ‘beroepsonderwijs’ gebruikt voor zowel de B-stroom als het BSO. 
5 De hervormingsplannen voor een vernieuwd secundair onderwijs zijn in volle ontwikkeling; voorlopig ziet het er naar uit dat er een vorm 

van B-stroom of schakelprogramma blijft bestaan voor leerlingen die ‘op leeftijd’ maar zonder getuigschrift uit het basisonderwijs komen.  
6 Of de onderwijsvormen nog naast elkaar blijven bestaand na de hervorming van het secundair onderwijs is nog niet duidelijk: voorlopig 

gaat men uit van een indeling in belangstellingsgebieden met gedifferentieerde trajecten. 
7 Voor cijfers zie Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2011, Vlaams onderwijs in cijfers 2010-2011,   

http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/eDocs/pdf/77.pdf, geraadpleegd op 02/04/2012 
8 Tallon, J. & Van den Vreken, C. Omgaan met verschillen in de klas. Geïntegreerde aanpak van de B-stroom in de eerste graad van het secundair onderwijs op niveau van de klas. DVO Studies en documenten. 2000 

http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/eDocs/pdf/77.pdf
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Werken aan deze basisvaardigheden of domeinspecifieke kennis, bv vlot hoofdbewerkingen met 

natuurlijke getallen maken, behoort eigenlijk tot de leerstof van het basisonderwijs. Een grote 

uitdaging voor leraren9 van de B-stroom is dan ook: hoe kan je leerlingen een getuigschrift van het 

basisonderwijs laten behalen zonder de leerstof van de derde graad basisonderwijs integraal te 

hernemen?  

 

Een manier om deze leerprocessen te begeleiden ligt in het vooropstellen van ontwikkelingsdoelen. 

Ontwikkelingsdoelen zijn zogenaamde minimumdoelen: de school heeft een inspanningsverplichting 

om deze doelen na te streven op het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes, maar de 

leerlingen moeten die niet noodzakelijk bereiken. Eindtermen zijn daarentegen minimumdoelen op 

het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die leerlingen op een bepaald ogenblik 

moeten bereiken. 

Op dit moment heeft de 1B-klas een dubbele doelstelling: ze is zowel bedoeld om de leerlingen een 

getuigschrift basisonderwijs te laten halen als om de doorstroom naar 1A mogelijk te maken. In 

realiteit zijn er echter weinig leerlingen die vanuit 1B naar 1A doorstromen: slechts 3% van de 1B-

leerlingen stapt daarna over naar de A-stroom. Dit bezorgt leraren 1B wel eens kopzorgen: de 

verwachtingen van de B-klas zijn zo opgesteld dat elke leerling voorbereid moet worden op de A-

stroom, terwijl de realiteit leert dat het slechts een zeer kleine minderheid is met voldoende kans tot 

succes in 1A. 

In dit tweede jaar van de B-stroom vind je de BVL-klas of het beroepsvoorbereidend leerjaar. Zowat 

18 % van de leerlingen van het tweede jaar secundair onderwijs zitten in het BVL. In het 

beroepsvoorbereidend leerjaar vinden we jongeren die: 

- het 1ste leerjaar B al dan niet met vrucht beëindigd hebben  

- overgaan op basis van leeftijd. Wie 14 jaar is en een gunstig advies kreeg van de 

toelatingsklassenraad10 kan ook instappen in het BVL 

- vanuit 1ste leerjaar A in BVL instromen. Deze leerlingen hebben vaak een voorsprong op 

gebied van algemene vakken, bv voor wiskunde hebben zij kennisgemaakt met algebraïsche 

begripsvorming zoals rekenen met letters en oplossen van vergelijkingen. 

- uit de onthaalklas komen voor anderstalige nieuwkomers 

- uit het buitengewoon onderwijs komen.  

De algemene vakken lopen hier verder door, maar daarnaast kunnen de leerlingen ook (meestal) 

twee beroepenvelden kiezen. Zo krijgen ze een initiatie in een studiegebied waardoor ze een gepaste 

studiekeuze kunnen maken in het BSO. Decoratie, Kantoor en Verkoop, Bouw, Elektriciteit, Haarzorg, 

Hotel-bakkerij-slagerij, Mode, Land- en Tuinbouw, Nijverheid en Metaal zijn de meest courante 

beroepenvelden die worden aangeboden in BVL.  

Zowel in 1B als in BVL observeren leraren grondig hun leerlingen en trachten ze te weten te komen 

over welke basiskennis en –vaardigheden (lezen, schrijven, rekenen, probleemoplossende 

competenties…) de leerling beschikt en over welke (nog) niet. Aansluitend werken de leraren aan het 

                                                           
9 We maken met de term ‘leraar’ geen onderscheid tussen vrouwen of mannen die voor de klas staan. Ook ‘lerarenopleider’ en 

‘(school)directeur’ wordt als uniseks benaming gebruikt. 
10 De toelatingsklassenraad bestaat uit alle lerare die aan een bepaalde klas les zullen geven, zij worden meestal ondersteund door een CLB-medewerker en/of een interne leerlingbegeleider en een directielid. Zij gaan na of een 

leerling aan de nodige toelatingsvoorwaarden voor een bepaalde studierichting voldoet. 



  Pagina 7 van 131 

 

remediëren van deze tekorten.  Idealiter gebeurt dit zo individueel mogelijk omwille van de grote 

heterogeniteit van leerlingen in de B-stroom. Bij het verdelen van het lesurenpakket kiezen de 

meeste scholen er dan ook bewust voor om de klasgroepen in de B-stroom klein te maken. 

 

1.2 De specificiteit van het BSO: algemene en specifieke vorming 

Voltijds BSO wordt door ongeveer een vierde van de leerlingen in de 2e graad en de 3e graad 

gekozen. Concreet wil dat zeggen dat om en bij de 75 500 jongeren een BSO-richting volgen in 

Vlaanderen en/of in een Nederlandstalige school in het Brusselse. Ongeveer   

8 000 leerlingen volgen les in het Deeltijds  Beroepssecundair Onderwijs.  

Bij de start van de tweede graad stromen in het beroepsonderwijs zowel leerlingen in vanuit BVL, het 

beroepsvoorbereidend leerjaar van de B-stroom als leerlingen uit de A-stroom. De beginsituatie in 

een klas uit het BSO is daardoor zeer heterogeen: verschillen in motivatie, competenties, kennis en 

vaardigheden, belangstelling,... spelen mee.  

Er zijn een tweetal grote, maar uiteenlopende doelen die de eigenheid van het BSO uitmaken: het is 

een praktische onderwijsvorm waarin jongeren een specifiek beroep aanleren terwijl ze tegelijk 

algemeen gevormd worden.11 Studietabellen van BSO-richtingen bevatten dan ook enerzijds 

algemeen vormende vakken zoals PAV en anderzijds technische vakken, praktijk- of beroepsvakken. 

De studierichtingen in het BSO zijn, net als in het TSO en ASO, ingedeeld volgens studiegebieden. 

Binnen elk studiegebied zijn er enkele of meerdere richtingen. En de waaier aan studiegebieden is 

heel divers: van Auto, Bouw, Decoratieve technieken, Grafische communicatie en media, Handel, 

Hout, over Juwelen, Koeling en warmte,  Land- en tuinbouw,  Lichaamsverzorging, Maritieme 

opleidingen Mechanica-elektriciteit, Mode, Muziekinstrumenten-bouw, Personenzorg, tot Textiel en 

Voeding worden ingericht.12  

Project Algemene Vakken (of PAV) integreert13 voor leerlingen uit het BSO de leerinhouden van 

Nederlands, wiskunde, natuurwetenschappen en maatschappelijke vorming (aardrijkskunde en 

geschiedenis), al dan niet geïntegreerd aangevuld met een moderne vreemde taal als Frans of Engels. 

De grote uitdaging voor een PAV-leraar bestaat er in om een voldoende brede maatschappelijke en 

persoonlijke vorming aan te bieden die tegelijk inspeelt op de eigenheid van leerlingen die een 

bepaalde studierichting volgen. Sociaal en maatschappelijk weerbaar worden, over voldoende 

functionele kennis en vaardigheden beschikken en voorbereid worden op levenslang leren gaat over 

meer dan enkel leermateriaal uit de beroepspraktijk aan te bieden. Of eenvoudiger gezegd: PAV-

lessen voor leerlingen van de richting haartooi mogen niet alleen gaan over leren omgaan met 

schoonheidsidealen en het leren berekenen van de prijs van een winstgevende brushing. Wie 

                                                           
11 Departement Onderwijs, 2009 
12 Een uitgebreid overzicht van de verschillende studierichtingen (de specifieke richtingen binnen elk studiegebied) is raadpleegbaar op de 

website van het Departement Onderwijs: http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/structuur.asp  
Concrete informatie over de inhoud en eigenheid van elke studierichting kan je vinden in het studierichtingsprofiel. Het VSKO heeft dit per richting opgesteld, je kan het raadplegen via http://ond.vvkso-

ict.com/vvksomain/srp.asp.  Er staat informatie in over de inhoud, competenties, kwalificaties,… van elke opleiding, over  mogelijke vooropleidingen en over doorstroommogelijkheden.  
13 Enkele scholen richten geen PAV in, maar houden in hun lessentabel vast aan de aparte onderwijsvakken (Nederlands, wiskunde, 

aardrijkskunde en geschiedenis,…).  

http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/structuur.asp
http://ond.vvkso-ict.com/vvksomain/srp.asp
http://ond.vvkso-ict.com/vvksomain/srp.asp
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haartooi volgt moet ook in staat zijn om nauwkeurig een huurcontract voor een appartement te 

kunnen lezen en interpreteren.   

De meeste scholen werken met een lineaire opbouw in hun BSO-richtingen: het ene leerjaar volgt op 

het andere met beslissingen van de klassenraad over het al dan niet overgaan. Sommige scholen 

hebben geëxperimenteerd met het Project Modularisering. Dat wil zeggen dat de opleiding in 

modules (thematische gehelen van telkens enkele weken) is ingedeeld. De leerling moet alle modules 

doorlopen voor hij/zij een getuigschrift haalt, maar kan deelcertificaten behalen. Dit project is 

opgezet om de  ongekwalificeerde uitstroom terug te dringen.  

De tweede graad en de derde graad BSO verschillen voornamelijk qua complexiteit. De eindtermen 

PAV van de derde graad benadrukken meer het zelfstandig leren van leerlingen, de specifieke vakken 

bouwen verder op basisvaardigheden verworven in de tweede graad. Voor de meeste richtingen is er 

een stageluik voorzien in de derde graad.  

De heterogeniteit in deze klasgroepen is zeer groot. De meeste leerlingen hebben de eerste graad 

van het secundair onderwijs gevolgd: deze leerlingen stromen op normale leeftijd en met een 

oriënteringsattest A (vanuit BVL) of B (vanuit 2A) in. Daarnaast starten er leerlingen in 3 BSO op basis 

van leeftijd: wie 16 jaar is kan door de toelatingsklassenraad worden toegelaten. In 4 BSO komen ook 

leerlingen uit 3 ASO of 3 TSO die een B-attest met clausulering kregen.  

De competenties voor wiskundig probleemoplossend denken liggen in sommige klassen dan ook zeer 

sterk uit elkaar. Nochtans worden dezelfde leerplandoelen PAV vooropgesteld zowel voor leerlingen 

die al leerden omgaan met basissymbolen, -formules, -begrippen en -verbanden van getallenleer, 

algebra en meetkunde (bv sommige zij-instromers) als voor leerlingen die struikelen over een 

rekenopgave waarbij twee breuken moeten opgeteld worden. 

Leerlingen die hun studies stoppen in het zesde jaar beroepsonderwijs ontvangen een getuigschrift. 

Alleen wie verder studeert en met vrucht ‘het zevende jaar BSO’ beëindigt, krijgt een diploma 

Secundair onderwijs.  Bedoeling van de derde graad blijft om naast het geven van een vakgerichte 

opleiding te werken aan weerbaarheid en sociale vaardigheden. Ook hier zitten leerlingen vanuit 

verschillende onderwijsvormen en met een diverse achtergrond.  

 

2 Wiskunde in B-stroom en BSO   

Wiskunde in het beroepsonderwijs moet in de eerste plaats functioneel zijn. Hiermee wordt bedoeld 

dat het wiskundeonderwijs ondersteunend moet zijn om problemen in de werkelijkheid (de 

beroepscontext of de maatschappij) aan te pakken. Daarom is het belangrijk zoveel mogelijk 

contexten te kiezen die écht aansluiten bij de werkelijkheid. Afhankelijk van de doelgroep en ook van 

de complexiteit van het probleem wordt de context soms vereenvoudigd. Enerzijds verhogen 

realistische contexten de motivatie om bepaalde kennis en vaardigheden te leren omdat ze meer 

relevant ervaren worden. Anderzijds zal het veelvuldig oplossen van problemen in contexten die 

aansluiten bij de werkelijkheid de transfer bevorderen van de wiskundige denkwijzen die nodig zijn 

om in echte beroepscontexten en in het leven problemen aan te pakken.  
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De “wiskunde-doelen” in beroepsonderwijs kunnen grosso modo in twee delen opgesplitst worden: 

(1) domeinspecifieke kennis en vaardigheden aanleren: de basiskennis, vaardigheden en technieken 

om realistische problemen te kunnen oplossen en te kunnen functioneren in de maatschappij.  

(2)  wiskundige denkstrategieën ontwikkelen om problemen op te lossen met ook aandacht voor 

schatten,  controleren, interpreteren, schematiseren en het ontwikkelen van een kritische houding. 

De twee onderdelen moeten in de praktijk van beroepsonderwijs liefst  samen voorkomen omdat 

men de noodzaak en het nut van de vaardigheden uit (1) meestal pas ziet als men problemen in reële 

contexten wil oplossen (bv als je echt een kamer moet schilderen en dus verf moet gaan kopen, is 

het nodig om de oppervlakte van de muren te kunnen berekenen). Wanneer de wiskundige 

vaardigheden vanuit een reële context en probleemstelling worden aangebracht, is de kans groter 

dat leerlingen de transfer maken om wiskundige oplossingsstrategieën in nieuwe problemen in 

gelijkaardige of nieuwe contexten in te zetten. 

Een belangrijk reden waarom beroepsleerlingen er vaak toch niet in slagen om de domeinspecifieke 

kennis en vaardigheden echt in te zetten in concrete, praktische contexten is dat er in het leerproces 

te weinig aandacht gaat naar het verwerven van inzicht. Dit laatste gebeurt niet door het geven van 

regeltjes of kale rekenoefeningen, maar wel door het koppelen van de essentie van de begrippen aan 

visuele voorstellingen, verwoordingen, handelingen, enz., m.a.w. het versterken van de 

verbeeldingscapaciteit van de leerlingen.  

“Wiskundige verbeelding” is het geheel van tools die wiskundige kennis en strategieën representeren 

en de competentie om daar associaties mee te vormen. Om volledig grip te hebben op en wendbaar 

gebruik te kunnen maken van een wiskundig concept moet het verbonden zijn met verschillende 

contexten, voorstellingen en ideeën. Verbeelding staat in contrast met van buiten leren van regels en 

algoritmes waarbij er geen transfer is naar nieuwe types van problemen.14  

Een ander aspect dat meer aandacht verdient is het ontwikkelen van een kritische houding ten 

opzichte van gestelde problemen. Zo moet er bij het aanbrengen van wiskundige denkmethodes ook 

expliciet gewerkt worden aan interpreteren van gegevens (nakijken op relevantie, op volledigheid,…), 

schatten en controleren. 

 

De verschillende doelstellingen van wiskunde in het beroepsonderwijs worden in onderstaande 

figuur schematisch samengevat. 

 

 

                                                           
14 We gaan verder in op het concept van ‘wiskundige verbeelding’ in een volgende paragraaf van dit hoofdstuk. 
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2.1 Wiskunde in de B-stroom 

Een belangrijk doel van wiskunde in de B-stroom is het remediëren van de eindtermen van de 

basisschool (met een focus op de eindtermen van het derde tot zesde leerjaar lagere school), 

waardoor het aandeel domeinspecifieke kennis groot is.  In de B-stroom worden deze eindtermen als 

ontwikkelingsdoelen geformuleerd. In totaal zijn er vijftig ontwikkelingsdoelen geformuleerd rond de 

volgende domeinen: visualiteit, percepto-motoriek, getalinzicht, hoofdbewerkingen, wiskunde in 

praktische situaties, zakrekenmachine, grootheden en eenheden, lijnen, vlakke figuren, ruimtelijke 

figuren, informatieverwerking en rekenen met geld.  

Al deze ontwikkelingsdoelen passen in vijf funderende doelstellingen die de Entiteit Curriculum 

vooropstelt voor wiskunde in de B-stroom15:  

1. Een wiskundig basisinstrumentarium verwerven. Omgaan met begrippen, symbolen, 
formules en verbanden om zich het toepassingskarakter van wiskunde eigen te maken. 

2. Een aantal wiskundige denkstrategieën verwerven. Mogelijkheden verwerven om te 
ordenen, te structureren en te veralgemenen. 

3. Specifieke wiskundige vaardigheden toepassen in verschillende situaties. Een wiskundige 
soepelheid ontwikkelen in het aanpakken en oplossen van allerhande problemen. 

4. Cijfer- en beeldmateriaal op een betekenisvolle manier hanteren. Technische hulpmiddelen 
gebruiken om informatie te verwerken en om op een handige wijze berekeningen uit te 
voeren. 

5. Zelfstandigheid, zelfvertrouwen en kritische zin met betrekking tot wiskunde ontwikkelen. 

Door de veelheid aan doelstellingen binnen het gedeelte van de domeinspecifieke kennis en 

vaardigheden gaat er (te)veel aandacht naar een aantal doelen die voor de grote meerderheid van 

leerlingen minder relevant zijn. In de realiteit blijkt immers 97% van de leerlingen die in 1B starten 

uiteindelijk hun verdere schoolloopbaan in BSO verder te zetten. Leraren in de B-stroom ervaren dat 

ze hierdoor te weinig tijd hebben om hun leerlingen écht te begeleiden in het verwerven van 

functionele oplossingsstrategieën. Nochtans is het voor deze leerlingen juist belangrijk en 

motiverend om succeservaringen te beleven en hiervoor tijd te krijgen. 

Het groter aandeel van domeinspecifieke kennis en vaardigheden in de B-stroom wordt verduidelijkt 

door volgende aanpassingen in het algemene schema: 

 

                                                           
15 Zie http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/eerste-graad/vakgebonden/b-

stroom/wiskunde/uitgangspunten.htm 
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2.2 Functionele rekenvaardigheid in PAV in het BSO 

In de tweede en de derde graad van het beroepsonderwijs komt wiskunde (bijna) niet meer voor als 

apart vak, maar wordt het geïntegreerd in het vak Project Algemene Vakken (PAV), onder  de naam 

functionele rekenvaardigheden16.  

In de visietekst PAV op de site van Onderwijs Vlaanderen staat te lezen17: 

“Om in de huidige maatschappij functioneel rekenvaardig te zijn, moet men degelijk kunnen 

functioneren op drie domeinen. Men moet 

                                                           
16 Enkele scholen richten geen PAV in, maar houden in hun lessentabel vast aan de aparte onderwijsvakken (Nederlands, Wiskunde, 

MaVO,…), daarnaast worden er afhankelijk van het studiegebied nog uren ‘wiskunde’ ingericht, bv meetkunde als 
beroepsondersteunende vaardigheid.  

17 Visietekst PAV op http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/secundair/2degraad/bso/uitgangspunten/pav.htm 
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 kunnen schatten, meten en rekenen in diverse situaties die in het dagelijkse leven 
voorkomen eventueel met ondersteuning van gepaste hulpmiddelen, 

 logisch kunnen denken ten aanzien van problemen die reëel voorkomen, 

 de resultaten van het wiskundig handelen kunnen evalueren om effectief te 
handelen.” 

  

Hoewel dit alles onder de noemer functionele rekenvaardigheden geplaatst wordt, zijn ook hier de 

eerder vermelde categorieën te onderscheiden: wiskundige denkstrategieën en domeinspecifieke 

kennis en vaardigheden. 

Onder domeinspecifieke kennis vinden we volgende onderdelen in de leerplannen PAV: met 

eenvoudige getallen hoofdrekenen, met eenvoudige getallen schriftelijk rekenen, doelgericht een 

rekenmachine gebruiken, het gemiddelde berekenen, inzicht hebben in de relatie breuk- 

kommagetal-procent, procent rekenen, met geld rekenen, grootheden schatten, meten, berekenen 

en herleiden; schaal gebruiken en relevante informatie halen uit tabellen, grafieken en diagrammen. 

De klemtoon ligt in het BSO veel meer op het functionele en minder op het remediërende karakter 

van wiskunde. Het aandeel domeinspecifieke kennis is hierdoor beduidend kleiner dan in de B-

stroom. Zo komt er meer tijd vrij om te werken aan de wiskundige denkstrategieën, gekoppeld aan 

problemen uit realistische contexten. 

Door de projectmatige aanpak binnen PAV kunnen problemen uit de werkelijkheid meer “echt” aan 

bod komen. In de praktijk van PAV-lessen is het belangrijk om rond het thema eerst heel breed te 

brainstormen vanuit de vragen: wat betekent het thema voor mij?, wat betekent het thema voor de 

leerlingen?, wat betekent het thema voor de maatschappij?,… Wanneer deze brainstorm kan 

gekoppeld worden aan activiteiten die passen binnen de PAV-doelen, komen meestal relevante en 

realistische problemen aan bod (die dan best aan een echte exploratie of beleving gekoppeld worden 

waardoor er echt projectmatig gewerkt kan worden). Wanneer leerlingen met zo’n problemen 

worden geconfronteerd, voelen ze de noodzaak om wiskundige vaardigheden in te zetten en is het 

de kunst om op dat moment deze vaardigheden aan te leren en in te oefenen. Pas dan wordt 

wiskunde echt functioneel. 

 

De accentverschuiving voor de wiskundedoelen in PAV wordt in onderstaand schema duidelijk: 
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3 Optimaliseren van wiskundig denken in beroepsonderwijs 

3.1 De essentie bij domeinspecifieke kennis en vaardigheden 

Een wijdverbreide misvatting is dat leerlingen die zwak zijn in wiskunde enkel domeinspecifieke 

kennis kunnen verwerven door het toepassen van “regels”. Het is juist door het gebruiken van regels 

zonder inzicht dat deze leerlingen niet de kans krijgen te groeien in hun (wiskundig) denken.  

Soms is het zelfs zo dat deze leerlingen bij de eerste kennismaking van bepaalde begrippen door een 

gebrek aan een inzichtelijk aanpak te vlug een regel hebben geassimileerd en hem later niet juist 

kunnen gebruiken. In een concrete context moeten de leerlingen de aangeleerde regel of techniek 

uit de domeinspecifieke kennis kunnen inzetten. Het feit dat de focus tijdens het leerproces teveel op 

de regel of techniek op zich ligt en er te weinig inzicht bij de leerling is opgebouwd, is vaak de 

onderliggende oorzaak waarom de leerling dit niet kan inzetten wanneer hij voor een probleem in 

een concrete context staat. Sommige leerlingen blokkeren omdat ze niet weten welke regel ze 

moeten gebruiken, sommigen gokken uit de verschillende regels die ze kennen en nog anderen 

kiezen de verkeerde regel in de overtuiging dat die geschikt is. 

Inzicht is dus essentieel zowel bij de begripsvorming en -verkenning in de domeinspecifieke kennis 

als om de transfer te maken, m.a.w. het kunnen inzetten van die domeinspecifieke kennis om 

problemen in concrete contexten op te lossen. 

Om (nieuwe) begrippen inzichtelijk te verwerven is het nodig het begrip aan te brengen vanuit 

relevante concrete situaties, met geschikte visuele voorstellingen en met voldoende taal. Het inzicht 

in de breuk 3/4  komt bijvoorbeeld vanuit een taart verdelen in vier stukken en er drie stukken van te 

nemen. Dit kan eerst concreet gebeuren en daarna visueel worden voorgesteld. 

¾ van een taart nemen:
 

  deel de taart  in 4 

  neem er 3 stukken van 

  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Het is belangrijk om bij begripsvorming volgende drie fases te respecteren: de fase van het handelen, 

de fase van het visueel voorstellen en verwoorden van het handelen en de fase van het “abstract” 

gebruiken van het begrip dit wil zeggen het begrip kunnen gebruiken zonder meer maar wel met de 

visuele voorstelling en het handelen in het achterhoofd. De fase van het handelen werkt motiverend 

en verhoogt de betrokkenheid. Bovendien versterkt het doorlopen van deze cyclus de 

verbeeldingscapaciteit van de leerlingen. Om krachtig te remediëren kan het goed zijn om de 

opbouw te hernemen vanaf de fase van het doen. 

Om als leraar dit proces bij leerlingen te realiseren is het belangrijk zelf de essentie van de begrippen 

te kennen en zelf een grote verbeeldingscapaciteit te bezitten. Daarenboven moet de leraar op zoek 

3

4
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gaan naar relevante concrete situaties om deze essentie aan te koppelen. Een mogelijke manier 

hierbij is de methode van de ijsbergmetafoor. Deze ijsbergmetafoor werd in het Freudenthal Instituut 

van Utrecht ontwikkeld om de verdere uitbouw en verdieping van de realistische rekendidactiek 

mogelijk te maken18. Het concretiseren van deze metafoor is een goede oefening om een denk- en 

ontwikkelproces rond een aspect van functionele wiskunde te doorlopen: de didactische gelaagdheid 

van het model en het belang van  ‘wiskundige wereldverkenning’ ondersteunt de 

verbeeldingscapaciteit en het inzicht in de essentie, gekoppeld aan relevante concrete situaties. 

 

Figuur 1 (foto Machteld Pensaert) 

Het ‘topje van de ijsberg’ bestaat uit het formele wiskundige begrip (bijvoorbeeld een percentage, 

het concept m², een breuk). De essentie van dit wiskundig begrip krijgt pas betekenis voor leerlingen 

wanneer voldoende concrete situaties, modellen, ervaringen en voorbeelden verbonden worden aan 

dit begrip. Wat er ‘onder de ijsberg’ zit is van belang, de formele 'wiskundetaal' is slechts het 'topje 

van de ijsberg' als het gaat om begripsontwikkeling. De metafoor vestigt de aandacht op alles wat 

                                                           
18 Zie o.a.  Moerlands, F., & van der Straaten,H., (2008).De ijsbergmetafoor. Parwo-Publicaties. Ook digitaal 

consulteerbaar op http://www.edumat.nl/parwo-publicaties/ijsbergmetafoor-081118.pdf  

Freudenthal Instituut. (s.d.). Ijsbergmetafoor.  http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/IJsbergmetafoor 

Boswinkel, N., & Moerlands,F. (2003). Het topje van de ijsberg. In K. Groenewegen (Ed.), Nationale 
Rekendagen 2002 - een praktische terugblik (pp. 103-114). Utrecht: Freudenthal instituut. Te raadplegen via  

http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/5467.pdf    

http://www.edumat.nl/parwo-publicaties/ijsbergmetafoor-081118.pdf
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/IJsbergmetafoor
http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/5467.pdf


  Pagina 17 van 131 

 

zich onder de top bevindt, m.a.w. het ‘drijfvermogen’. Deze methode vergroot de 

verbeeldingscapaciteit en helpt inzicht te krijgen in de essentie van het begrip. 

De ijsberg bestaat uit meerdere “didactische lagen”. 

 de onderste laag omvat voorbeelden van concrete situaties waar leerlingen in contact  komen 

met functionele wiskundige problemen, met  getallen, met rekenkundige handelingen en/of 

concepten.  

Om hier als leraar goed zicht op te hebben is het van belang om dit niveau zelf goed in kaart te 

brengen door grondig stil te staan bij een wiskundige wereldverkenning. Bijvoorbeeld: waar 

komen leerlingen in aanraking met 25%? Uitrekenen van kortingen bij solden, aflezen van 

percentages op etiketten van voedingsmiddelen,… 

 de tweede laag bestaat uit de modellen die gebruikt worden om veelvoorkomende situaties of 

problemen op een 'modelmatige wijze' te leren oplossen en/of voor te stellen.  

25% komt overeen met de breuk ¼ en de visuele voorstelling hiervan kan een taart zijn waarvan 

¼ is ingekleurd.  

 de top bestaat uit een formele voorstelling of abstract wiskundig concept . In het voorbeeld: 

25%. 

Wanneer leerlingen een bepaald wiskundig begrip foutief of niet hanteren, is het van belang om 

terug voldoende te investeren in de wiskundige wereldverkenning, om met concrete voorbeelden en 

ervaringen te werken aan inzicht in een bepaald wiskundig begrip.  

 

 

3.2 Rijke contexten voor functioneel wiskundig denken  

Belang van rijke contexten 

Uit een screening van handboeken voor de B-stroom en PAV-bundels blijkt dat de aangeboden 

contexten voor functionele wiskunde vaak weinig realistisch, soms zelfs vrij absurd zijn. Bijvoorbeeld 

binnen het PAV-thema verkeer krijgen leerlingen een vraag als “Bereken de oppervlakte van dit 

verkeersbord”, bij het PAV-thema muziek moeten de leerlingen breuken optellen omdat muzikale 

maataanduidingen uit verhoudingen bestaan, tijdens een project over bedreigde diersoorten moeten 

leerlingen de  oppervlakte van de oren van een olifant leren berekenen enz. We merken dat 

leerlingen in handboeken vaak opdrachten krijgen om oppervlaktes te berekenen, een procent te 

nemen, een tabel te lezen zonder een “functionele” en/of realistische situatie. De meeste van deze 

opdrachten zijn als vraagstukken geformuleerd19 , maar de problemen die gesteld worden zijn niet 

levensecht. Leerlingen voelen zich niet aangesproken om zulke problemen op te lossen, bovendien 

wordt wiskunde zo door de leerlingen ervaren als een weinig zinvol of functioneel gebeuren. 

Wat het functioneel rekenen bij de leerlingen zelf betreft, is de belangrijkste vaststelling dat 

leerlingen vaak geen realistische overwegingen maken bij het oplossen van vraagstukken. Ze 

focussen zich teveel op de getallen en niet op de betekenis van de beschreven situaties. De 

leerlingen zoeken in de vraagstukken de “benodigde” cijfers en symbolen en maken er vlug een 

                                                           
19 Hiermee wordt de Engelse term “word problem” bedoeld. In de onderwijscontext in Vlaanderen wordt meestal “vraagstukken” of ook 

“toepassingen” gebruikt, alhoewel “word problem” voor ons een betere weergave is van het concept. 
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wiskundige bewerking mee. De resultaten worden niet (voldoende) meer geëvalueerd. Vooral het 

bekijken of ze een realistisch antwoord vormen op de vraag, wordt vaak overgeslagen.20 

Uit onderzoek van Verschaffel21 blijkt dat het oplossen van een vraagstuk in de wiskundeles voor 

leerlingen iets helemaal anders betekent dan het oplossen van een reëel buitenschools probleem en 

dat transfer daardoor beperkt is.  Bijvoorbeeld leerlingen aanvaarden moeiteloos dat iemand 

kilometers lang kan lopen aan zijn recordsnelheid op de 100 meter. 

Uit ditzelfde onderzoek komen aanbevelingen om het “vraagstukkenonderwijs” anders aan te pakken 

en probleemoplossend denken meer te stimuleren. Enerzijds wordt de leermotivatie van de 

leerlingen vergroot wanneer klassieke schoolvraagstukken vervangen worden door rijke context-

opgaven die qua presentatie van de getalsmatige gegevens, vraagstelling, toegelaten rekenwijzen en 

hulpmiddelen, en verwachte antwoordwijze zo veel mogelijk gelijkenis vertonen met levensechte 

problemen. Deze koppeling naar de realiteit helpt leerlingen om een probleem echt op te lossen en 

niet enkel getallen te manipuleren. Anderzijds moet de leraar op een passende wijze omspringen 

met deze rijke contexten. Uit het onderzoek blijkt dat sommige leraren in hun onderwijsaanpak die 

rijke contextopgaven gebruiken om leerlingen een probleem veelzijdig te laten exploreren, terwijl 

anderen ze meteen herleiden tot klassieke, gesloten vraagstukken. Soms komt dat doordat een 

leraar de meerwaarde van een open contextopgave niet ziet, soms doordat een leraar niet weet hoe 

hij didactisch moet omgaan met de veelheid aan interpretaties en oplossingen die de leerlingen 

kunnen bedenken.   

Het leren ontwerpen en aanbieden van rijke contexten en de gepaste vaardigheden kunnen 

aanwenden om met rijke contexten de leerlingen probleemoplossend te leren denken is dus een 

essentiële competentie voor leraren  in het beroepsonderwijs.  

 

Criteria voor rijke, betekenisvolle contexten 

Leefwereld 

Een probleem moet zodanig uitnodigend en herkenbaar worden aangebracht dat leerlingen de 

noodzaak en ‘goesting’ voelen om hiermee aan de slag te gaan. Het zoeken naar welke wiskundige 

kennis en strategieën hiervoor gehanteerd moeten worden, zou hierbij dan vanzelfsprekend moeten 

zijn. “Het leven zoals het is” levert problemen, vraagstukken en contexten die na een analyse 

aanleiding geven tot boeiend denk- en rekenwerk. Zo kan je als leraar de klas binnenstappen met de 

Metro van de dag onder de arm en hierin samen met leerlingen al het materiaal zoeken voor de 

wiskundeles. De leerlingen kunnen ook nadenken over welke ‘wiskundige bewerkingen’ ze die dag al 

gemaakt of gezien hebben en elkaar gelijkaardige opdrachten geven: berekenen hoeveel belkrediet 

ze nog hebben, inschatten of ze nog tijd genoeg hebben om voor het einde van de middagspeeltijd in 

het open leercentrum te geraken, het radionieuws interpreteren waarin de cijfers over 

jongerenwerkloosheid werden besproken, uitrekenen hoeveel spaargeld ze nog tekort komen om 

een iPad te kunnen kopen, de busregelingstabel lezen, wisselgeld natellen bij het kopen van een 

frisdrank, een persoonlijke interpretatie geven aan het cijfer dat ze voor een toets kregen,… 

                                                           
20 Yoshida, Verschaffel&De Corte (1998) hebben dit ook onderzocht bij Japanse kinderen en kwamen tot dezelfde conclusie als bij Belgische 

leerlingen 
21 Verschaffel, L. (2010) “ Vraagstukkenonderwijs: boeiend en uitdagend of te moeilijk?” in School  en Visie,  juni 2010   
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Dit concretiseren en betekenisvol ontwerpen van contexten dient dan uit te gaan van situaties en 

activiteiten waarmee leerlingen vanuit hun leefwereld en persoonlijke ervaringen reeds vertrouwd 

zijn of die ze kunnen tegenkomen in hun (leef)wereld.   

 

Koppeling wiskundige concepten aan concrete, functionele problemen 

Vervolgens is het belangrijk om als leraar bij de concrete contexten uit de leefwereld diegene te 

kiezen waarin een wiskundig concept verscholen ligt. Bijvoorbeeld het thema ‘je eerste woonst’ biedt 

concrete problemen als het zoeken van een geschikte lening, het berekenen van de benodigde 

hoeveelheid verf, het uitrekenen van het aantal meters papier nodig voor het behangen van een 

kamer,… Zo’n thema biedt met andere woorden contexten die wiskundige concepten  als procent  en 

intrest, oppervlakte en/of inhoud concretiseren. Het gaat dus niet louter om het motiveren van 

leerlingen om aan de slag te gaan met het voorliggende probleem, maar voornamelijk om het 

stimuleren en uitlokken van cognitief mathematische processen.22  

Een valkuil bij het kiezen van contexten is echter dat men vertrekt van wiskundige concepten die dan 

als het ware ‘verkinderlijkt’ worden. De concretiseringen moeten daarentegen gedacht worden 

vanuit ervaringen en informele kennis van leerlingen. De leefwereldrelevantie is het vertrekpunt in 

plaats van het eindpunt van het ontwerpen van wiskundige contexten.23  

Opdat leerlingen komen tot een grote domeinspecifieke kennisbasis dienen er voldoende activiteiten 

te worden aangeboden waarbij deze leefwereldrelevantie centraal staat. Het werken met 

leefwereldrelevante  contexten maakt het hanteren van wiskundige concepten betekenisvol en 

levert de basis om op een hoger niveau te functioneren.  Immers leerlingen doen in contexten 

ervaringen op. Deze contexten hebben betekenis en leerlingen vormen er als het ware scripts (of 

modellen) van. Zo ontstaat er geleidelijk aan een netwerk van betekenissen op een telkens hoger 

niveau. Nelissen, e.a. omschrijven dit als toenemende semantisering, als een toenemend inzicht in de 

inhoudelijke wiskundige betekenis.  

Bij het probleemoplossend denken moeten ook meer realistische oefeningen ontworpen worden die 

de leerlingen echt en vanuit leefwereldrelevantie aan het denken zetten. De context en de situaties 

moeten als dusdanig aannemelijk zijn, wiskundige concepten moeten er herkenbaar en betekenisvol 

in aanwezig zijn, zodat de functionele rekenvaardigheden worden ontwikkeld die de leerlingen in het 

echte leven ook nodig hebben.24 

 

Nep-contexten vermijden 

Zoals eerder vermeld wordt de context vaak gewoon rond de wiskundige oefening gegoten. Een 

belangrijk aandachtspunt bij het ontwerpen van rijke wiskundige contexten is net het vermijden van 

                                                           
22 Zie ook Nelissen, J., Boswinkel,N. & De Goeij, E., (2007) Realistisch reken-wiskundeonderwijs in het SBO. Theorie, vragen 

en perspectieven. Tijdschrift voor orthopedagogiek, 46,  321-331 
23 Only a few problems that are employed in classrooms and textbooks invite or challenge students to activate and to use their everyday knowledge and experience (Davis. 1989; Greer, 1996; Nesher, 1980; Staub & Reusser, 

1995; Verschaffel & De Corte, 1996). (Reusser&Stebler, 1998, p.323) 

24  […] what can be done as a first step in many classes, and what can serve as a first, overall pedagogical conclusion, is that the design of mathematical word problems should be taken more seriously. Word problems, 

instead of being disguised exercises of formal mathematical operations, should become exercises of realistic mathematical modeling, i.e., of both real-world based and quantitatively constrained sense-making. 

(Reusser&Stebler, 1998, p.323). 



  Pagina 20 van 131 

 

artificiële, gekunstelde situaties of “nep-contexten” die realistisch lijken maar eigenlijk helemaal niet 

aannemelijk en betekenisvol voor de leerlingen zijn.  

De oefeningen zijn op het vlak van realistisch denken daarnaast vaak niet uitdagend genoeg. Er moet 

voor gezorgd worden dat de leerlingen zich steeds voldoende vragen kunnen stellen bij het probleem 

en/of bij de uitkomst.25 

 

De beroepspraktijk integreren26 

Hoewel het de expliciete bedoeling van PAV is om een brede maatschappelijke weerbaarheid te 

ontwikkelen en om leerlingen ruimer dan de beroepspraktijk te oriënteren (de kapster en haar 

huurcontract…), is het voor (het functioneel wiskundig luik van) PAV ook belangrijk om de 

beroepspraktijk te gebruiken als rijke context voor realistische problemen. Een vakoverschrijdend 

project waarbij de leerlingen van Schilderen en Decoratie samen met de praktijkleraar Schilderen en 

met de PAV-leraar de leerlingencafetaria in een nieuw kleedje steken kan heel wat wiskundig 

denkwerk met zich meebrengen: enquêtes afnemen bij medeleerlingen en die verwerken, 

oppervlakteberekeningen, prijsberekeningen en budgetanalyse,…     

 

3.3 Verbeelding 

Verbeelding is een woord dat tot de verbeelding spreekt. In de context van wiskundedidactiek speelt 

verbeelding een cruciale en specifieke rol.  

Wiskundige verbeelding 

“Wiskundige verbeelding” is het geheel van tools die wiskundige kennis en strategieën representeren 

en de competentie om daar associaties mee te vormen. Om volledig grip te hebben op en wendbaar 

gebruik te kunnen maken van een wiskundig concept moet het verbonden zijn met verschillende 

voorstellingen en ideeën.  

 
 
Verbeelding staat in contrast met het van buiten leren van regels en algoritmes waarbij er geen 
transfer is naar nieuwe types van problemen.  

De breuk ¾ kan op verschillende manieren voorgesteld worden : 
 

¾ als deel van een geheel 

 

                                                           
25 Ook in de onderzoeksliteratuur rond wiskundedidactiek is dit een belangrijk aandachtspunt, zie bv “With regard to realistic mathematical modeling, the question of the design of alternative types of word problems arises. 

What is needed is a change from stereotyped and semantically poor, disguised equations to the design of intellectually more challenging “thinking stories” (Willoughby, Bereiter. Hilton, & Rubinstein, 1981) and to other, 

More authentic ways of problem posing (cf. Kilpatrick, 1987). (Reusser&Stebler, 1998, p.323-324) 
26 ‘Sectorale inkleuring’ noemt het Freudenthal Instituut dat. De beroepssector geeft kleur aan het vraagstuk. 
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¾ als operator 

 
¾ als getal op de getallenlijn 

 
Figuur overgenomen en vertaald van Baptist, P., Millers, C., & Raab, D. (Eds.) (2010). Sinus 
Bavaria: Exploring New Paths in Teaching Mathematics and Science. Bayreuth: University of 
Bayreuth.  

 

Pas als verschillende beelden van het begrip “3/4” verworven zijn beheerst de leerling het begrip 

echt. De link met het ijsbergmodel is duidelijk: wanneer er voldoende geïnvesteerd wordt in 

wiskundige wereldverkenning en verschillende wiskundige modellen wordt het formele of abstracte 

begrip verworven. 

Ook Jerome Bruner (1915 in van der Veen en van der Wal, 2008) beklemtoont het belang van 

innerlijke beelden of representaties in een “representatiesysteem”. Dit representatiesysteem staat 

voor de cognitieve structuur waarvan de aard en de kwaliteit bepaalt hoe informatie verwerkt kan 

worden. Vanuit ervaringen met allerlei ‘zaken’ uit de hem omringende wereld bouwt de mens 

innerlijke beelden of representaties op van deze ervaringen. Deze representaties zijn geclusterd in 

schema’s die hem in staat stellen de hem omringende wereld beter te begrijpen. 

 

Wat betreft de aard van de informatie en de wijze waarop deze omgevormd wordt tot bruikbare 

kennis, onderscheidt Bruner de volgende drie vormen: 

(1)  Enactieve representatie, die ontstaat door manipulatie van concreet materiaal. Al doende, door 

er handelingen op uit te voeren wordt een object of gebeurtenis begrepen. Bijvoorbeeld:  het 

principe van de hefboom ervaren door gebruik van koevoet of een notenkraker, de inhoud van 

een cilinder en kegel vergelijken door deze zelf te vullen met water, de ontwikkeling van een 

ruimtefiguur zelf uitvoeren. 

(2) Iconische representatie, die ontstaat door waarnemingen van de werkelijkheid of van een 

grafische voorstelling van de werkelijkheid. Het voorstellingsbeeld kan sterk variëren van 

natuurgetrouw tot sterk geschematiseerd. Bijvoorbeeld: breuken voorstellen door taartvorm, 

optellen en aftrekken van gehele getallen voorstellen op getallenlijn. 

(3) Symbolische representatie: er zijn zaken waarvoor het moeilijk is om ze enactief of iconisch te 

representeren. Dergelijke kennis van de werkelijkheid wordt beheersbaar door middel van 

begrippen en symbolen. De symbolische representaties stellen de mens in staat tot abstract 

denken en tot het loskomen van de concrete werkelijkheid.  Bij het beroepsonderwijs wordt deze 

vorm van representatie (te?) weinig ontwikkeld.  Bijvoorbeeld: een eenvoudige vergelijking met 

een onbekende x. 

Het is belangrijk dat de genoemde representaties parallel aan bod komen om tot echt begrijpen te 

komen. Leerlingen moeten aangemoedigd worden om te switchen tussen deze verschillende vormen 
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van representeren. Een spiraalvormige opbouw van het curriculum is aangewezen om door 

verbreding en verdieping verder te bouwen op reeds verworven kennis.  

Deze manier van werken sluit aan bij wat binnen ervaringsgericht onderwijs fundamenteel leren 

genoemd wordt: leerlingen nemen niet alleen nieuwe elementen in hun repertorium op, maar 

komen bovendien tot een andere wijze van functioneren. Hun greep op de wereld is ruimer 

geworden en fijner. Fundamenteel leren verandert de leerling: hij heeft een andere kijk op de 

wereld, hij structureert de wereld anders, differentieert meer, heeft een andere aanpak en visie, een 

andere reactie op wat er zich afspeelt. Fundamenteel leren is ontwikkeling, wat alleen door 

betrokkenheid tot stand gebracht wordt.  

 

Verbreden van de verbeelding 

Verbeelding is cruciaal om de essentie bij domeinspecifieke kennis te kunnen vatten en is essentieel 

om functionele problemen aan te pakken en op te lossen. Daarnaast is verbeelding nodig om de 

transfer te maken naar nieuwe problemen in de werkelijkheid. 

Een breed verbeeldingsbestand biedt meer mogelijkheden om creatief en associatief verbanden te 

leggen en levert strategieën aan om nieuwe problemen op te lossen.  In onderwijs is het dan ook 

belangrijk om de (wiskundige) verbeelding te stimuleren en te verbreden.  

Hieronder worden een aantal didactische suggesties  geformuleerd om dit te realiseren.27 

Aansluitend wordt ook de link met taalgericht vakonderwijs gemaakt.  

Leerlingen zelf wiskundige bewerkingen laten visualiseren om hun opvattingen/ representaties te 

checken.  

Bij nieuwe leerinhouden is het belangrijk om te onderzoeken welke representaties leerlingen reeds 

gevormd hebben over een nieuw onderwerp. Deze opvattingen kunnen blootgelegd worden door 

leerlingen zelf wiskundige bewerkingen te laten visualiseren.  

 

 

Een voorbeeld uit SINUS Bavaria:28 

Opdracht: Maak een tekening voor elk van de volgende bewerkingen zonder gebruik te maken van 

wiskunde symbolen of cijfers.  

                                                           
27 Zie ook Baptist, P., Millers, C., & Raab, D. (Eds.) (2010). Sinus Bavaria: Exploring New Paths in Teaching Mathematics and Science. 

Bayreuth: University of Bayreuth. Te raadplegen via http://sinus.uni-bayreuth.de/math/ISB_SINUS_Bavaria.pdf 

28 Idem 

http://sinus.uni-bayreuth.de/math/ISB_SINUS_Bavaria.pdf
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Leerlingen presteren over het algemeen slecht in het ‘verbeeldend denken’ over vermenigvuldiging 

en deling.  

 

Verhaal schrijven bij een bewerking  

Een andere werkwijze om zicht te krijgen op wat leerlingen en studenten zich kunnen verbeelden en 

wat niet, is het geven van de opdracht om een wiskundig verhaal te vertellen bij een wiskundige 

(gedecontextualiseerde) opgave.  

Schrijf een probleem waarbij de volgende berekeningen leiden tot het correcte antwoord:  

a)  12 m : 3 m =      

b) 12 m : 3 =  

Oplossing: 

a) Een plank van 12 m wordt verdeeld in planken van 3 m. Hoeveel van deze planken kunnen er 

gemaakt worden uit de ene plank van 12 m.  

b) Een lint van 12 m wordt in drie gelijke stukken geknipt. Hoe lang is elk stuk?  

 

 

Actief manipuleren van geschikt materiaal (geometrische figuren)  
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Leerlingen kunnen getraind worden in dit verbeeldend denken of representeren door actief gepaste 

materialen te manipuleren. Laat hen bijvoorbeeld geometrische figuren in stukken knippen en 

hiermee puzzelen om de oppervlakte van de verschillende delen zo nauwkeurig mogelijk te bepalen.  

Langdurig schematiseren en visueel voorstellen door verschillende representatiesystemen te  

hanteren 

De bij de leerlingen aanwezige representaties moeten gecontroleerd en indien nodig gecorrigeerd 

worden door de leraar. Nieuwe concepten moeten verder ontwikkeld en stevig verankerd worden. 

Dit zal echter niet gebeuren door eenmalig de nieuwe concepten te benoemen die horen bij de 

nieuwe inzichten en daarna niet meer te verwijzen naar de nieuwe inhouden waarop het van 

toepassing is. Het is de bedoeling dat de leraar regelmatig terugkeert (zeker bij remediëring) naar de 

enactieve en iconische representatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De methode die hierbij aansluit is ‘Singapore Math’ (of Singaporees rekenen). Bij het Singaporees 

rekenen worden wiskundige opgaven steeds gevisualiseerd, meestal aan de hand van een 

strookmodel.  

Het strookmodel is een specifieke variant van algemene tekenmodellen die gehanteerd kunnen 

worden om rekenproblemen op te lossen. Het succes van het strookmodel ligt voornamelijk in het 

feit dat de Singapore Math-aanpak leerlingen consistent en zeer gestructureerd leert om met dit 

model te werken. Leerlingen weten zodoende welk model ze kunnen tekenen. Dit is een groot 

voordeel, zeker omdat dit model ingezet kan worden bij het oplossen van allerlei rekenproblemen, 

De trapregel  

Bijvoorbeeld:  

1. Enactieve fase 

Doen: hoe hoog is één verdieping van de school….  

Leerlingen meten op verschillende manieren:  

- Trede van de trap  

- Hoogte baksteen 

- Lengte van de leerling  

 

2. Iconische fase :  

Het probleem wordt visueel voorgesteld door een trap  

 
 

3. Symbolische fase: 

Transfer naar vraagstukken met de regel van drie.  
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waaronder opgaven waaraan verhoudingen, deel-geheelsommen, breuken en vergelijkingen ten 

grondslag liggen.  

Het strookmodel maakt gegevens visueel en brengt orde aan in de informatie die de leerling krijgt in 

een vraagstuk. Het strookmodel ‘communiceert’ hierdoor grafisch met de leerling en laat zien hoe 

die informatie gebruikt dient te worden om een probleem op te lossen.  

 

 

 

Spreken en schrijven over een wiskundige probleemsituatie 

Bij het oplossen van problemen is het hebben van een goede voorstelling van de probleemsituatie 

met inzicht in wat gekend is, wat verondersteld kan worden en wat gezocht moet worden heel 

belangrijk. Om dit te bereiken is het goed om het spreken en schrijven over de wiskundige 

interpretatie van een situatie te stimuleren. 

Verwoorden van een probleemsituatie29 

Leerlingen beschrijven op basis van een foto wat ze zien, wat ze weten en wat ze veronderstellen. 

Vervolgens stellen ze wiskundige vragen bij deze foto en proberen een oplossing te bedenken.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
29 Uit : Baptist, P., Millers, C., & Raab, D. (Eds.) (2010). Sinus Bavaria: Exploring New Paths in Teaching Mathematics and Science, Bayreuth: 

University of Bayreuth. Te raadplegen via http://sinus.uni-bayreuth.de/math/ISB_SINUS_Bavaria.pdf 

http://sinus.uni-bayreuth.de/math/ISB_SINUS_Bavaria.pdf
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Link tussen de verbeelding verbreden en taalgericht vakonderwijs  

Verschillende van de hier aangereikte tips om de verbeelding te verbreden sluiten aan bij de theorie 

van taalgericht vakonderwijs. Taalgericht vakonderwijs is gebaseerd op de ‘content based approach’ 

en heeft als uitgangspunt dat de betekeniscomponent van taal een geschikte ingang is voor 

onderwijs in verschillende vakken.  

Om tot taalverwerving te komen moeten drie condities gerealiseerd zijn:  

- een voldoende rijk, begrijpelijk, taalaanbod (contextrijk) 
- gelegenheid tot taalproductie, praten en schrijven rond nieuwe begrippen (leren in 

interactie) 
- feedback op die productie waaruit leerders kunnen afleiden of hun uiting begrepen en 

correct is, dan wel bijgesteld moet worden (taalsteun) 
 

Het Freudenthal Instituut heeft deze principes vertaald naar enkele ondersteunende materialen voor 

het taalgericht wiskundeonderwijs. Het educatief project pakket waarin deze materialen zijn 

verzameld heet Wisbaak30. Bij elk principe zal één voorbeeld gegeven worden uit de ontwikkelde 

tools en leggen we ook de link naar de tips om de verbeelding te verbreden. Taalzorg, specifiek zorg 

besteden aan het taalgericht wiskunde-onderwijs maakt het principe nogmaals duidelijk. 

 

Contextrijk 

In een eerder hoofdstuk beklemtoonden we al het belang  van contexten: nieuwe leerstof moet in 

een context geplaatst worden, in verband gebracht worden met de kennis die reeds eerder is 

verworven. Contexten geven betekenis aan het leerproces: de leerling kan zich een beeld vormen 

van de situatie waarin de vakinhouden worden aangeboden. Leerinhouden in een context plaatsen 

kan door de inhouden in verband te brengen met wat leerlingen al weten uit schoolse of alledaagse 

ervaringen. Contexten kunnen situaties zijn uit het dagelijkse leven, maar evenzeer verwijzen naar op 

school behandelde inhouden. Dit relateren kan gebeuren door de inhouden te visualiseren aan de 

hand van beeldmateriaal (dvd), andere tekstsoorten dan de schoolboeken (folders, …). De leraar 

schept een rijke taalomgeving met een variatie aan leermiddelen, er wordt geleerd met verschillende 

zintuigen. Het is nodig de context te verkennen, want niet iedereen kent de gebruikte contexten en 

ook de talige aspecten van de context moeten toegankelijk gemaakt worden.  

De suggesties om de verbeelding te verbreden die te maken hebben met het laten visualiseren of 

expliciteren van de huidige opvattingen/representatie en om te starten met actief manipuleren van 

materiaal zijn ook gericht op het scheppen van een betekenisvolle context voor leerlingen.  

In het onderstaande voorbeeld uit Wisbaak vertrekt men vanuit een realistische situatie om 

grafieken te tekenen: het groeien van een kind. Om te zorgen dat leerlingen een goed beeld hebben 

van wat groeien betekent moeten ze de gevolgen hiervan inschatten.  

                                                           
30 Freudenthal Instituut. (s.d.). Wisbaak.  Utrecht: Freudenthal Instituut. Te raadplegen via http://www.fi.uu.nl/wisbaak/  

http://www.fi.uu.nl/wisbaak/
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Figuur uit Wisbaak: Sanne groeit: verkenning van een context.   

 

Leren in interactie 

Leren is een interactief proces: kennis komt tot stand doordat je er met anderen over praat. Het 

actief gebruiken van de taal stimuleert de taalontwikkeling. Leerlingen moeten dus de kans krijgen 

tot het talig participeren in de klas. De leraar stimuleert leerlingen om te schrijven en te praten over 

de vakinhouden om ze te verdiepen en hij/zij reageert op de inbreng van leerlingen.  Dit kan zowel 

schriftelijk als mondeling, klassikaal of in kleine groepjes. Bij de suggesties om de verbeelding te 

verbreden wordt ook vaak gebruik gemaakt van interactie, verwoording, …: een verhaal schrijven bij 

een bewerking, spreken over een wiskundige probleemsituatie, het bijhouden van een wiskunde-

dagboek. 

In onderstaand voorbeeld uit Wisbaak werken leerlingen per twee met een applet. Ze lezen een 

verhaal en zoeken door met elkaar te overleggen een grafiek die het gebeurde in het verhaal correct 

weergeeft.  

 

 

Figuur: Interactie vindt plaats doordat leerlingen in duo’s met een applet werken en op deze 
manier wordt de mondelinge taalproductie gestimuleerd.  
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Met taalsteun 

Taalsteun geven betekent het bieden van hulp bij het begrijpen en het zelf produceren van nieuwe 

taal. Deze taalsteun kan op verschillende manieren geboden worden: 

- Structuur en inhoud van de les toelichten zodat leerlingen gerichter luisteren en meepraten  
- Steun bieden bij nieuwe woorden: vakconcepten op bord noteren, … en moeilijke teksten 

(sleutelschema’s).  
- Leerlingen activeren bij het begrijpen van moeilijke teksten 
- Opstapjes geven bij het bij produceren van vaktaal (vb. schrijfkaders, …) 
- Gerichte feedback geven over hoe iets beter kan geformuleerd worden.  

 

Uit de tips om de verbeelding te verbreden passen zeker de suggesties van Metsisto (2005) om 

nieuwe begrippen aan te brengen door gebruik te maken van grafische voorstellingen, 

woordwebben,…  

In Wisbaak is een elektronisch woordenboek beschikbaar waar leerlingen de betekenis van bepaalde 

begrippen uit de vaktaal en schooltaal kunnen opzoeken. Samenhangende woorden worden steeds 

in een woordweb aangeboden. Dit woordenboek is bedoeld als taalsteun voor leerlingen bij het 

oplossen van wiskundeproblemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ook in de rubriek ‘taalzorg’ in het leerplan van de B-stroom (VVKSO, 2011) zijn de condities voor 

taalgericht vakonderwijs terug te vinden. Wat betreft contexten vraagt men dat begrippen worden 

opgebouwd vanuit betekenisvolle voorbeelden, dat er een visuele voorstelling wordt gemaakt. De 

meerwaarde van interactie wordt ook benoemd in dit leerplan: ‘het is vruchtbaar om samen te 

spreken over de inhouden, om samen problemen te verwoorden’. Tenslotte wordt de leraar ook 

aangespoord om taalsteun te bieden: vak- en schooltaalwoorden verduidelijken, duidelijke lay-out, …  

Ook bij de wiskunde competenties is er doorheen het hele leerplan aandacht voor het toepassen van 

eenvoudige wiskundetaal in praktische situaties en om wiskundige taalvaardigheden te oefenen, 

zoals de juiste terminologie gebruiken bij het benoemen van bewerkingen. 
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3.4 Wiskundige denkstrategieën 

Met wiskundige denkstrategieën worden vaak wiskundige heuristieken bedoeld. ‘Heuristieken zijn 

verstandige zoekstrategieën die weliswaar geen garantie bieden op het vinden van de oplossing van 

een gegeven probleem, maar die de kans daartoe wel aanzienlijk vergroten’31. Voorbeelden hiervan 

zijn een schets of schema maken, een probleem analyseren en/of opsplitsen in deelproblemen, 

schatten, gissen en missen, …  

Omwille van het functioneel karakter van wiskunde in het beroepsonderwijs is het zeker niet de 

bedoeling om deze heuristieken als een apart onderdeel in te oefenen. Om een probleem in de 

werkelijkheid (bijvoorbeeld in een beroepscontext) te kunnen aanpakken is het juist nodig om het 

probleem te analyseren, een schets te maken, te schatten, … Zowel deze houding ten aanzien van 

een probleem als de “technieken” (zinvol schatten,…) zijn hierbij essentieel en moeten best samen 

aangeleerd worden. Zo is de kans groter dat leerlingen bij een (nieuw) probleem in de werkelijkheid 

spontaan heuristieken oproepen om het probleem aan te pakken. Ook is het noodzakelijk om een 

kritische houding ten opzichte van de gevonden oplossing aan te nemen: vooraf schatten, nadenken 

of een gevonden resultaat in overeenstemming is met de realiteit van het probleem en controleren 

of het resultaat aan de gestelde voorwaarden voldoet. Wiskundige denkstrategieën houden dus 

zowel heuristieken als een kritische basishouding in. 

Wanneer bij de aanbreng en/of remediëring  van de domeinspecifieke kennis voldoende aandacht 

gaat naar de essentie en hierbij verbeelding een ruime aandacht krijgt, zullen er automatisch een 

aantal heuristieken impliciet gebruikt worden. Ook zal een goede keuze van rijke contexten bijdragen 

aan het verhogen van de transfercapaciteit om met de gepaste heuristieken een probleem succesvol 

aan te pakken. Dit is een belangrijk doel van functioneel wiskundeonderwijs. 

Een specifiek aandachtspunt bij het analyseren van een probleem is taal. Vooreerst moeten alle 

woorden begrepen worden, in het bijzonder ook de woorden die verbanden leggen tussen de 

verschillende gegevens van een probleem. Verder is het ook belangrijk om te leren verwoorden wat 

het probleem juist inhoudt en een gepaste strategie te kunnen formuleren en/of beargumenteren. 

Dit laatste versterkt de denkcapaciteit van de leerlingen 

Om met leerlingen aan wiskundige denkstrategieën te kunnen werken, moet de leraar problemen 

niet enkel selecteren vanuit domeinspecifieke kennis maar moet je ook zelf exploreren welke 

mogelijke heuristieken het probleem “uitlokt”. Een onderzoekende en open houding aannemen, 

leren vragen stellen vanuit verschillende standpunten zijn nodige competenties voor de leraar zelf. 

Als een leraar deze didactische vaardigheid zelf niet bezit, is het bijna onmogelijk om wiskundige 

denkstrategieën aan te leren bij leerlingen.   

 

 

                                                           
31 Uit “Leren oplossen van vraagstukken”, Lieven Verschaffel e.a., WoltersPlantyn, 1999. 
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4 Optimaliseren van wiskundig denken van leraren in de B-stroom en in 

PAV  

4.1 Moeilijkheden voor leraren in de B-stroom en PAV-leraren  

Leraar wiskunde in de B-stroom 

Het nieuwe leerplan voor de B-stroom onderschrijft het belang om in te spelen op de kennis en 

vaardigheden die de leerlingen opgedaan hebben in het basisonderwijs.  Dit kan door dezelfde 

terminologie te gebruiken als in het basisonderwijs (bijvoorbeeld ‘kommagetallen’ in plaats van 

‘decimale getallen’), of door bepaalde methodes en goede gewoonten die de leerlingen aangeleerd 

hebben verder toe te passen. Daarom is het voor de leraar in de B-stroom van groot belang om goed 

zicht te hebben op  de specifieke aanpak in het basisonderwijs.  

Leraren wiskunde in de B-stroom zijn meestal bachelors wiskunde. Zij hebben in stages de 

inhoudelijke bagage en de vakdidactische aanpak van verschillende studievormen, -richtingen en 

onderwijsvormen sterk verkend. Toch is de B-stroom niet altijd even vertrouwd, mede doordat de 

vertrouwdheid met het basisonderwijs geen vanzelfsprekendheid is. De nood aan een goede 

afstemming en inzicht in datgene wat eigen is aan het werken met leerlingen in de B-stroom vraagt 

ongetwijfeld de extra aandacht.  

Leraar PAV is niet altijd PAV-leraar 

In de tweede en derde graad BSO komt het wiskundig denken aan bod in het vak PAV. Bachelors die 

PAV als onderwijsvak hebben en dus een ruime bagage omtrent specifieke PAV-vakinhouden en –

didactiek hebben meegekregen in hun vooropleiding, zijn in aantal beperkt. Daarnaast heeft een hele 

waaier van bachelors en masters een ‘voldoende bevoegdheid’ om PAV te geven. Sommige van deze 

bachelors en masters volgden in hun (geïntegreerde of specifieke) lerarenopleiding een 

opleidingsonderdeel waarin ze kennismaakten met PAV en/of met B-stroom en BSO. Andere PAV-

leraren beginnen aan PAV zonder enige voorkennis. Het luik wiskundedidactiek in PAV-

kennismakingspakketten blijkt hoe dan ook beperkt.   

De schooldirecteur maakt de keuze voor het invullen van een PAV-vacature soms uit pragmatische 

overwegingen (de vacature moet dringend ingevuld worden). De (startende) leraar in kwestie 

aanvaardt de opdracht om een volledige lesopdracht kan krijgen. Het gevolg hiervan is dat PAV vaak 

gepercipieerd wordt als een aanvullende opdracht voor deze leraar.  

Binnen een vakwerkgroep PAV kan er dan ook een grote verscheidenheid aan leraren PAV zijn, van 

wie een aantal niet helemaal gefocust zijn op dit vak: een bachelor maatschappelijk werk, een master 

in meertalige communicatie, een master in geschiedenis, een bachelor orthopedagogie, een bachelor 

secundair onderwijs Economie- Aardrijkskunde, een bachelor secundair onderwijs Nederlands-

Engels,... worden allemaal voldoende bekwaam geacht om PAV-leraar te zijn.  

Op langere termijn heeft dit de negatieve consequentie dat er vaak wisselingen zijn van leraren PAV 

omwille van verschuivingen van de leraar naar een lesopdracht binnen zijn specifieke vakdomein. Dit 

brengt de continuïteit van de vakgroepwerking in gedrang. Het is dan ook essentieel dat de leraar in 

kwestie een professionele switch maakt om PAV (eveneens) als zijn onderwijsvak te beschouwen. 

Gelukkig zijn er van zulke leraren ook voldoende voorbeelden… 
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PAV-leraren zijn zelden wiskunde-leraren 

De projectmatige aanpak, eigen aan PAV, maakt dat verschillende disciplines en thematische gehelen 

geïntegreerd aan bod dienen te komen. In het uitwerken van een project moet verbinding gemaakt 

worden tussen de wereld van de leerlingen en functionele vaardigheden. Centraal in de vorming van 

jongeren in het BSO staat de bekommernis om hen te begeleiden in hun 

persoonlijkheidsontwikkeling én in hun sociale vorming. Het gaat met andere woorden om een 

emancipatorische dimensie. Doel is dat leerlingen zowel in de context van hun persoonlijk leven als 

in het kader van hun functioneren in de maatschappij adequaat en zelfstandig te kunnen optreden 

en handelen met voldoende kennis, inzichten, vaardigheden en houdingen. De PAV-leraar 

ondersteunt zijn leerlingen om op een weerbare en verantwoorde manier te (leren) functioneren en 

ontwerpt leeromgevingen waarin leerlingen sociale attitudes verder ontwikkelt of verwerft. De 

maatschappelijke, de taalkundige en de rekenkundige vaardigheden worden hierbij op een 

functionele manier aangewend. 

De maatschappelijke en taalkundige insteek worden gemakkelijker opgenomen in de uitwerking van 

het onderwijsaanbod dan de insteek vanuit de wiskundige component. De sterkte van een PAV-leraar 

moet er dan onder andere in bestaan om, in het uitwerken van het aanbod voor de leerlingen, een 

goed gedoseerd evenwicht te vinden tussen de verschillende doelstellingen. Functionele 

rekenkundige vaardigheden zijn een onderdeel van het geheel. Het gegeven dat er leraren vanuit 

veel verschillende vakdisciplines PAV geven en vaak niet gefocust zijn op wiskundige vaardigheden of 

wiskundedidactiek, maakt dat het aanbod dat ze bieden niet van die aard is dat de leerlingen aan het 

einde van hun opleiding rekenen gaan zien als vanzelfsprekend in hun beroep en burgerschap32. 

De moeilijkheid voor deze leraren is dat ze vaak zelf de noodzakelijke inzichten missen in 

probleemoplossende denkprocessen en dat wiskundige problemen meer dan eens herleid worden 

tot het toepassen van trucjes en regeltjes.  Een aantal PAV-leraren heeft daarnaast een keuze 

gemaakt voor een opleiding die niet is ingegeven door een wiskundige interesse of positieve 

vakbeleving voor wiskunde. Soms betekent dat dat hun eigen metacognitieve opvattingen rond 

wiskundig denken eerder negatief zijn. Aangezien de doelgroep waarmee ze te maken hebben, ook 

vaak negatieve gevoelens heeft in verband met wiskunde, zal de beleving van de leraar eerder 

versterkend werken op deze beleving van de leerling. Het is nochtans erg belangrijk dat de leraar 

werkt aan het wegnemen van deze negatieve metacognitieve opvattingen bij de leerling. De leraar 

PAV zal bewust met deze problematiek moeten omgaan en misschien in eerste instantie bewust 

moeten zijn van zijn eigen opvattingen en deze moeten proberen bij te stellen.   

Naast de opvattingen over wiskundig probleemoplossend denken, vormt ook de domeinspecifieke 

wiskundige kennis een niet te onderschatten probleem. In tegenstelling tot leraren wiskunde in de B-

stroom, zijn PAV-leraren zelden wiskundigen. De opleiding die zij doorliepen is meestal niet gefocust 

op wiskundige kennis en vaardigheden. Hierdoor missen ze vaak zelf de noodzakelijke inzichten in 

het denkproces en worden wiskundige problemen onvoldoende inzichtelijk benaderd.  

Belang van afstemming op de specifieke (beroeps)context  

Zoals al een aantal keer beschreven, biedt PAV zowel een persoonlijke als een sociaal 

maatschappelijke vorming, waarbij het doel is om de leerlingen te  leren zelfstandig op te treden en 

te handelen in hun persoonlijk én in hun maatschappelijk leven.  PAV is een algemeen vormend vak, 

                                                           
32 zie ook Freudenthalinstituut, Drieslag functioneel rekenen 
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maar zal ook aandacht dienen te hebben voor de beroepscontext van de leerlingen. Zo moeten 

leerlingen van de richting Houtbewerking niet enkel zicht hebben op milieu- en ecologische aspecten 

en welke betalingsmiddelen er mogelijk zijn, maar moeten zij ook de nodige informatie krijgen over 

bedreigde houtsoorten en zicht krijgen op hoe een houtbestelling best uitgewerkt en betaald wordt. 

Een goede afstemming tussen beide contexten, namelijk de algemene maatschappelijke context en 

de beroepscontext, vormt een uitdaging voor de leraar PAV.  Om algemene vaardigheden te laten 

toepassen in realistische contexten voor de leerlingen, is het belangrijk om deze beroepscontexten 

nog meer aan bod te laten komen in de lessen PAV. De leraar moet er dan ook voldoende 

professionaliseringstijd in investeren om zelf zicht te krijgen op de (toekomstige) beroepscontext van 

zijn leerlingen. Dat kan door binnen te lopen in praktijklessen, door nauw samen te werken met 

praktijkleraren, door mee op stagebezoek te gaan of door zelf een bedrijfsstage te volgen. Enkel 

indien er voldoende linken worden gelegd met de het concrete (beroeps)leven van de leerlingen, zal 

transfer mogelijk zijn en worden leerlingen gestimuleerd tot betrokken en intrinsiek leren. 

 

4.2 Nodige competenties van een leraar wiskunde in de B-stroom en een  

PAV-leraar 

Om met alle uitdagingen van wiskunde in de B-stroom en van functionele rekenvaardigheid in PAV 

om te gaan hebben deze leraren een aantal competenties nodig. Vanuit het Freudenthalinstituut 

wordt heel duidelijk de stelling geponeerd dat de kennis van de leraar over rekenen en 

rekendidactiek een eerste en absolute voorwaarde is voor goed rekenonderwijs. Aan deze 

voorwaarde lijkt beter te zijn voldaan voor de leraar wiskunde in de B-stroom, maar voor de leraar-

PAV is dit geen evidentie.  In hun lerarenopleiding krijgen de huidige leraren-PAV immers weinig  

theoretische wiskundige bagage mee. Dit heeft tot gevolg dat de vertaling naar en begeleiding van 

functionele rekenvaardigheden geen vanzelfsprekendheid is. Kant en klare brochures en pakketjes 

vormen niet altijd voldoende garantie om een goede begeleiding van de rekenvaardigheden te 

garanderen. Het volstaat niet voor de leraar in kwestie om een aantal goed gevonden 

rekenoefeningen aan te bieden, hij moet meer in zijn mars hebben.  

De wiskunde- of PAV-leraar moet zelf ook de vertaling kunnen maken naar een functionele context 

voor de leerlingen. Deze rijke en functionele  contexten zijn van cruciaal belang omdat dit de 

wiskundige verbeelding van de leerlingen stimuleert. Hiernaast dient hij ook de wiskundig 

denkstrategieën aan te leren om problemen aan te pakken en te komen tot de essentie van een 

bepaald wiskundig probleem, zodat leerlingen inzichtelijk leren werken in plaats van enkel trucjes te 

leren toepassen.  Dit vraagt wellicht een nog bredere kennis en vaardigheden van rekenen en zijn 

didactische aanpak... Een kritische open houding is daarom noodzakelijk.  
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4.3 Didactische aanpak : hoe leraren voorbereiden op wiskundig 

probleemoplossend denken in B-stroom en BSO? 

Om bij leerlingen in de B-stroom en BSO wiskundig probleemoplossend denken te kunnen stimuleren 

is het belangrijk om als leraar goed voorbereid te zijn op deze taak. In de volgende hoofdstukken van 

dit boek wordt een didactische aanpak beschreven om deze competenties verder aan te scherpen.  

In hoofdstuk 2 wordt de domeinspecifieke kennis en vaardigheden die in het beroepsonderwijs aan 

bod komen onder de loep genomen. Hierbij wordt de focus gelegd op de essentie van de functionele 

wiskundige begrippen. Op die manier kan een probleem aangepakt en opgelost worden vanuit 

inzicht in plaats van met behulp van trucjes. Inzicht hebben in de essentiële begrippen is immers een 

belangrijke voorwaarde voor leraren B-stroom en BSO die het wiskundig denken op een 

verantwoorde manier willen ondersteunen. 

Hoofdstuk 3 focust op het zelf maken van een ijsbergmetafoor.  Dit is een goede oefening om een 

denk- en ontwikkelingsproces rond een concept van functionele wiskunde te doorlopen: de 

didactische gelaagdheid van het model en het belang van “wiskundige wereldverkenning” 

ondersteunt zowel de verbeeldingscapaciteit als het inzicht in de essentie, gekoppeld aan relevante 

concrete situaties. 

Het laatste hoofdstuk behandelt kort hoe in een PAV-thema functionele wiskundedoelen kunnen 
‘gevonden’ worden en wiskunde-gerelateerde activiteiten kunnen geïntegreerd worden.    
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Hoofdstuk 2 Domeinspecieke kennis en vaardigheden  

In dit hoofdstuk worden de verschillende ‘wiskundige onderdelen’ zoals ze voorkomen in de 

eindtermen en leerplannen (lengtematen, breuken en procenten, verhoudingen en de regel van drie, 

schaal, geld, tijd, schematiseren, grafieken en tabellen) uitgewerkt.  

De onderstaande leermaterialen zijn bedoeld voor leraren (in opleiding) om de eigen 

domeinspecifieke kennis en vaardigheden op te frissen en zich bewuster te worden van de essentie. 

Ze zijn dus niet expliciet bedoeld om in de klas te gebruiken. Vanuit dit opzet zijn de paragrafen 

vanuit de domeinspecifieke onderdelen gegroepeerd en zijn hierbij functionele problemen in 

verschillende contexten geselecteerd. Wanneer je als leraar materiaal opstelt voor leerlingen vertrek 

je meestal vanuit een PAV-thema en zijn de contexten vanuit het thema gekozen. Dit laatste is hier 

dus niet gebeurd. 

De leermaterialen zijn opgesteld volgens volgende structuur: 

 Een vijftal problemen op een rij 

De problemen worden eerst opgesomd om de mogelijkheid te bieden ze eerst zelf op 

te lossen. Dit geeft de kans om eerst zelf na te denken over mogelijke 

oplossingsstrategieën. 

 Doorgronden van de problemen: per probleem is er vervolgens  

o een analyse van het probleem 

Hier worden een aantal moeilijkheden van het probleem opgesomd. Dit kunnen 

zowel semantische of wiskundige moeilijkheden zijn of ‘addertjes onder het gras’ 

vanuit het probleem zelf.  

o mogelijke denkstrategieën  

o mogelijke oplossingen 

Een probleem kan meestal op verschillende manieren worden opgelost , onder 

andere door verschillende denkstrategieën in te zetten. De oplossingen 

hieronder zijn een neerslag van mogelijke werkwijzen (het denkproces zelf 

wordt niet altijd geëxpliciteerd). De mogelijke denkstrategieën worden (boven 

de verschillende oplossingen) opgesomd. 

o essentie bij dit probleem 

Verschillende problemen die horen bij een domeinspecifiek onderdeel zijn vaak 

te herleiden tot een essentieel kenmerk. Dit kenmerk kan basiskennis zijn (bv 1 

meter is 100 centimeter) of inzicht in een begrip (bv twee vijfde nemen van een 

hoeveelheid betekent de hoeveelheid in vijf delen en er twee delen van nemen). 

Soms kan ook een heuristiek zelf essentieel zijn voor het oplossen van een 

probleem. De essentie wordt per probleem omschreven. 

 Enkele tegenvoorbeelden waarbij bijvoorbeeld ‘slechte’ contexten (onrealistisch of niet 

functioneel), of weinig efficiënte oplossingsmethoden gebruikt zijn. 
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1 Lengtematen 

1.1.1 Voorbeelden van problemen in contexten 

 

Probleem 1 

Een  tuinaannemer krijgt de opdracht om een tegelrand te voorzien rond de pas aangelegde 

zwemvijver. De tuinvijver is rechthoekig met als afmeting  10m op 6m. De tegels zijn 20cm op 20cm. 

Hoeveel tegels heeft hij hiervoor nodig? 

 

Probleem 2 

Jan is mode-ontwerper en heeft een rol stof van 25 m lang. Hij gaat hieruit rokken maken. Voor 1 rok 

heeft hij 80 cm stof nodig. Hoeveel rokken kan hij maken? 

 

Probleem 3 

Amina is leidster in de jeugdbeweging bij de jongste groep . Er is een dagtocht van  7 kilometer 

gepland.  Sommige kinderen kunnen zich niet voorstellen hoe ver dit zal zijn.  Amina vergelijkt de 

afstand met het speelveld dat 65 m lang is.  Met hoeveel lengtes komt de afstand van de dagtocht 

overeen? 

 

Probleem 4 

Liese is 15 jaar en is 1m68 groot.   Op haar geboortekaartje in haar eerste fotoalbum ziet ze dat ze 

toen 51cm groot was. Op de deurplint van haar kamer noteerde haar mama elk jaar haar lengte. Op 

vijfjarige leeftijd was ze  1m12  groot, op 10-jarige leeftijd was ze 1m44.  

(a) In welke van deze drie periodes is Liese het meeste gegroeid en hoeveel cm is dit? 

(b) Wat is de schoenmaat van Liese binnen 5 jaar? 

 

Probleem 5 

Jasper heeft in het educatief reservaat op school een 

insectenhuisje gezien. De leraar vertelde hem dat ze 

dit vorig jaar met de leerlingen van het 3de jaar hout 

gemaakt hebben. Jasper wil er zelf ook een maken en 

vraagt aan de leraar het bouwplan dat ze gebruikt 

hebben. Op de figuur hiernaast zie je het plan. 

Jasper gaat de volgende dag naar de Brico om het 

nodige materiaal te kopen. Hoeveel planken met 

afmetingen 120 cm op 10 cm heeft hij nodig als je 

weet dat het groen gemarkeerde deel een opening is 
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voor de insecten?  Probeer ervoor te zorgen dat Jasper het hout zo min mogelijk moet zagen. 

 

Probleem 6 

Een juwelenontwerpster krijgt de opdracht om een broche te versieren. Hiervoor moet ze 2 soorten 

parels gebruiken. De rode parels zijn cirkelvormig en hebben en diameter van 2 mm, de oranje parels 

zijn rechthoekig en hebben als afmeting 3 mm op 2 mm. De parels moeten afwisselend op de broche 

bevestigd worden. De broche is ook rechthoekig en heeft als afmeting 4 cm op 2 cm. Hoeveel rode 

en oranje parels heeft ze nodig om heel de broche te versieren. 

 

 

1.1.2 Doorgronden van de problemen 

Probleem 1 

Een  tuinaannemer krijgt de opdracht om een tegelrand te voorzien rond de pas aangelegde 

zwemvijver. De tuinvijver is rechthoekig met als afmeting  10m op 6m. De tegels zijn 20 cm op 20 cm. 

Hoeveel tegels heeft hij hiervoor nodig? 

Analyseren van het probleem 

Moeilijkheden 

 De afmeting is niet uitgedrukt in lengte en breedte maar wel als 10 m op 6 m 

 Er komen twee verschillende lengtematen (m en cm) voor in het probleem 

 Sommige leerlingen begrijpen het woord “tegelrand” niet 

 De hoektegels moeten meegeteld worden om het correcte aantal te vinden 

 Sommige leerlingen hebben moeite te bepalen of ze de oppervlakte of de omtrek moeten 

gebruiken 

Mogelijke extra vraag (verdieping): wat als de tegels van afmeting 30 cm x 30 cm zijn? 

 

Mogelijke denkstrategieën 

 Tekenen van de situatie 
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 Tekenen en echt alle tegels tellen 

 

Mogelijke oplossingen 
 

 Oplossing 1 
De redenering start vanuit de referentiemaat ‘1 m’.  

5 tegels in 1 meter  want   5 x  20 cm = 1 m (essentie 1 m = 100 cm); 

10 meter = 50 tegels, plus nog eens 50 tegels voor de andere kant; 

6 meter = 30 tegels, plus nog eens 30 tegels voor de andere kant. 

In totaal hebben we al 160 tegels, maar opgelet, er zijn nog 4 hoektegels nodig. 

Antwoord: De tuinaannemer heeft in totaal 164 tegels nodig. 

 

 Oplossing 2 

6 m = 600 cm dus 600 cm : 20 cm = 30 tegels; 

10 m = 1000 cm dus 1000 cm : 20 cm = 50 tegels; 

Vervolgens zelfde methode als boven. 

 

Essentie 

Het spreekt voor zich (of het zou dat moeten) dat een schets van de situatie de beste start is voor dit 

probleem. Op niveau van basiskennis is het essentieel te weten dat 1 meter gelijk is aan 100 

centimeter. Ook het concrete voorstellingsvermogen van hoe lang elke eenheid is, helpt om het 

inschatten van mogelijke fouten bij het rekenen te ontdekken (1 centimeter is ongeveer de breedte 

van je duim; 1 meter is ongeveer de afstand van de grond tot je middel bij een volwassene). 

 

Probleem 2 

Jan is mode-ontwerper en heeft een rol stof van 25 m lang. Hij gaat hieruit rokken maken. Voor 1 rok 

heeft hij 80 cm stof nodig. Hoeveel rokken kan hij maken? 

 

Analyseren van het probleem 

Moeilijkheden 

 Er komen twee verschillende lengtematen (m en cm) voor 

 Mogelijke verwarring door de begrippen lengte en breedte van de stof. De breedte van de 

stof speelt hier verder geen rol 

 De uitkomst is een geheel getal (halve rokken tellen niet mee)  
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 Mogelijke denkstrategieën 

 De regel van drie 

 Een tabel maken (1 rok, 2 rokken,…) 

 Het aantal rokken bepalen door 2500 cm : 80 cm of 25 m : 0,8 m 

 Gericht schatten (10 rokken  8 m, dus 30 rokken  24 m, ….) 

 (Tekenen) 

 

Mogelijke oplossingen 

 Oplossing 1 

Toepassen van de regel van 3, dus 

0,8 m        1 rok 

      ↓ : 0,8       ↓ : 0,8 

1 m     1,25 rokken 

      ↓ x 25       ↓ x 25 

25 m      31,25 rokken 

 

Antwoord: Jan kan in totaal 31 rokken maken. 

 

 

 Oplossing 2 

Gebruik maken van een  tabel 

 

1 rok 2 rokken 3 rokken … 31 rokken 32 rokken 

0,8 m 1,6 m 2,4 m … 24,8 m 25,6 m 

 

Antwoord: Jan kan in totaal 31 rokken maken. 

 

 Oplossing 3 

 

25 m = 2 500 cm dus 2 500 cm : 80 cm = 31,25 (of 80 cm = 0,80 m dus 25 m : 0,80 m = 31,25)  

 

Antwoord: Jan kan in totaal 31 rokken maken. 

 

 Oplossing 4 

 

Redeneren door te schatten: 

0,80 m stof voor 1 rok;  

 8 m stof voor 10 rokken; dus 

 24 m stof voor 30 rokken. 

Jan heeft in totaal 25 m stof. Met 24 m stof maakt hij 30 rokken. Jan heeft dan nog 1 m stof 

over. Met deze meter stof kan hij nog 1 extra rok maken.  

 

Antwoord: Jan kan in totaal 31 rokken maken. 
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Essentie 

Schatten is de meest voor de hand liggende heuristiek in deze situatie (dit zou je in de stoffenwinkel 

zelf doen): je kan namelijk al dadelijk vinden dat je minstens 25 rokken zal kunnen maken. De 

basiskennis die je samen met deze heuristiek inzet is dat 80 cm minder is dan een meter (en je komt 

terug tot de essentie 1 m = 100 cm = 80 cm + 20 cm) 

 

 

Probleem 3 

Amina is leidster in de jeugdbeweging bij de jongste groep. Er is een dagtocht van 7 kilometer 

gepland. Sommige kinderen kunnen zich niet voorstellen hoe ver dit zal zijn. Amina vergelijkt de 

afstand met het speelveld dat 65 m lang is. Met hoeveel lengtes komt de afstand van de dagtocht 

overeen? 

 

Analyseren van het probleem 

Moeilijkheden 

 er komen twee verschillende lengtematen (m en km) voor 

 de afstand van de dagtocht wordt de tweede keer niet vermeld 

 

 Mogelijke denkstrategieën 

 Het aantal lengtes bepalen door 7000 cm : 65 cm  

 (Tekenen) 

 Een tabel maken 

 Schatten 

 

 Mogelijke oplossingen 

 

 Oplossing 1 

1 lengte van het speelveld komt overeen met 65 m; 

10 lengtes van het speelveld komen overeen met 650 m; 

100 lengtes van het speelveld komen overeen met 6 500 m; 

110 lengtes van het speelveld komen overeen met 7 150 m. 

 

 De dagtocht is in totaal 7 kilometer lang. Na 110 lengtes hebben ze 7,15  

kilometer afgelegd. Ze hebben dus 150 m te veel afgelegd. 150 meter  

komt ongeveer overeen met 3 lengtes.  

 

Antwoord: De afstand van de dagtocht komt overeen met ongeveer 107 keer de lengte van 

het speelveld. 
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 Oplossing 2 

 

 

 

 

 

 

7 km = 7 000 m dus 7 000 m : 65 m = 107,692   

 

Antwoord: De afstand van de dagtocht komt overeen met ongeveer 107 en een halve keer 

de lengte van het speelveld. 

 

 

 Oplossing 3   

1 keer 2 keer … 107 keer 108 keer 

65 m 130 m … 6955 m 7020 m 

 

Antwoord: De afstand van de dagtocht komt overeen met ongeveer 107 keer de lengte van 

het speelveld. 

 

 

 Oplossing 4 

We kunnen dit probleem ook schattend oplossen. Omdat het uiteindelijke doel is om een 

idee van grootteorde te hebben is deze methode zeker relevant. 

Om eenvoudig te rekenen ronden we 65 m af naar 70 m. 100 keer 70 m is 7000 m ofnog, 7 

km. Dit komt overeen met 100 keer de lengte van het speelveld. 

 

 

Essentie 

Omdat in het probleem twee verschillende lengtematen voorkomen, is het verband tussen beide 

(m.a.w., 1 km = 1000 m) essentieel. Het gericht schatten (al dan niet met een tabel of uit het hoofd) 

door eenvoudige veelvouden te nemen (10 keer, 100 keer) is de ‘functionele’ oplossing: dit is wat je 

ter plekke op het veld zou doen. 

 

Probleem 4 

Liese is 15 jaar en is 1,68 m groot. Op haar geboortekaartje in haar eerste fotoalbum ziet ze dat ze 

toen 51 cm groot was. Op de deurplint van haar kamer noteerde haar mama elk jaar haar lengte. Op 

vijfjarige leeftijd was ze 1,12 m  groot, op 10-jarige leeftijd was ze 1 m 44.  

In welke van deze drie periodes is Liese het meeste gegroeid en hoeveel cm was dit? 

 

65 
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Analyseren van het probleem 

Moeilijkheden 

 Er komen twee verschillende lengtematen (cm en m) voor 

 Sommige woorden kunnen moeilijkheden opleveren: deurplint, periodes, vijfjarige leeftijd vs. 

10-jarige leeftijd 

 De lengte van het vraagstuk en de hoeveelheid gegevens 

 De notatie van de lengtes: 1m44 ipv 1,44 m 

 

Mogelijke denkstrategieën 

 Tabel of chronologisch samenvatten van de gegevens 

 Groeimeter tekenen 

 

Mogelijke oplossingen 

(a) In welke van deze drie periodes is Liese het meeste gegroeid en hoeveel cm was dit? 

 Oplossing 1 

We schikken de gegevens in een tabel 

 

 

 

 

Vanuit de tabel lezen we de lengtes af (werk telkens met eenzelfde lengtemaat, m of cm) en 

berekenen we de groei (dit is het verschil in lengte) per periode: 

0 – 5 jaar     112 cm – 51 cm = 61 cm of 1,22 m – 0,51 m = 0,61 m 

5 – 10 jaar     144 cm – 112 cm = 32 cm of 1,44 m – 1,12 m = 0,32 m 

10 – 15 jaar      168 cm – 144 cm = 24 cm of 1,68 m – 1,44 m = 0,24 m 

 

Antwoord: Liese is tussen haar 0 en 5 jaar het meest gegroeid, namelijk 61 cm. 

 

 

 Oplossing 2 

De gegevens worden schematisch 

voorgesteld (zoals lengtes soms 

bijgehouden worden op een deurplint). De 

betekenis van groei (lengteverschil) wordt 

hier visueel verduidelijkt. 

Zelfs indien de ‘groeistreepjes’ slechts 

geschetst zijn, verduidelijkt deze methode 

het best wat ‘het meest gegroeid’ betekent. 

0 jaar 5 jaar 10 jaar 15 jaar 

51 cm 112 cm 144 cm 168 cm 

0,51 m 1,12 m 1,44 m 1,68 m 
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(b) Wat is de schoenmaat van Liese binnen 5 jaar? 

Deze vraag is uiteraard niet te beantwoorden vanuit de opgave. Door zo’n (deel)vragen op te 

nemen in opgaven voor leerlingen wordt hun kritische zin gestimuleerd en zal de neiging om 

om blindelings zomaar een vorige rekenwijze te herhalen tegen gegaan worden. 

 

Essentie 

Het ordenen van de gegevens in een tabel of op een groeimeter is hier de voor de hand liggende 

strategie. Van de basiskennis komt opnieuw 1m = 100 cm aan bod en het feit dat groei meten 

betekent dat je het verschil van de tweede meting met de eerste meting moet bepalen. 

Probleem 5 

Jasper heeft in het educatief reservaat op 

school een insectenhuisje gezien. De leraar 

vertelde hem dat ze dit vorig jaar met de 

leerlingen van het 3de jaar hout gemaakt 

hebben. Jasper wil er zelf ook een maken en 

vraagt aan de leraar het bouwplan dat ze 

gebruikt hebben. Het plan ziet er als volgt uit:   

Jasper gaat de volgende dag naar de Brico om 

het nodige materiaal te kopen. Hoeveel 

planken met afmetingen 120 cm op 10 cm 

heeft hij nodig als je weet dat het groen 

gemarkeerde deel een opening is voor de 

insecten?  Probeer ervoor te zorgen dat Jasper 

het hout zo min mogelijk moet zagen. 

 

 Analyseren van het probleem 

Moeilijkheden 

 Het is een ‘lang’ vraagstuk 

 De afmetingen zijn niet uitgedrukt in lengte en breedte maar wel als … op …   

 De combinatie van verschillende wiskundige figuren 

 Het omzetten van een 3D figuur naar een schets, de achertzijde en een van de zijkanten is 

niet ‘zichtbaar’ 

 

 Mogelijke denkstrategieën 

 Schatten 

 De planken van het gegeven plan tekenen 

 Oppervlaktes berekenen 
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Mogelijke oplossingen 

 Oplossing 1 

We schatten het aantal nodig planken. 

Het insectenhuisje zonder opening bestaat uit: 

o Voorkant: 2 planken  achterkant: 2 planken 

o Zijkant: 1 plank x 2 = 2 planken (want er zijn 2 zijkanten) 

o Dak: 2 rechthoeken: 1 plank (4 planken van 25 cm) 

o Dak: 2 driehoeken: 1 plank  

  

 Antwoord: Jasper heeft ongeveer 8 planken nodig. 

 

 Oplossing 2 

 

We tekenen de onderdelen van het insectenhuisje, en houden al rekening met het feit dat 

een plank een breedte heeft van 10 cm. 

 

Voorkant (zonder driehoek):  

 

Uit 1 plank kan je de stukken 1, 2 en 3 zagen  

want 120 cm : 40 cm = 3 en de hoogte is telkens 10 cm. 

Uit 1 plank kan je de stukken 4, 5 en 6 zagen 

want de breedte van stuk 4 + de hoogte van stuk 5  + de 

hoogte van stuk 6 = 40 cm + 2 x 20 cm = 80 cm. Er is dan nog 

40 cm van deze plank over. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zijkanten 

  ² Je hebt 1 plank nodig om één zijkant te bekleden. Hiervoor moet je de plank  

   in 2 zagen. 

   Voor beide zijkanten samen heb je dus 2 planken nodig. 
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 Achterkant 

We gebruiken 4 planken want we willen dat achteraan de 

planken doorlopen. 

 

De 2 buitenste planken op het plan hiernaast:  

x² + 10² = 12,5² (Pythagoras)  

x = 7,5 cm 

Dus de lengte van de buitenste planken is 7,5 cm + 60 cm = 

67,5 cm. 

We hebben hierdoor dus 2 planken van elk  52,5 cm over en 

2 driehoeken met als basis 10 cm en als hoogte 7,5 cm. 

De lengte van de 2 binnenste planken is  

60 cm + 15 cm = 75 cm. 

We hebben hierdoor dus 2 planken van elk 45 cm over en 2 

driehoeken met als basis  10 cm en als hoogte 7,5 cm. 

 

 

 Dak 

Voor de zijkanten van het dak is 25 cm x 4 = 100 cm 

nodig. Hiervoor kunnen we de planken gebruiken die we 

overhadden van de achterkant. We nemen de planken 

van 52,5 cm zodat het dak een mooi geheel vormt. 

Voor de voorkant van het dak (enkel de driehoek) 

gebruiken we de driehoeken die we overhadden van de 

achterkant. Hierdoor blijven er 2 stukken over van 7,5 cm 

op 10 cm.  Hiervoor gebruiken we de plank die we 

overhadden van het voorvlak (plank was 40 cm lang). 

 

Antwoord: Jasper heeft 8 planken van 120 cm op 10 cm nodig. 

 

 Oplossing 3 

 

Rekenen a.d.h.v. oppervlakte van de planken en die van het vogelhuisje 

o Oppervlakte voorvlak: 2 400 cm² + 300 cm² -  400 cm²  = 2 300 cm² 

 Oppervlakte rechthoek: 40 cm x 60 cm = 2 400 cm² 

 Oppervlakte driehoek: (40 cm x 15 cm ) / 2 = 300 cm² 

 Oppervlakte opening: 20 cm x 20 cm = 400 cm² 

o Oppervlakte zijvlak: 20 cm x 60 cm = 1 200 cm²  x 2 = 2 400 cm² (wegens 2 

zijvlakken zijn even groot) 

o Oppervlakte achtervlak:2 400 cm² + 300 cm² = 2 700 cm² 

 Oppervlakte rechthoek: 40 cm x 60 cm = 2 400 cm² 

 Oppervlakte driehoek: (40 cm x 15 cm ) / 2 = 300 cm² 

o Totale oppervlakte insectenhuisje: 2 300 cm² + 2 400 cm² + 2 700 cm² = 7 400 cm² 

o Oppervlakte 1 plank: 10 cm x 120 cm² = 1 200 cm 

o Aantal planken : 7 400 cm² : 1 200 cm² = 6,16667  

 

x
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Antwoord: Indien Jan elk stukje van iedere plank gebruikt, moet hij 7 planken kopen. 

 

Essentie 

Bij dit probleem is het maken van een schets onontbeerlijk. Er moet dus van de figuur waarop een 

driedimensionale afbeelding staat de stap gezet worden naar schetsen van elk van de zijvlakken, en 

vervolgens naar de (hier 2D beschouwde) planken. Het probleem wordt vervolgens opgesplitst in 

deelproblemen. Qua domeinspecifieke kennis komt hier bij de oplossingsmethode die met de 

oppervlakten werkt uiteraard de oppervlaktes van de de driehoek en rechthoek aan bod. Bij de 

eerste oplossingsmethode wordt de stelling van Pythagoras gebruikt. Deze komt niet in eindtermen 

voor, maar wordt wel vaak gebruikt bij beroepsprofielen schrijnwerkerij, houtbewerking en kan via 

een formularium toch gebruikt worden. 

 

Probleem 6 

Een juwelenontwerpster krijgt de opdracht om een broche te versieren. Hiervoor moet ze 2 soorten 

parels gebruiken. De rode parels zijn cirkelvormig en hebben en diameter van 2 mm, de oranje parels 

zijn rechthoekig en hebben als afmeting 3 mm op 2 mm. De parels moeten afwisselend en 

geschrankt op de broche bevestigd worden. De broche is ook rechthoekig en heeft als afmeting 4 cm 

op 2 cm. Hoeveel rode en oranje parels heeft ze nodig om heel de broche te versieren. 

 

 

 

 Analyseren van het probleem 

Moeilijkheden 

 Er komen twee verschillende lengtematen (cm en mm) voor 

 Taal: broche, afwisselend, geschrankt, cirkelvormig, diameter 

 Afmetingen zijn niet uitgedrukt in lengte en breedte maar wel als “… op …” 

 Lengte van het vraagstuk en er zijn ook veel gegevens 

 

 

 Mogelijke denkstrategieën 

 Tekenen van het probleem 

 Tekenen en dan alle stuks tellen 

 

 

Mogelijke oplossingen 

 

 Oplossing 

Redeneren m.b.v. een schets: 

De lengte broche is  4 cm = 40 mm 

Totale 'lengte’ van de 2 verschillende parels 

= 2 mm + 3 mm = 5 mm 
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Aantal parels op de lengte van de broche: 40 mm : 5 mm = 8 van elke kleur 

De breedte broche: 2 cm = 20 mm  Er kunnen 10 parels boven elkaar. 

Totaal aantal rode parels = 8 x 10 = 80 parels 

Totaal aantal oranje parels = 8 x 10 = 80 parels 

 

 Antwoord: Je hebt 80 rode en 80 oranje parels nodig op de broche te versieren. 

 

Essentie 

Hier komt opnieuw de basiskennis 1 cm = 10 mm aan bod. Hier mee zijn de drie (enige) belangrijke 

verbanden tussen de lengtematen behandeld: 1 cm = 10 mm, 1 m = 100 cm, 1 km = 1000 m.  
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1.1.3 Tegenvoorbeelden 

 

Tegenvoorbeeld 133 

Sophie heeft 50 sliertjes spaghetti op haar bord. 

Elk sliertje is 15 cm lang. 

Ze legt de sliertjes achter elkaar in een lange rij. 

Hoe lang wordt de hele sliert? 

 

De context is rond de oefening gegoten, hierdoor is er een onrealistische context gecreëerd. In 

werkelijkheid gaat niemand het aantal slierten spaghetti op zijn bord tellen en deze achter elkaar 

leggen. 

 

 

Tegenvoorbeeld 2 

Maak volgende herleidingen: 

1) 1 km = __________ mm  11) 9,56 m = __________ dam 

2) 10 mm = __________  dm  12) 0,375 km = __________ m 

3) 69 m = __________ km   13) 12,3 dam = __________ km 

4) 0,026 mm = __________ m  14) 254 mm =__________ cm 

5) 436 450 mm = __________ m  15) 3,582 m = __________ cm 

6) 62 000 cm = __________ m  16) 14 m = __________ mm 

7) 0,17 hm = __________ dam  17) 7 803 mm = __________ m 

8) 14 cm = __________ dam  18) 200 cm = __________ m 

9) 15,5 hm = __________ dm  19) 35,17 cm = __________ m 

10) 9,85 km = __________ m  20) 1 km = __________ dam 

 

Deze oefening is niet motiverend en ook niet functioneel. Het doel van deze oefening is louter 

rekenkundig en er is geen link naar de leefwereld. Bovendien moeten er herleidingen uitgevoerd 

worden die in het dagelijkse leven niet nodig zijn (Voorbeeld: 1km =__________ mm). De essentie van 

de leerstof gaat hierdoor verloren. 

 

  

                                                           
33 VERBEEK, L., Op mij kun je rekenen,  die Keure, Brugge, 2011, pag. 147. 
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2 Breuken en procenten 

2.1.1 Voorbeelden van problemen in contexten 

Probleem 1 

Meer dan driekwart van de jongeren heeft een smartphone. Dat blijkt uit de bevraging ‘Apestaar-

tjaren’ van de onderzoeksgroep voor Media en ICT (MICT) aan de UGent in opdracht van Graffiti 

Jeugddienst en Jeugdwerknet. Toch gebruikt slechts één derde van de jongeren met een smartphone 

mobiel internet. De tweejaarlijkse bevraging van het MICT werd uitgevoerd bij 1 495 jongeren tussen 

12 en 18 jaar. (naar Datanews Knack, 05-08-201234) 

(a) Hoeveel jongeren van het onderzoek hebben geen smartphone? 

(b) In Vlaanderen zijn er ongeveer  620 000 jongeren tussen 12 en 18 jaar. Hoeveel Vlaamse 

jongeren hebben dan een smartphone? 

(c) Hoeveel van de Vlaamse jongeren die een smartphone hebben gebruiken ook mobiel internet? 

Probleem 2 

In Spanje zijn er veel meer mensen die kunnen en willen werken dan dat er openstaande vacatures 

zijn. Vooral de jeugdwerkloosheid is bijzonder groot. Actuele cijfers (juni 2012) schatten dat 49,5% 

van de jonge volwassenen in Spanje werkloos zijn.  

(a) Hoeveel jongeren zijn er in totaal werkloos als je weet dat er 4 000 000 jongeren zijn in Spanje? 

(b) Welke van de volgende breuken drukt dit getal het beste uit? ,  of  

Probleem 3 

Lien heeft 60 euro gekregen om in Antwerpen te shoppen. Ze wil een nieuwe jeans kopen. In haar 

lievelingswinkel zijn er solden van 25% op alle jeansbroeken. Hoeveel mag de jeansbroek 

oorspronkelijk kosten om ze te kunnen kopen met de 60 euro. 

Probleem 4 

Cola bevat veel suiker. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) voor suiker is 60 g. Als je één 

blikje cola van 33 cl liter drinkt, is dit al 58 % van de ADH.  

(a) Bereken hoeveel gram suiker één colablikje bevat. 

(b) Als je terugkomt van school drink je een blikje cola. Je oudere zus drinkt dan koffie. Hoeveel 

koffielepels suiker zou zij in haar kop mogen scheppen om evenveel suiker te verbruiken als jij 

met je cola? (een koffielepel is ongeveer 5 g) 

Probleem 5 

Een klusjesman is ingehuurd om de centrale gang van een nieuw wooncomplex te verven. De 

eigenaar van het gebouw wil een lichtblauwe tint. De tint die de eigenaar wil wordt gemaakt met een 

verhouding van drie delen blauw op vijf delen wit. De klusjesman heeft nog van een vorige job met 

het zelfde merk verf een lichtblauwe mengeling staan met een verhouding van 4 delen blauw op 7 

delen wit. Welke mengeling geeft de lichtste tint? 

                                                           
34 http://datanews.knack.be/ict/nieuws/driekwart-van-de-jongeren-heeft-smartphone/article-4000091864790.htm) 
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2.1.2 Doorgronden van de problemen 

Probleem 1 

Meer dan driekwart van de jongeren heeft een smartphone. Dat blijkt uit de bevraging 

‘Apestaartjaren’ van de onderzoeksgroep voor Media en ICT (MICT) aan de UGent in opdracht van 

Graffiti Jeugddienst en Jeugdwerknet. Toch gebruikt slechts één derde van de jongeren met een 

smartphone mobiel internet.  

De tweejaarlijkse bevraging van het MICT werd uitgevoerd bij 1 495 jongeren tussen 12 en 18 jaar. 

(naar Datanews Knack, 05-08-201235) 

a) Hoeveel jongeren van het onderzoek hebben geen smartphone? 

b) In Vlaanderen zijn er ongeveer  620 000 jongeren tussen 12 en 18 jaar. Hoeveel Vlaamse 

jongeren hebben dan een smartphone? 

c) Hoeveel van de Vlaamse jongeren die een smartphone hebben gebruiken ook mobiel 

internet? 

Analyse van het probleem 

Het artikel vermeldt “meer dan driekwart”. De vertaling driekwart is ¾ moet gemaakt kunnen 

worden ( bijkomende moeilijkheid voor leerlingen met taalachterstand). Hetgene  waarvan driekwart 

bepaald moet worden (de 1 495 jongeren) is echter niet deelbaar door 4. Hier biedt de “meer dan” 

een oplossing.  In vraag a) moet een vierde van 1 495 berekend worden en dan moet er geschikt 

afgerond worden.  

 
Wiskundige denkstrategieën 

Een breuk van een getal nemen (1/4 en 3/4 van …. ). Redeneren met een schets van een taart als 

ondersteuning bij deze breuken. Mogelijk ook wijzen op 1/4  bereken is de helft nemen en daarvan 

nog eens de helft nemen. 

 

Mogelijke oplossingen 

 Oplossing 1 

(a) Aan het onderzoek deden 1 495 jongeren mee. Om driekwart te berekenen: 

1 495 : 4 = 373,75 (bv bereken met zakrekenmachine, ofwel: de helft is 747,5 en dus is 

een vierde 373,75). 

Driekwart is dus 373,75 x 3 = 1122,25. 

Meer dan driekwart kan dan bv 1123 zijn (de jongeren die wel een smartphone hebben) 

en minder dan een kwart is 373 (de jongeren die geen smartphone hebben) 

(b) Analoog als (a) 

Een vierde van 620 000 is 620 000:4 = 155 000, dus drie vierde is 155 000 x 3 = 465 000, 

dit is het aantal Vlaamse jongeren mét een smartphone 

                                                           
35 http://datanews.knack.be/ict/nieuws/driekwart-van-de-jongeren-heeft-smartphone/article-4000091864790.htm) 
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(c) Alweer analoog als (b) 

Een derde hiervan heeft mobiel internet, dus 465 000:3 = 155 000. 

(dit is terug het vierde deel van alle Vlaamse jongeren in die leeftijdscategorie, cfr 

hierboven) 

 Oplossing 2 

(a) Met ondersteuning van taartdiagrammen 

 
Het is hier natuurlijk op de grafiek zelf duidelijk dat er dan 373,75 zonder smartphone 

zijn. Verder moet er nog nagedacht worden over “meer dan”/”minder dan”: voor de 

jongeren zonder smartphone: minder dan, dus afronden naar beneden  (dus 373);  voor 

de jongeren met smartphone wordt dit 1 495 – 373 = 1122. Je kan ook zeggen dat de 

0,75 van het kwartdeeltje van de jongeren zonder smartphone wordt verdeeld als 3 x 

0,25 voor elke kwartdeeltje van de jongeren met smartphone. 

(b) analoog 

 

(c) op de figuur van (b) is nu dadelijk duidelijk dat een derde van de jongeren met een 

smartphone zo’n taartstuk van 155 000 is. 

Een leerling met achtergrondkennis uit een TSO- of ASO-richting maakt mogelijk de reflex 

dat . Deze meer abstracte vorm van rekenen kan hier betekenis krijgen 

a.d.h.v. de figuur (maar hoeft zeker niet voor de hele klas gedaan worden!) 

Essentie 

Een breuk nemen van een getal wordt (te) dikwijls direct herleid tot het getal maal de breuk. De 
essentie van een breuk nemen wordt hierbij over het hoofd gezien. Bijvoorbeeld: om 3/4 van 48 te 
nemen is de essentie: 48 delen door 4 en dit drie maal te nemen.  (een deel nemen (=stambreuk) en 
dan aantal delen nemen). 

3

4
:3 =

/3

4
×
1

/3
=

1

4
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Dit inzicht kan je ondersteunen door breuken te linken aan taartstukken of taartdiagrammen en in 
deze taartdiagramman de getallen te noteren. 

Probleem 2 

In Spanje zijn er veel meer mensen die kunnen en willen werken dan dat er openstaande vacatures 

zijn. Vooral de jeugdwerkloosheid is bijzonder groot. Actuele cijfers (juni 2012) schatten dat 49,5% 

van de jonge volwassenen in Spanje werkloos zijn.  

(a) Hoeveel jongeren zijn er in totaal werkloos als je weet dat er 4 000 000 jongeren zijn in Spanje? 

(b) Welke van de volgende breuken drukt dit getal het beste uit? ,  of  

Analyse van het probleem 

Het feit dat hier 49,5 % staat en niet 50% zou voor sommige leerlingen een moeilijkheid kunnen zijn. 

 

Wiskundige denkstrategieën 

Omdat het toch gaat over schatten, kan je hier 50% of de helft nemen. 

 

Mogelijke oplossingen 

 Oplossing 1 

(a) 49,5 % is afgerond 50% en 50% nemen van iets is de helft nemen van iets, dus zijn er 

ongeveer 2 000 000 jongeren werkloos 

(b) Als je op het 100-veld kijkt 

 

50% is de helft, is dus 
 

Het is 
 

 

 = 40%    en ,  

 

dus de breuk  benadert het percentage het beste. 

 Oplossing 2 

(a) Sommige leerlingen zullen met hun rekenmachine en de knop % exact berekenen hoeveel 

jongeren het percentage voorstelt;  er zijn namelijk 1 980 000 jongeren. 

 

(b) 49, 5 % =  is het dichtste bij  

4
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1

2

3

5
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Essentie 

Hier is de betekenis van % als “op 100” essentieel. De link met het honderdveld als voorstelling kan 

verhelderend zijn (zie boven) en kennen de leerlingen vanuit het basisonderwijs. 

Het is ook belangrijk om eenvoudige procenten te koppelen aan een breuk:   50% is de helft nemen, 

25% is een vierde nemen, 75% is dan  nemen dwz het geheel delen door 4 en dan er 3 delen van 

nemen. Dit kan je dan uitbreiden tot  35% van 20   van 20 , is een honderste deel van 20, en 

dit 35 keer nemen, maw (20 : 100) x 35. 

 

Probleem 3 

Lien heeft geld meegekregen om in Antwerpen te shoppen. Ze wil een nieuwe jeans kopen met de 60 

euro  die ze heeft. In haar lievelingswinkel zijn er solden van 25% op alle jeansbroeken. Hoeveel mag 

de jeansbroek oorspronkelijk kosten om ze te kunnen kopen met de 60 euro. 

 

Analyse van het probleem 

Moeilijkheid bij het interpreteren van dit probleem: de oorspronkelijke prijs is gevraagd en niet 25% 

van 60 euro. 

Wiskundige denkstrategieën 

 tekenen met een strook   

 gissen en missen en weten dat de oorspronkelijke prijs meer moet zijn dan 60 euro. 

 

Mogelijke oplossingen 

 Oplossing 1 

60 euro komt overeen met 75% 

Ik moet weten wat de 25% is die van de oorspronkelijke prijs is afgegaan. 

75% gedeeld door 3 is 25%, daarom:  60 euro gedeeld door 3= 20 euro.  

Dus 60 euro + 20 euro= 80 euro 

 

 Oplossing 2 

Ik weet dat het oorspronkelijk bedrag hoger moet zijn dan 60 euro. Ik probeer met 100 euro 

en zie dat de vermindering van 100 euro met 25% van 100 euro nog 75 euro geeft. Dus ik 

moet met minder starten. Ik probeer 80 euro en zie dat het klopt. 

 

 Oplossing 3 

25% is delen door 4. Dus totale prijs kan 

voorgesteld worden door volgende strook. 

3

4

35

100
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Essentie 

Zoals bij probleem 2 is het belangrijk om eenvoudige procenten te linken aan breuken, 25%  is een 

vierde, 50% is de helft , 75% is drie vierde. 

Solden betekent een procent nemen van de oorspronkelijke prijs en dat bedrag aftrekken van de 

oorspronkelijke prijs om de soldenprijs te bekomen. 

 

Probleem 4 

Cola bevat veel suiker. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) voor suiker is 60 g. Als je één 

blikje cola van 33 cl liter drinkt, is dit al 58 % van de ADH.  

(a) Bereken hoeveel gram suiker één colablikje bevat. 

(b) Als je terugkomt van school drink je een blikje cola. Je oudere zus drinkt dan koffie. Hoeveel 

koffielepels suiker zou zij in haar kop mogen scheppen om evenveel suiker te verbruiken als jij 

met je cola? (een koffielepel is ongeveer 5 g) 

Analyse van het probleem 

Omdat er 3 getallen staan in de beschrijving van het probleem zou het kunnen dat de leerlingen niet 

goed zien dat je van 60 g 58% moet nemen. 

 

Mogelijke denkstrategieën 

schematisch voorstellen: 

ADH voor suiker     60g 

1 blikje cola    58% van 60g =……g 

Mogelijke oplossingen 

 Oplossing 1 

(a) 58%= , dus we moeten  nemen van 60 g,  d.w.z. 60 g gedeeld door 100 en dit 

maal 58. Dit wordt:    34,8 g, of afgerond 35g. 

 

(b) 1 koffielepel = 5g dus om 35g suiker in de kop koffie te scheppen moet je 7 koffielepels 

nemen. (35 gedeeld door 7) 

 

 Oplossing 2 

(a) gewoon met rekenmachine dan krijg je 34,8 g of 35g  

(b) analoog aan oplossing 1 

 

 

 

Essentie 

58

100

58

100
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Analoog als bij probleem 2: 58% nemen van een getal is hetzelfde als  nemen van een getal en is 

dus (getal gedeeld door 100 x 58). 

Voor (b) is het belangrijk om in te schatten dat 35 g  echt wel veel suiker is. Dit wordt meer beseft als 

je het koppelt aan 7 koffielepels suiker dan dat je zegt 35g. 

 

Probleem 5 

Een klusjesman is ingehuurd om de centrale gang van een nieuw wooncomplex te verven. De 

eigenaar van het gebouw wil een lichtblauwe tint. De tint die de eigenaar wil wordt gemaakt met een 

verhouding van drie delen blauw op vijf delen wit. De klusjesman heeft nog van een vorige job met 

het zelfde merk verf een lichtblauwe mengeling staan met een verhouding van 4 delen blauw op 7 

delen wit. Welke mengeling geeft de lichtste tint? 

Analyse van het probleem 

Het probleem is hier om twee verhoudingen te vergelijken met elkaar. De breuken die moeten 

vergeleken worden zijn niet rechtstreeks gegeven; er moet dus eerst nagedacht worden wat het 

geheel aantal delen is (dit wordt de noemer van de breuken die je dan kan vergelijken).  

Er moet ook een interpretatie gebeuren dat ‘lichtste tint’ betekent dat er een groter aandeel witte 

verf gebruikt wordt. 

Mogelijke denkstrategieën 

 Verhoudende delen: de noemer van het geheel moet nog bepaald worden. 

 Breuken vergelijken: naar zelfde noemer brengen (of met zrm). 

Mogelijke oplossingen 

 Oplossing 1 

Hoe groter het aandeel witte verf, hoe lichter de mengeling.  

Eigenaar wil 3 delen blauw tegenover 5 delen wit, dus de mengeling bestaat in totaal uit 8 

delen. Hiervan zijn  3 van de 8 delen blauwe verf en 5 van de 8 delen witte verf (breuken 3/8 

en 5/8). 

De klusjesman heeft nog verf met 4 delen wit tegenover 7 delen blauw. In totaal zijn er dus 

11 delen, waarvan 4 witte en 7 blauwe delen verf (breuken 4/11 en 7/11) 

Een schets biedt hier niet echt veel soelaas, omdat het moeilijk nauwkeurig in elf te delen. Er 

kan eventueel al vastgeteld worden dat de tinten dicht bij mekaar liggen. 

 

58

100
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De verhouding witte verf in beide mengelingen kan vergeleken worden door
  

3

8
<
? 4

11
. 

Indien het de doel is dat leerlingen breuken leren vergelijken door op dezelfde noemer te 

zetten is dit uiteraard wat hier moet gebeuren: 3

8
=

33

88
 en 

4

11
=

32

88
. De mengeling van de 

klusjesman heeft dus een kleinere verhouding witte verf (
4

11
=

32

88
) dan diegene die de 

eigenaar voor ogen had  ( 3

8
=

33

88
) en is dus donkerer. 

 

 Oplossing 2 

Indien de klemtoon niet op hoofdrekenen ligt, kan de verhouding witte verf in beide 

mengelingen ook vergeleken worden door de breuken gewoon uit te rekenen: 
3

8
= 0,375   en  

4

11
» 0,3636... waaruit uiteraard hetzelfde besluit getrokken wordt. Eventueel kunnen deze 

laatste uitkomsten ook als procent geschreven worden (is zeker zinvol in deze context), het 

antwoord is dan dat de mengeling van de klusjesman maar 36% witte verf heeft, en die 

waarover de eigenaar het heeft 37,5%. 

Essentie 

Het is niet altijd eenvoudig om verhoudende delen om te zetten naar breuken. De klusjesman heeft 

nog verf met 4 delen wit tegenover 7 delen blauw. In totaal zijn er dus 11 delen, waarvan 4 witte en 7 

blauwe delen verf (breuken 4/11 en 7/11). 

Als je dan de breuken moet vergelijken is de essentie dat dit (voor getallen die dicht bij elkaar liggen) 

het beste gaat door de breuken op dezelfde noemer te zetten. 

In dit geval kan je ook met het zakrekenmachine de breuken laten vergelijken. 

 

 

2.1.3 Tegenvoorbeelden 

Uit een bundel met een thema over muziek wordt volgende link met breuken gemaakt. 

 

Daaronder staat volgende opdracht: 

Rangschik de volgende breuken van klein naar groot (TIP: maak de noemers eerst gelijk) 

9/16 5/7 9/12 4/7 5/16 
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3 Verhoudingen en de regel van drie 

3.1.1 Voorbeelden van problemen in contexten 

Probleem 1 

Maak een alcoholvrije cocktail in de klas (of spring eens binnen in de les koken… ).  

We experimenteren en het smaakt lekker om bij 20 cl  spuitwater 3 cl suikersiroop en 7 cl  citroensap 

te voegen. Nu hebben we een flesje van 0,5 l spuitwater. Hoeveel suikersiroop en citroensap moeten 

we toevoegen?  

 

Probleem 2 

We verdelen de gemaakte hoeveelheid cocktail over 5 glazen, elke leerling krijgt dan 15 cl. Plots 

hebben we drie gasten meer. Bereken de hoeveelheid in elk glas als we de cocktail herverdelen.  

 

 

Probleem 3 

Een wielertoerist beklimt de Mont Ventoux via de westzijde (Malaucène). Hij deed 1 uur en 37 

minuten over de beklimming van 21 km. Bij de aankomst bepaalt de sportdokter zijn polsslag. Hij 

doet dit door gedurende 20 sec. de polsslag te voelen en hij telt 62 hartslagen. Op de medische fiche 

moet echter de polsslag per minuut genoteerd worden.  

(a) Hoeveel noteert de dokter?   

(b) Welke gemiddelde snelheid haalt de renner bij deze beklimming? 

(c)  Na het medisch onderzoek rijdt de wielertoerist via de Z.O.-zijde (Bédoin) terug naar beneden. 

Deze weg is 22 km lang. Hoe lang doet de wielertoerist erover? 

 

Probleem 4 

Pieter besluit een nieuwe wagen te kopen. In het boekje van de fabrikant leest hij dat de wagen die 

hij op het oog heeft een CO2-uitstoot heeft van 150 g/km en een verbruik van 7l/100 km.  

(a) Pieter rijdt gemiddeld 14 000 km per jaar met zijn wagen. Bereken de jaarlijkse CO2-uitstoot 

waarvoor Pieter verantwoordelijk is met zijn wagen.  

(b) Per tankbeurt kan Pieter 68 l tanken. Hoeveel km kan hij rijden met een volle tank van 68 l?  

 

Probleem 5 

(a) Elien studeerde 6 uur voor haar examen en behaalde 60%. 

Joren studeerde slechts 3 uur. Hoeveel behaalt Joren voor dit examen? 

 

(b) Jens kan op 45 seconden 10 keer pompen. 

Hij toont dat hij een echte sportman is en wil 200 keer pompen. Hoelang doet hij hierover? 
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Probleem 6 

Hoeveel kost strijkhulp met dienstencheques? 

Op de website lezen we: “Als je je strijk binnen brengt, 

maken we een inventaris op van de inhoud van je 

wasmand. Aan elk soort kleding of linnen is vooraf een 

aantal punten gekoppeld. De som van al deze punten 

vormt de prijs die je moet betalen. Wij ronden af naar 

boven, maar als je punten te veel hebt betaald, dan 

brengen we die bij de volgende strijkbeurt in 

mindering.” 

(http://www.partena-dienstencheques.be/nl/strijkhulp) 

Margot brengt een volle mand met daarin 15 stuks 

met dezelfde puntwaarde (4 polo’s, 3 sweaters, 6 t-

shirts en 2 nachtkleedjes).  

Zij betaalt exact één dienstencheque  voor deze 

strijkbeurt. 

(a) Hoeveel trainingen/joggings van de volleybalclub 

kan ze laten strijken en vouwen voor één 

dienstencheque?  

(b) Heeft Margot nog punten over voor een volgende 

strijkbeurt? 

 

3.1.2 Doorgronden van de problemen 

Probleem 1 

Maak een alcoholvrije cocktail in de klas (of spring eens binnen in de les koken… ).  

We experimenteren en het smaakt lekker om bij 20 cl spuitwater 3 cl suikersiroop en 7 cl citroensap 

te voegen. Nu hebben we een flesje van 0,5 l spuitwater. Hoeveel suikersiroop en citroensap moeten 

we toevoegen?  

Analyse van het probleem 

Moeilijkheden 

 Omzetten van cl – l 

 Herkennen van het rechtevenredig verband tussen de ingrediënten 

 Taal : cocktail, suikersiroop 

Wiskundige denkstrategieën 

 Regel van drie, verhoudingen 

 Rekenen met breuken en decimale getallen 

 Controle door schatting 

 Singaporees rekenen  
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Mogelijk oplossingen 

 Oplossing 1  

Wiskundige strategie: bepalen van het verband tussen beide grootheden (hoeveelheid 

spuitwater en hoeveelheid citroensap, suikersiroop).  

Voor deze situatie geldt het volgende verband:  

Hoe meer spuitwater hoe meer citroensap en suikersiroop we toevoegen.  

We schematiseren dit verband   

We berekenen de hoeveelheid suikersiroop die we moeten toevoegen:  

o We bekijken de gegeven starthoeveelheid (20 cl)  

o We bekijken de gegeven eindhoeveelheid (50 cl)  

o We zoeken een ‘passende’ hoeveelheid als tussenstap (10 cl). Deze passende 

hoeveelheid past een geheel aantal keren (2 keer) in de gegeven starthoeveelheid 

en past ook een geheel aantal keren (5 keer) in de gegeven eindhoeveelheid.  

20 cl spuitwater  3 cl suikersiroop  De gegevens i.v.m. het spuitwater 
noteren we links, de te berekenen 
hoeveelheden rechts 

            
   : 2 
 

  
            
 : 2 

 We bepalen de ‘passende’ hoeveelheid 
van de gegeven starthoeveelheid (20 cl) 
en eindhoeveelheid (50 cl). We kiezen 10 
cl. (Dit past 2x in 20 cl en 5x in 50 cl).  

 
   We berekenen de hoeveelheid 

suikersiroop die overeenkomt met 10 cl 
spuitwater. Hiervoor delen we 20 cl door 
2 (: 2). We delen ook de suikersiroop door 
2. 

10 cl spuitwater   

 
 cl suikersiroop  

 

 Voor 10 cl spuitwater voegen we  
 

 
 cl (=1,5 cl) suikersiroop toe.  

 
              x 5 
 
 

  x 5  We berekenen de hoeveelheid 
suikersiroop die overeenkomt met 50 cl 
spuitwater. Hiervoor vermenigvuldigen 

we 10 cl met 5 (x 5). 
We vermenigvuldigen ook de hoeveelheid 
suikersiroop met 5. 

0,5l spuitwater  
(=50 cl spuitwater) 

   

 
 cl suikersiroop  

= 7,5 cl  
 

  

Besluit: Voor 50 cl spuitwater hebben we 

7,5 cl suikersiroop nodig.  

 
 

Controle door schatting 

De hoeveelheid suikersiroop in een flesje van 0,5 l spuitwater is 7,5 cl. Omdat de hoeveelheid 

spuitwater meer dan verdubbeld is, is ook de hoeveelheid suikersiroop in dezelfde mate 

verhoogd. 
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 Oplossing 2 

Handig hoofdrekenen. (x 2,5 opsplitsen in x 2 plus x 1/2) 

20 cl  50 cl =  2 x 20 cl + ½ x 20 cl 

3 cl    2 x 3 cl + ½ x 3 cl = 7,5 cl 

 

 Oplossing 3 

Visueel voorstellen 

bijvoorbeeld met “thinking blocks” (Singaporees rekenen), hier uitgewerkt voor suikersiroop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probleem 2 

We verdelen de gemaakte hoeveelheid cocktail over 5 glazen, elke leerling krijgt dan 15 cl. Plots 

hebben we drie gasten meer. Bereken de hoeveelheid in elk glas als we de cocktail herverdelen.  

 

Analyse van het probleem 

Moeilijkheden 

 Omzetten van cl – l 

 Herkennen van het omgekeerd evenredig verband tussen de hoeveelheid drank en het 

aantal gasten 

 Taal : cocktail, suikersiroop 

 Rekenen met breuken en decimale getallen. 

Wiskundige denkstrategieën 

Regel van drie, verhoudingen. 

Oplossing  
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Bepalen van het verband tussen beide grootheden (aantal lln en hoeveelheid cocktail per leerling) 

Voor deze situatie geldt het volgende verband:  

Hoe meer leerlingen hoe minder cocktail per leerling. We schematiseren dit verband    

o We berekenen de hoeveelheid cocktail per leerling:  
 We bekijken het gegeven startgetal (5 leerlingen)  

 We bekijken het gegeven eindgetal (8 leerlingen)  

 We zoeken een ‘passend’ getal als tussenstap (1 leerling). Dit ‘passend’ getal past 

een geheel aantal keren (5 keer) in het gegeven startgetal en past ook een geheel 

aantal keren (8 keer) in het gegeven eindgetal.  

 

o We berekenen de hoeveelheid cocktail per leerling:  

5 bekertjes  15 cl cocktail per 
bekertje 

 De gegevens i.v.m. het aantal bekertjes noteren we 
links, de te berekenen hoeveelheden per bekertje 
rechts. 

 
   We bepalen het ‘passende’ getal van het gegeven 

startgetal (5 bekertjes) en eindgetal (8 bekertjes). We 
kiezen 1 (grote) beker. (Dit past 5x in 5 lln en 8x in 
8lln). 

 
  

             x 5 
 We berekenen de totale hoeveelheid cocktail in de 

grote beker (kruik), dit geeft 15 cl x 5 = 75 cl 

1 (grote) beker 
= kruik 

      cocktail in 
totaal 

 De totale kruik bevat 75 cl. 

               
 
 
 
 

                
 
            : 8 

 We berekenen de hoeveelheid cocktail per bekertje 
wanneer we de cocktail verdelen over 8 bekertjes.  
We delen dan de totale hoeveelheid cocktail door 8    
(: 8) 

8 bekertjes 
 

 9,375 cl cocktail 
per bekertje 
 

 Besluit: Voor 8 leerlingen  is er  9,375 cl cocktail per 

leerling.      

 

Probleem 3 

Een wielertoerist beklimt de Mont Ventoux via de westzijde (Malaucène). Hij deed 1 uur en 37 

minuten over de beklimming van 21 km. Bij de aankomst bepaalt de sportdokter zijn polsslag. Hij 

doet dit door gedurende 20 sec. de polsslag te voelen en hij telt 62 hartslagen. Op de medische fiche 

moet echter de polsslag per minuut genoteerd worden.  

(a) Hoeveel noteert de dokter?   

(b) Welke gemiddelde snelheid haalt de renner bij deze beklimming? 

(c) Na het medisch onderzoek rijdt de wielertoerist via de Z.O.-zijde (Bédoin) terug naar beneden. 

Deze weg is 22 km lang. Hoe lang doet de wielertoerist erover? 

 

 

Analyse van het probleem  

Moeilijkheden 

 rekenen met tijd (omrekenen van seconden naar minuten, van uur naar minuten) 

 rekenen met breuken en decimale getallen 

 taal en context : de taal van het vraagstuk (hartslag per minuut) kunnen omzetten naar een      
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betekenisvolle situatie (naar beneden rijden gaat sneller dan naar boven!) 

 

Wiskundige denkstrategieën 

 Regel van drie, rekenen met verhoudingen 

 

Oplossing  

Bepalen van het verband tussen beide grootheden (hartslag  en tijd,  afgelegde weg en tijd) 

(a) Hoeveel hartslagen noteert de dokter op de medische fiche?   

Voor deze situatie geldt het volgende verband: Hoe meer seconden hoe meer hartslagen. 

We schematiseren dit verband   

 

20 seconden  62 hartslagen  De gegevens i.v.m. het aantal seconden noteren we 
links, het te berekenen aantal hartslagen per minuut 
rechts. 

  
 

 We bepalen het ‘passende’ getal van het gegeven 
startgetal (20 seconden) en eindgetal (1 minuut= 60 
seconden).  Dit blijft nu 20 seconden omdat 60 een 
veelvoud is van 20. 

 x 3               X 3  We berekenen het aantal hartslagen per minuut door  
te vermenigvuldigen met 3 (x3 )  

60 seconden = 
1 minuut 

     186 hartslagen  De dokter noteert 186 hartslagen per minuut op de 
medische fiche van de wielertoerist.  

 

 

 

(b) Welke gemiddelde snelheid haalt de renner bij deze beklimming? 

Voor deze situatie geldt het volgende verband:   

1 uur en 37 minuten               
= 60 + 37  minuten 
= 97 minuten  

             21 km  De gegevens i.v.m. de tijd noteren we links, het te 
berekenen aantal kilometers  rechts. 
We zetten 1 uur om naar 60 minuten en tellen de 
minuten bij elkaar op. We vinden 97 minuten. 

             : 97 
   

         : 97 
 We bepalen het ‘passende’ getal van het gegeven 

startgetal (97 minuten ) en eindgetal (1 minuut= 60 
seconden).  Het passende getal is 1. 
 

   
 1 minuut 
            
             x 60  
 
 
 

  
          21/97  km 
      
        x 60 

 We berekenen het aantal kilometer dat per uur werd 
afgelegd. Hiervoor vermenigvuldigen we met 60.  
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60 minuten = 
1 uur 

  21/97 x 60 = 12,99 
of 13 km/u 

 De gemiddelde snelheid van de wielertoerist bij het 
beklimmen van de Mont Ventoux is ongeveer 13 km/u 

 

 

(c) Hoe lang doet de wielertoerist erover om naar beneden te fietsen? 

Om deze vraag te beantwoorden moeten we ons de vraag stellen of de wielertoerist met dezelfde 

snelheid naar beneden fietst. Uiteraard niet! Hij fietst misschien dubbel zo snel, of nog sneller… 

 

 

Probleem 4 

Pieter besluit een nieuwe wagen te kopen. In het boekje van de fabrikant leest hij dat de wagen die 

hij op het oog heeft een CO2-uitstoot heeft van 150 g/km en een verbruik van 7 l/100 km.  

(a) Pieter rijdt gemiddeld 14 000 km per jaar met zijn wagen. Bereken de jaarlijkse CO2-uitstoot 

waarvoor Pieter verantwoordelijk is met zijn wagen.  

(b) Per tankbeurt kan Pieter 68 l tanken. Hoeveel km kan hij rijden met een volle tank van 68 l?  

 

Analyse van het probleem  

Moeilijkheden 

 rekenen met massamaten (omrekenen van g naar kg  en naar ton) 

 rekenen met breuken en decimale getallen 

 taal en context : de taal van het vraagstuk (CO2-uitstoot, verbruik, volle tank) kunnen 

omzetten naar een  betekenisvolle situatie 

 

Wiskundige denkstrategieën 

 Regel van drie, rekenen met verhoudingen 

 

 

Oplossing  

Bepalen van het verband tussen beide grootheden (aantal km en hoeveelheid CO2-uitstoot, aantal 

liter benzine en kilometers). 

 

Hoe meer kilometer hoe meer gram, hoe meer liter, hoe meer kilometers. 

We schematiseren dit verband   

 

 

 

1 km  150 g 
 

 De gegevens i.v.m. het aantal km noteren we links, het 
te berekenen aantal gram CO2-uitstoot rechts. 

 
       x 14 000 
 
 
 
14 000 km                         

  
 
        x 14 000 
 
                    
2 100 000 g 

 We bepalen het ‘passende’ getal van het gegeven 
startgetal (1 km) en eindgetal (14 000 km).  Dit blijft nu 
1 omdat 14 000 een veelvoud is van 1.  
We berekenen de hoeveelheid CO2 door te 
vermenigvuldigen met 14 0000. 
De auto van Pieter stoot 2 100 000 g of 2100 kg of 2,1 
ton CO2 uit per jaar! 
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7 l 
 

 100 km  De gegevens i.v.m. het aantal liter noteren we links, 
het te berekenen aantal kilometers  rechts. 

             : 7 
   

         : 7 
 We bepalen het ‘passende’ getal van het gegeven 

startgetal (7 l ) en eindgetal (68 l).  Het passende getal 
is 1. 

   
 1 l 
            
              
          x 68  
 
 
 

  
100 / 7 km  
= 14,29 km 
      
        x 68 

 We berekenen het aantal kilometer dat met 1 liter 
benzine kan worden afgelegd.  
Hiervoor delen we door 7.  

68 l  14,29 km  x 68  
= 971,72 km 
 

 We berekenen het aantal kilometer dat overeenkomt 
met 68 l.  Hiervoor vermenigvuldigen we met 68. 

 

    Pieter rijdt ongeveer 971 kilometer met een volle tank 
van 68 liter. 

 

Probleem 5 

(a) Elien studeerde 6 uur voor haar examen en behaalde 60%. 

Joren studeerde slechts 3 uur. Hoeveel behaalt Joren voor dit examen? 

 

(b) Jens kan op 45 seconden 10 keer pompen. 

Hij toont dat hij een echte sportman is en wil 200 keer pompen. Hoelang doet hij hierover? 

 
Analyse van het probleem 
 
Deze oefeningen kunnen niet opgelost worden met verhoudingen. 
In het eerste vraagstuk zoeken we het verband “aantal uren studie ” en “punten”. Deze grootheden 
zijn (jammer genoeg) noch evenredig, noch recht evenredig! Punten op een examen worden 
(gelukkig) ook nog door andere factoren bepaald: intelligentie, motivatie, … 
 
In het tweede vraagstuk zoeken we het verband tussen “aantal keer pompen” en “aantal seconden”. 
Deze grootheden zijn noch evenredig, noch recht evenredig! Door vermoeidheid zal het pompen 
moeilijker en dus trager verlopen. 
 
 

Probleem 6 

Hoeveel kost strijkhulp met dienstencheques? 
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Op de website lezen we: “Als je je strijk binnen brengt, 

maken we een inventaris op van de inhoud van je 

wasmand. Aan elk soort kleding of linnen is vooraf een 

aantal punten gekoppeld. De som van al deze punten 

vormt de prijs die je moet betalen. Wij ronden af naar 

boven, maar als je punten te veel hebt betaald, dan 

brengen we die bij de volgende strijkbeurt in 

mindering.” 

(http://www.partena-dienstencheques.be/nl/strijkhulp) 

Margot brengt een volle mand met daarin 15 stuks 

met dezelfde puntwaarde (4 polo’s, 3 sweaters, 6 t-

shirts en 2 nachtkleedjes).  

Zij betaalt exact één dienstencheque  voor deze 

strijkbeurt. 

(a) Hoeveel trainingen/joggings van de volleybalclub 

kan ze laten strijken en vouwen voor één 

dienstencheque?  

(b) Heeft Margot nog punten over voor een volgende 

strijkbeurt? 

 

 

Analyse van het probleem 
Moeilijkheden 

 Gegevens uit een tabel halen 

 Verhoudingen berekenen 

 Deling maken met rest 

 taal en context : de taal van het vraagstuk (dienstencheques, punten per stuk) kunnen 

omzetten naar een  betekenisvolle situatie 

 
Wiskundige denkstrategieën 

 Regel van drie 

 

 

Oplossing  

Bepalen van het verband tussen beide grootheden (aantal punten en aantal stuks) 

 

Voor deze situatie geldt het volgende verband:  

Hoe hoger de puntwaarde van één stuk, hoe minder stuks we kunnen laten strijken.    

 

 



  Pagina 65 van 131 

 

puntwaarde 4  15 stuks  De gegevens i.v.m. het aantal punten noteren we 
links, de te berekenen stuks noteren we rechts 

          :4 
 

  
         x 4 

 We bepalen de ‘passende’ hoeveelheid van de 
gegeven starthoeveelheid (4 punten ) en 
eindhoeveelheid (7 punten). We kiezen 1. (Dit past 4x 
in 4 en 7x in 7). 

 
   We berekenen het aantal stuks met puntwaarde 1 dat 

we kunnen laten strijken voor één dienstencheque. 
Het aantal punten wordt gedeeld door 4 (: 4), het 
aantal stuks vermenigvuldigen we dan met 4(x 4).  

 Puntwaarde 1      60 stuks 
   

 Er kunnen 60 kledingstukken van 1 punt gestreken 
worden voor één dienstencheque. 

           x7 
 
 

             :7  We berekenen het aantal stuks met puntwaarde 7 dat 
we kunnen laten strijken voor één dienstencheque. 
Het aantal punten wordt vermenigvuldigd met 7 (x7), 
het aantal stuks delen we door 7 (:7). 

 Puntwaarde 7     60/7 stuks, dus 
  8 stuks,  
  en 4 punten over. 

 Besluit: Margot kan voor één dienstencheque 8 
trainingen laten strijken en vouwen en heeft nog 4 
punten over.  
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Essentie 

 Twee grootheden zijn recht evenredig als het 2,3,4,5,… - maal zo groot worden van de 

ene grootheid het 2,3,4,5,… -maal zo groot worden van de andere grootheid tot gevolg 

heeft. 

                                                         

Twee grootheden zijn omgekeerd evenredig als het 2,3,4,5,…-maal zo groot worden van 

de ene grootheid het 2,3,4,5 … -maal zo klein worden van de andere grootheid tot gevolg 

heeft. 
 

                                                               

 

In situaties waar twee grootheden recht of omgekeerd evenredig zijn, kunnen 

verhoudingen of de regel van drie gebruikt worden om bij vermeerdering/vermindering 

van de ene grootheid, de vermeerdering/vermindering van de andere grootheid te 

berekenen. 

Bij dit soort opgaven weet je altijd 3 getallen en moet je het vierde berekenen.  

 

 Bij het zoeken naar de eindhoeveelheid van de gevraagde grootheid bepalen we  een 

“passende hoeveelheid” om van de starthoeveelheid naar  de eindhoeveelheid van de 

gegeven grootheid te gaan (bij rechtevenredige grootheden). Er zijn voor deze passende 

hoeveelheid verschillende mogelijkheden.  

 

 

 

 

 

 
 

Opmerking 

 Als het startgetal een deler is van het eindgetal en dus meteen een ‘passend 

getal’ is, dan bestaat de oplossing maar uit één stap. De eerste stap van de 

bewerking valt weg. Of anders gezegd: dan is bij de gegeven grootheid het 

eindgetal een veelvoud van het startgetal, en dan is neem je voor de gezochte 

grootheid hetzelfde veelvoud 

 Indien we 1 kiezen als ‘passend’ getal, wordt deze 3-stapsmethode ‘de regel van 

drie’ genoemd. 

 De leerlingen kennen dit ‘zoeken naar een passende hoeveelheid’ van de 

verhoudingstabelen in het basisonderwijs 

 

 Contexten waarin de regel van drie gebruikt wordt  

 Eenheidsprijs: Prijs/kilo, prijs/liter 

 Snelheid: km/u.  

 Schaal  

 Herberekenen van hoeveelheden die in gelijke verhouding aan bod komen (verf 

om een oppervlakte te verven, ingrediënten voor een recept, …).  

 of  

Start 20  20  20  

‘Passende 
hoeveelheid’  

 
10 
 

:2 
 
 
x 5 

 
5 

:4 
 
 
x 10 

 
1 

:20 
 
x 50 

Eind 50  50  50  
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4 Schaal 

4.1.1 Voorbeelden van problemen in contexten 

Probleem 1 

Meet op een kaart de afstand (in vogelvlucht) van Mechelen naar Parijs. Gebruik de schaalliniaal om 

de werkelijke afstand (in vogelvlucht) tussen Mechelen en Parijs te schatten en nadien ook exact te 

berekenen (zie tekening voor de werking van de schaalliniaal) 
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Probleem 2 

 

Op deze foto zie je de Sint-Romboutstoren (in Mechelen) op schaal  1:1000.  

 

Schat hoe hoog de Romboutstoren is en bereken nadien de werkelijke hoogte. Heb je zelf goed 

geschat?  

http://www.mechelenblogt.be/bestand/resize/afbeelding/GroteMarktByNight2005a-500x569.jpg
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Probleem 3 

Teken in de kader dit insect op werkelijke grootte als je weet dat de schaal  10:1 is.

 

Probleem 4 

Je wil aan je vrienden een mogelijk tactische opstelling voor de Rode Duivels uitleggen. Daarom wil je 

de plattegrond van het voetbalveld in het Koning Boudewijnstadion op een A4-blad tekenen. De 

lengte van het veld is 106 m en de breedte is 66 m. Met welke breukschaal kan je je blad maximaal 

benutten?   

 

 

Probleem 5 

Ik wil van Brussel naar Portsmouth vliegen. Schat hoe lang dat dit zal duren als je weet dat de 

gemiddelde snelheid voor een korte vlucht  ongeveer 400 km/u is. 

 

 

10:1 

http://www.google.be/imgres?q=insect+microscoop&um=1&hl=nl&biw=1024&bih=566&tbm=isch&tbnid=hj7AuQiayGSHeM:&imgrefurl=http://www.knack.be/nieuws/planet-earth/zeldzame-vliegensoort-met-opvallende-rondingen-genoemd-naar-beyonce/article-4000030011478.htm&docid=49cbJtqEZf1GiM&imgurl=http://images14.knack.be/images/resized/400/003/001/065/4/500_0_KEEP_RATIO_SHRINK_CENTER_FFFFFF/image/scaptia-plinthina-beyonceae.jpg&w=500&h=364&ei=z2dkUIbFDcm80QWDpYDoDw&zoom=1&iact=rc&dur=578&sig=108292798249522862854&page=6&tbnh=159&tbnw=219&start=69&ndsp=13&ved=1t:429,r:5,s:69,i:313&tx=135&ty=54
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4.1.2 Doorgronden van de problemen 

Probleem 1 

Meet op een kaart de afstand (in vogelvlucht) van Mechelen naar Parijs. 

Gebruik de schaalliniaal om de werkelijke afstand tussen Mechelen en Parijs 

te schatten en nadien ook exact te berekenen (zie tekening voor de werking van de schaalliniaal) 

 

 
 

 

 
Freudenthalinstituut (s.d). Kopieerblad Schaallinialen. geraadpleegd op 15 oktober 2012, http://www.fisme.science.uu.nl/t 

 

 

 

oepassingen/00121/documents/schaallinialenv2.pdf 

 

 

 

 

Analyse van het probleem  

http://www.fisme.science.uu.nl/t


  Pagina 72 van 131 

 

Moeilijkheden 

 Het begrip van wat schaal juist betekent (zie essentie) is nodig om dit probleem te kunnen 

oplossen, hoewel dit bij een lijnschaal (zoals op deze kaart) nog niet echt een probleem  

vormt. 

 Kaart lezen 

 Omzettingen van cm naar km 

 

 

Wiskundige denkstrategieën 

 Schaalliniaal is een hulpmiddel (zie hieronder bij oplossing 1) 

 Werken met lijnschaal (zoals op de kaart wordt bij een afstand in cm de werkelijke afstand 

genoteerd) 

 

Mogelijk oplossingen 

 

 Oplossing  1 

Berekenen van de werkelijke afstand die overeenkomt met 1 cm op de kaart. 

Meten met de schaalliniaal. 

 

Je begint met een lege schaalliniaal.  

De schaal op de kaart is 1 : 2.000.000. 

Dit betekent dat 1 cm op de kaart  in werkelijkheid 2 000 000 cm is  

                        of   1 cm op de kaart  in werkelijkheid 20 000 m is 

         of   1 cm op de kaart in werkelijkheid 20 km is 

 

Aanvullen van de schaalliniaal. 

 

Nu kan de liniaal worden ingevuld: 

1 cm is 20 km; 2 cm is 40 km; 3 cm ->60 km enz.   (zie foto) 

Als de schaalliniaal op deze wijze is ingevuld kunnen vervolgens 

allerlei metingen worden uitgevoerd. Er hoeft niet steeds 

opnieuw een volledige schaalberekening te worden gemaakt. 

Uiteraard moet bij elke nieuwe schaal een nieuw liniaal worden 

gemaakt. 

 

 

 

 Oplossing 2 

Berekenen van de werkelijke afstand met de lijnschaal.  

De afstand Mechelen – Parijs meten op de kaart. Deze afstand bedraagt 13,5 cm. 

Lezen van de lijnschaal: elke cm op de kaart komt overeen met 20 km in werkelijkheid. 
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Berekenen  van de werkelijke afstand: werken met verhoudingen 

Op de kaart 1 cm 13,5 cm 

In werkelijkheid  20 km 13,5 x 20 km 

  = 270 km 

 

 Essentie 

De essentie van het begrip schaal is dat het gaat om een vergroting of een verkleining van de 

werkelijkheid. Het is belangrijk om dat eerst te laten inzien.  

Bij een lijnschaal zoals in dit probleem wordt de afstand als volgt weergegeven 

  één cm op de kaart komt overeen met 50 m in werkelijkheid 

Op de tekening  1 cm                   ….  cm  

In werkelijkheid  50 m            ….   x 50 m 

 

Probleem 2 

 

Op deze foto zie je de Sint-Romboutstoren (in Mechelen) op schaal  1:1000.  

 

Schat hoe hoog de Romboutstoren is en bereken nadien de werkelijke hoogte. Heb je zelf goed 

geschat?  

http://www.mechelenblogt.be/bestand/resize/afbeelding/GroteMarktByNight2005a-500x569.jpg
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Analyse van het probleem  

Moeilijkheden  

 Interpreteren van de schaal :   1: 1000  waarbij het getal links van het deelteken verwijst naar 

de afmeting op de foto en het getal rechts naar de overeenkomstige afmeting in 

werkelijkheid. 

 Omzetting van lengtematen. 

 Decimale getallen vermenigvuldigen. 

 

 

Wiskundige denkstrategieën 

 Toepassen van schaal via verhoudingen of regel van drie 

 

 

Oplossing  

 Interpreteren van de schaal  

De foto toont de Sint-Romboutstoren op schaal 1: 1000.  

1 cm op de foto komt overeen met 1000 cm in werkelijkheid. 

 Meten van de toren op de foto 

We meten de Sint-Romboutstoren op de foto en vinden 9,7  cm. 

Om de werkelijke afmeting van de toren in cm te bepalen moeten we de schaal toepassen, we 

doen dit in onderstaande tabel: 

Op de foto 1 cm 9,7 cm 

In werkelijkheid  1000 cm  9,7 x 1000 cm =  9700 cm 

Omzetten van cm naar m.  = 97 m 

Antwoord: De hoogte van de Sint-Romboutstoren is 97 m.   

 

Essentie 

Hier wordt gebruik gemaakt van een breukschaal 1:1000. 

Het is hierbij heel belangrijk om te weten dat het  getal voor het deelteken de afstand op de 

kaart/tekening/ foto is en het getal na het deelteken de werkelijke afstand. Door dit goed te 

benadrukken kan je aan de schaal zien dat het hier om een verkleining van de werkelijkheid gaat 

(want  1cm op de foto is 1000 cm in werkelijkheid, dus de tekening is kleiner dan in werkelijkheid). 

 

Er wordt dan op de volgende manier met de breukschaal gerekend. 

Breukschaal: 1 cm op de kaart komt overeen met 1000 cm (=10 m) in werkelijkheid.   

 

 
1: 1000 
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Op de tekening  1 cm                    …. cm  

In werkelijkheid  1000 cm          …. x 1000 cm  
       (of ….. x 10 m) 

 

Voor het omzetten van cm naar meter verwijzen we ook naar het onderdeel lengtematen. 

 

Probleem 3 

Teken in de kader dit insect op werkelijke grootte als je weet dat de schaal  10:1 is 

 

 

 

 

 

Analyse van het probleem  

Moeilijkheden 

 Interpreteren van de schaal    

10:1  waarbij het getal links van het deelteken verwijst naar de afmeting op de foto en het 

getal rechts naar de overeenkomstige afmeting in werkelijkheid. 

Het gaat hier dus over een vergroting 

 Omzetting van lengtematen. 

 

 

 

Wiskundige denkstrategieën 

 

http://www.google.be/imgres?q=insect+microscoop&um=1&hl=nl&biw=1024&bih=566&tbm=isch&tbnid=hj7AuQiayGSHeM:&imgrefurl=http://www.knack.be/nieuws/planet-earth/zeldzame-vliegensoort-met-opvallende-rondingen-genoemd-naar-beyonce/article-4000030011478.htm&docid=49cbJtqEZf1GiM&imgurl=http://images14.knack.be/images/resized/400/003/001/065/4/500_0_KEEP_RATIO_SHRINK_CENTER_FFFFFF/image/scaptia-plinthina-beyonceae.jpg&w=500&h=364&ei=z2dkUIbFDcm80QWDpYDoDw&zoom=1&iact=rc&dur=578&sig=108292798249522862854&page=6&tbnh=159&tbnw=219&start=69&ndsp=13&ved=1t:429,r:5,s:69,i:313&tx=135&ty=54
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 Interpreteren van de schaal 

 Meten van het insect op de foto. 

 Berekenen van de werkelijke afmeting van het insect in cm. 

 Omzetten van cm naar mm. 

 

Oplossing  

 Interpreteren van de schaal  

De schaal is weergegeven als een breukschaal. Dit wil zeggen dat de verhouding tussen de 
grootte van het insect op de tekening en haar werkelijke grootte wordt weergegeven met 
de breuk 10:1. Dit betekent dat 10 cm op de tekening overeenkomt met 1 cm in 
werkelijkheid.  
 

 Meten van het insect op de foto. 

We meten het lijf van het insect, dit is 8 cm. 
 

 Berekenen van de werkelijke afmeting van het insect in cm. 

Op de tekening  10  cm                    8 cm  

In werkelijkheid  1 cm                     0,8 cm 

 

 Omzetten van cm naar mm. 

 Het insect is in werkelijkheid 8 mm groot. 

Essentie 

De essentie is hier dezelfde als bij probleem 2 (breukschaal interpreteren). 

Voor het berekenen van de werkelijke afstand is het bij een vergroting wel wat moeilijker dan bij een 

verkleining omdat je het aantal centimeters moet delen door 10 en dat is voor leerlingen moeilijker 

dan vermenigvuldigen.  

 

Probleem 4 

Je wil aan je vrienden een mogelijk tactische 

opstelling voor de Rode Duivels uitleggen. 

Daarom wil je de plattegrond van het 

voetbalveld in het Koning Boudewijnstadion 

op een A4-blad tekenen. De lengte van het 

veld is 106 m en de breedte is 66 m. Met 

welke breukschaal kan je je blad maximaal 

benutten?   
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Analyse van het probleem  

 

Moeilijkheden 

 Kiezen van de juiste schaal in functie van de afmetingen van het blad waarop het 

schaalmodel moet worden getekend en deze schaal uitdrukken als een breukschaal (op de 

A4-tekening). 

 

Wiskundige denkstrategieën 

 Meten van de afmetingen van een A4-blad.  

 Bepalen van de schaal waarop de plattegrond getekend wordt.  

 

Mogelijke oplossingen 

 Oplossing 1 (intuïtief ) 

Als we (de maatgetallen van) de afmetingen van het voetbalveld delen door 4, dan krijgen we 

afmetingen die op een A4-blad passen , want 

106 : 4 = 26,5 

66 : 4 = 16,5 

Het voetbalveld wordt dan voorgesteld door een rechthoek van 16,5 cm op 26,5 cm op 

schaal. 

 lengte breedte 

Afmetingen van het blad   297 mm 210 mm 

Afmetingen van het 
voetbalveld? 

106 m 66 m 

 

 

 Oplossing 2 

Bepalen van de verhouding tussen de afstand in werkelijkheid en de afmetingen van het blad.  

 lengte breedte 

Afmetingen van het blad   297 mm 210 mm 

Afmetingen van het 
voetbalveld?  

106 m 66 m 

 

We doorlopen volgende denkstappen 

o We werken met de lengte. Als de lengte op het blad past,  dan zal de breedte op 

dezelfde schaal ook op het blad kunnen. 

o We zoeken een gepaste verhouding tussen de lengte van het A4 blad (297 mm) en 

de lengte van het voetbalveld (106 m ). We willen een verhouding waarmee we 

gemakkelijk kunnen rekenen en merken dat 106 bijna 3 keer in 297 past.  We 

proberen dus met de verhouding 2,5. 

o Dit betekent dat we bij het tekenen 1 m voorstellen door 2,5 mm.  We berekenen de 

afmetingen van de plattegrond m.b.v. de regel van drie.  
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1 m lengte in werkelijkheid  

 
 
2,5 mm op de kaart 

       x 106 
  

        x 106  

 
  

            106 meter  265 mm (=26,5 cm) 
 

   
1 m breedte in 
werkelijkheid  

 2,5 mm op de kaart 

       x 66 
  

        x 66  

 
  

66 meter  165  mm (=16,5 cm) 
 

           

 

o We tekenen dit.  

o We  berekenen de schaal (zie tabel) 

 

 Lengte op de plattegrond Werkelijke lengte 

 2,5 mm 1 m 

 2,5 mm 1000 mm 

 1 mm 400 mm 

Schaal   1 400 

 

 

De schaal die bij deze kaart hoort is dus 1:400 

Essentie 

Dit is een heel ander probleem dan de vorige problemen omdat je nu vertrekt van een werkelijkheid 

en dit op een papier wil tekenen. Hiervoor moet je inzien dat schaal eigenlijk betekent ‘afstand met 

een bepaald getal vermenigvuldigen of delen’. Je moet hier dus vertrekken van een werkelijke 

afstand (die te groot is voor op je A4-blad) en zoeken naar een getal om door te delen zodat het op je 

blad kan (maar ook niet te klein wordt). 

Een goede manier om hier met leerlingen rond te werken is bijvoorbeeld de eigen kamer zo efficiënt 
mogelijk in te richten: je tekent je eigen kamer op schaal en zet dan je meubels ook in schaal op de 
tekening, dan zie je hoe je maximaal de ruimte kan benutten zonder dat je alles moet beginnen 
verschuiven. 
 

Probleem 5 

Ik wil van Brussel naar Portsmouth vliegen. Bereken bij benadering hoe lang dat dit zal duren als je 
weet dat de gemiddelde snelheid voor een korte vlucht ongeveer 400 km/u is. 
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Analyse van het probleem  

Moeilijkheden  

 Interpreteren van de schaal :   1: 50 km waarbij het getal links van het deelteken verwijst 

naar de afmeting op de kaart en het getal rechts naar de overeenkomstige afmeting in 

werkelijkheid. Hier is er een verschillende eenheid.  

 Formule omvormen  

Wiskundige denkstrategieën 

 Meten van de afstand tussen Brussel en Portsmouth.  

 Interpreteren van de schaal (1 cm op de kaart komt overeen met 50 km in werkelijkheid). 

 Berekenen van de werkelijke afstand in vogelvlucht in km. 

 De duur van de vlucht schatten.  

 

Oplossing   

Elke cm op de kaart komt overeen met 50 km in werkelijkheid (schaal 1: 5 000 000).  
De afstand tussen Brussel en Portsmouth is 8,2 cm op de kaart.  
 

 
 Lijnschaal: één cm op de kaart komt overeen met 50 km in werkelijkheid  
 
 
 
 
  
De werkelijke afstand is dus 410 km. We vliegen tegen ongeveer 400 km/uur. Dan duurt de 
vlucht ongeveer 1 uur. 

 
Antwoord: Een vlucht van Brussel naar Portsmouth duurt ongeveer 1 uur. 

 

 

 

 

Op de kaart  1 cm                  8,2  cm  

In werkelijkheid  50 km           ….   X 50  km 
= 41 000 000 cm = 410 km 
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Essentie 

Er wordt weer gewerkt met een lijnschaal, dus de essentie is dezelfde als bij probleem 1.  

Hier is wel extra nodig dat men inzicht heeft in het begrip snelheid: 400 km/uur betekent in 1 uur 400 

km afleggen.  
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5 Geld 

5.1.1 Voorbeelden van problemen in contexten 

Probleem 1 

Je krijgt per maand 60 euro zakgeld. Van dit geld moet je maandelijks je GSM-abonnement betalen. 
Dit kost je 15 euro per maand. Bovendien is het deze maand Moederdag (mei) en je hebt 
afgesproken met je broer en zus dat je ieder 5 euro in de pot legt. Je geeft dagelijks ook 50 cent uit 
aan een frisdrank tijdens de middagpauze. In totaal voor deze maand kwam dit uit op 14 
consumpties).  Je hebt ook afgesproken om naar de cinema te gaan met vrienden en het ticket kost 
je 9,60 euro en een Cola 2,60 euro.  
(a) Heb je op het einde van de maand genoeg geld om een T-shirt van 25 euro te kopen?  
(b) Hoeveel geld heb je te kort of over?  
(c) Indien je geld tekort hebt, waar zou je eventueel op kunnen/willen besparen?  

Indien je geld over hebt, waar zou jij dit aan besteden?  

Probleem 2 

Een klant komt de zaak binnen met de vraag of je zijn bijzettafeltje kan herstellen. De 
materiaalkosten mogen maximum 25 euro zijn, exclusief het uurloon. Zo niet, verkiest hij een nieuw 
tafeltje te kopen. Het is een bijzettafeltje (bestaande uit houten latjes) dat in de tuin staat en 
waarvan het tafelblad serieus beschadigd is. Je berekent de materiaalkosten: je hebt 2 lopende 
meter nodig van 15 cm breed. De prijs van het bankirai hout is  9,50 euro/ meter met een breedte 
van 20 cm.  Je merkt ook dat de vijzen dringend vervangen moeten worden. Je hebt dus ook nog 4 
vijzen nodig en de prijs hiervan is 10 cent het stuk.   
(a) Hoeveel kost het materiaal dat je nodig hebt?   
(b) Hoeveel geld heb je over/tekort?  

Probleem 3 

Je krijgt de opdracht om een living en keuken bij klanten te gaan verven. Bereken via de 
verfrekenmachine (http://www.klusidee.nl/schilderen/verf-rekenmachine.php) hoeveel verf je nodig 
hebt.  De ruimte is 2,7 m bij 5 m bij 7 m. In de Gamma staat de superdekkende muurverf aan 15,20 
euro voor 2,5 liter. Het rendement hiervan is (maximum) 8 m²/liter.  
Hoeveel potten verf heb je nodig en hoeveel kost dit?  
  

http://www.klusidee.nl/schilderen/verf-rekenmachine.php
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5.1.2 Doorgronden van de problemen 

Probleem 1  

Je krijgt per maand 60 euro zakgeld. Van dit geld moet je maandelijks je GSM-abonnement betalen. 
Dit kost je 15 euro per maand. Bovendien is het deze maand Moederdag (mei) en je hebt 
afgesproken met je broer en zus dat je ieder 5 euro in de pot legt. Je geeft dagelijks ook 50 cent uit 
aan een frisdrank tijdens de middagpauze. In totaal voor deze maand kwam dit uit op 14 
consumpties.  Je hebt ook afgesproken om naar de cinema te gaan met vrienden en het ticket kost je 
9,60 euro en een Cola 2,60 euro.  
(a) Heb je op het einde van de maand genoeg geld om een T-shirt van 25 euro te 

kopen? Hoeveel geld heb je te kort of over?  
(b) Indien je geld tekort hebt, waar zou je eventueel op kunnen/willen besparen?  
(c) Indien je geld over hebt, waar zou jij dit aan besteden?  
 
 

Analyse van probleem 

 Verschil tussen maandelijkse en dagelijkse uitgaven  

 Combinatie van berekeningen in eurocent en euro 
 

Mogelijke denkstrategieën   

 Gegevens uit vraagstuk analyseren  en gevraagde gegevens achterhalen  

 Schatten  

 Cijferen 

 Tabel  

 Hoofdrekenen   

 Stapsgewijs uitgaven aftrekken van inkomsten  
 

Mogelijke oplossingen 
 

 Oplossing  
o Gegeven:    

+ - 
60 euro/maand GSM: 15 euro/ maand 

Moederdag: 5 euro 
Drank: 0,50 eurocent/ dag > 14 keer 
Cinema: 9,60 euro + 2,60 euro  

       

 Gevraagd: 
(a) eind maand  25 euro ;  geld tekort of over?  
(b) Tekort  besparen?  
(c) over  besteden?  

 
 Oplossing berekenen van de uitgaven      

    15  = 15     
      5  =   5     
             0,50 x 14 =   7  
     9,60 + 2,60   = 12,20   

     39,20    
 
 60 
-39,20  
 20,80 

 Antwoorden:  
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o (a) 20,80 is te weinig voor T-shirt van 25 euro ; geld tekort : 25 – 20,80 = 4,20 tekort voor 
T-shirt  

o (b) geen Moederdag cadeau, minder drankjes per maand, niet naar cinema, …  
o (c) …  

 

      
 

Essentie 
Hoewel sommige leerlingen rekenen met kommagetallen lastig vinden, lukt het bij berekeningen met 
geld veelal goed (de link met de concrete leefwereld, tellen met munten is evident). Essentieel is hier 
het feit dat 1 euro hetzelfde is dan 100 eurocent (en andere, goedgekende evidenties: twee 50 
eurocenten in één euro, enz). Bij rekenen met geld komen uiteraard de basisrekenvaardigheden aan 
bod. 
 

Probleem 2 

Een klant komt de zaak binnen met de vraag of je zijn bijzettafeltje kan herstellen. De 
materiaalkosten mogen maximum 25 euro zijn, exclusief het uurloon. Zo niet, verkiest hij een nieuw 
tafeltje te kopen. Het is een bijzettafeltje (bestaande uit houten latjes) dat in de tuin staat en 
waarvan het tafelblad serieus beschadigd is. Je berekent de materiaalkosten: Je hebt 2 lopende 
meter nodig van 15 cm breed. De prijs van het bankirai hout is  9,50 euro/ meter met een breedte 
van 20 cm.  Je merkt ook dat de vijzen dringend vervangen moeten worden. Je hebt dus ook nog 4 
vijzen nodig en de prijs hiervan is 10 cent het stuk.   
(a) Hoeveel kost het materiaal dat je nodig hebt?   
(b) Hoeveel geld heb je over/ tekort?  
 
Analyse van probleem  

 Omzetten van  eurocent naar euro 

 Begrip ‘lopende meter’ 

 Verschillende eenheden en eenheidsprijzen mogen niet zomaar bij elkaar geteld worden (bijv 
9,5 euro/ meter + 10 cent/ vijs) 

 

Mogelijke denkstrategieën 

 Schatten m.n. 10 euro / meter  20 euro  

 Hoofdrekenen 

 Tabelvorm hanteren 

 Hoofdbewerkingen (1 m  9,5 euro; 2 m  2 x 9,5) 
 

 
 
 
Mogelijke oplossingen 

 Oplossing  
9,5 euro/ meter x 2meter  = 19 euro 
of   (10x2) – (0,50x2) = 19 euro 
of   (9x2=18)+ (0,50x2=1) = 19 euro voor het hout      
 

0,10 euro/vijs x 4 vijzen = 0,40 euro  

 

 totaal = 19 + 0,40 euro = 19,40 euro 

   19,40 < 25 dus ok!  
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 25 euro – 19,40 euro = 5,60 euro over 

 

Essentie bij dit probleem  
(zie probleem 1) 
Bij berekeningen van producten met verschillende eenheidsprijzen moeten aparte berekeningen 
worden uitgevoerd. 

Probleem 3 

Je krijgt de opdracht om een living en keuken bij klanten te gaan verven. Bereken via de 
verfrekenmachine (http://www.klusidee.nl/schilderen/verf-rekenmachine.php) hoeveel verf je nodig 
hebt.  De ruimte is 2,7 m bij 5 m bij 7 m. In de Gamma staat de superdekkende muurverf aan 15,20 
euro voor 2,5 liter. Het rendement hiervan is (maximum) 8 m²/ liter.  
Hoeveel potten verf heb je nodig en hoeveel kost dit?  
 
Analyse van probleem 

 Zicht op oppervlakte berekening ondanks gebruik site  

 Zicht hebben op # m²/ l is NIET gelijk aan  # m² /pot 

 Exacte hoeveelheid aanschaffen is niet mogelijk, inschatten wat meest voordelige aankoop 
is.  

 Budgetbewust aankopen 
 

Mogelijke denkstrategieën 

 Analyseren van gegevens en gevraagde  

 Probleem opsplitsen in deelproblemen  

 Cijferen 

 Schatten, omzettingstabel  

 Oppervlakte berekenen  

 Regel van 3 en verhoudingen  
 

Mogelijke oplossingen 
 

 Oplossing 1:  Opsplitsen in deelproblemen  

 Deelprobleem 1: Berekenen van de totale te verven oppervlakte  
 Gegeven: hoogte, breedte, lengte van ruimte  
 Gevraagd: oppervlakte berekenen:  kan via site (belangrijk dat je 2 

wanden hebt van 5 m en 2 wanden van 7m en weet dat hoogte van 
ruimte 2,70 m is)  

 X 2 

         

7 
2,7 

X 2 

  
 Oplossing via site (rekenmachine): 63 m² 

 

 Deelprobleem 2: berekenen hoeveel m² per pot van 2,5 l.  
 Gegeven: 8 m²/ l  
 Oplossing:   

1 liter 8 m²  

0,5 liter 4 m² 

5 
2,7 
 

http://www.klusidee.nl/schilderen/verf-rekenmachine.php
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€ 49,99 

    
 

 2,5 liter = 8 + 8 + 4 = 20 m²  
      
 Met 1 pot kan je 20 m² verven  

 

 Deelprobleem 3: hoeveel potten nodig om 63 m² te verven 
 Gegeven: 1 pot  20 m² verven  
 Gevraagd: 63 m²  
 Oplossing: 3 potten = 60 m², nog verf voor 3 m² tekort.  

Budgetbewust kopen: 3 potten van 2,5 liter kopen en 1 pot van 0,5 liter 
kopen  
 

 Deelprobleem 4: uitgaven voor verf:  
 Gegeven: 1 pot kost 15,20 euro  
 Oplossing: 3 potten kosten 15,20 x 3= 45,60  
 Nog navragen hoeveel 0,5 liter kost  

 
Essentie 
Op vlak van ‘rekenen met geld’ vinden we dezelfde essentie terug als in opdracht 1. De opdracht 
vraagt ook de domeinspecifieke kennis op vlak van rekenen met grootheden (inhoud, oppervlakte) 
 

 

 
 
 

5.1.3 Tegenvoorbeelden 

 

Voorbeeld 1 

Bereken hoeveel Sofie moet betalen voor deze blouse tijdens de solden. 
Ze krijgt een korting van 10%  en er gaat ook 5 euro van de prijs af omdat het de laatste stuks zijn. 

 Verklaring  
% korting: 10% van 49,99 = 4,999  

 !! in de winkel vaak niet afgerond   
 naar 5 maar wel naar 4,99 
 49,99 – 4,99 = 45 

€5 extra korting: 45 – 5 = 40 
Sofie betaalt nog €40 voor haar blouse 

 
 OFWEL: 

€5 korting: 49,99 – 5 = 44,99 
 % korting: 10% van 44,99 : 4,499 
 !! in de winkel vaak niet afgerond naar 4,50 maar wel naar 4,49, dus 44,99 – 4,49 = 40,50 
 Sofie betaalt nog €40 voor haar blouse 
 

Hoewel deze opdracht een voldoende context biedt en functioneel werd aangebracht, is er 
dubbelzinnigheid mogelijk. De volgorde waarin de kortingen worden toegekend maken dat er 2 
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verschillende oplossingen mogelijk zijn. In de verkoopsector is het voor zowel de klant als de 
verkoper heel belangrijk dat prijzen en kortingen éénduidig aangebracht zijn. 

 

 Voorbeeld van een betere formulering  
o “Bovenop de korting van 10% gaat er nog €5 van de prijs af.” 
o “Na het toekennen van de korting van 10%, wordt nog eens €5 van de prijs 

afgetrokken.” 
 

Voorbeeld 2 

Bereken hoeveel alle Belgische gezinnen samen betalen aan ‘1 jaar hun toilet doorspoelen’ 
 

 Verklaring 
Hoewel deze context op zich zeer functioneel is, moeten de leerlingen hier rekenen met zeer 
grote bedragen en kunnen zij zich moeilijk iets voorstellen bij het waterverbruik van een 
land. De leerlingen worden zelden of nooit geconfronteerd met deze situatie. Op zich is het 
zeker interessant om leerlingen zulke bedragen te laten ‘kennen’ als deel van de ontwikkeling 
van hun bewust-zijn over de problemen rond de ecologie maar buiten een kort ‘shock-effect’ 
hebben deze cijfers weinig meerwaarde. 
 

 Mogelijke verbetering van de vraag 
Bereken hoeveel geld jouw gezin per jaar uitgeeft aan het doorspoelen van het toilet.  
 
Laat de leerlingen gedurende 1 week het aantal spoelbeurten tellen en laat hen met behulp 
van een maatbeker ‘het volume van het water in het gemiddelde toilet’ bepalen. (Door 
bijvoorbeeld een emmer te vullen met die hoeveelheid water) 
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6 Tijd 

 

6.1.1 Voorbeelden van problemen in contexten 

Probleem 1 

Annelies heeft afgesproken met haar vriendin Eva om te gaan shoppen in Leuven. Ze woont op 6 km 

van het station. Ze fietst  altijd naar het station. De trein vertrekt om 10 voor één. Wanneer moet 

Annelies thuis vertrekken?  Tip:  een gemiddelde fietssnelheid per persoon is 18 km/uur.  

Probleem 2 

Bart en Karel gaan samen naar de film. De film start om 20 u en de film duurt 104 minuten. Na de 

film willen ze nog afspreken met andere vrienden om iets te gaan drinken. Het café ligt naast de 

cinema. Vanaf hoe laat kunnen ze afspreken?   

Probleem 3 

Het is nu 7.30 u. Over 9 minuten vertrekt mijn bus. De rit duurt 17 minuten tot aan de halte. Dan 

moet ik nog 6 minuten stappen. Om hoe laat ben ik op school? De les begint om 8.15 u. Hoeveel 

minuten ben ik te vroeg of te laat?  

Probleem 4 

“Oef, het is vandaag al dinsdag 25 september 2012!” denkt Casper. Tien dagen geleden is hij van de 

trap gedonderd met een gebroken arm en een openbeenbreuk tot gevolg. Over 6 dagen mag hij 

eindelijk het ziekenhuis verlaten. Gelukkig komen zijn vrienden hem overmorgen nog eens bezoeken.  

(a) Wanneer viel Casper van de trap?   

(b) Wanneer komen zijn vrienden op bezoek?  

(c) Wanneer mag Casper naar huis?  

Probleem 5 

Je hebt drie ramen gemaakt en deze moeten geprimeerd worden. Je moet deze bewerking twee 

maal uitvoeren met tussenin een droogtijd van 5 uur. Je bent 15 minuten bezig per raam. Je start fris 

en monter om 9.30 u.  

(a) Hoe laat ben je klaar met de eerste verfbeurt?  

(b) Wanneer kan je starten met de tweede verfbeurt?  

(c) Wanneer is het volledige werk afgerond?  

Probleem 6 

Anas vertrekt binnenkort met een aantal vrienden op vakantie naar Chicago. Het vliegtuig vertrekt 25 

oktober om 10.30 u Belgische tijd. Ze hebben twee vluchten: een vlucht van Brussel naar New York 

en een vlucht van New York naar Chicago. De vlucht van Brussel naar New York duurt 7 uur  

(als de wind mee zit). Het tijdsverschil tussen België en New York is 6 uur verschil, waarbij New York 6 

uur achter loopt op België. Vervolgens hebben Philip en zijn vrienden twee uur wachttijd in New York 

voordat ze hun vlucht hebben van New York naar Chicago. Deze vlucht duurt 1 uur  

en 30 minuten. Chicago loopt één uur achter op de New Yorkse tijd. 
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(a) Hoe laat in Belgische tijd komen Anas en zijn vrienden aan in Chicago?  

(b) Hoe laat is het in Chicago als ze daar aankomen?  

(c) Hoe laat is het in New York  als ze in Chicago aankomen?  

(d) Hoeveel uur zijn ze in totaal onderweg? 

 

6.1.2 Doorgronden van de problemen 

 

Probleem 1  

Annelies heeft afgesproken met haar vriendin Eva om te gaan shoppen in Leuven. Ze woont op 6 km 

van het station. Ze fietst  altijd naar het station. De trein vertrekt om 10 voor één. Wanneer moet 

Annelies thuis vertrekken? Tip:  een gemiddelde fietssnelheid per persoon is 18 km/uur.  

  

Analyse van het probleem 

 Omrekenen van 18 km naar 6 km is nodig. 

 Omrekenen van uren naar minuten, inzicht dat 60 minuten gelijk is aan 1 uur  

 

Mogelijke denkstrategieën 

 Verhoudingen  

 Rekenmachine gebruiken 

 Regel van 3  

 

Mogelijke oplossingen 

 Oplossing 1: verhoudingen en hoofdrekenen  

 18 km  60 min  

    6 km (= 1/3 van 18) 

     18 :3 = 6 km  60:3= 20 min  

 10 voor één = 12u 50min – 20min = 12u 30min 

 Oplossing 2: regel van 3  

 18 km  60 min  

1 km   60/18   

6 km    60 x 6 = 60 x 1= 20 

        18         3  

 10 voor één = 12u 50min – 20min = 12u 30min 

 

 

 

Essentie  

Het is hierbij belangrijk om te weten dat  1 uur gelijk is aan 60 minuten en dat ‘10 voor één’ betekent 

10 minuten voor één. 
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Het begrip snelheid 18km/uur moet juist geïnterpreteerd worden: in één uur doet men 18 kilometer. 

Pijlenschema’s zijn een belangrijk hulpmiddel (zie oplossingen). 

 

 

Probleem 2 

Bart en Karel gaan samen naar de film. De film start om 20 u en de film duurt 104 minuten. Na de 

film willen ze nog afspreken met andere vrienden om iets te gaan drinken. Het café ligt naast de 

cinema. Vanaf hoe laat kunnen ze afspreken?   

 

Analyse van het probleem 

 Rekening houden met omzetting van uren naar minuten  

 

Mogelijke denkstrategieën 

 Het gegeven/gevraagde kunnen analyseren 

 Schematiseren a.d.h.v. klok om zo te kunnen doortellen  

 Opsplitsen  

 

Mogelijke oplossingen 

o Oplossing 1: hoofdrekenen  

 20 u + 104 min =  

20 u + (60 min + 44 min) =  opsplitsen  

(20 u + 1 u) + 44 min 

      21           + 44 min = 21 u 44 min.  

o Oplossing 2: schematiseren a.d.h.v. een klok en kunnen doortellen 

 20 u vertalen naar 8 u  

 20 u + 60 min + 44 min = schematiseren a.d.h.v. klok  

 21.44 u  

 
Essentie  

Het is bij dit probleem essentieel om het 24 uren systeem te kennen en dus te weten dat 20u 

betekent: 8u ’s avonds. 

De basiskennis 1uur gelijk is aan 60 minuten is noodzakelijk om te zien dat 104 minuten gelijk is aan 

1uur en 44 minuten.  
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Probleem 3 

Het is nu 7.30 u. Over 9 minuten vertrekt  mijn bus. De rit duurt 17 minuten tot aan de halte. Dan 

moet ik nog 6 minuten stappen. Om hoe laat ben ik op school?. De les begint om 8.15u. Hoeveel 

minuten ben ik te vroeg of te laat?  

 

Analyse van het probleem 

 Eenvoudige berekeningen maken 

 Vlotte omwisseling kunnen maken tussen minuten en uren  

 

Mogelijke denkstrategieën 

 Het gegeven/gevraagde kunnen analyseren 

 Opsplitsen in deelproblemen  

 Schematiseren a.d.h.v. klok om zo te kunnen doortellen  

Mogelijke oplossingen 

 Oplossing 1: hoofdrekenen 

 Opsplitsen in deelproblemen :   

- 7 u 30 min + 9 min = 7.39 u (bus vertrekt) 

- 7 u 39 min + 17 min = 7.56 u (bus aan halte)  

- 7 u 56 min + 6 min = 7 u 56 min + 4 min + 2 min = 8 u 2 min  

- 8 u 15 min – 8 u 2 min = 15 - 2= 13 minuten te vroeg op school  

 Oplossing 2: schematische voorstelling maken a.d.h.v. een klok  

 Opsplitsen in deelproblemen 

- Per deelprobleem (zie hierboven) de minuten systematisch bij tellen 

op de klok (zie hoger) 

 Oplossing 3: cijferen  

 7u 30 min  

          9 min  

      39 min 

 7 u 39 min  

      17 min  

      56 min  

 Enzovoort  

  

Essentie 

Dezelfde essentie als bij probleem 3. Het is hier ook belangrijk om te kunnen zien dat 7u56 + 6 

minuten “over het volgende uur” gaat (de brug maken). Dit kan je goed ondersteunen door een 

echte klok te gebruiken. 
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Probleem 4 

“Oef, het is vandaag al dinsdag 25 september 2012!” denkt Casper. Tien dagen geleden is hij van de 

trap gedonderd met een gebroken arm en een openbeenbreuk tot gevolg. Over 6 dagen mag hij 

eindelijk het ziekenhuis verlaten. Gelukkig komen zijn vrienden hem overmorgen nog eens bezoeken.  

(a) Wanneer viel Casper van de trap?   

(b) Wanneer komen zijn vrienden op bezoek?  

(c) Wanneer mag Casper naar huis?  

 

Analyse van het probleem 

o Eenvoudige berekeningen maken 

o Rekening houden met het wisselend aantal dagen in een maand 

Mogelijke denkstrategieën 

o Gegeven/gevraagd analyseren 

o Vooruit tellen/achteruit tellen m.b.v. schematische voorstelling van de 

maandkalender 

 

Mogelijke oplossingen  

 Oplossing 1: hoofdrekenen 

 25 september – 10 dagen: 25-10= 15 september  gevallen 

 25 september + 2 dagen: 25 + 2= 27 september  zijn vrienden komen 

 25 september + 6 dagen: 25 + 6= 31 september  !!! september telt maar 30 

dagen, dus Casper mag naar huis op 1 oktober!!! naar huis 

 Oplossing 2:  cijferen 

 25 september 

   -   10 

   15 september   van de trap gevallen 

 Idem voor volgende delen 

 Oplossing 3 

 Kalender met maand september 2012 nemen en hierop terug en vooruit 

tellen (gebruik maken van schematische voorstelling) 
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Essentie bij dit probleem 

Bij problemen in verband met maanden is het essentieel te weten dat niet iedere maand evenveel 

dagen telt (het hulpmiddel met de twee handen is hierbij handig). 

 
Je moet ook notie hebben van de begrippen die tijdsaanduiding weergeven: overmorgen/… dagen 

geleden/over … dagen) . 

Een echte kalender gebruiken is een handig hulpmiddel. 

 

 

Probleem 5 

Je hebt drie ramen gemaakt en deze moeten geprimeerd worden. Je moet deze bewerking twee 

maal uitvoeren met tussenin een droogtijd van 5 uur. Je bent 15 minuten bezig per raam. Je start fris 

en monter om 9.30 u.  

(a) Hoe laat ben je klaar met de eerste verfbeurt?  

(b) Wanneer kan je starten met de tweede verfbeurt?  

(c) Wanneer is het volledige werk afgerond?  

 

Analyse van het probleem 

 De totale tijd berekenen die je nodig hebt om de 3 ramen te primeren. 

 Vanaf een bepaalde starttijd minuten kunnen bijtellen waarbij je een nieuw uur overschrijdt.  

 Zoeken naar de meest efficiënte manier om op een zo kort mogelijke tijd je werk gedaan te 

krijgen. 

 
Mogelijke denkstrategieën 

 Gegevens uit vraagstuk kritisch analyseren i.f.v. het gevraagde.  

Vb. 1 raam verven = 15’ ,  ik werk even lang aan elke raam, er is een droogtijd van 5 u nodig 

…  

 Bepaalde gegevens achterwege laten 

Vb. Het gaat hier over 3 ramen maar ik start met raam 1 

 Schematiseren  

Vb. gebruiken van een klok, om inschatting van tijd visueel te maken  



  Pagina 93 van 131 

 

 Hoofdbewerkingen (optellen, vermenigvuldigen)  

Vb. 3 ramen= 15 min x 3 = 45 min 

 Tijdsinschatting: weten dat je de taak afgerond krijgt op één dag en tussenin tijd hebt om evt 

nog andere zaken te plannen  

 Extra: wisselingen tussen minuten en uren  

 Doortellen tot 60 minuten, dan opnieuw beginnen maar met een nieuw uur  

Vb. 9.30 u + 45’ = 9.30 u + (30’+15’)= 10.00 u + 15’ = 10.15 u 

 Doortellen van uren 

Vb. 10.15 u + 5 u (droogtijd) = 15.15 u (beginnen verven) 

Mogelijke oplossingen 

 Oplossing 1 

 3 ramen verven duurt 3 x 15 minuten = 45 minuten  

 Als ik start om 9.30 u en daar 45 minuten bij tel, ben ik met de eerste 

verfbeurt klaar om 10.15 u  

want 9.30 u + 45 min = 9.30 u + (30 min+15 min)= 10.15 u  

Droogtijd van 5 u bijtellen, m.n. 10.15 u + 5 u= 15.15 u  

 Ik begin terug te verven om 15.15 u en doe er weer 45 min over, m.n.  

15.15 u + 45 min = 15.00 u + (15 min + 45 min)= 15.00 u + 60 min (=1u)= 

16.00 u  

Ik ben klaar met het werk om 16.00 u. 

 Oplossing 2 

 Ik start om 9.30 u en werk op 15 min het eerste raam af. Ik ben hiermee 

klaar om 9.45 u, m.n. 9.30 u + 15 min= 9.45 u  

 Ik tel hier 5 u droogtijd bij, dus 9.45 u + 5.00 u= (9 u + 5 u) + 45 min = 14.45 u  

 Ik kan om 14.45 u terug beginnen aan het eerste raam en verf er 15 min 

over, dus 14.45 u + 15 min = 14.00 u + (45 min + 15 min) = 14.00 u + 60 min 

(=1 u) = 15.00 u.   

 Ik ben klaar met het eerste raam om 15.00 u maar moet nog de 2 andere 

ramen doen. Ik werk per raam nog 15 min, dus 15 min x 2 = 30 min.  

 Ik ben klaar met alle ramen om 15.30 u, want 15.00 u + 30 min = 15.30 u 

(samen tellen van uren en minuten) 

 

Beide oplossingen zijn correct. Hierbij kan de reflectie gemaakt worden dat je sneller klaar 

bent als je werkt zoals uitgerekend in oplossing 2; afhankelijk van hoe je je dag wil inplannen 

en welke andere klussen je evt nog zou willen/kunnen doen kan de voorkeur gaan naar 

ofwel oplossing 1 dan wel oplossing 2. 

 

Essentie bij dit probleem 

Basiskennis: zie probleem 1. Verder is het ook essentieel om in te zien dat je in het 24-uren systeem 

start vanaf middernacht.  
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Probleem 6 

Anas vertrekt binnenkort met een aantal vrienden op vakantie naar Chicago. Het vliegtuig vertrekt 25 

oktober om 10.30 u Belgische tijd. Ze hebben twee vluchten: een vlucht van Brussel naar New York 

en een vlucht van New York naar Chicago. De vlucht van Brussel naar New York duurt 7 uur  

(als de wind mee zit). Het tijdsverschil tussen België (GMT +1) en New York (GMT -5) is 6 uur, waarbij 

New York 6 uur achter loopt op België. Vervolgens hebben Philip en zijn vrienden twee uur wachttijd 

in New York voordat ze hun vlucht hebben van New York naar Chicago. Deze vlucht duurt 1 uur  

en 30 minuten. Chicago loopt één uur achter op de New Yorkse tijd. 

(a) Hoe laat in Belgische tijd komen Anas en zijn vrienden aan in Chicago?  

(b) Hoe laat is het in Chicago als ze daar aankomen?  

(c) Hoeveel uur zijn ze in totaal onderweg? 

 

Analyse van het probleem 

 Reistijden kunnen berekenen door uren bij elkaar op te tellen 

 Belgische tijden kunnen omrekenen rekening houdend met verschillende tijdszones  

 Begrippen ‘… uur achter lopen op…’ kunnen vertalen naar uren plaatselijke tijd 

 

Mogelijke denkstrategieën 

 Het gegeven/gevraagde kunnen analyseren  

 Hoofdrekenen  

 Schematiseren a.d.h.v. tijdslijn om zo te kunnen doortellen  

 Opsplitsen  

 Cijferen 

 

Mogelijke oplossingen 

 Oplossing 1: Opsplitsen in deelproblemen 

 DEELPROBLEEM 1: hoe laat Belgische tijd landt het vliegtuig in Chicago 

- Vertrek Brussel 10.30 u, reistijd tot New York = 7 u   

- Aankomst in New York: 10.30 u + 7 u = 17.30 u Belgische tijd   

                                                                                               

- 17.30 u + 2 u wachttijd  vertrek vliegtuig naar Chicago  is 19.30 u Belgische tijd 

- Vlucht New York – Chicago duurt 1.30 u   dus 19.30 u + 1.30 u = 21.00 u 

Belgische tijd  

 het vliegtuig landt in Chicago om 21.00 u Belgische tijd 

 DEELPROBLEEM 2: Hoe laat is het in Chicago als ze landen? 

- Tijdsverschil Brussel - New York: New York loopt 6 u achter, dwz dat je terug gaat 

in de tijd                                                              

Tijdsverschil New York – Chicago: Chicago loopt 1 u achter op New York                                                               

o Totaal tijdsverschil Brussel – Chicago  6 u + 1 u= 7 u 

o Dus als het in Brussel 21.00 u is ,  

is het in Chicago 21.00 u – 7 u = 14.00 u 

      het vliegtuig landt om 14.00 u plaatselijke tijd 
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 DEELPROBLEEM 3: Hoeveel uur zijn ze in totaal onderweg? 

- Reistijd Brussel-New York  = 7     u      

- Wachttijd New York            = 2      u 

- Reistijd New York-Chicago = 1.30 u          hoofdrekenen 

                                                        10.30 u = Totale reistijd 

 Oplossing 2: Opsplitsen in deelproblemen 

- Deelprobleem 1: aankomen in Chicago, Belgische tijd.  

- 10u30 (vertrek)  

  7u      (vlucht België  New York) 

  2u  (wachten in luchthaven) 

              +  1u30 (vlucht New York  Chicago) 

21u00 aankomst in Chicago op 25 oktober, Belgische tijd  

 Deelprobleem 2: tijd in Chicago bij aankomst?  

- 21 u – 6 u (New York 6 uur achter op Brussel) – 1u (Chicago 1 uur 

achter op New York)  

= 21 u – 6 u – 1 u = 21 – 7 = 14 uur  

14 uur bij aankomst in Chicago, lokale tijd 

 Deelprobleem 3 : bereken aantal uren reistijd ?  

- 7u      (vlucht België  New York) 

  2u      (wachten in luchthaven) 

    + 1.30 u (vlucht New York  Chicago) 

10.30 u totale reistijd 

Essentie bij dit probleem 

Het begrip tijdszone is hier essentieel. Er bestaan goede kaarten met tijdzones op genoteerd (vaak in 

agenda’s terug te vinden). Dit kan een goed hulpmiddel zijn bij het probleem. 
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7 Leren schematiseren 

Dit onderdeel behandelt eerder wiskundige denkstrategieën dan domeinspecifieke kennis. De 

problemen die geselecteerd zijn komen uit verschillende contexten. Bij de andere onderdelen ivm 

domeinspecifieke kennis werd bij elk probleem de essentie geformuleerd. Daarom zal bij het punt 

van ‘doorgronden van het probleem’ de essentie niet vermeld worden. 

Een schema maken om een probleem op te lossen is een heuristiek met als bedoeling dat het 

gemaakte schema de oplossing  genereert. 

 

7.1.1 Voorbeelden van problemen in contexten 

 

Probleem 1 

Geld beheren kan je leren   

Deze week krijgt je 75 euro zakgeld.  Met je studentenjob verdien je 11,20 euro per uur en je hebt 

deze week een achttal uur kunnen werken. Maar je hebt deze week je verzekering moeten betalen ( 

115 euro) en een tankbeurt kostte je 17,20 euro. Bereken je saldo en wat ga  je ermee doen? 

Probleem 2 

Thema mobiliteit en verkeer 

03 Februari 2012. Omstreeks 17 uur stond er al 1 000 km file op de Belgische snelwegen en dat liep 

nog op naar meer dan 1 200 km omstreeks 19 uur. Met de secundaire wegen erbij ging het zelfs om 

meer dan 4 000 km file. Het record van 948 kilometer file -van 10 februari 2010- is dus gesneuveld.  

Schat hoeveel voertuigen omstreeks 19 uur die dag in de file stonden op de Belgische snelwegen. 

 

Probleem 3 

Les actualiteit: de herdenking van Dubbele ramp in Fukoshima ( Maart 2012) 

Doordat er straling vrijkwam  vanuit de reactoren in de 

kerncentrale nabij Fukushima moeten de mensen die 

wonen binnen een straal van 20 km rond de reactoren 

geëvacueerd worden.  Deze mensen konden tot hiertoe 

nog steeds niet terugkeren naar hun huis.  De 

bevolkingsdichtheid van de prefectuur Fukushima is 200 

inwoners/km².  Over hoeveel mensen gaat het hier bij 

benadering? 

 

 

Probleem 4 

http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/T110816005740.htm


  Pagina 97 van 131 

 

Thema: Water kost geld, gebruik het wel…. 

Vele mensen willen ecologisch verantwoord leven. Daarom willen zij zelf hun water opvangen om te 

gebruiken (behalve om te drinken). Mijn plat dak  heeft de vorm van een rechthoek ( lengte 16 meter 

en breedte 12 meter). Hoeveel liters water zou ik per jaar kunnen recupereren? 

Op de website van het KMI kan je het volgende vinden:   

 

 

Probleem 5 

Thema : onze ecologische footprint 

Ga naar volgende website en bereken je persoonlijke ecologische footprint. 
http://www.wwf-footprint.be/nl/ 
Hoeveel mensen met jouw ecologische footprint kunnen er ( bij benadering) op  onze aarde leven? 
De oppervlakte van de landmassa’s is 154 miljoen km². 
 

Probleem 6 

Vliegtuigreis 

Mijn vlucht van Brussel naar  Tokyo duurde 11 uur. De afstand is 9 400 km. De route van de 

terugvlucht was dezelfde, maar deze duurde 13 uur. Dit is voornamelijk te verklaren door de 

straalstroom.  Bereken de gemiddelde snelheid van de heenvlucht enerzijds  en terugvlucht 

anderzijds.  Welke is de snelheid van het vliegtuig als we de invloed van de wind uitschakelen. 

 

 

  

http://www.wwf-footprint.be/nl/
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7.1.2 Doorgronden van de problemen 

 

Probleem 1 

Geld beheren kan je leren   

Deze week krijgt je 75 euro zakgeld.  Jouw baas betaalt jou (studenten job) 11,20 euro per uur en je 
hebt deze week een achttal uur kunnen werken. Maar je hebt deze week je verzekering moeten 
betalen ( 115 euro) en een tankbeurt kostte je 17,20 euro.  
Bereken je saldo en wat ga  je ermee doen? 
 
 
Analyseren van het probleem 
Moeilijkheden    

 Taal: wat betekent saldo? Wat zijn verdiensten, wat zijn uitgaven? 

 Verwarring met betalen ( in het eerste geval een inkomen, in het tweede geval een 
uitgave). Uitgaven moet je wel samentellen en dan aftrekken van inkomsten. 

 
Mogelijke denkstrategieën  

 Oplossing 1:  Een tabel 

Inkomsten Uitgaven 

                 75,00 115,00 

11.20 *8=   89,60 017,20 

75,00+89,60 115+17,20 

 

 Oplossing 2: Getallenas 

 

 Oplossing 3 : kernwoorden met de daarbij behorende gegevens – denkschema 

Inkomsten : (Vakantiejob : 11,20 maal 8 = 89,60)  + (  Zakgeld = 75 ) 
Uitgaven: Verzekering 115  + tankbeurt 17,20 

 

Probleem 2 

Thema mobiliteit en verkeer 

03 Februari 2012. Omstreeks 17 uur stond er al 1 000 km file op de Belgische snelwegen en dat liep 

nog op naar meer dan 1 200 km omstreeks 19 uur. Met de secundaire wegen erbij ging het zelfs om 

meer dan 4 000 km file. Het record van 948 kilometer file -van 10 februari 2010- is dus gesneuveld.  
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Schat  eens hoeveel voertuigen omstreeks 19 uur die dag in de file stonden op de Belgische 

snelwegen  

Analyseren van het probleem 

Moeilijkheden 

 Teveel aan gegevens. We moeten de bruikbare gegevens gaan selecteren. 

 Herleiden van kilometers naar meters. 

 Schatten op basis van ervaring. 

 Weten dat er personenauto’s en vrachtwagens rijden op de autosnelwegen. 

 Weten dat er minstens twee rijstroken zijn … 
 
Mogelijke denkstrategieën 

 Oplossing 1: Schets of tekening 
 

5 meter

10.000 meters

10 meter

 
 Oplossing 2:  Een  Pijlenvoorstelling 

 
Linkerrijstrook  
 1 personenauto  5 m  
  
 200 x  200 x 
    
  200 personenauto’s 1 km ( 1000 meter) 
 
 1000 x 1000  x 
  
 200 000 personenauto’s 1000 km  

 
rechterrijstrook  
 1 vrachtwagen 10  m  
  
 100 x  100 x 
    
  100 vrachtwagens 1 km ( 1000 meter) 
 
 1000 x 1000  x 
  

   100 000 vrachtwagens 1 000 km  
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 Oplossing 3:  Een tabel 
 

Rijstrook L Rijstrook R 

1 200 000 m : 5 m 1 200 000 m : 10 m 

240 000 autos 120 000 autos+ Vrachtwagens 

Samen zijn er dus 360 000 voertuigen 

Probleem 3 

Les actualiteit: de herdenking van Dubbele ramp in 

Fukoshima ( Maart 2012) 

Doordat er straling vrijkwam  vanuit de reactoren in de 

kerncentrale nabij Fukushima moeten de mensen die wonen 

binnen een straal van 20 km rond de reactoren geëvacueerd 

worden.  Deze mensen konden tot hiertoe nog steeds niet 

terugkeren naar hun huis.  De bevolkingsdichtheid van de 

prefectuur Fukushima is 200 inwoners/km².  Over hoeveel 

mensen gaat het hier bij benadering? 

 

 

 

Analyseren van het probleem 

Moeilijkheden 

 Semantisch: het gaat hier over het begrip bevolkingsdichtheid. 

 De eenheid waarin deze wordt uitgedrukt:  inwoners / km² 

 Informatie uit de kaart halen en het evacuatiegebied kunnen herleiden tot een halve cirkel. 

 De oppervlakte van de cirkel kunnen berekenen. 

 Berekenen hoeveel mensen er moesten geëvacueerd worden ( oppervlakte  maal 
bevolkingsdichtheid). 
 

 
Mogelijke denkstrategieën 

 Oplossing 1:  Een  Schets of tekening 

http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/T110816005740.htm
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We herleiden het evacueringsgebied tot een halve cirkel. 
Daarna bereken we de oppervlakte van deze halve cirkel: 
1/2 x  (20 km x 20 km x 3,14) = 628 km² 
Per km² wonen er 200 mensen, dus moeten er 200 inwoners/km² x 628 km² = 125 600 
inwoners geëvacueerd worden. 
 
 

 Oplossing 2:  Een  schets én  een pijlenvoorstelling. 

=

r=20 km

 

 

We herleiden het evacueringsgebied tot een halve cirkel. 
Dan bereken we de oppervlakte van deze halve cirkel:1/2 x  (20 km x 20 km x 3.14) = 628 km² 
Per km² wonen er 200 mensen, dus moeten er  
200 inwoners/km² x 628 km² = 125 600 inwoners geëvacueerd worden. 

 

Probleem 4 

Thema: Water kost geld, gebruik het wel…. 

Vele mensen willen ecologisch verantwoord leven. Daarom willen zij zelf hun water opvangen om te 

gebruiken  (behalve om te drinken). Mijn plat dak  heeft de vorm van een rechthoek ( lengte 16 

meter en breedte 12 meter. Hoeveel liters water zou ik per jaar kunnen recupereren? 

Op de website van het KMI kan je het volgende vinden:   
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Analyseren van het probleem 

Moeilijkheden 

 Een tabel kunnen lezen en vanuit deze tabel de noodzakelijke gegevens afleiden. 

 De neerslag per jaar berekenen.  
- hoeveel liters vallen er per m² per jaar?  of   
- hoeveel mm neerslag valt er per jaar? 

 Herleiden van kubieke meter  naar liters. 

 Herleiden van mm naar m of herleiden van mm/m² naar liters. 

 Herleiden van m naar mm. 

 Oppervlakte van een rechthoek of volume van de balk. 
 
 

Mogelijke denkstrategieën 
 

 Oplossing 1:  Een  Schets of tekening 

16 m

12 m

1 m²
720 l

 

 We berekenen hoeveel neerslag er per m² valt ( som van de neerslag van alle maanden), 
uitgedrukt in mm  ( som:  71.2 + 53 + 72.9 + ….. = 820 mm).  
820 mm per m²  = 820 liters per m². 
Mijn dak is echter 192 m² groot dus  820 liters/m²  x 192 m² = 157 440 liters. 
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 Oplossing 2:  Een  Schets of tekening 

12 
m

16 m 

820 mm

 
We maken van de gevallen neerslag op het plat dak een mentale transformatie naar een balk 
met als afmetingen 12 m x 16 m x 820 mm  ( herleiden tot 0,82 m)  Volume = 157,44 m³. 
Daarna herleiden we de m³ naar liters   dus 157,44 x 1000 = 157 440 liters. 
Of   afmetingen 120 dm x 160 dm x 8,20 dm  m)  Volume = 157 440 dm³  herleiden naar liter. 
Of 12 000 mm x16 000mm x 810 mm = …. 
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 Oplossing 3:  Een  pijlenvoorstelling 

 
We berekenen hoeveel neerslag er per m² valt ( som van de neerslag van alle maanden), 
uitgedrukt in mm  ( som:  71.2 + 53 + 72.9 + ….. = 820 mm  
820 mm per m²  = 820 liters per m² 
Mijn dak is echter 192 m² groot dus  820 liters/m²  x 192 m² = 157 440 liters 

 

Probleem 5 

Thema : onze ecologische footprint 

Ga naar volgende website en bereken uw persoonlijke ecologische footprint. 
http://www.wwf-footprint.be/nl/ 
Hoeveel mensen met jouw ecologische footprint kunnen er ( bij benadering) op  onze aarde leven? 
De oppervlakte van de landmassa’s is 154 miljoen km². 
 
Analyseren van het probleem 

Moeilijkheden 

 De EFP wordt uitgerukt in ha. Dus der herleiding van ha naar km². 

 Rekenen ( delen) van grote getallen. 

 Lezen van grote getallen. 
 
Mogelijke denkstrategieën 
 

 Oplossing 1:  kernwoorden met de daarbij behorende gegevens – denkschema. 
 
Mijn EFP :  5, 8  Ha 

Oppervlakte land :    154 miljoen km² = 154 OOO OOO km²                              

1 km² = 100 ha                            

Oppervlakte land :    154 miljoen KM² = 154 000 000 * 100= 15 400  000 000Ha 

15 400 000.000  : 5, 8  =    2 655 172 414 inwoners 

 

 Oplossing 2:  Een  pijelnvoorstelling 

 
 

 Oplossing 3: Tabel 

15.400.000.000 ha 5.8 ha 2.655.172.414 inw 

http://www.wwf-footprint.be/nl/
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Probleem 6 

Vliegtuigreis 

Mijn vlucht van Brussel naar  Tokyo duurde 11 uur. De afstand is 9400 km. De route van de 

terugvlucht was dezelfde, maar deze duurde 13 uur. Dit is voornamelijk te verklaren door de 

straalstroom.  Welke is de snelheid van het vliegtuig als we de invloed van de wind uitschakelen. 

 

Analyseren van het probleem 
 

Moeilijkheden 

 De wind in de rug ( heenvlucht) zal de snelheid met ‘x’ vergroten. 

 De wind op kop ( terugvlucht) zal de snelheid met ‘x’ verkleinen. 

 De gemiddelde snelheid van de heenvlucht kunnen berekenen. 

 De gemiddelde snelheid van de terugvlucht kunnen berekenen. 

 De invloed van de wind berekenen 
 
 
Mogelijke denkstrategieën 
 

 Oplossing 1:  strokendiagram 
 ( Singapore math. Bij het Singaporees rekenen worden wiskundige opgaven steeds 
gevisualiseerd aan de hand van een strookmodel). 
 

Straal
stroom

Eigenlijke snelheid

9400/11
855km/u

9400/13
723 km/u

+

Eigenlijke snelheid

terugreis
Jet 

stream

Heenreis

2 maal eigenlijke snelheid is 1577
1 maal eigenlijke snelheid is  788

Straal
stroom

Straal
stroom

-
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7.1.3 Tegenvoorbeelden 

Tegenvoorbeeld 1 

 
Ga naar volgende website en bereken uw persoonlijke ecologische footprint. 
http://www.wwf-footprint.be/nl/ 
Hoeveel mensen met jouw ecologische footprint kunnen er ( bij benadering) op  onze aarde leven? 
De oppervlakte van de landmassa’s is 154 miljoen Km² 
 

Oplossing 3 :  Een  schets/tekening met teveel onnuttige details 

MIJN EFP
5.8 ha

 

Het heeft echt geen meerwaarde om  hier de wereldkaart te schetsen; hier gaat het niet over. 

 

Tegenvoorbeeld 2 

Ik ga  mijn verjaardag vieren. Ik ga 12 flesjes bier kopen. Het bier kost 5 euro per bakje van zes . 
 
Hier is een schets compleet overbodig. Je kan het zo uit het hoofd berekenen. 
We willen het dan niet eens hebben over de compleet waardeloze context. 
  

http://www.wwf-footprint.be/nl/
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8 Relevante informatie uit tabel, grafiek en diagrammen halen  

Dit onderdeel behandelt eerder wiskundige denkstrategieën dan domeinspecifieke kennis. De 

problemen die geselecteerd zijn komen uit verschillende contexten. Bij de andere onderdelen ivm 

domeinspecifieke kennis werd bij elk probleem de essentie geformuleerd. Daarom zal bij het punt 

van ‘doorgronden van het probleem’ de essentie niet vermeld worden. 

8.1.1 Voorbeelden van problemen in contexten 

 

 

Probleem 1 

 

De top-5 van de meest verkochte automerken in België voor de eerste 8 maanden 2012. 

 
1.  Volkswagen  48.158 stuks  

2.  Renault  32.061 stuks 

3.  Peugeot  29.666 stuks 

4.  Opel  28.682 stuks 

5.  Ford  28.629 stuks 

 

Hoeveel auto’s zal Opel dit jaar verkopen als deze trend zich verder zet? 

 

 

Probleem 2 

 

Tabel 1. De Top 10 van het medailleklassement van de Olympische Zomerspelen van Londen in 2012. 

 

 

Duid op de (blinde) kaart van Europa de landen die tot de EU  behoren én tot de top 10 behoren mét 

het aantal gewonnen gouden medailles. 
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Probleem 3 

 

Het aantal op de Olympische Zomerspelen van 2012 behaalde medailles* per deelnemer. 

 

Tabel 2. De Top 10 van het medailleklassement van de Olympische Zomerspelen van Londen in 2012. 

 

Schat hoe groot het Amerikaanse team was. 
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Probleem 4 

 

 

 

Welke afstand leggen alle Belgen samen af met de fiets op één jaar? 
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Probleem 5 

Hoeveel medailles heeft Frankrijk gewonnen op de Olympische Spelen in 2012? 

Het aantal op de Olympische Zomerspelen behaalde 

medailles* per miljoen inwoners van 15 tot 40 jaar, 1996-2012

Het aantal op de Olympische Zomerspelen van 2012 
behaalde medailles* per deelnemer

De Top 10 van het medailleklassement van de Olympische 
Zomerspelen van Londen in 2012
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8.1.2 Doorgronden van de problemen 

 

Probleem 1 

De top-5 van de meest verkochte automerken in België voor de eerste 8 maanden 2012. 

1.  Volkswagen  48.158 stuks  

2.  Renault  32.061 stuks 

3.  Peugeot  29.666 stuks 

4.  Opel  28.682 stuks 

5.  Ford  28.629 stuks 

 
Hoeveel auto’s zal Opel dit jaar verkopen als deze trend zich verder zet? 
 
Analyseren van het probleem 

Moeilijkheden 

 Semantisch : auto’s  gelijkstellen met stuks. 

 Verhouding  8 maanden versus 1 jaar ( 12 maanden). 

 De juiste informatie uit de tabel halen. 
 
Mogelijke denkstrategieën 

 Regel van drie of werken met verhoudingen 

 Mbt informatie uit de tabel halen is er maar één denkstrategie mogelijk : legende lezen, rijen 
en kolommen identificeren en de juiste cel vinden 

Mogelijke oplossingen 

 Oplossing 1 
Op 12 maanden is dat 12/8 maal  (28 682). 
 

 Oplossing 2 
Op 8 maanden produceert Opel 28 682 stuks. 
Op 1 maand  produceert Opel 28 682/8. 
Op 12 maanden produceert Opel (28 682  x  12)/8. 
 

 Oplossing 3 
Ik neem 28 682 en doe er de helft bij. 
 

 Oplossing 4 
Op 8 maanden produceert Opel 28 682 stuks. 
Op 1 maand  produceert Opel  28 682/8. 
Op  4 maanden produceert Opel (28 682 /8) x 4. 
Dit bedrag optellen bij 28 682. 
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Probleem 2 

Tabel 1. De Top 10 van het medailleklassement van de Olympische Zomerspelen van Londen in 2012. 

 

 

Duid op de (blinde) kaart van Europa de landen die tot de EU  behoren én tot de top 10 behoren aan 

mét het aantal gewonnen gouden medailles. 

11

29

11

8

8

 

Analyseren van het probleem 
Moeilijkheden 

 Semantisch: het woordje ‘én’. 

 Situeren van de landen. 
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 Weten of opzoeken welke landen tot de EU behoren. 

 De juiste informatie weten te vinden in de tabel 
 
Mogelijke denkstrategieën 

 In welke rij  moet ik de verschillende landen zoeken. 

 In welke kolom moet ik ‘gouden medailles’ opzoeken. 

 Hoe moet ik de rijen en kolommen combineren. 
 

Mogelijke oplossingen 
 

 Oplossing 1 
Ik  vertrek vanuit de tweede  kolom en elimineer de landen die niet tot de EU behoren. 
Ik ga dus rij per rij af. 

 Oplossing 2 
Ik zoek de kolom ‘goud’ en zoek de landen van de EU op die deze kolom kruisen. 
Ik ga dan rij per rij af. 

 

Probleem 3 

Het aantal op de Olympische Zomerspelen van 2012 behaalde medailles* per deelnemer. 

 
 
Tabel 2. De Top 10 van het medailleklassement van de Olympische Zomerspelen van Londen in 2012. 

 

Schat hoe groot het Amerikaanse team was. 
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Analyseren van het probleem 

Moeilijkheden 

 Semantisch: de titel begrijpen en in verband brengen met de vraag. 

 Schatten:  om makkelijk te werken neem ik 0.5 (de helft). 

 Welke relevante informatie haal ik uit de tabel? 

 Welke relevante informatie haal ik uit de grafiek? 
 
Mogelijke denkstrategieën 

 Mbt informatie uit de tabel/diagram halen is er maar één denkstrategie mogelijk: 
Titel – Rij- kolom – cel (verticale- horizontale as). 

Mbt het vraagstukje zijn er meerdere oplossingen mogelijk: 

 Oplossing 1 
Uit het  diagram leiden we af 
Als er bij de Amerikanen 100 deelnemers zouden deelnemen, dan zouden ze 50 medailles 
hebben behaald ( bijna de helft). 
Uit de tabel leiden we af dat de USA 104 medailles gewonnen heeft. 
Om  50 medailles    te behalen zijn er   100 atleten nodig. 
Om  01 medailles    te behalen zijn er   100/50  atleten nodig. 
Om  104  medailles    te behalen zijn er   (100 / 50 )x 104   atleten nodig 

 

 Oplossing 2 
Uit de eerste tabel leiden we af: 
Als er bij de Amerikanen 100 deelnemers zouden deelnemen, dan zouden ze 50 medailles 
hebben behaald ( bijna de helft) 
Uit de tweede tabel leiden we af dat de USA 104 medailles gewonnen heeft.. 
 
 1 medaille per 2 deelnemers  ( is dus verdubbelen) 
104  medailles , dus verdubbelen… 
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Probleem 4 

 

Welke afstand leggen alle Belgen ( bij benadering) samen af met de fiets op één jaar? 

Analyseren van het probleem 

Moeilijkheden 

 Semantisch: de link leggen tussen de vraag en de onderste verticale as. 

 Opzoeken hoeveel Belgen er zijn. 

 “Bij benadering” laat toe dat we schatten op basis van afronden. 

 Herleiden van 11 miljoen naar 11 000 000 ( getallen kunnen schrijven). 

 Rekenen met grote getallen : 327 km  x  11 000 000 inw = 3 579 000 000 km 

 Gebruik van de grootheid ( het gaat nl over km). 
 
Mogelijke denkstrategieën 
 

Mbt informatie uit de tabel halen is de moeilijkheid: waar moet ik zoeken? Er zijn nl twee soorten 
diagrammen in elkaar getekend. Bovenaan een tekendiagram en onderaan een staafdiagram, 
getekend als een rijweg. 
 
Mogelijke oplossingen 
 

 Oplossing 1 
11.000.000 x  327 km  = 3 579 000 000 
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 Oplossing 2 
 1 Belg rijdt 327 km per jaar 
11 miljoen Belgen betekenen  dus: 327 km  x  11 miljoen. 
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Probleem 5 

Hoeveel medailles heeft Frankrijk gewonnen op de Olympische Spelen van 2012? 

Het aantal op de Olympische Zomerspelen behaalde 

medailles* per miljoen inwoners van 15 tot 40 jaar, 1996-2012

Het aantal op de Olympische Zomerspelen van 2012 
behaalde medailles* per deelnemer

De Top 10 van het medailleklassement van de Olympische 
Zomerspelen van Londen in 2012

 

Analyseren van het probleem 
 

Moeilijkheden 

 Semantisch: Wat staat er in de tabel, de grafiek of het diagram. 

 Grafiek, tabel of diagram kunnen aflezen. 

 Uit welke van de bovenstaande grafiek, tabel of diagram kan je de informatie vinden om de 

vraag te beantwoorden? 

 

Mogelijke denkstrategieën 

De legende lezen van het diagram, de tabel en de grafiek. Waar vind ik een antwoord op mijn vraag? 

 
Essentie 

 De titel  kunnen begrijpen 

 Weten waar je moet zoeken 
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8.1.3 Tegenvoorbeelden 

 

Tegenvoorbeeld 1 

Het aantal op de Olympische Zomerspelen van 2012 behaalde medailles* per deelnemer. 

 

Hoeveel medailles heeft Frankrijk gewonnen? 

Te weinig gegevens, je kan dit niet afleiden uit de tabel. 

 

Tegenvoorbeeld 2 

Evolutie van de wereldbevolking 

Met hoeveel mensen zullen we op onze aarde  zijn in 2100?  

 

Deze grafiek is  niet correct af te lezen. 
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Tegenvoorbeeld 3 

Hoeveel boeken zijn er verkocht in april. 

 

De context is rond de oefening gegoten, hierdoor is er een onrealistische context gecreëerd. In 

werkelijkheid zijn de leerlingen hier niet in geïnteresseerd. 

 

Tegenvoorbeeld 4 

De samenstelling van het 
zevende Europese Parlement, 
gekozen in de verkiezingen 
van 2009, is als volgt: 

 

 

Druk uit in relatieve en 

absolute cijfers hoe groot de 

EVP groep is. 

 

 

 

 

Deze opdracht is uit te voeren, maar een beetje absurd. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2009_European_Parliament_Composition.svg


  Pagina 120 van 131 

 

Hoofdstuk 3 De ijsbergmetafoor als didactisch kader  

De ijsbergmetafoor: wat en waarom? 

 

Zoals verduidelijkt in het hoofdstuk ‘wiskundig denken in B-stroom en BSO’  is het gebruik maken van 

functionele contexten een manier om beter aan te sluiten bij de leefwereld van de leerlingen en om 

wiskundige vaardigheden adequater te stimuleren. De domeinspecifieke kennis die nodig is om 

problemen in de werkelijkheid en in contexten op te lossen wordt te vaak gereduceerd tot formules 

zonder aandacht voor en/of inzicht in het wiskundig concept. Leerlingen voeren meer dan eens 

(aangeleerde) trucjes uit maar hebben weinig inzicht in het waarom en het hoe van hetgeen ze 

toepassen. Er wordt te snel overgeschakeld naar formulerekenen: leerlingen begrijpen zo 

onvoldoende wat ze doen en waarom ze dat doen. Rekenen wordt daardoor meer dan eens een 

frustrerende bezigheid. Om dit te vermijden dienen leraren dan ook zelf grondig na te denken over 

de essentie van wiskundige begrippen en de functionele contexten waarin wiskundige vaardigheden 

gehanteerd worden.  Het uitdenken van een ijsbergmetafoor geeft leraren een kader om meer na te 

denken over de essentie van wiskundige concepten en geeft  inspiratie om goede wiskundige  

opdrachten voor hun leerlingen te ontwerpen. 

De ijsbergmetafoor is een methodiek om vanuit een wiskundig concept via contexten te komen tot 
de essentie van dat concept. Deze tool voor leraren is ontwikkeld door het Freudenthal-instituut36. 
De metafoor maakt duidelijk dat een wiskundig concept slechts het topje van de ijsberg vormt.  ‘De 
wiskunde (het ijs) is meer dan wat er boven het water zichtbaar is. Het water, maar ook de lucht die 
de ijsberg omringt, symboliseert de werkelijkheid en omgekeerd. Het ijs representeert in deze 
metafoor ook echt de uitgekristalliseerde werkelijkheid. In de wiskunde gaat het om het symboliseren, 
het omvormen, het (her)structureren en abstraheren van de concrete werkelijkheid. In feite 
weerspiegelt dit beeld het idee van wiskundige wereldverkenning.’ 37  

Het hanteren van de ijsbergmetafoor biedt nieuwe inzichten in het ontwikkelen  en hanteren van 
geschikte contexten om wiskunde in de B-stroom en in PAV te integreren. Het geeft een mogelijke 
houvast om in de verkenning van de concrete contexten te komen tot de essentie, waardoor inzicht 
bij leerlingen fundamenteler en meer beklijvend wordt. Zelfredzaamheid hangt dan niet meer af van 
toevalligheden (het juiste trucje op het juiste moment kunnen toepassen) maar maakt dat leerlingen 
vanuit redeneren zelf en op een voor hen inzichtelijke manier tot oplossingen kunnen komen. 

                                                           
36 http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/IJsbergmetafoor 
37 Uit: Moerlands, F. & van der Straaten, H., (2008). De ijsbergmetafoor. Parwo-Publicaties. Te raadplegen via 

http://www.edumat.nl/parwo-publicaties/ijsbergmetafoor-081118.pdf  

http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/IJsbergmetafoor
http://www.edumat.nl/parwo-publicaties/ijsbergmetafoor-081118.pdf
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De ijsbergmetafoor bestaat uit een verschillende ‘lagen’ waarbij verschillende niveaus van abstractie 
en betekenisgeving onderscheiden worden. 

1. De basis van de ijsberg bestaat uit contexten die voor leerlingen herkenbaar en betekenisvol 
zijn.  Concrete, betekenisvolle situaties en realistische problemen maken wiskundige 
concepten zichtbaar in gevarieerde vormen en tonen de functionaliteit ervan. 

2. Het tweede niveau omschrijft de essentie. Dit kan een schema of model zijn, maar ook soms 
de verwoording van de betekenis van het concept. 

3. Het laatste niveau, het topje van de ijsberg, is het niveau van het wiskundig concept. Hier 
bevinden we ons op het hoogste abstractieniveau. 

 

8.2 De ijsbergmetafoor als hulpmiddel in het ontwerpen van rijke 

wiskundige contexten. 

Het zelf maken van een ijsbergmetafoor is een goede oefening om een denk- en ontwikkelproces 
rond een concept van functionele wiskunde te doorlopen: de didactische gelaagdheid van het model 
en het belang van ‘wiskundige wereldverkenning’ ondersteunt zowel de verbeeldingscapaciteit als 
het inzicht in de essentie, gekoppeld aan relevante concrete situaties.  

Het model biedt bovendien remediëringsmogelijkheden: wanneer leerlingen een bepaalde wiskundig 
begrip foutief of niet hanteren, is het van belang om terug voldoende te investeren in de wiskundige 
wereldverkenning, om met concrete voorbeelden en ervaringen te werken aan inzicht in een bepaald 
wiskundig begrip.  
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De ijsbergmetafoor38, een stappenplan 

Eerste stap: teken een ijsberg… 

Tweede stap: omschrijf het wiskundig concept waarvan je de essentie wil onderzoeken 

Denk vervolgens na over een formele voorstelling of wiskundig concept waarrond je wil werken 
met de leerlingen. Dit is de top van de ijsberg, het zichtbare formele niveau. In het voorbeeld 
(zie onderaan) is dit het wiskundig concept ‘tijd’. 

 

Derde stap: wiskundige wereldverkenning 

Brainstorm, alleen of met collega’s, over de onderste laag: in welke concrete situaties komen 
leerlingen in contact met functionele wiskundige problemen, met getallen, met rekenkundige 
handelingen in verband met dit wiskundig concept? In het voorbeeld hieronder: waar komen 
leerlingen in aanraking met tijd? In welke situaties is het noodzakelijk om een goed begrip te 
hebben van tijd? Welke dagelijkse bezigheden doen beroep op het inschatten van tijd?... 

Mogelijke brainstorm-ideeën:  

 Een reis plannen; uurregelingen kunnen lezen 

 Een digitale klok lezen en linken aan de analoge klok 

 Je dag- en weekplanning beheren 

 Een afspraak kunnen maken  

 Tijd kunnen inschatten tussen twee afspraken 

 ….. 
 

Vierde stap: welke essentie(s) bevat dit concept? 

Om de essentie(s) van het concept te vinden is het belangrijk om concrete problemen in 
contexten uit de onderste laag van de ijsberg zélf op te lossen.  Het is de bedoeling om hierbij 
niet zomaar formules toe te passen, maar de denkstappen te expliciteren om tot een resultaat 
te komen (en op deze manier betekenis aan een eventuele formule te geven).  Voor het 
expliciteren van de denkstappen kan je gebruik maken van schematische voorstellingen, 
modellen en verwoordingen, enzovoort. De visuele voorstelling van tijd aan de hand van een 
schematische klok met hierop uren en onderverdelingen in minuten is een voorbeeld van een 
dergelijk model.  

Essentie 

 Weten dat 1 uur gelijk is aan 60 minuten 

 Weten dat 1 minuut gelijk is aan 60 seconden 

 Weten dat er 24 uur in een dag zitten  

 Weten dat 12.00 u ’s middags is en 00.00 u middernacht 

                                                           
38 Deze ijsbergmetafoor werd in het Freudenthal Instituut van Utrecht ontwikkeld om de verdere uitbouw en verdieping van de realistische 

rekendidactiek mogelijk te maken. Zie o.a.   

Moerlands,F. (2003). Het topje van de ijsberg. In K. Groenewegen (Ed.), Nationale Rekendagen 2002 - een praktische terugblik (pp. 103-
114). Utrecht: Freudenthal Instituut. Te raadplegen via http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/5467.pdf 

Moerlands, F., & van der Straaten,H., (2008).De ijsbergmetafoor. Parwo-Publicaties. Te raadplegen via http://www.edumat.nl/parwo-
publicaties/ijsbergmetafoor-081118.pdf 

Freudenthal Instituut. (s.d.). Ijsbergmetafoor.  Te raadplegen via http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/IJsbergmetafoor 

 

 

http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/5467.pdf
http://www.edumat.nl/parwo-publicaties/ijsbergmetafoor-081118.pdf
http://www.edumat.nl/parwo-publicaties/ijsbergmetafoor-081118.pdf
http://www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/IJsbergmetafoor
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 Een klok met onderverdeling in 12 uur en de onderverdeling van één rondgang in 
60 minuten kunnen hanteren. 

 Begrijpen wat voor … u en na …. concreet wil zeggen 

 … 
 

Concreet uitgewerkt voorbeeld 

 

 

TIJD 

 

 

 

Afspraak om… 

1 etmaal = 24 u 
1 uur = 60 min = 360 sec 
1 min = 60 sec… 

 
 

 

14.55 u 5 voor 3 

 

 

 

 

Dagverloop 

 

Bepalen van tijdsduur 
tussen … 

Reizen van … 

naar… 

Dienstregeling bus 

lezen: hoe lang 

ben ik onderweg? 

12 u 

 

 

voor na 

………...1 u…  2 u……                    24u 

60 min 
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Hoofdstuk 4 Vanuit een PAV-thema brainstormen en 

wiskunde vinden 

 
Binnen de nieuwe leerplannen PAV van de tweede en derde graad komt wiskunde vooral voor 

binnen de leerplandoelen van de cluster probleemoplossend denken. 

Om in PAV functionele wiskunde (domeinspecifieke kennis en wiskundige denkstrategiën in 

realistische contexten) aan te bieden, is het niet nodig om bij elk PAV-thema en dus in elke PAV-

bundel contexten aan te bieden waarin functionele wiskunde aan bod komt. Op jaarbasis moeten 

alle doelen van het probleemoplossend denken aan bod komen, maar niet in elk PAV-thema apart.  

 

Een PAV-thema kan ingegeven worden vanuit vragen van de leerlingen, vanuit de actualiteit, vanuit 

een maatschappelijke context of vanuit aandachtspunten van de leraren. Of er functionele wiskunde-

doelen aan bod kunnen komen in een bepaald PAV-thema maakt deel uit van een bredere 

denkoefening.  

 

Een stappenplan voor het uitwerken van een PAV-thema kan er als volgt uit zien: 

 

Als eerste stap is het belangrijk om breed te brainstormen en een mindmap of conceptmap uit te 
werken rond de volgende vragen:  
wat betekent het thema voor de maatschappij?  
wat betekent het thema voor mij?  
wat betekent het thema voor de leerlingen?  
Denk bij deze brainstorm zo breed mogelijk. Eventueel kan dit ook met de leerlingen zelf gedaan 

worden. 

Stap twee veronderstelt opzoekwerk. De leraar of de vakwerkgroep diept het thema uit door 
informatie op te zoeken op internet, door naslagwerken te raadplegen in de (school)bibliotheek, 
door kranten- of tijdschriftartikels te lezen,… Bedoeling hiervan is een zo breed mogelijk zicht te 
krijgen op het thema. De mindmap of conceptmap wordt verder uitgebreid met de nieuwe 
informatie. 
 
Vervolgens is het mogelijk om in de mindmap een aantal deelonderwerpen te schrappen omdat het 
bijvoorbeeld te moeilijk is voor de leerlingen of te veraf van hun leefwereld.  Rond deze subtopics zal 
tijdens de uitwerking van dit thema niet meer verder gedacht worden. 
Het kan een zinvolle vakgroepactiviteit zijn om een brainstorm voor te leggen aan collega’s die als 
kritische vrienden de mindap uitbreiden en of reduceren. 
 
In een vierde stap 4 selecteert de leraar zinvolle doelen. Wat wil je met het thema bereiken? Wat 
moeten de leerlingen kennen en kunnen na deze lessen? Welke leerplandoelen sluiten aan bij dit 
thema? 
Sommige leerplandoelen kunnen in een thema goed gekoppeld worden, andere helemaal niet. 
Bijvoorbeeld bij het thema “Op je eigen benen staan” kan je binnen het thema “alleen wonen” zeker 
werken met grootheden omdat je je woning zal moeten inrichten en daarvoor zeker zal moeten 
meten en ook met procenten als je eventueel moet lenen. 
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Het gericht nadenken over doelen maakt het gemakkelijk om bijvoorbeeld wiskundige doelen te 

koppelen aan het thema.  

In een vijfde stap worden leer- en onderwijsactiviteiten ontworpen: Welke activiteiten, opdrachten, 
taken, oefeningen… kunnen rond dit thema allemaal gebeuren? Welke werkvormen zullen best 
gebruikt worden? Kies bij uitstek voor werkvormen en activiteiten waarbij de 
leerverantwoordelijkheid maximaal bij de leerling wordt gelegd.  
Uiteraard is het in deze fase ook belangrijk om het leerplan PAV te raadplegen en de leer- en 
onderwijsactiviteiten binnen het leerplan te situeren. Breid de activiteiten eventueel uit als je 
bepaalde leerplandoelen toch kan koppelen aan je onderwerp. 
 
Zoek als laatste een logische volgorde waarin de activiteiten aan bod kunnen komen en stel de 
uiteindelijke PAV-bundel samen. Het is uiteraard de bedoeling dat je voor functionele wiskunde met 
realistische contexten werkt met aandacht voor essentie en verbeelding.  
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