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Samenvatting

In	mei/juni	2006	is	het	peilingsonderzoek	voor	rekenen-wiskunde	in	het	
speciaal	basisonderwijs	uitgevoerd,	onder	de	groep	12-	en	13-jarige	
leerlingen.	Het	onderzoek	omvatte	een	inventarisatie	van	enkele	
aspecten	van	het	onderwijsaanbod	en	een	gedetailleerd	onderzoek	naar	
de	rekenvaardigheid	van	de	12-	en	13-jarige	leerlingen.	De	belangrijkste	
conclusies	van	dit	peilingsonderzoek	zijn	hier	bij	elkaar	gezet.

Andere leermiddelen

Twee	op	de	drie	leraren	geven	aan	dat	ze	naast	de	hoofdmethode	aanvullend	leermateriaal	
gebruiken.	Tweeënveertig	verschillende	uitgaven	en	vierentwintig	verschillende	computer-
programma’s	worden	genoemd.	Het	merendeel	van	deze	middelen	wordt	door	minder	dan	
vijf	leraren	genoemd.	Uitzonderingen	zijn	Remelka,	het	multimediale	pakket	Maatwerk 
rekenen,	Rekensom en Tafeltotaal,	twee	computerprogramma’s	uit	het	aanbod	van	Ambrasoft.

paragraaf	3.1	|	pagina	38

Aanbod

Gebruik van reken-wiskundemethoden

Sbo-scholen	en	-leraren	gebruiken	een	beperkt	aantal	realistische	rekenmethoden	die	voor	
het	reguliere	basisonderwijs	zijn	ontwikkeld.	Het	gebruiksaandeel	van	deze	methoden	is	in	
de	speciale	scholen	echter	anders	dan	in	de	reguliere	scholen.	Sbo-scholen	gebruiken	vooral	
de methode Wis en Reken en veel minder Pluspunt en Pluspunt en Pluspunt Wereld in getallen,	de	twee	meest	
gebruikte	methoden	in	de	reguliere	scholen.	In	alle	groepen	met	leerlingen	van	de	
onderzoeksleeftijd	wordt	binnen	een	school,	op	een	enkele	uitzondering	na,	in	hoofdzaak	
met	de	handleidingen	en	boeken	van	eenzelfde	methode	lesgegeven.

paragraaf	3.1	|	pagina	38
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Remedial teaching/interne begeleider of rekenspecialist

Ongeveer	40%	van	de	leraren	geeft	aan	dat	een	interne	begeleider	of	rekenspecialist	belast	
is	met	de	uitvoering	van	de	zorgverbreding	voor	rekenen/wiskunde.	Daarnaast	zegt	een	
kwart van de leraren dat leerlingen uit de eigen groep extra hulp krijgen van een remedial 
teacher.	Het	betreft	meestal	één	leerling	die	eens	per	week	hulp	krijgt.

paragraaf	3.2	|	pagina	39

Tijd voor reken-wiskundeonderwijs

De	minimum	opgegeven	lestijd	per	week	is	drie	uur,	de	maximum	opgegeven	lestijd	is	
negen	uur	per	week.	In	de	regel	geldt	een	maximum	van	vijf	lesuren	per	week.	
Vergeleken	met	de	bovenbouw	van	het	reguliere	basisonderwijs	wordt	er	in	het	speciaal	
basisonderwijs	gemiddeld	een	half	uur	per	week	minder	aan	rekenen-wiskunde	besteed.

paragraaf	3.2	|	pagina	39

Hoofdrekenen

Ongeveer	een	derde	van	de	leraren	besteedt	vrijwel	dagelijks	aandacht	aan	hoofdrekenen	of	
schattend	rekenen,	de	helft	van	de	leraren	een	of	twee	keer	per	week.
De	meeste	aandacht	gaat	uit	naar	het	oefenen	van	de	basisvaardigheden	met	de	hele	groep	
(vooral	bij	optellen	en	aftrekken)	of	alleen	met	sommige	leerlingen	(vooral	bij	
vermenigvuldigen	en	delen).	Ongeveer	driekwart	van	de	leraren	besteedt	regelmatig	tot	
vaak	onderwijstijd	voor	het	uitvinden	en	leren	gebruiken	van	handige	rekenprocedures,	met	
alle	leerlingen	(50%	van	de	leraren)	of	alleen	met	sommige	leerlingen	(30%).

paragraaf	3.3	|	pagina	39

Differentiatie

Vergeleken	met	hun	collega’s	van	de	reguliere	scholen,	kiezen	sbo-leraren	een	andere	
organisatievorm.	75%	kiest	voor	een	vorm	van	niveau-	of	tempodifferentiatie	al	dan	niet	met	
gedifferentieerde	oefenstof.	Deze	organisatievorm	wordt	door	maximaal	10%	van	de	
onderbouwleraren	van	de	basisschool	gekozen	en	door	hooguit	25%	van	de	bovenbouw-
leraren.	Klassikale	instructie	in	combinatie	met	gedifferentieerde	verwerkings-	en	oefenstof	
wordt	door	slechts	14%	van	de	sbo-leraren	gekozen	tegen	plusminus	70%	van	de	basisschool-
leraren.

paragraaf	3.2	|	pagina	39
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Schattend rekenen

Er	is	duidelijk	minder	aandacht	voor	schattend	rekenen.	De	helft	van	de	leraren	zegt	
regelmatig	tot	vaak	aandacht	te	besteden	aan	globaal	schatten	en	rekenen	bij	benadering.	
40%	van	de	leraren	betrekt	daarbij	alle	leerlingen,	terwijl	een	even	groot	percentage	alleen	
met	sommige	leerlingen	schat.

paragraaf	3.3	|	pagina	39

Gebruik van zakrekenmachine

75%	van	de	leraren	zegt	dat	hun	leerlingen	een	zakrekenmachine	tijdens	bepaalde	reken-
lessen	gebruiken.	Het	gaat	dan	om	het	leren	omgaan	met	een	zakrekenmachine,	om	typen	
berekeningen	te	leren	uitvoeren	zoals	aangegeven	in	de	methode	of	om	eigen	uitkomsten	te	
controleren.	Slechts	in	een	enkel	geval	gebruiken	de	kinderen	een	rekenmachine	die	ze	zelf	
hebben	meegebracht	en	zijn	de	leerlingen	geheel	vrij	in	het	gebruik	van	de	zakrekenmachine.

paragraaf	3.5	|	pagina	42

Breuken, verhoudingen, procenten en kommagetallen

Sbo-leraren	besteden	weinig	of	geen	aandacht	aan	de	basisvaardigheden	met	betrekking	
tot	gebroken	getallen	en	(gestandaardiseerde)	verhoudingen.	Leraren	die	dat	doen	werken	
vrijwel	altijd	met	een	beperkte	groep	leerlingen	die	daaraan	toe	is.

paragraaf	3.3	|	pagina	39

Cijferend of kolomsgewijs rekenen?

Met	de	huidige	rekenboeken	kunnen	sbo-leraren	twee	schriftelijke	gestandaardiseerde	
manieren	van	rekenen	onderwijzen:	rekenen	met	hele	getallen,	tussen	streepjes/onder	elkaar,	
van	links	naar	rechts	(kolomsgewijs)	of	rekenen	met	cijfers,	onder	elkaar,	van	rechts	naar	links	
(cijferen).	73%	van	de	leraren	onderwijst	de	traditionele	algoritmen	voor	optellen	en	aftrekken	
en	65%	het	vermenigvuldigalgoritme.	Ongeveer	18%	van	de	leraren	kiest	en	onderwijst	alleen	
het	kolomsgewijs	optellen,	aftrekken	en	vermenigvuldigen.	Hetzelfde	percentage	onderwijst	
alleen	cijferend	optellen,	terwijl	ongeveer	20%	alleen	cijferend	aftrekken	en	vermenigvuldigen	
onderwijst.	30%	van	de	leraren	onderwijst	nog	cijferend	delen.

paragraaf	3.4	|	pagina	41
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Optellen en aftrekken: hoofdrekenen

We	hebben	alleen	de	vaardigheid	van	de	12-	en	13-jarige	sbo-leerlingen	gepeild	die	volgens	
hun	leraar	op	het	niveau	van	jaargroep	6	of	7	(8)	rekenden.	De	helft	van	deze	[6+]-groep	
rekent	in	werkelijkheid	onder	het	niveau	van	de	percentiel	10-leerling	eind	jaargroep	8.	
De	percentiel	75-leerling	van	deze	groep	rekent	op	hetzelfde	niveau	als	de	gemiddelde	
leerling	eind	jaargroep	7	en	slechts	10%	van	de	totale	groep	rekent	op	het	niveau	van	de	
gemiddelde	leerling	eind	jaargroep	8	of	maximaal	20	schaalpunten	boven	dit	niveau.	
Een	extra	jaar	onderwijs	levert	geen	extra	vaardigheid	op.

paragraaf	5.2	|	pagina	81

Optellen en aftrekken: basisoperaties

12-	en	13-jarige	sbo-leerlingen	bereiken	bij	dit	onderwerp	een	vergelijkbaar	niveau	als	bij	
het	onderwerp	Getallen	en	getalrelaties	en	kunnen	met	dezelfde	groep	basisschool-
leerlingen	worden	vergeleken.	De	bandbreedte	is	echter	in	beide	leeftijdsgroepen	minstens	
40	schaalpunten	groter	dan	die	van	de	groep	basisschoolleerlingen	medio	en	eind	groep	5.

paragraaf	5.1	|	pagina	70

Onderwijsresultaten

Getallen en getalrelaties

Het	vaardigheidsbereik	van	de	groep	12–jarige	sbo-leerlingen	dekt	het	vaardigheidsbereik	
van	alle	leerlingen	van	de	reguliere	scholen	medio	groep	5.	Sbo-leerlingen	die	een	extra	jaar	
maken	bereiken	het	niveau	van	de	basisschoolleerlingen	eind	jaargroep	5.	Dit	geeft	aan	dat	
de	voortgang	van	sbo-leerlingen	trager	verloopt	dan	die	van	de	leerlingen	uit	de	reguliere	
basisscholen.	
De	12-jarige	sbo-leerling	op	percentiel	90	heeft	bij	dit	onderwerp	dezelfde	vaardigheid	als	
de	12-jarige	leerling	uit	groep	8	die	op	percentiel	10	opereert.	Aan	de	andere	kant	van	de	
verdeling	heeft	de	12-jarige	sbo-leerling	op	percentiel	10	het	niveau	van	de	percentiel	
10-leerling	eind	jaargroep	4	bereikt.	Deze	kinderen	hebben	nog	veel	leertijd	nodig	om	
vertrouwd	te	raken	met	de	getallen	en	getalrelaties	tot	100.

hoofdstuk	4	|	pagina	44
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Vermenigvuldigen en delen: hoofdrekenen

De	toetsen	zijn,	evenals	bij	optellen	en	aftrekken,	alleen	aan	de	groep	6+	leerlingen	
voorgelegd.	De	resultaten	laten	dezelfde	verschillen	in	niveau	en	spreiding	zien	als	de	
resultaten	bij	optellen	en	aftrekken.	De	helft	van	deze	6+-groep	rekent	in	werkelijkheid	
onder	het	niveau	van	de	percentiel	10-leerling	eind	jaargroep	8.	De	percentiel	75-leerling	
van	deze	groep	rekent	op	hetzelfde	niveau	als	de	gemiddelde	leerling	eind	jaargroep	7	en	
slechts 10% van de totale groep rekent op het niveau van de gemiddelde leerling eind 
jaargroep	8	of	maximaal	20	schaalpunten	boven	dit	niveau.	Ook	bij	dit	onderwerp	levert	een	
extra	jaar	onderwijs	geen	extra	vaardigheid	op.

paragraaf	6.2	|	pagina	128

Vermenigvuldigen en delen: basisoperaties en bewerkingen

Sbo-leerlingen	moesten	minstens	op	het	niveau	van	jaargroep	5	rekenen	om	de	toetsen	voor	
deze	onderwerpen	te	kunnen	maken.	De	opgelopen	achterstand	ten	opzichte	van	hun	
leeftijdgenoten	in	het	basisonderwijs	is	zeer	groot	te	noemen,	het	grootst	bij	de	bewerkingen	
met	pen	en	papier.	Bij	dit	onderwerp	rekent	ruim	80%	van	de	12-jarige	leerlingen	en	ruim	
75%	van	de	13-jarige	leerlingen	van	de	groep	5+	onder	het	niveau	de	percentiel	10-leerling	
eind	jaargroep	7.	De	meest	gevorderde	13-jarige	leerlingen	rekenen	ruim	onder	het	niveau	
van	de	gemiddelde	leerling	eind	groep	7.	De	opgelopen	achterstand	staat	in	schril	contrast	
met	de	wijze	waarop	de	groep	5+	rekent.	De	berekeningen	in	de	toetsboekjes	lijken	namelijk	
sterk	op	die	van	leerlingen	uit	jaargroep	5-7	van	de	reguliere	basisscholen,	hetgeen	uitwijst	
dat	sbo-leerlingen	wel	degelijk	inzichtelijk	en	vlot	kunnen	leren	vermenigvuldigen	en	delen.

paragraaf	6.1	|	pagina	118
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Optellen en aftrekken: bewerkingen

Veel	sbo-leerlingen	hebben	een	aanzienlijke	achterstand	opgelopen	in	vergelijking	met	hun	
leeftijdgenoten	in	de	reguliere	scholen.	Ruim	60%	van	de	12-jarige	en	de	helft	van	de	
13-jarige	sbo-leerlingen	rekent	onder	het	niveau	van	de	percentiel	10-leerling	eind	
jaargroep	7.	10%	van	de	groep	12-	en	13-jarigen	rekent	respectievelijk	op	het	niveau	van	de	
gemiddelde	leerling	eind	jaargroep	7	en	8	of	op	een	niveau	dat	maximaal	20	schaalpunten	
hoger	ligt.	De	berekeningen	die	de	leerlingen	in	hun	toetsboekje	hebben	gemaakt,	laten	zien	
dat	sbo-leerlingen	de	voorgelegde	opgaven	op	verschillende	niveaus	van	denken	en	rekenen	
aanpakken	en	oplossen,	precies	zoals	leerlingen	uit	de	reguliere	scholen	dat	doen	en	dat	
kinderen	die	rijgend	rekenen	goede	resultaten	behalen.

paragraaf	5.3	|	pagina	94
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Meten: lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht

Tien	procent	van	de	leerlingen	heeft	moeite	met	afl	ezen	van	lengte,	het	interpreteren	van	het	
meegetal	van	een	verpakking	uit	de	supermarkt,	of	het	herleiden	van	zijn	eigen	lengte	in	
centimeter.	De	meest	gevorderde	leerlingen	zijn	daarentegen	toe	aan	complexe	toepassingen	
die	een	beroep	doen	op	het	uitrekenen	met	formules,	puur	getalsmatig	herleiden	en	
verhoudingsdenken.

paragraaf	7.1	|	pagina	162

Meten: algemeen

De	resultaten	bij	de	drie	onderwerpen	van	Meten	laten	dezelfde	trend	zien.	Het	vaardigheids-
bereik	van	de	hele	sbo-populatie	dekt	dat	van	de	leerlingen	van	de	jaargroepen	4,	5	en	6	uit	
het	basisonderwijs.	Minder	dan	10%	van	de	12-jarige	leerlingen	opereert	boven	het	niveau	
van	de	gemiddelde	leerling	eind	jaargroep	7	en	evenveel	13-jarige	leerlingen	boven	het	
niveau	van	de	gemiddelde	leerling	eind	jaargroep	8.	40%	van	12-jarigen	en	60%	van	de	
13-jarigen	komt	niet	verder	dan	het	niveau	van	de	gemiddelde	leerling	eind	jaargroep	5.

paragraaf	7.1	|	pagina	162

Meten: tijd

Minstens	de	helft	van	de	sbo-leerlingen	mist	essentiële	kennis	en	vaardigheden	om	vlot	en	
met	inzicht	om	te	gaan	met	de	tijdsaspecten	van	gebeurtenissen	en	eigen	activiteiten	uit	het	
dagelijkse	leven.	De	minst	gevorderde	leerlingen	kunnen	zich	in	talloze	situaties	niet	zelf	
redden,	bijvoorbeeld	om	een	tv-gids	te	raadplegen	of	vertrektijden	te	interpreteren.	De	meest	
gevorderde	leerlingen	kunnen	zich	wel	degelijk	zelf	redden.	Hun	vaardigheid	reikt	echter	niet	
verder	dan	die	van	de	percentiel	25-leerling	eind	jaargroep	8.

paragraaf	7.2	|	pagina	172

Meten: geld

Ook	in	hun	omgang	met	geld	blijven	veel	sbo-kinderen	sterk	afhankelijk	van	hulp	van	
anderen.	Tien	procent	onder	hen	kan	bijvoorbeeld	in	veel	situaties	niet	passend	betalen	of	
controleren	of	de	winkelbedienden	het	geld	correct	teruggeeft.	Zelfs	het	inwisselen	van	één	
euromunt	voor	kleinere	munten	stelt	deze	kinderen	voor	problemen.	De	meest	gevorderde	
leerlingen	gaan	met	geld	om	zoals	de	gemiddelde	leerling	eind	jaargroep	7	dat	doet.	Ze	zijn	
onder	andere	toe	aan	het	uitrekenen	van	een	willekeurige	verzameling	briefjes	en	munten	
en	het	oplossen	van	bijvoorbeeld	valutaproblemen	die	een	beroep	doen	op	verhoudings-
denken	en	vlot	en	handig	vermenigvuldigen.

paragraaf	7.3	|	pagina	181
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Breuken, verhoudingen en procenten: rekenen plus

De	opgaven	zijn	alleen	aan	de	groep	6+-leerlingen	voorgelegd.	De	resultaten	bij	dit	
onderwerp	wijken	sterk	af	van	de	trend	die	bij	hoofdrekenen	en	de	bewerkingen	zijn	
gevonden,	omdat	een	extra	jaar	onderwijs	een	winst	van	50	schaalpunten	oplevert.	
De	opgelopen	achterstand	van	de	12-jarige	leerlingen	uit	de	6+-groep	is	iets	kleiner	dan	de	
achterstand	bij	de	bewerkingen	vermenigvuldigen	en	delen.	De	meest	gevorderde	leerlingen	
van	deze	groep	rekenen	op	een	niveau	vergelijkbaar	met	dat	van	een	basisschoolleerling	die	
eind	jaargroep	5	op	percentiel	25	rekent.	Ongeveer	20%	van	de	leerlingen	die	een	extra	jaar	
hebben	gemaakt,	rekent	boven	het	niveau	van	de	gemiddelde	leerling	eind	jaargroep	7,	
ongeveer	33%	onder	het	niveau	van	de	percentiel	10-leerling	eind	jaargroep	7.

paragraaf	7.5	|	pagina	191

Conclusies

Onderwijsaanbod

Sbo-scholen	met	zeer	heterogene	jaargroepen	staan	voor	een	structureel	probleem	dat	
schoolteams	en	leraren	onmogelijk	zelf	kunnen	oplossen.	De	oorzaak	is	de	spanning	tussen	de	
inhoud	en	de	organisatie	van	het	onderwijs.	Sbo-scholen	hebben	realistische	reken	methoden	
ingevoerd	om	ervoor	te	zorgen	dat	hun	aanbod	de	kerndoelen	dekt	en	een	doorgaande	lijn	tot	
het	niveau	van	jaargroep	8	garandeert.	Het	onderwijstempo	in	deze	methoden	is	voor	veel	
sbo-leerlingen	te	hoog	en	de	georganiseerde	leerlingenzorg	te	smal	om	op	een	overzichtelijke	
manier	met	deze	methoden	onderwijs	te	kunnen	geven.	Leraren	zoeken	dan	hun	toevlucht	in	
het	opsplitsen	van	jaargroepen	in	niveaugroepen	en	het	opdelen	van	de	leerstof	in	kleine	
eenheden,	wat	tegenstrijdig	is	met	het	onderwijs	concept	van	de	gebruikte	methode.	
Het	werken	met	deze	methoden	in	de	hogere	groepen	wordt	dan	ook	hoe	langer	hoe	
problematischer.	Er	ontstaat	vermoedelijk	een	vicieuze	cirkel	die	‘onnodige’	verschillen	tussen	
sbo-leerlingen	bewerkstelligt	en	inadequate	handelings	patronen	van	de	leraren	versterkt.
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Onderwijsresultaten

In	deze	omstandigheden	bereikt	slechts	een	klein	deel	van	de	leerlingen	die	in	de	reken	boeken	
van	jaargroep	6	en	7(8)	rekenen	het	niveau	van	de	gemiddelde	leerling	eind	jaargroep	7.	
Het	gros	van	de	leerlingen	ondervindt	(ernstige)	problemen	bij	de	verwerking	van	de	leerstof	
van	de	realistische	methode	en	aanvullende	pakketten	die	hun	leraar	voor	hen	heeft	
geselecteerd	en	deels	groepsgewijs	deels	individueel	laat	verwerken.	Bovendien	belemmert	de	
lang	uitgestelde	aanbieding	van	vermenigvuldigen	en	delen,	meten	en	breuken,	verhoudingen	
en	procenten	de	ontwikkeling	van	de	nodige	zelfredzaamheid	van	een	grote	groep	leerlingen	
en	het	leggen	van	de	basis	voor	de	verdere	vorming	van	deze	leerlingen	in	schoolverband.
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Slotconclusie

Het	aanbod	en	de	resultaten	weerspiegelen	structurele	problemen	die	sbo-teams	en	-leraren	
ondervinden	om	hun	leerlingen	naar	behoeften	en	ontwikkelingsmogelijkheden	te	bedienen.	
De	actuele	situatie	nodigt	uit	om	condities	te	creëren	die	ervoor	zorgen	dat	zij,	onder	
begeleiding	en	in	de	eigen	schoolpraktijk	kunnen	onderzoeken	hoe	hun	leerlingen,	in	
verschillende	fasen	van	hun	ontwikkeling,	in	zinvolle	probleemsituaties	denken	en	rekenen	
en	hoe	zij	deze	referenties	kunnen	gebruiken	om	ontwikkelingsgericht	te	leren	plannen	en	
onderwijzen.
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Discussie

Schooleigen ontwikkelingsreferenties

Oplossingen	van	sbo-leerlingen	tonen	ondubbelzinnig	aan	dat	het	positioneren	van	
leerlingen	op	de	doorgaande	lijn	van	de	methode	geen	houvast	biedt,	omdat	de	spreiding	
in	ontwikkelingsniveau	zo	groot	is.	Sbo-leraren	zouden	gediend	zijn	met		schooleigen	
referenties	over	hoe	hun	leerlingen	denken	en	rekenen	om	vervolgactiviteiten	van	een	
leerling	af	te	kunnen	stemmen	op	wat	hij	al	weet	en	kan.
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Doorlopende leerlijn voor de getallen en bewerkingen tot 1000

De	integratie	van	cijferen	en/of	kolomsgewijs	rekenen	met	hoofdrekenen	en	rekenen	met	
de	zakrekenmachine	heeft	het	onderwijzen	van	de	vier	bewerkingen	zeer	complex	gemaakt.	
Sbo-teams	en	leraren	hebben	een	onderwijstraject	nodig	voor	optellen-aftrekken	en	
vermenigvuldigen-delen	tot	1000,	met	voorbeeldberekeningen	van	sbo-leerlingen	die	
cruciale	ontwikkelingen	bij	leren	rekenen	markeren.	Deze	leergangen	moeten	garanderen	
dat	elke	sbo-leerling	rekenproblemen	uit	het	leven	van	alledag	bij	benadering,	dan	wel	
precies	kan	uitrekenen.
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Dwarsverbindingen met meten, tijd en geld

Het	is	voor	alle	sbo-leerlingen	van	het	grootste	belang	dat	ze	van	begin	af	aan,	met	meet-
problemen	worden	geconfronteerd	zodat	ze	zich	breed	en	veelzijdig	in	getallen,	tellen	en	
optellen	kunnen	oriënteren.	Door	meten	systematisch	met	de	getallen	en	de	bewerkingen	te	
koppelen,	kunnen	ze	bovendien	–	via	de	ontwikkeling	van	maten	–	getalrelaties	inprenten	die	
in	veel	rekencontexten	goed	pas	komen.	Het	spreekt	vanzelf	dat	meten	een	volwaardige	
plaats	in	het	programma	van	sbo-scholen	moet	krijgen	voor	de	zelfredzaamheid	van	de	
leerlingen	én	voor	hun	voorbereiding	op	hun	verdere	vorming	in	school-	en	werkband.
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Oriëntatie in denken en rekenen met gebroken getallen en 
(gestandaardiseerde) verhoudingen

Geen	enkele	leerling	kan	de	basisschool	verlaten	zonder	met	groepsgenoten	te	hebben	
nagedacht	waar	breuken,	verhoudingen,	procenten	en	kommagetallen	vandaan	komen,	wat	
ze	ermee	kunnen	doen	en	hoe	het	rekenen	met	deze	‘rekendingen’	werkt.	Probleemgerichte	
activiteiten	uit	de	realistische	methoden	kunnen	als	aangrijpingspunten	worden	gebruikt	
om	voor	sbo-leerlingen	zinvolle	en	effectieve	taken	en	leerrouten	te	ontwerpen.
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Ontwikkelingsgerichte en drempelverleggende leerlingenzorg

De	kernkwestie	bij	de	leerlingenzorg	is	dat	sbo-leraren	zich	op	de	continuïteit	en	de	
doorgaande	lijn	in	het	leerproces	van	hun	leerlingen	richten.	Dit	doet	een	beroep	op	
ontwikkelingsgericht	denken	en	onderwijzen.	Dit	houdt	in	dat	de	leraar	wat	de	leerling	al	
kan als aangrijpingspunt neemt en hem taken voorlegt die hem uitdaagt om de ervaren 
drempel	te	overwinnen	en	al	doende	een	sprong	vooruit	te	maken.
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Balans tussen onderzoeken in groepsverband en zelfstandig verwerken, 
oefenen en onderhouden

Leerlingen	ontwikkelingsgericht	kunnen	uitdagen,	begeleiden	en	ondersteunen,	vergt	een	
manier	van	werken	waarbij	refl	ectieve	(onderzoeks)activiteiten	in	een	grote	of	een	kleine	
groep	worden	afgewisseld	met	zelfstandige	verwerkings-,	toepassing-	en	oefen-	of	
onderhoudsactiviteiten.
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Inleiding

In	1986	is	in	opdracht	van	de	Minister	van	Onderwijs,	Cultuur	en	Wetenschappen	het	project	
Periodieke	Peiling	van	het	Onderwijsniveau	(PPON)	gestart.	Het	belangrijkste	doel	van	het	
project	is	periodiek	gegevens	te	verzamelen	over	het	onderwijsaanbod	en	de	
onderwijsresultaten	in	het	basisonderwijs	en	het	speciaal	basisonderwijs	om	daarmee	een	
empirische	basis	te	bieden	voor	de	algemene	maatschappelijke	discussie	over	de	inhoud	en	het	
niveau	van	het	onderwijs.	Het	onderzoek	richt	zich	in	hoofdzaak	op	een	drietal	vragen:
•	Waaruit	bestaat	het	onderwijsaanbod	in	een	bepaald	leer-	en	vormingsgebied?
•		Welke	resultaten	in	termen	van	kennis,	inzicht	en	vaardigheden,	welke	competenties	zo	men	
wil,	zijn	er	in	de	betreffende	onderwijsfase	in	een	leerstofdomein	gerealiseerd?

•		Welke	veranderingen	of	ontwikkelingen	in	aanbod	en	opbrengst	zijn	er	in	de	loop	van	de	tijd	
te	traceren?

Een	van	de	uitgangspunten	van	peilingonderzoek	is	dat	zoveel	mogelijk	getracht	wordt	een	
nauwkeurig	en	gedetailleerd	beeld	van	de	vaardigheden	van	leerlingen	te	schetsen.	In	dit	geval	
betreft	het	de	rekenvaardigheid	van	leerlingen	in	het	speciaal	basisonderwijs,	naar	leeftijd	
vergelijkbaar	met	leerlingen	in	jaargroep	8	van	het	reguliere	basisonderwijs.	
Peilingonderzoek	bedoelt	een	van	de	instrumenten	van	de	overheid	te	zijn	voor	de	externe	
kwaliteitsbewaking	van	het	onderwijs.	Daarnaast	zijn	de	resultaten	van	peilingonderzoek	van	
belang	voor	allen	–	onderwijsorganisaties,	onderzoekers	en	ontwikkelaars	van	methoden,	
onderwijsbegeleiders	en	lerarenopleiders,	inspectie,	leraren	basisonderwijs	en	ouders	–	die	
betrokken	zijn	bij	de	discussie	over	en	de	vormgeving	en	kwaliteit	van	het	onderwijs	in	de	
basisschool.	

In	mei-juni	2006	is	het	derde	peilingonderzoek	voor	rekenvaardigheid	in	het	speciaal	basis-
onderwijs	uitgevoerd.	De	opzet	van	deze	derde	rekenpeiling	is	vrijwel	gelijk	aan	die	van	de	eerdere	
peilingen	in	het	speciaal	basisonderwijs.	Sinds	de	vorige	peiling	is	het	speciaal	basis	onderwijs	
ingrijpend	veranderd	en	maken	we	niet	meer	het	onderscheid	in	LOM-	en	MLK-leerlingen.	
Een	directe	vergelijking	van	de	resultaten	met	eerdere	peilingen	is	daarom	niet	meer	erg	zinvol.	

De	opbouw	van	deze	balans	is	als	volgt.	In	hoofdstuk	1	beschrijven	we	het	leerstofdomein	voor	
rekenvaardigheid	zoals	dat	voor	dit	peilingsonderzoek	is	uitgewerkt.	Ook	schenken	we	daarbij	
aandacht	aan	de	relatie	met	de	kerndoelen	basisonderwijs.	
De	vormgeving	en	uitvoering	van	het	onderzoek	beschrijven	we	in	hoofdstuk	2.	
Daarbij	schenken	we	met	name	ook	aandacht	aan	de	toelichting	op	het	diagram	van	de	
vaardigheidsschaal,	zodat	deze	diagrammen	voor	de	lezer	meer	toegankelijk	worden.
De	resultaten	van	de	inventarisatie	van	het	onderwijsaanbod	rapporteren	we	in	hoofdstuk	3.	
De	resultaten	van	de	leerlingen	op	de	verschillende	onderwerpen	vindt	u	in	de	daarop	volgende	
hoofdstukken.	We	illustreren	de	resultaten	van	de	leerlingen	telkens	met	behulp	van	diverse	
opgaven	en	laten	aan	de	hand	daarvan	zien	wat	leerlingen	op	verschillende	niveaus	van	
vaardigheid	wel	of	niet	kunnen.	Bij	het	onderwerp	Getallen en getalrelaties	(hoofdstuk	4)	
worden	ook	voorbeelden	van	oplossingen	van	leerlingen	gepresenteerd.	Bij	de	onderwerpen	
Bewerkingen	in	de	hoofdstukken	5	en	6	zijn	oplossingen	van	kinderen	beschreven,	geordend	
naar	oplopende	niveaus	van	denken	en	rekenen.	
Uitgaande	van	wat	groepen	sbo-leerlingen	weten	en	kunnen,	beschrijven	we	tevens	de	
ontwikkelingsperspectieven	van	deze	kinderen	in	de	eerstvolgende	onderwijsperiode.	
We	gebruiken	hiertoe	ook	voorbeeldopgaven	uit	peiling	31	(Rekenen-Wiskunde	halverwege	de	
basisschool)	en	peiling	32	(Rekenen-Wiskunde	einde	basisschool)	die	het	niveau	van	de	
basisschoolleerlingen	weergeven	waarmee	de	sbo-leerlingen	zijn	vergeleken.
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1	 	De	domeinbeschrijving	voor	
rekenen-wiskunde in het speciaal 
onderwijs

Deze	balans	beschrijft	de	resultaten	van	het	derde	peilingsonderzoek	naar	rekenen-wiskunde	in	
het	speciaal	basisonderwijs.	Het	speciaal	basisonderwijs	kunnen	we	beschouwen	als	het	school-
type	waarin	de	leerlingpopulaties	van	de	voormalige	LOM-	en	MLK-scholen	voor	een	belangrijk	
gedeelte	zijn	samengegaan	en	waarvoor	eerder	peilingsonderzoeken	zijn	uitgevoerd	in	1992	
(Kraemer	et	al.,	1996)	en	in	1997	(Kraemer	et	al.,	2000).	De	doelgroep	van	het	onderzoek	zijn	
opnieuw	de	leerlingen	in	het	speciaal	basisonderwijs	die	naar	leeftijd	vergelijkbaar	zijn	met	
leerlingen	aan	het	einde	van	het	basisonderwijs,	dat	zijn	dan	de	12-	en	13-jarige	leerlingen.	

Alvorens	de	elf	onderwerpen	te	introduceren,	motiveren	we	eerst	kort	de	geselecteerde	
leerinhouden	en	het	onderscheid	dat	gemaakt	wordt	tussen	basisoperaties,	hoofdrekenen	en	
bewerkingen.

1.1 Leerinhouden

De	domeinbeschrijving	voor	dit	nieuwe	peilingsonderzoek	is	vrijwel	dezelfde	als	die	is	opgesteld	
voor	de	eerdere	peilingen	in	het	speciaal	onderwijs.	Deze	domeinbeschrijving	is	gebaseerd	op	
drie	uitgangspunten:
•		De	peiling	is	gericht	op	de	toepassing	van	basiskennis,	elementaire	inzichten	en	
basisvaardigheden	in	voor	de	kinderen	herkenbare	probleemsituaties	uit	het	dagelijks	leven.

•		De	beschrijving	van	de	rekenvaardigheid	van	de	leerlingen	richt	zich	op	onderwerpen	die	als	
didactisch	betekenisvolle	eenheden	herkenbaar	zijn.

•		Ieder	onderwerp	wordt	breed	beschreven	en	omvat	in	principe	de	leerstof	van	de	jaargroepen	4	
tot	en	met	8	van	het	basisonderwijs.	Enerzijds	kan	daarmee	recht	gedaan	worden	aan	de	te	
verwachten	verschillen	tussen	leerlingen	en	anderzijds	biedt	dat	de	mogelijkheid	de	prestaties	
van	leerlingen	in	het	speciaal	basisonderwijs	te	relateren	aan	die	van	leerlingen	in	het	basis-
onderwijs.

Voor	het	peilingsonderzoek	dat	in	2006	is	uitgevoerd,	vormden	de	kerndoelen	uit	1998	het	
uitgangspunt,	alhoewel	inmiddels	gewerkt	wordt	aan	een	nieuwe	herziening	van	die	kerndoelen.	

De	domeinbeschrijving	vormt	de	basis	voor	de	ontwikkeling	van	de	
instrumenten	om	vaardigheden	bij	leerlingen	te	meten.	Zij	bestaat	
uit	een	structurele	beschrijving	van	het	leerstofgebied	in	de	vorm	
van	een	geordende	lijst	van	leer-	en	vormingsdoelen.	
De	domein	beschrijving	voor	het	peilingsonderzoek	rekenen-
wiskunde	in	het	speciaal	onderwijs	omvat	elf	onderwerpen	en	geeft	
geen volledige dekking van de kerndoelen rekenen-wiskunde voor 
het	basisonderwijs.
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Een	essentieel	element	in	de	typering	van	de	kerndoelen	rekenen-wiskunde	voor	het	basis-
onderwijs	is	dat	leerlingen	het	rekenen	van	alledag	en	binnen	hun	eigen	leefwereld	herkennen	
in	het	rekenen	dat	ze	op	de	school	doen.	De	verworven	kennis,	inzichten	en	basisvaardigheden	
moeten	zij	in	praktische	situaties	leren	toepassen.	Daarbij	moeten	ze	gebruik	kunnen	maken	van	
de	taal	en	de	redeneringen	die	bij	rekenen-wiskunde	horen.	Deze	karakteristiek	van	rekenen-
wiskunde	in	het	primair	onderwijs	vinden	we,	zij	het	enigszins	anders	verwoord,	terug	in	de	
herziene	kerndoelen	basisonderwijs.	Het	eerste	uitgangspunt	van	de	domeinbeschrijving	voor	
de	reken-wiskundepeiling	in	het	speciaal	onderwijs	sluit	bij	deze	verwachting	aan.

Typering van rekenen-wiskunde in Kerndoelen basisonderwijs (Ministerie van OCW, 1998)

De	domeinbeschrijving	van	de	rekenpeiling	in	het	speciaal	basisonderwijs	omvat	elf	onderwerpen	
die	over	vijf	domeinen	zijn	verdeeld:
•	getallen	met	één	onderwerp;
•	optellen	en	aftrekken	met	drie	onderwerpen;
•	vermenigvuldigen	en	delen	met	drie	onderwerpen;
•	meten	met	drie	onderwerpen;
•	breuken,	verhoudingen	en	procenten	met	één	onderwerp.

De	onderwerpen	die	betrekking	hebben	op	getallen	en	de	bewerkingen	ermee	vormen	de	kern	
van	het	reken-wiskundeprogramma	van	de	basisschool.	Zij	omvatten	leerinhouden	die	
geassocieerd	worden	met	de	basale	gecijferdheid	in	het	gebied	van	de	gehele	getallen	en	
kommagetallen.	Dit	houdt	in	dat	de	leerling	een	begrip	van	en	gevoel	voor	deze	getallen	en	de	
operaties	met	deze	getallen	heeft	ontwikkeld	die	hem	in	staat	stellen	om	betekenisvol,	efficiënt	
en	succesvol	te	rekenen,	zowel	in	terugkerende	probleemsituaties	als	in	nieuwe	onbekende	
contexten.	
De	doelen	en	inhouden	met	betrekking	tot	de	gehele	getallen	tot	1000	en	de	bewerkingen	met	
deze	getallen	zijn	dezelfde	als	die	van	de	rekenpeiling	medio	basisonderwijs	(Kraemer	et	al.,	
2005),	terwijl	de	doelen	en	inhouden	met	betrekking	tot	de	getallen	groter	dan	1000	en	de	
kommagetallen	ontleend	zijn	aan	het	domein	van	de	peiling	einde	basisonderwijs	(Janssen	et	al.,	
2005).	

Binnen	het	domein	Meten	onderscheiden	we	in	deze	peiling	de	onderwerpen	Meten, Tijd en Geld.	
De	leerinhouden	van	dit	domein	zijn	deels	afgeleid	uit	de	leerlijnen	van	de	meest	gebruikte	
methoden	voor	het	basisonderwijs,	deels	uit	het	zogenaamde	werkelijkheidsrekenen,	dat	in	de	
voormalige	LOM-	en	MLK-scholen	gericht	was	op	de	sociale	redzaamheid	van	deze	leerlingen.	
We	leggen	in	dit	domein	de	nadruk	op	de	elementaire	begrippen	en	instrumenten	die	leerlingen	
in	de	basisschoolleeftijd	in	hun	leefwereld	en	op	school	ontwikkelen	en	gebruiken.	
Meetkundige	aspecten	van	verschijnselen	en	processen	uit	het	leven	van	alledag	worden	niet	

Het onderwijs in rekenen-wiskunde is erop gericht dat de leerlingen:

•	 verbindingen	kunnen	leggen	tussen	het	onderwijs	in	rekenen-wiskunde	en	hun	dagelijkse	leefwereld;

•	 basisvaardigheden	verwerven,	eenvoudige	wiskundetaal	begrijpen	en	toepassen	in	praktische	situaties;

•	 reflecteren	op	eigen	wiskundige	activiteiten	en	resultaten	daarvan	op	juistheid	controleren;

•	 eenvoudige	verbanden,	regels,	patronen	en	structuren	opsporen;

•	 onderzoeks-	en	redeneerstrategieën	in	eigen	woorden	kunnen	beschrijven	en	gebruiken.
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apart	getoetst	maar	komen	binnen	de	opgavenverzameling	van	het	onderwerp	Meten	aan	de	
orde.

Bij	de	eerste	peiling	in	de	voormalige	LOM-	en	MLK-scholen	hadden	te	weinig	leerlingen	
ervaringen	opgedaan	met	breuken,	verhoudingen	en	procenten	om	te	kunnen	rapporteren	over	
de	vaardigheid	die	in	dit	domein	was	opgedaan.	Daarom	zijn	voor	de	tweede	peiling	elementaire	
aspecten	van	breuken	en	verhoudingen	slechts	in	de	‘hoogste’	toetsboekjes	aan	de	orde	gesteld,	
binnen	de	opgavenverzameling	van	de	onderwerpen	Getallen	en	getalrelaties,	Meten,	Tijd	en	
Geld.
Omdat	breuken,	verhoudingen	en	procenten	deel	uitmaken	van	de	kerndoelen	van	sbo-scholen,	
worden	deze	onderwerpen	in	het	domein	Breuken, verhoudingen en procenten	in	deze	peiling	
opnieuw,	in	samenhang	met	elkaar	en	als	volwaardige	inhouden,	aan	de	orde	gesteld.

1.2 Basisoperaties, hoofdrekenen en bewerkingen

Binnen	de	domeinen	Optellen en aftrekken en Vermenigvuldigen en delen maken we een 
onderscheid	tussen	drie	onderwerpen:	Basisoperaties, Hoofdrekenen en Bewerkingen.	
Dit	onderscheid	is	gebaseerd	op	enerzijds	de	condities	waaronder	de	leerling	rekent	en	
anderzijds	kenmerken	van	de	getallen	die	de	moeilijkheidgraad	en	de	rekenwijze	beïnvloeden.
•		Bij	Basisoperaties	moet	de	leerling	in	enkele	seconden	elementaire	bewerkingen	–	in	de	vorm	
van	een	rekendictee	–	snel	en	vaardig	uitrekenen	door	gebruik	te	maken	van	parate	kennis,	
getalstructuren	en	-relaties	en	geautomatiseerde	rekenprocedures.

•		Bij	Hoofdrekenen	moet	de	leerling	ook	‘uit	het	hoofd’	rekenen,	maar	zonder	tijdslimiet.	
De	opgaven	omvatten	getallen	die	uitnodigen	om	vaste	of	flexibele	hoofdrekenprocedures	
toe	te	passen	die	zonder	pen	en	papier	kunnen	worden	uitgevoerd.	

•		Bij	Bewerkingen	mogen	de	leerlingen,	zonder	tijdslimiet	én	met	pen	en	papier	rekenen.	
De	opgaven	omvatten	meestal	grotere	en	lastige	getallen	die	de	leerling	op	zijn	eigen	
(favoriete)	manier	kan	bewerken:	hetzij	hoofdrekenend	(vaste	vormen	van	rijgen	of	
kolomsgewijs)	met	aantekeningen	op	uitrekenpapier,	hetzij	algoritmisch	(cijferen).

Een	belangrijk	onderscheidend	kenmerk	tussen	hoofdrekenen	en	bewerkingen	is	in	procedurele	
zin	dat	hoofdrekenopgaven	zónder	en	bewerkingsopgaven	mét	uitrekenpapier	opgelost	mogen	
of	kunnen	worden.	Het	probleem	daarbij	is	echter	dat	door	de	grote	spreiding	in	vaardigheid	
binnen	de	doelgroep,	die	uiteen	zal	lopen	van	het	niveau	jaargroep	4	tot	jaargroep	8	van	het	
reguliere	basisonderwijs,	dezelfde	opgave	voor	een	zwakke	leerling	nog	een	bewerkingsopgave	
zal	zijn,	terwijl	de	betere	leerlingen	deze	opgave	uit	het	hoofd	kunnen	maken.	Uiteraard	is	het	
type	opgave	wel	aangepast	aan	de	gewenste	operatievorm,	maar	dat	neemt	niet	weg	dat	voor	
een	leerling	met	lage	rekenvaardigheid	het	nog	belangrijk	kan	zijn	om	voor	het	oplossen	van	die	
opgave	notities	te	kunnen	maken,	terwijl	een	goede	leerling	routinematig	of	via	handig	rekenen	
ook	zonder	tussennotities	de	opgave	kan	maken.	Opgaven	voor	hoofdrekenen	zijn	in	deze	peiling	
daarom ook alleen voorgelegd aan leerlingen die volgens hun leraar een rekenvaardigheids-
niveau	hebben	vergelijkbaar	met	jaargroep	6	of	hoger	in	het	basisonderwijs.	In	deze	rapportage	
worden	deze	leerlingen	sbo*-leerlingen	(sbo-ster)	genoemd.

Opgaven voor het domein Vermenigvuldigen en delen	werden	in	het	onderzoek	niet	voorgelegd	
aan	leerlingen	die	volgens	de	groepsleraar	een	rekenvaardigheidsniveau	hebben	vergelijkbaar	
met	jaargroep	4	of	lager	in	het	reguliere	basisonderwijs.
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1.3 Typering van de elf onderwerpen in de peiling

We	geven	hier	een	korte	karakteristiek	van	de	onderwerpen	van	deze	peiling.	Bij	de	bespreking	
van	de	resultaten	zullen	de	leerinhouden	van	deze	onderwerpen,	die	in	de	betreffende	opgaven-
verzamelingen	zijn	gecontextualiseerd,	uitvoerig	worden	beschreven.

Bij	het	onderwerp	Getallen en getalrelaties ligt de nadruk op de ontwikkeling van getal-
gevoeligheid.	Dit	gevoel	voor	getallen	komt	voort	uit	de	vertrouwdheid	met	getalstructuren,	
getalpatronen	en	relaties	tussen	getallen,	de	organisatie	van	getallen	als	knooppunten	in	
netwerken	van	relaties	en	de	ontwikkeling	van	een	eigen	systeem	van	ervaringsgegevens	over	
allerlei	hoeveelheden	en	grootheden	uit	de	ervaringswereld.
De	vaardigheid	van	de	leerling	wordt	op	basis	van	vier	aspecten	gemeten:
•	tientallig	analyseren	en	positioneren	van	getallen;
•	tellen	en	bewegen	in	de	mentale	telrij	of	een	gemarkeerde	getallenlijn;
•	structureren	van	aantallen	en	meetgetallen;
•	vergelijken	en	afronden	van	getallen.

In	de	meeste	situaties	werken	de	leerlingen	met	gehele	getallen	kleiner	dan	10000.	
Grotere	getallen	en	kommagetallen	komen	slechts	voor	in	opgaven	voor	de	leerlingen	die	op	het	
niveau	van	jaargroep	7	of	8	rekenen.	In	de	toetsboekjes	voor	de	groepen	4	en	5	wordt	de	basale	
gecijferdheid	in	het	domein	van	de	gehele	getallen	onder	de	1000	gemeten.	De	inhouden	van	
deze	opgaven	zijn	te	vergelijken	met	die	van	het	onderwerp	Getallen en getalrelaties in de 
rekenpeiling	halverwege	de	basisschool	(Kraemer	et	al.,	2005).
Dit	onderwerp	is	naar	inhoud	vergelijkbaar	met	het	onderwerp	Tellen en getalbegrip uit de 
vorige	peiling.

Het	onderwerp	Basisoperaties	vormt	het	basale	onderdeel	van	het	deelgebied	Optellen	en	
aftrekken	en	Vermenigvuldigen	en	delen.	Het	omvat	getalrelaties	die	leerlingen	–	afhankelijk	
van	hun	leeftijd	en	vaardigheidsniveau	–	geacht	worden	te	kennen	dan	wel	snel	te	kunnen	
reconstrueren.	Daarbij	bevat	het	elementaire	bewerkingen	die	in	enkele	seconden	routinematig	
uitgevoerd	moeten	worden.	We	doelen	dan	niet	alleen	op	de	memorisering	van	de	tafels	tot	10,	
maar	ook	op	numerieke	relaties	en	op	enkele	operaties	die	bij	hoofdrekenen	en	schattend	
rekenen	goed	van	pas	komen.	Denk	bijvoorbeeld	aan:
•	24	=	2	x	12	in	relatie	met	2	x	12	=	24,	24	:	2	=	12	en	24	:	12	=	2;
•		100	=	5	x	20	in	relatie	met	5	x	20	=	100,	100	:	5	=	20,	100	:	20	=	5	en	met	€	20,-	als	1/5	of	
20%	van	€	100,-;

•		100	=	4	x	25	in	relatie	met	4	x	25	=	100,	100	:	4	=	25,	100	:	25	=	4	en	met	€	25,-	als	W	of	25%	
van	€	100,-.

Het	onderwerp	Hoofdrekenen maakt deel uit van de domeinen Optellen en aftrekken en 
Vermenigvuldigen en delen.	De	opgaven	doen	een	beroep	op	het	handig	gebruik	van	
eigenschappen	van	de	getallen	en	de	operaties,	allerlei	getalrelaties	en	de	relaties	tussen	
optellen	en	aftrekken	enerzijds	en	vermenigvuldigen	en	delen	anderzijds.	De	leerling	is	niet	
verplicht	handig	te	rekenen,	maar	kan	telkens	een	van	de	geleerde	vaste	vormen	van	rijgen	of	
splitsen	toepassen.	De	getallen	zijn	zodanig	gekozen	dat	het	werkgeheugen	niet	veel	wordt	
belast.	De	leerlingen	worden	er	door	de	toetsleiders	expliciet	op	gewezen	dat	zij	opgaven	‘uit	
het	hoofd,	zonder	gebruik	van	uitrekenpapier’	moeten	uitrekenen.	Om	daarover	misverstanden	
te	voorkomen	zijn	de	toetsboekjes	voor	hoofdrekenen	op	geel	papier	gedrukt.	

Het	onderwerp	Bewerkingen	betreft	opgaven	die	complexer	zijn	dan	bij	het	hoofdrekenen,	
omdat	de	getallen	groter	zijn	en	zich	minder	lenen	voor	rekenen	uit	het	hoofd.	
Sommige	opgaven	kunnen	met	pen	en	papier	volgens	een	flexibele	hoofdrekenprocedure	
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worden	opgelost,	terwijl	andere	zo	complex	zijn	dat	ze	alleen	met	een	gestandaardiseerde	
hoofdrekenprocedure	of	een	cijferalgoritme	kunnen	worden	uitgerekend.

We	leggen	bij	het	onderwerp	Meten	de	nadruk	op	de	gangbare	technieken	om	lengte,	
oppervlakte,	inhoud	en	gewicht	te	bepalen	en	te	vergelijken.	We	beperken	ons	daarbij	tot	de	
meest	voorkomende	maten	en	herleidingen	die	bij	deze	activiteiten	horen.	Ook	stellen	we	
opgaven	aan	de	orde	die	een	beroep	doen	op	de	voorstelling	die	leerlingen	hebben	van	de	
grootte	van	formele	maten	en	vooral	van	vertrouwde	objecten	uit	hun	dagelijkse	omgeving.

We	beperken	ons	bij	de	onderwerpen	Tijd en Geld	tot	de	elementaire	begrippen,	maten	en	
activiteiten	die	leerlingen	zich	in	de	loop	van	hun	ontwikkeling	geleidelijk	aan	eigen	maken.	
Waar	het	vooral	om	gaat,	is	de	mate	waarin	leerlingen	zich	in	hun	sociale	leven	in	verschillende	
contexten	met	tijd-	en	geldproblemen	kunnen	redden.	Daarom	zijn	de	meeste	opgaven	afgeleid	
van	herkenbare	situaties	uit	het	dagelijkse	leven.

De	groep	sbo*-leerlingen	komt	ook	aan	Breuken, procenten en verhoudingen	toe.	Voor	deze	
leerlingen	zijn	opgaven	geselecteerd	die	een	beroep	doen	op	de	meest	elementaire	gecijferdheid	
in	dit	domein.	Het	accent	wordt	gelegd	op	de	betekenissen	en	verschijnings	vormen	van	breuken,	
procenten	en	verhoudingen	in	de	contexten	van	alledag,	de	relatie	tussen	procenten	met	
breuken	aan	de	ene	kant	en	met	verhoudingen	aan	de	andere	kant	en	het	kunnen	redeneren	en	
rekenen	met	breuken,	procenten	en	verhoudingen	in	de	meest	voorkomende	probleemsituaties.	

Op grond van de uitkomsten van de eerdere rekenpeilingen kunnen we verwachten dat het 
vaardigheidsniveau	van	leerlingen	in	het	speciaal	basisonderwijs	over	ongeveer	de	totale	
breedte	van	het	basisonderwijs	gespreid	zal	zijn:	van	het	niveau	van	de	minst	vaardige	
basisschoolleerling	eind	jaargroep	4	tot	soms	boven	het	niveau	van	de	gemiddelde	basisschool	
leerling	eind	jaargroep	8.	Het	merendeel	van	de	12-	en	13-jarige	sbo-leerlingen	zal	echter	naar	
verwachting	op	of	onder	het	niveau	van	de	gemiddelde	leerling	eind	jaargroep	5	of	6	presteren.
Om	deze	verschillen	op	te	kunnen	vangen,	ordenen	we	de	leerinhouden	die	bij	de	kerndoelen	
passen	langs	lange	ontwikkelingslijnen.	Deze	lijnen	verbinden	de	stof	uit	het	programma	van	
jaargroep	3/4	met	de	kernelementen	van	de	leerstof	uit	het	programma	van	jaargroep	7/8.

Domeinen en onderwerpen van de rekenen-wiskundepeiling in het speciaal basisonderwijs

Domeinen Onderwerpen

Gehele	getallen	en	kommagetallen	 1	 Getallen	en	getalrelaties

Optellen	en	aftrekken	 2	 Basisoperaties

	 3	 Hoofdrekenen

	 4	 Bewerkingen

Vermenigvuldigen	en	delen	 5	 Basisoperaties

	 6	 Hoofdrekenen

	 7	 Bewerkingen

Meten	 8	 Meten

 9 Tijd

	 10	 Geld

Breuken,	verhoudingen	en	procenten	 11	 Rekenen	plus
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1.4  De relatie tussen de kerndoelen basisonderwijs en de  
domeinbeschrijving

Intussen	is	het	duidelijk	geworden	dat	de	domeinbeschrijving	van	de	reken-wiskundepeiling	in	
het	speciaal	basisonderwijs	slechts	in	zeer	beperkte	mate	de	kerndoelen	voor	het	basisonderwijs	
dekt.	Om	verschillende	redenen	hebben	we	niet	alle	kerndoelen	in	het	domein	van	de	reken-
peiling	expliciet	opgenomen.	Bij	de	eerdere	peilingen	is	gebleken	dat	alleen	de	betere	leerlingen	
ervaringen	opdoen	met	breuken,	verhoudingen	en	procenten.	We	stellen	daarom	wel	aspecten	
van	breuken,	verhoudingen	en	procenten	aan	de	orde,	maar	slechts	vanaf	een	bepaald	reken-
niveau.	Op	basis	van	dezelfde	ervaring	laten	we	ook	onderwerpen	als	schattend	rekenen,	het	
gebruik	van	een	zakrekenmachine	en	meetkunde	buiten	beschouwing.	Deze	drie	onderdelen	
krijgen	niet	of	nauwelijks	aandacht	in	het	speciaal	onderwijs.

Kerndoelen die in het domein van de rekenpeiling zijn opgenomen

Domeinen van de kerndoelen Onderwerp van de rekenpeiling in het speciaal onderwijs

A Vaardigheden 	Met	uitzondering	van	het	schattend	rekenen	en	het	gebruik	van	een	

zakrekenmachine	wordt	dit	domein	van	de	kerndoelen	door	de	domeinbeschrijving	

inhoudelijk	wel	gedekt.	Het	specifieke	hoofdrekenaspect	wordt	alleen	voorgelegd	aan	

leerlingen	op	het	niveau	van	jaargroep	6	of	hoger	–	de	zogenoemde	sbo*-leerlingen.

B	 Cijferen	 	Dit	domein	van	de	kerndoelen	wordt	met	de	onderwerpen	Optellen en aftrekken: 

bewerkingen en Vermenigvuldigen en delen: bewerkingen	gedekt.

C	 Verhoudingen	en	procenten	 Enkele	elementaire	aspecten	van	de	leerinhouden	van	dit	domein	zijn	samen	met

D	 Breuken	en	decimale	breuken	 	breuken	in	de	peiling	opgenomen,	maar	alleen	voorgelegd	aan	de	sbo*-leerlingen	die	

minstens	op	het	vaardigheidsniveau	van	jaargroep	6	rekenen.

E	 Meten	 	Dit	domein	is	volledig	vertegenwoordigd	in	de	domeinbeschrijving	van	de	reken-

peiling.

F	 Meetkunde	 	Enkele	aspecten	van	dit	domein	komen	bij	het	onderwerp	Meten	aan	de	orde,	maar	

over	dit	domein	kan	niet	afzonderlijk	worden	gerapporteerd.
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2	 Het	peilingsonderzoek

2.1 De peilingsinstrumenten

De aanbodvragenlijst

Gegevens	over	het	onderwijsaanbod	voor	rekenen-wiskunde	in	het	sbo	zijn	geïnventariseerd	
met	behulp	van	een	schriftelijke	aanbodvragenlijst.	De	vragenlijst	is	in	het	sbo	voorgelegd	aan	
leraren	van	groepen	met	leerlingen	die	aan	het	onderzoek	deelnamen,	dat	zijn	de	groepen	met	
minstens	vijf	leerlingen	uit	de	leeftijdscategorie	11/12	jaar	of	ouder.	De	lijst	bevat	vragen	over:
•		de	methode	en	aanvullende	lesmaterialen;
•		de	aandacht	voor	verschillende	algoritmes	voor	bewerkingen;
•		zorgverbreding	en	remediëring;
•		de	inzet	van	de	zakrekenmachine;
•		de	aandacht	voor	aspecten	van	hoofdrekenen	en	schattend	rekenen.
In	hoofdstuk	3	beschrijven	we	de	resultaten	van	deze	aanbodinventarisatie.

De toetsen

Het	is	bekend	dat	de	spreiding	in	vaardigheidsniveau	binnen	leeftijdsgroepen	in	het	sbo	erg	
groot	is.	Dat	betekent	dat	we	binnen	de	doelgroep	van	het	onderzoek	–	11/12-jarige	en	oudere	
sbo-leerlingen	–	vrijwel	alle	jaargroepniveaus	van	het	basisonderwijs	mogen	verwachten.	
Afhankelijk	van	het	onderwerp	zijn	er	daarom	toetsen	samengesteld	op	verschillende	niveaus	
van	vaardigheid,	daarbij	refererend	aan	jaargroepniveaus	in	het	basisonderwijs.	Voor	zes	van	de	
elf	onderwerpen	zijn	toetsen	samengesteld	die	de	volledige	breedte	van	de	jaargroepniveaus	4	
tot	en	met	7	dekken.	Twee	toetsen	uit	het	domein	Vermenigvuldigen en delen	zijn	niet	
voorgelegd	aan	sbo-leerlingen	op	niveau	jaargroep	4	en	de	beide	hoofdrekentoetsen	en	de	toets	
breuken,	verhoudingen	en	procenten	zijn	alleen	voorgelegd	aan	leerlingen	waarvan	het	reken-
niveau	volgens	de	leraar	zou	corresponderen	met	dat	van	jaargroep	6	en	7	in	het	basisonderwijs.	

De	belangrijkste	aspecten	van	het	peilingsonderzoek	voor	
rekenvaardigheid	worden	in	dit	hoofdstuk	beschreven.	Dat	zijn	de	
verschillende	peilingsinstrumenten,	zoals	vragenlijst	en	toetsen,	de	
steekproef	van	scholen	en	leerlingen	en	de	wijze	waarop	het	
onderzoek	is	uitgevoerd.	We	besluiten	het	hoofdstuk	met	een	
beschrijving	van	de	kwalitatieve	eigenschappen	van	de	vaardigheids-
schalen	en	met	een	toelichting	op	de	in	de	rapportage	gebruikte	
afbeeldingen.
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Overzicht van onderwerpen met vaardigheidsniveaus, waarvoor rekentoetsen zijn samengesteld

Dat	betekent	dat	alleen	van	de	zes	onderwerpen	waarbij	alle	jaargroepniveaus	zijn	betrokken	
een	totaalbeeld	kan	worden	geschetst	van	de	rekenvaardigheid	van	sbo-leerlingen	en	dat	de	
beschrijving	van	vaardigheden	bij	de	andere	onderwerpen	slechts	betrekking	hebben	op	een	
deel	van	de	sbo-populatie.

De	toetsen	bestaan	voor	een	belangrijk	deel	uit	opgaven	die	in	voorafgaande	jaren	ook	zijn	
gebruikt	in	het	proefonderzoek	voor	de	ontwikkeling	van	een	nieuw	leerlingvolgsysteem	voor	
rekenen-wiskunde.	Dat	betekent	dat	we	voor	het	referentie-onderzoek	in	het	reguliere	basis-
onderwijs	gebruik	kunnen	maken	van	de	beschikbare	gegevens	en	anders	dan	gebruikelijk	
daarvoor	geen	afzonderlijk	onderzoek	in	het	basisonderwijs	hebben	uitgevoerd.

De leerlingenlijst

Met	de	leerlingenlijst	zijn	achtergrondkenmerken	van	de	leerlingen	opgevraagd.	Deze	gegevens	
worden	gebruikt	voor	de	analyses	van	verschillen	tussen	leerlingen.	Voor	sbo-leerlingen	betreft	
dat	gegevens	over	geslacht,	leeftijd,	herkomst,	thuistaal	en	doorstroomkenmerk	van	de	
leerlingen.	Om	toetsen	aan	leerlingen	te	kunnen	toewijzen	overeenkomstig	hun	vaardigheids-
niveau	is	de	leraar	vóór	aan	het	onderzoek	gevraagd	een	indicatie	te	geven	van	het	rekenniveau	
van	de	leerlingen,	uitgedrukt	in	jaargroepniveau	basisonderwijs	op	basis	van	toetsresultaten	
en/of	het	deel	uit	de	rekenmethode	dat	aan	de	leerling	is	toegewezen.

2.2 De steekproef van sbo-scholen en -leerlingen

Voor	het	sbo	was	de	steekproefomvang	begroot	op	±	40	scholen.	Voor	deze	steekproeftrekking	is	
gebruikgemaakt	van	het	CIF-bestand	met	in	totaal	390	sbo-scholen.	Sbo-scholen	zijn	vervolgens	
op	postcode	gesorteerd	waarna	scholen	op	volgorde	de	selectiecodes	1	tot	en	met	4	zijn	
toegekend.	In	eerste	instantie	zijn	de	scholen	met	selectiecode	3	(96	scholen)	aangeschreven.	
Omdat	daaruit	slechts	15	scholen	bereid	waren	tot	deelname	aan	het	onderzoek	zijn	vervolgens	
ook	de	scholen	met	selectiecode	4	aangeschreven.	Deze	procedure	garandeert	in	principe	een	
evenredige	geografische	spreiding.

Domeinen Schaal Onderwerpen Jaargroepniveaus

Gehele	getallen	 1	 Getallen	en	getalrelaties	 4,	5,	6,	7

Optellen	en	aftrekken	 2	 Basisautomatismen	(BA)	 4,	5,	6,	7

	 	 3	 Hoofdrekenen	(HR)	 6,	7

	 	 4	 Bewerkingen	(BeW)	 4,	5,	6,	7

Vermenigvuldigen	en	delen	 5	 Basisautomatismen	(BA)	 5,	6,	7

	 	 6	 Hoofdrekenen	(HR)	 6,	7

	 	 7	 Bewerkingen	(BeW)	 5,	6,	7

Meten	en	Meetkunde	 8	 Meten	 4,	5,	6,	7

	 	 9	 Tijd	 4,	5,	6,	7

	 	 10	 Geld	 4,	5,	6,	7

Breuken,	verhoudingen	en	procenten	 11	 Rekenen	plus	 6,	7
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Uiteindelijk	hebben	34	sbo-scholen	aan	het	onderzoek	deelgenomen,	waarvan	11	scholen	uit	
regio	West	(Noord-	en	Zuid-Holland),	12	scholen	uit	de	regio	Zuid	(Zeeland,	Noord-Brabant	en	
Limburg),	9	scholen	uit	de	regio	Oost	(Utrecht,	Gelderland	en	Overijssel)	en	2	scholen	uit	de	
regio	Noord	(Groningen,	Friesland	en	Drenthe).	Er	hebben	in	totaal	1535	sbo-leerlingen	aan	het	
peilingsonderzoek	meegedaan.	Onderstaande	tabel	geeft	een	overzicht	van	de	verdeling	van	
deze	leerlingen	op	een	aantal	kenmerken.

Steekproef van deelnemende sbo-scholen naar regio

De samenstelling van de steekproef van leerlingen* (N= 1535) 

    

Voor	de	vergelijking	van	de	resultaten	van	sbo-leerlingen	met	leerlingen	in	het	reguliere	
basisonderwijs	is	gebruikgemaakt	van	de	gegevens	die	eerder	zijn	verzameld	bij	de	peilings-
onderzoeken	voor	medio	en	einde	basisonderwijs	en	bij	de	gelijktijdig	uitgevoerde	proef-
onderzoeken	voor	het	Cito-leerlingvolgsysteem	rekenen-wiskunde.

Om	ervoor	te	zorgen	dat	de	toetsen	zouden	aansluiten	bij	de	vaardigheidsniveau	van	de	
leerlingen	hebben	we	de	leraren	gevraagd	hoeveel	leerlingen	in	hun	groep	rekenden	op	het	

Regio Provincies Postcode Omvang steekproef Respons positief Percentage

A	 Noord-	en	Zuid-Holland	 10	t/m	33	 		80	 11	 14

B	 Zeeland,	Noord-Brabant,	Limburg	 43	t/m	64	 		43	 12	 28

C	 Utrecht,	Gelderland,	Overijssel	 34	t/m	42	en	 		55	 		9	 16

	 	 	 65	t/m	82

D	 Groningen,	Friesland,	Drenthe	 78,	79	en		 		17	 		2	 12

	 	 	 83	t/m	99

	 Totaal	 	 195	 34	 18

  % leerlingen

Geslacht

•	 jongens	 61,4

•	meisjes	 38,3

Leeftijd

• <=			12	jaar	 56,4

•	>	12	jaar	 43,2

Herkomst 1.90 leerlingen

•	Nederland	 83,7

•	Turkije	 4,2

•	Marokko,	Tunesië	 3,8

•	Griekenland,	Joegoslavië	 0,8

•	Spanje,	Italië,	Portugal	 0,5

•	Suriname,	Nederlandse	Antillen,	Aruba	 4,0

•	Overig	 2,8

  % leerlingen

Doorstroomkenmerk

•	Blijft	in	sbo	 32,3

•	BB	 54,6

•	KB	 3,3

•	GTL	/	HAVO	 1,5

Opgegeven rekenniveau

•	 Jaargroep	3	 0,2

•	 Jaargroep	4	 11,3

•	 Jaargroep	5	 34,2

•	 Jaargroep	6	 34,3

•	 Jaargroep	7	 15,8

•	 Jaargroep	8	 2,5

*  Het aantal leerlingen per groep per variabele varieert 

enigszins door ontbrekende gegevens
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niveau	van	jaargroep	4,	5,	6	of	hoger	van	het	reguliere	basisonderwijs.	Voor	deze	indicaties	
konden	de	leraren	gebruikmaken	van	het	niveau	van	de	rekenboekjes	waarin	de	leerlingen	
werkten	of	van	de	resultaten	van	leerlingen	op	een	leerlingvolgsysteem.	De	volgende	tabel	
geeft	een	overzicht	van	de	verdeling	naar	jaargroepniveaus	van	de	deelnemende	sbo-leerlingen.

Opgegeven rekenniveaus van sbo-leerlingen, verdeeld naar geslacht en leeftijd

2.3 De uitvoering van het onderzoek

Zowel	in	het	sbo	als	in	het	basisonderwijs	is	het	onderzoek	uitgevoerd	door	vooraf	geïnstrueerde	
toetsleiders.	De	toetsleiders	bezochten	meestal	gedurende	een	ochtend	een	groep	voor	de	
afname	van	de	toetsen.	Nadat	de	toetsleider	zichzelf	en	het	onderzoek	kort	had	geïntroduceerd,	
kreeg elke leerling een mapje met daarin de rekentoetsen van het door de groepsleraar 
geïndiceerde	niveau.	
Op	alle	niveaus	maakten	de	leerlingen	een	toets	basisautomatismen	en	drie	schriftelijke	toetsen,	
waaronder	meestal	één	hoofdrekentoets.	

De	toets	basisautomatismen	werd	afgenomen	in	de	vorm	van	een	aangepast	rekendictee.	
Normaal	leest	de	toetsleider	de	opgaven	twee	keer	voor	en	krijgen	de	leerlingen	vijf	seconden	
antwoordtijd.	Omdat	de	leerlingen	in	een	groep	veelal	opgaven	van	verschillende	niveaus	maken,	
konden	de	opgaven	niet	hardop	worden	voorgelezen.	Er	is	daarom	voor	deze	toetsen	een	apart	
boekje	gemaakt	op	A6-formaat	met	per	bladzijde	één	opgave.	De	leerkracht	noemde	daarom	
alleen	het	nummer	van	de	opgave.	Vervolgens	kregen	de	leerlingen	acht	seconden	antwoordtijd,	
gebaseerd	op	drie	seconden	leestijd	en	vijf	seconden	antwoordtijd.	Deze	toetsen	bestonden	in	
totaal	uit	16	opgaven,	zodat	het	korte	toetsjes	waren	die	maar	een	paar	minuten	duurden.

Voor	de	meeste	leerlingen	was	een	van	de	drie	schriftelijke	toetsen	een	hoofdrekentoets,	dat	wil	
zeggen	dat	de	opgaven	‘uit	het	hoofd’	opgelost	moesten	worden.	De	hoofdrekentoetsen	waren	
gemakkelijk	te	herkennen	omdat	ze	op	lichtgeel	papier	waren	gedrukt.	De	toetsleiders	werden	
geïnstrueerd	om	de	leerlingen	erop	te	wijzen	dat	ze	bij	deze	toetsen	dus	geen	uitrekenpapier	
mochten	gebruiken.

Alle	andere	schriftelijke	toetsen	waren	op	wit	papier	afgedrukt	en	de	toetsleider	was	met	nadruk	
geïnstrueerd	de	leerlingen	er	duidelijk	op	te	wijzen	dat	zij	deze	opgaven	juist	wel	in	het	boekje	
mochten	uitrekenen.	Dat	dat	zelfs	belangrijk	was	wanneer	we	later	nog	zouden	willen	nagaan	
welke	oplossingsstrategieën	de	leerlingen	zoal	gebruikten.	Elke	toets	bestond	uit	20	opgaven.

De	afnameduur	van	een	toets	was	ongeveer	30	minuten	tot	een	maximum	van	40	minuten.	
Omdat	het	in	het	sbo	niet	altijd	mogelijk	of	wenselijk	is	alle	toetsen	op	één	ochtend	af	te	
nemen,	kon	de	afname	in	een	groep	op	verzoek	van	en	in	overleg	met	de	groepsleraar	ook	over	

Opgegeven rekenniveau Jaargroep 4 Jaargroep 5 Jaargroep 6 Jaargroepen 7 en 8

geslacht

jongens 9 31 36 23

meisjes 15 40 32 11

leeftijd

<=			12	jaar	 15	 38	 34	 11

>	12	jaar	 7	 29	 35	 28
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twee	ochtenden	verspreid	worden,	waarbij	de	toetsleider	afwisselend	op	twee	ochtenden	voor	
en	na	de	pauze	in	verschillende	groepen	de	toetsen	afnam.	

De	toetsleider	gaf	vóór	de	eerste	toetsafname	een	klassikale	instructie	aan	de	hand	van	een	
drietal	voorbeeldopgaven	die	voor	alle	niveaus	dezelfde	was.	

2.4 De analyse van de resultaten

Voor	elf	onderwerpen	uit	het	peilingsonderzoek	zijn	op	basis	van	de	gegevensbestanden	uit	het	
PPON-onderzoek	van	mei/juni	2005	in	het	sbo	en	in	het	basisonderwijs	psychometrische	analyses	
uitgevoerd	met	behulp	van	OPLM	(Verhelst,	Glas	en	Verstralen,	1993).	De	OPLM-analyses	hebben	
geresulteerd	in	elf	vaardigheidsschalen,	een	voor	elk	onderwerp.	De	zogenoemde	kalibratie	van	
een	opgavenverzameling	om	er	een	vaardigheidsschaal	van	te	maken	is	vaak	een	omvangrijk	
werk.	Het	is	hier	niet	de	plaats	om	daar	uitvoerig	op	in	te	gaan.	We	volstaan	dan	ook	met	de	
verwijzing	naar	het	interne	projectmemo	‘Kwaliteitscontrole	van	PPON-schalen’	waarin	Verhelst	
een	aantal	procedures	bijeenzet	die	een	rol	kunnen	spelen	bij	de	kalibratie	van	de	opgaven	voor	
een	vaardigheidsschaal.	
Per	onderwerp	zijn	vervolgens	additionele	analyses	uitgevoerd	om	het	effect	van	de	leeftijd	en	
het	geslacht	van	de	leerlingen	op	hun	leerresultaten	te	schatten.	

2.5 De schatting van de ontwikkelingsperspectieven van sbo-leerlingen

Het	eerste	onderzoek	naar	de	kwaliteit	van	het	speciaal	basisonderwijs	in	de	nieuwe	onderwijs-
context	(Inspectie	van	het	onderwijs,	2002)	bracht	twee	knelpunten	aan	het	licht.	 
Teveel	sbo-scholen	gebruikten	oudere	rekenmethoden	aangevuld	met	zelf	samengestelde	
pakketten,	waardoor	ze	moeilijk	een	doorgaande	lijn	in	de	leerstof	–	conform	de	kerndoelen	–	
konden	garanderen.	Het	hoofdprobleem	was	dat	teveel	scholen	(door	tekortkomingen	op	het	
niveau	van	het	schoolbeleid)	de	gegevens	over	de	voortgang	van	de	leerlingen	misten	die	nodig	
zijn	om,	wat	betreft	de	leerlingenzorg,	planningsgericht	te	kunnen	werken.
De	doorlichting	van	het	aanbod	en	de	praktijk	van	alle	sbo-scholen	in	de	loop	van	2005	en	2006	
(Inspectie	van	het	onderwijs,	2007)	heeft	uitgewezen	dat	nog	ruim	50%	van	de	sbo-scholen	
(zeer)	ernstige	problemen	heeft	met	bevorderen	van	de	continue	ontwikkeling	van	hun	
(kwetsbare)	leerlingen.	Veel	scholen	hadden	geen	ontwikkelingsperspectief	voor	hun	leerlingen	
geformuleerd.	Ze	konden	hierdoor	onvoldoende	zichtbaar	maken	en	dus	verantwoorden	welke	
resultaten	ze	bereikten,	laat	staan	gemaakte	keuzen	met	betrekking	tot	geschikte	tussendoelen	
en	passende	leerstofinhouden	en	-activiteiten	bijstellen.	

In	de	context	van	deze	ontwikkeling	in	het	sbo	zijn	de	resultaten	per	ontwerp	op	twee	niveaus	
inhoudelijk	geanalyseerd.	We	hebben	eerst	de	voortgang	van	de	percentiel	10-,	25-,	50-,	75-	en	
90-sbo-leerling	uiteengelegd	door	na	te	gaan	welke	typen	opgaven	deze	leerlingen	
achtereenvolgens	correct	leren	oplossen.	Voor	zover	dat	mogelijk	is,	hebben	we	daarna	het	
actuele	niveau	van	deze	leerlingen	nader	geanalyseerd.	We	hebben	hiertoe	geschikte	
voorbeeldopgaven	uit	de	laatste	peilingen	halverwege	en	eind	basisonderwijs	als	indicatoren	
gebruikt	(Kraemer	et.	al.,	2005;	Janssen	et.	al.,	2005)	en	de	beschikbare	tussendoelen	van	de	 
Tal-groepen	als	referentieniveaus	(Tal-team,	1999;	Van	der	Heuvel-Panhuizen	et.	al.,	2000	en	
2004;	Tal-team,	2006).	In	de	hierna	volgende	paragraaf	wordt	aangeven	hoe	de	resultaten	van	
deze	analyse	zijn	gerapporteerd.
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2.6 De rapportage van de resultaten

In	hoofdstuk	4	tot	en	met	7	beschrijven	we	per	onderwerp	de	resultaten	van	de	leerlingen.	
Aan	de	hand	van	een	reeks	voorbeeldopgaven	illustreren	we	voor	ieder	onderwerp	over	welke	
kennis	en	inzichten	leerlingen	beschikken.	We	maken	verschillen	tussen	groepen	leerlingen	
zichtbaar.	Deze	onderzoeksresultaten	worden	in	een	figuur	afgebeeld.	Enerzijds	wordt	de	figuur	
daardoor	complex,	anderzijds	illustreert	zo’n	afbeelding	de	samenhang	tussen	de	verschillende	
resultaten.	Een	voorbeeld	van	zo’n	figuur	staat	op	pagina	32	en	33.

De	afbeelding	bestaat	uit	een	brede	kolom	aan	de	linkerzijde	en	een	smallere	kolom	aan	de	
rechterzijde.	In	het	linker	gedeelte	staan	afgebeeld:
•		de	vaardigheidsschaal	met	de	posities	van	de	gemiddelde	leerling	in	diverse	groepen	op	deze	
schaal;

•	de	moeilijkheidsgraad	van	een	aantal	opgaven.
In	het	rechterdeel	van	de	afbeelding	staan	de	vaardigheidsverdelingen	van	een	aantal	groepen	
leerlingen.	In	dit	voorbeeld	zijn	de	vaardigheidsverdelingen	van	de	verschillende	jaargroepen	in	
het	basisonderwijs	afgebeeld.	De	diagrammen	in	de	hoofdstukken	4	tot	en	met	7	bevatten	ook	
de	vaardigheidsverdelingen	van	de	sbo-leerlingen	naar	leeftijd	(12	jaar	en	13	jaar)	en	naar	
geslacht	(jongens	en	meisjes).	

De vaardigheidsschaal

De	vaardigheidsschalen	zijn	geconstrueerd	met	behulp	van	een	zogenoemd	itemresponsmodel.	
De	aanname	is	dat	de	vaardigheid	zoals	die	op	de	schaal	wordt	weergegeven,	bij	benadering	
normaal	verdeeld	is	in	de	populatie.	De	maatverdeling	op	de	schaal	is	ter	vrije	keuze.	In	PPON	is	
ervoor	gekozen	om	het	landelijk	gemiddelde	van	de	leerlingen	eind	jaargroep	8	–	peiling	2004	–	
op	schaalwaarde	250	te	stellen	en	de	standaardafwijking	op	50.	De	vaardigheidsschaal	in	het	
voorbeeld	is	afgebeeld	tussen	de	vaardigheidsscores	50	en	350.	In	de	figuren	in	de	hoofdstukken	
4	tot	en	met	7	wordt	de	vaardigheidsschaal	afgebeeld	tussen	de	scores	0	en	300.	Rechts	in	de	
figuur	staan	de	vaardigheidsscores	vermeld,	oplopend	met	een	waarde	van	50.
Links	op	de	schaal	zijn	de	vaardigheidsniveaus	afgebeeld	van	de	gemiddelde	leerling	in	de	
verschillende	jaargroepen	van	het	basisonderwijs	en	van	de	sbo-leerlingen	die	aan	het	onderzoek	
hebben	meegedaan.	

De moeilijkheidsgraad van de opgaven

Een	bekende	manier	om	de	moeilijkheidsgraad	van	een	opgave	aan	te	geven,	is	de	zogenoemde	
p-waarde.	Een	p-waarde	van	0,80	betekent	dat	80%	van	de	leerlingen	die	opgave	correct	heeft	
beantwoord.	Een	opgave	met	een	p-waarde	van	0,50	is	moeilijker,	omdat	nu	slechts	de	helft	van	
de	leerlingen	de	opgave	juist	heeft	gemaakt.	
Een	opgave	is	echter	niet	voor	alle	leerlingen	even	moeilijk	te	maken.	Over	het	algemeen	zal	
gelden	dat	naarmate	een	leerling	een	onderwerp	beter	beheerst,	hij	of	zij	een	grotere	kans	heeft	
om	een	opgave	over	dat	onderwerp	goed	te	beantwoorden.	Die	relatie	wordt	voor	een	aantal	
opgaven	afgebeeld	in	de	linkerkolom	van	de	figuur	met	verticale	balkjes.	Het	verticale	balkje	
begint	op	het	punt	dat	de	kans	om	die	opgave	goed	te	maken	0,5	is.	Naarmate	een	opgave	
moeilijker	is,	zal	dat	beginpunt	steeds	hoger	op	de	schaal	komen	te	liggen.	De	opgaven	zijn	dus	
gerangschikt	naar	moeilijkheidsgraad.	Het	balkje	eindigt	op	het	punt	dat	de	kans	op	het	
correcte	antwoord	0,8	bedraagt.	Het	kleurverloop	in	het	balkje,	van	lichter	naar	donkerder,	
symboliseert	de	toename	in	de	kans	om	de	opgave	goed	te	maken.	
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Een voorbeeld
De vaardigheidsschaal bij het onderwerp 
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De bovengrns van het balkje geeft het niveau aan waarop 
leerlingen de opgave voor 80% goed maken. Leerlingen met 
deze of een hogere score beheersen deze opgave goed.
Leerlingen met vaardigheidscores binnen het bereik van het 
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14 opgaven afgebeeld. Deze opgaven zijn als voorbeeldopgaven 
in de balans opgenomen en worden meestal in de volgorde van 
moeilijkheidsgraad afgebeeld.

Afgebeeld is het vaardigheidsbereik van 50 tot 350

Deze balkjes verbeelden de vaardigheidsverdelingen van 
de verschillende groepen leerlingen. Met sterretjes wordt 
de gemiddelde vaardigheidscore in de groepen 
aangegeven, de punten verbeelden van onder naar boven 
de percentielscores 10, 25, 75 en 90 van een groep.

Onvoldoende

Matig

Goed

10

25

50

75

90

Beheersings-
niveau

Percentiel-
aanduidingen



33 Balans van het reken-wiskundeonderwijs in het speciaal basisonderwijs

Een voorbeeld
De vaardigheidsschaal bij het onderwerp 
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Balkjes illustreren de moeilijkheidsgraag van de opgaven.
De bovengrns van het balkje geeft het niveau aan waarop 
leerlingen de opgave voor 80% goed maken. Leerlingen met 
deze of een hogere score beheersen deze opgave goed.
Leerlingen met vaardigheidscores binnen het bereik van het 
balkje beheersen de opgave matig, uiteenlopend van redelijk 
goed in het donkere gebeid tot net voldoende in het meest 
lichte gebied.
De ondergrens van het balkje geeft het niveau aan waarop 
leerlingen de opgave voor 50% goed maken. Leerlingen met 
deze of een lagere score beheersen deze opgave onvoldoende.

Op deze vaardigheidschaal is de moeilijkheidsgraad van 
14 opgaven afgebeeld. Deze opgaven zijn als voorbeeldopgaven 
in de balans opgenomen en worden meestal in de volgorde van 
moeilijkheidsgraad afgebeeld.

Afgebeeld is het vaardigheidsbereik van 50 tot 350

Deze balkjes verbeelden de vaardigheidsverdelingen van 
de verschillende groepen leerlingen. Met sterretjes wordt 
de gemiddelde vaardigheidscore in de groepen 
aangegeven, de punten verbeelden van onder naar boven 
de percentielscores 10, 25, 75 en 90 van een groep.
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Aan	de	hand	van	het	balkje	onderscheiden	we	drie	niveaus	in	de	beheersing	van	een	opgave,	
zoals	ook	de	legenda	laat	zien:
•		We	spreken	van	goede	beheersing	wanneer	de	kans	op	een	goed	antwoord	groter	is	dan	0,8.	
De	leerling	heeft	dan	een	vaardigheidsscore	die	hoger	ligt	dan	de	bovenkant	van	het	balkje.	

•		Wanneer	de	kans	op	een	goed	antwoord	tussen	0,5	en	0,8	ligt,	spreken	we	van	een	matige 
beheersing.	Dit	gebied	op	de	vaardigheidsschaal	komt	dus	overeen	met	de	positie	van	het	
balkje	op	de	vaardigheidsschaal.

•		We	spreken	van	onvoldoende beheersing van een opgave wanneer de kans op een goed 
antwoord	kleiner	is	dan	0,5.	De	vaardigheidsscore	van	de	leerling	ligt	dan	beneden	het	
beginpunt	van	het	balkje.

Laten	we	ter	verdere	illustratie	opgave	8	nemen.	Leerlingen	met	vaardigheidsscore	van	150	
hebben	een	kans	van	ongeveer	0.5	om	die	opgave	goed	te	maken.	Leerlingen	met	een	lagere	
vaardigheids	score	beheersen	opgave	8	dus	onvoldoende.	Als	we	nu	naar	de	groepsreferenties	
kijken,	dan	zien	we	dat	de	gemiddelde	sbo-leerling	in	dit	geval	een	vaardigheidsscore	heeft	die	
hoger	is	dan	150.	Daaruit	kunnen	we	concluderen	dat	de	gemiddelde	sbo-leerling	deze	opgave	
nog	net	in	voldoende	mate	beheerst.	Dat	betekent	dat	als	de	gemiddelde	sbo-leerling	tien	van	
deze	opgaven	zou	maken,	er	gemiddeld	iets	meer	dan	de	helft	goed	worden	gemaakt.	
Leerlingen	met	vaardigheidsscore	200	hebben	een	kans	van	0,8	om	opgave	8	goed	te	maken.	
Leerlingen	met	deze	of	een	hogere	vaardigheidsscore	beheersen	deze	opgave	dus	goed.	Zij	zullen	
gemiddeld	minder	dan	twee	op	de	tien	soortgelijke	opgaven	fout	maken.	Uit	de	groeps	referenties	
kunnen	we	weer	afleiden	dat	de	bovengemiddelde	leerling	in	jaargroep	6	een	vergelijkbare	of	
hogere	vaardigheidsscore	heeft	en	opgave	8	dus	goed	beheerst.	

De	afgebeelde	opgaven	vormen	een	selectie	van	alle	opgaven	op	de	schaal	en	zijn	met	zorg	
gekozen.	Zij	vormen	enerzijds	een	goede	afspiegeling	van	de	inhoudelijke	aspecten	die	met	de	
opgaven	worden	gemeten.	Anderzijds	bestrijken	zij	een	groot	bereik	van	de	vaardigheidsschaal,	
dat	wil	zeggen	dat	zij	een	goed	beeld	geven	van	de	spreiding	van	de	moeilijkheidsgraad	van	de	
opgaven	over	de	gehele	schaal.	

De vaardigheidsverdelingen van groepen leerlingen

In	het	rechter	gedeelte	van	de	figuur	zijn	de	vaardigheidsverdelingen	van	verschillende	groepen	
leerlingen	afgebeeld.	In	deze	figuur	betreft	het	de	vaardigheidsverdeling	in	de	verschillende	
jaargroepen	van	het	basisonderwijs.	
We	onderscheiden	voor	iedere	groep	vijf	percentielpunten	op	de	vaardigheidsschaal.	
De	gemiddelde	vaardigheidsscore	van	een	groep	(percentiel	50)	is	met	een	wit	sterretje	
aangeduid.	De	donkere	punten	verbeelden	van	onder	naar	boven	de	percentielscore	10,	15,	75	
en	90.	We	kunnen	daar	nu	bijvoorbeeld	uit	afleiden	dat	percentielscore	75	in	het	sbo	vrijwel	
samenvalt	met	percentielscore	10	in	jaargroep	8	of	met	de	gemiddelde	score	in	jaargroep	6.	

2.7 Staalkaarten van ontwikkelingsperspectieven

In	Balans	31	van	het	reken-wiskundeonderwijs	halverwege	de	basisschool	4	(Kraemer	et.	al.,	2005)	
zijn	voor	het	eerst	voorbeeldopgaven	in	een	zogenoemd	leerlandschap	samengebracht.	
Deze	staalkaarten	geven	een	beeld	van	het	vorderingenniveau	van	de	gemiddelde	leerling	en	de	
percentiel 90-leerling in het domein van de Getallen en de bewerkingen en van wat leerlingen die 
dit	niveau	hebben	bereikt	in	de	eerstvolgende	onderwijsperiode	kunnen	leren	op	basis	van	wat	ze	
halverwege	de	basisschool	al	weten	en	kunnen.
Het	begrip	leerlandschap is ontleend aan het Landscape of learning	dat	Fosnot	en	Dolk	(2001a;	
2001b;	2002)	hebben	geconstrueerd	om	de	‘grote’	ideeën,	strategieën	en	modellen	in	kaart	te	
brengen	die	kinderen	ontwikkelen	en	leren	gebruiken	bij	de	reconstructie	van	het	systeem	van	
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gehele	getallen	en	het	leren	optellen,	aftrekken,	vermenigvuldigen	en	delen	met	deze	getallen.	
Beschouwen	we	de	leerling	als	een	reiziger	door	het	leerlandschap	van	gecijferdheid	met	gehele	
getallen,	dan	liggen	de	schaalopgaven	die	goed	worden	beheerst	als	het	ware	achter	hem,	de	
opgaven	die	matig	worden	beheerst	in	de	directe	leeromgeving	en	de	opgaven	die	onvoldoende	
worden	beheerst	liggen	nog	in	het	verdere	verschiet.	

In	deze	rapportage	hebben	we	op	deze	manier	voorbeeldopgaven	van	alle	geconstrueerde	
schalen	in	drie	staalkaarten	afgedrukt.	Deze	kaarten	geven	de	ontwikkelingsperspectieven	van	
drie	groepen	12-jarige	sbo-leerlingen	weer:	leerlingen	die	op	percentiel	10	rekenen,	leerlingen	
die op het niveau van de gemiddelde leerling opereren en leerlingen die het niveau van de 
percentiel-90	leerlingen	hebben	bereikt.	Alle	afgebeelde	opgaven	liggen	in	de	zone	van	de	
naaste	ontwikkeling	van	deze	leerlingen.	Deze	opgaven	geven	aan	wat	ze,	op	grond	van	de	
LOVS-	en	PPON-gegevens,	in	de	eerste	komende	12	à	18	maanden	zouden	kunnen	leren.
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3	 	Het	onderwijs	aanbod	voor	
rekenen-wiskunde	in	het	sbo

Het	onderwijsaanbod	voor	rekenen-wiskunde	in	het	speciaal	basisonderwijs	is	geïnventariseerd	
met	een	schriftelijke	vragenlijst.	De	vragenlijst	is	voorgelegd	aan	leraren	van	groepen	die	aan	
het	onderzoek	meededen	en	betreft	dus	het	onderwijsaanbod	in	de	eindfase	van	het	speciaal	
basisonderwijs.	Van	33	scholen	kregen	we	in	totaal	105	beantwoorde	vragenlijsten	
teruggestuurd,	gemiddeld	dus	ongeveer	3	vragenlijsten	per	school.	Alhoewel	de	gegevens	
afkomstig	zijn	van	een	willekeurig	getrokken	steekproef	van	scholen	is	de	respons	toch	zo	
beperkt	dat	ons	enige	terughoudendheid	gepast	lijkt	omtrent	de	reikwijdte	van	de	bevindingen.

3.1 Het gebruik van rekenmethoden

Aan	de	leraren	is	gevraagd	aan	te	geven	welke	methode	zij	‘in	hoofdzaak’	gebruiken	voor	het	
reken-wiskundeonderwijs.	Wat	meteen	opvalt	is,	dat	het	gebruik	van	reken-wiskundemethoden	
binnen	de	scholen	nagenoeg	uniform	is.	Binnen	een	school	gebruiken,	op	een	enkele	uitzondering	
na,	alle	groepen	met	leerlingen	in	de	onderzoeksleeftijd	in	hoofdzaak	dezelfde	methode	voor	het	
reken-wiskundeonderwijs.	Het	aantal	methoden	dat	de	leraren	opgeven	is	vrij	beperkt	en	het	
betreft	vrijwel	zonder	uitzondering	methoden	die	voor	het	reguliere	basisonderwijs	zijn	
ontwikkeld.	Slechts	twee	leraren	noemen	Maatwerk,	een	remediërend	reken-wiskunde-
programma.	De	meeste	scholen	en	leraren	in	het	speciaal	basisonderwijs	gebruiken	de	methode	
Wis en Reken	terwijl	we	eerder	constateerden	dat	deze	methode	in	het	basisonderwijs	nauwelijks	
wordt	genoemd.	De	methoden	Pluspunt en Wereld in getallen,	de	twee	meest	gebruikte	methoden	
in	het	reguliere	basisonderwijs,	zijn	in	het	speciaal	basisonderwijs	duidelijk	minder	in	gebruik.

Het gebruik van rekenmethoden in het speciaal basisonderwijs

Leraren	van	leerlingen	die	aan	het	onderzoek	hebben	deelgenomen,	
hebben	een	aanbodvragenlijst	ingevuld.	Deze	vragenlijst	betrof	het	
gebruik	van	rekenmethoden	en	aanvullend	leermateriaal,	de	
onderwijstijd,	de	werkwijze	bij	de	vier	hoofdbewerkingen,	aspecten	
van	zorgverbreding	en	remediëring,	de	inzet	van	de	zakrekenmachine	
en	de	aandacht	voor	het	hoofdrekenen	en	het	schattend	rekenen.

Reken-wiskundemethode scholen groepen

Aantal % Aantal %

Wis	en	Reken	(Bekadidact)

Pluspunt	Nieuw	(Malmberg)

Wereld	in	Getallen	3	(Malmberg)

Alles	Telt	(ThiemeMeulenhoff)

Maatwerk	rekenen	(Malmberg)

19

6

4

4

2

58

18

12

12

6

65

19

8

11

2

62

18

8

10

2

Totaal 35 106 105 100
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Slechts	13%	van	de	leraren	heeft	aangegeven	dat	alle	leerlingen	in	zijn	of	haar	groep	in	hetzelfde	
rekenboek	werken	en	dat	is	natuurlijk	niet	verwonderlijk	gezien	de	heterogeniteit	van	de	groepen	
qua	rekenvaardigheidsniveau	zoals	we	dat	in	het	vorige	hoofdstuk	beschreven.	Meestal	werken	
de	leerlingen	binnen	een	groep	in	drie	of	meer	verschillende	deeltjes	van	een	rekenmethode.	
66%	van	de	leraren	geeft	aan	dat	zij	naast	de	hoofdmethode	gebruikmaken	van	aanvullend	
leermateriaal.	De	diversiteit	aan	leermaterialen	die	genoemd	worden	is	groot.	In	totaal	noemen	
leraren	42	verschillende	uitgaven	maar	slechts	twee	uitgaven	worden	door	meer	dan	vijf	leraren	
genoemd,	namelijk	Remelka door 19 leraren en Maatwerk rekenen	door	17	leraren.	
Daarnaast	noemen	leraren	24	verschillende	computerprogramma’s	(vaak	onderdelen	van	een	
programmareeks) en ook daarvan worden de meeste programma’s door minder dan 5 leraren 
genoemd.	Uitzonderingen	zijn	Maatwerk rekenen	en	uitgaven	van	Ambrasoft,	met	name	
Rekensom en Tafeltotaal.

3.2 Tijd en organisatie

Gemiddeld	wordt	er	volgens	opgave	van	de	leraren	270	minuten	(4V uur) per week aan rekenen-
wiskunde	besteed.	De	minimum	opgegeven	lestijd	per	week	is	3	uur,	de	maximum	opgegeven	
lestijd	is	9	uur	per	week.	Dit	laatste	betreft	met	name	een	school	waar	in	alle	groepen	meer	dan	
5	uur	per	week	aan	rekenen	wordt	besteed.	Voor	de	andere	scholen	geldt	dat	het	maximum	
opgegeven	aantal	lesuren	per	week	5	bedraagt.	Vergeleken	met	de	bovenbouw	van	het	reguliere	
basisonderwijs	wordt	er	in	het	speciaal	basisonderwijs	gemiddeld	een	half	uur	per	week	minder	
aan	rekenen-wiskunde	besteed.	
Wanneer de leraren wordt gevraagd de organisatievorm van het reken-wiskundeonderwijs te 
typeren	dan	kiest	78%	van	de	leraren	voor	een	organisatie	waarbij	de	instructie	per	niveau-	of	
tempogroep	wordt	gegeven	met	eventueel	verdere	differentiatie	bij	de	verwerking	van	de	
oefenstof.	14%	van	de	leraren	geeft	aan	wel	te	differentiëren	waar	het	de	verwerking	van	de	
oefenstof	betreft,	maar	de	instructie	is	in	het	algemeen	voor	alle	leerlingen	gelijk.	

De	vraag	of	de	school	een	interne	begeleider/rekenspecialist	heeft	(anders	dan	een	remedial	
teacher)	die	speciaal	belast	is	met	de	uitvoering	van	de	zorgverbreding	voor	rekenen-wiskunde	
wordt	door	38%	van	de	leraren	positief	beantwoord	en	door	57%	van	de	leraren	negatief.	
Op	30%	van	de	scholen	wordt	deze	vraag	door	alle	leraren	positief	beantwoord,	op	42%	van	de	
scholen	negatief	en	op	28%	van	de	scholen	werd	de	vraag	door	leraren	deels	positief	en	deels	
negatief	beantwoord.	
23%	van	de	leraren	heeft	aangegeven	dat	leerlingen	uit	de	eigen	groep	extra	hulp	krijgen	van	
een	remedial	teacher.	Meestal	betreft	het	dan	één	leerling	uit	de	groep	in	een	frequentie	van	
gemiddeld	één	keer	per	week.	

3.3 Over hoofdrekenen en schattend rekenen

Alle	leraren	geven	aan	dat	zij	de	oefenstof	voor	het	hoofdrekenen	ontlenen	aan	de	eigen	
rekenmethode.	Zo’n	20%	van	de	leraren	geven	aan	dat	zij	daarnaast	oefenstof	ontlenen	aan	
specifiek	hoofdrekenmateriaal	of	gebruik	maken	van	computerprogramma’s	voor	
hoofdrekenen.	Ongeveer	een	derde	van	de	leraren	besteedt	vrijwel	dagelijks	aandacht	aan	
hoofdrekenen	of	schattend	rekenen,	terwijl	50%	van	de	leraren	zeggen	een	of	twee	keer	per	
week	hoofdrekenen	en	schattend	rekenen	te	oefenen,	en	dan	meestal	10	à	15	minuten	per	keer.	

We	hebben	de	leraren	enkele	aspecten	van	het	hoofdrekenen	en	schattend	rekenen	voorgelegd	
met	de	vraag	aan	te	geven	of	zij	daaraan	regelmatig	tot	vaak	(minstens	een	keer	per	14	dagen),	
soms	(1	keer	per	maand)	of	vrijwel	nooit	aandacht	besteden.	Er	blijkt	dan	de	meeste	aandacht	te	
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zijn	voor	de	basisvaardigheden	bij	de	vier	hoofdbewerkingen	waarvan	meer	dan	80%	van	de	
leraren	zegt	daar	minstens	elke	veertien	dagen	–	meestal	echter	wekelijks	–	aandacht	aan	te	
besteden.	77%	van	de	leraren	oefent	de	basisvaardigheden	voor	optellen	en	aftrekken	bij	alle	
leerlingen	in	de	groep,	11%	alleen	bij	sommige	leerlingen,	terwijl	50%	de	basisvaardigheden	
voor	vermenigvuldigen	en	delen	bij	alle	leerlingen	oefent	en	36%	ditzelfde	doet	bij	een	deel	van	
de	leerlingen.	
Ongeveer	drie	kwart	van	de	leraren	besteedt	regelmatig	tot	vaak	aandacht	aan	het	zoeken	en	
hanteren	van	handige	oplossingsstrategieën	en	aan	het	laten	hanteren	van	meerdere	
oplossingsstrategieën	voor	eenzelfde	type	opgave.	De	helft	van	de	leraren	zegt	dat	zij	dit	
oefenen	bij	alle	leerlingen,	ongeveer	een	derde	bij	sommige	leerlingen.	

Er	is	toch	duidelijk	minder	aandacht	voor	aspecten	van	schattend	rekenen.	Iets	minder	dan	50%	
van	de	leraren	besteedt	regelmatig	tot	vaak	aandacht	aan	het	via	schatting	globaal	bepalen	van	
de	uitkomst	van	een	berekening	of	het	passend	leren	omgaan	met	benaderingen.	40%	van	de	
leraren	zegt	daarbij	dan	alle	leerlingen	te	betrekken,	terwijl	een	even	groot	percentage	dit	
alleen	oefent	bij	sommige	leerlingen.	
Ten	slotte	blijkt	dat	men	weinig	of	geen	aandacht	geeft	aan	basisvaardigheden	met	betrekking	
tot	breuksommen,	procentopgaven	of	opgaven	met	kommagetallen.	En	voor	zover	leraren	dat	
doen,	blijft	dat	vrijwel	altijd	beperkt	tot	sommige	leerlingen	in	de	groep.

Hoofdrekenaspecten Regelmatig Soms (bijna)

 tot vaak  nooit

Basisvaardigheden	bij	het	optellen	en	aftrekken 

(vb:	74	–	28	is	...	54	min	8	of	78	+	34	is	78	en	30	en	4	is	108	en	4)	 94	 2	 1

Basisvaardigheden	bij	het	vermenigvuldigen	en	delen. 

(vb:	7	x	42	is	7	x	40	en	14	of	1200	:	40	is	...	120	:	4	is	30)	 81	 10	 6

Het	zoeken	en	hanteren	van	handige	oplossingsstrategieën,	afhankelijk	van	de	getallen.	

(vb:	69	+	28	is	70	en	28	min	1	of	7	x	39	is	7	x	40	min	7	of	21	x	25	is	5	x	100	en	25)	 77	 10	 6

Het	door	de	leerlingen	laten	hanteren	van	meerdere	oplossingsstrategieën	voor	eenzelfde	(type)	opgave.	 72	 23	 4

Het	via	schatting	komen	tot	het	betrekkelijk	globaal	bepalen	van	de	uitkomst	van	een	berekening.	

(vb:	28	x	82	is	ongeveer	30	x	80)	 46	 31	 16

Het	passend	omgaan	met	benaderingen,	afrondingen	en	schattingen	in	allerlei	min	of	meer	alledaagse

toepassingssituaties.	(vb:	6	x	€	8,95	is	ongeveer	6	x	€	9,-	of	€	4,95	+	€	7,90	+	€	12,50	is	iets	meer	dan	€	25,-)	 4	 36	 14

Basisvaardigheden	bij	breuksommen,	procentsommen	en	sommen	met	kommagetallen.	

(vb:	20%	van	400	is	1/5	deel	van	400	of	6/4	=	1,5	of	relaties	0,25	→ 1/4 → 25%) 25 15 35

Aandacht voor aspecten van hoofdrekenen (% leraren)
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3.4  Kolomsgewijs en/of cijferend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen 
en delen

In	de	kerndoelen	basisonderwijs	is	opgenomen	dat	leerlingen	de	bewerkingen	met	behulp	van	
standaardprocedures	of	varianten	daarvan	kunnen	uitvoeren	en	in	eenvoudige	situaties	kunnen	
toepassen.	Sbo-leraren	kunnen,	met	de	rekenboeken	die	ze	nu	gebruiken,	twee	
gestandaardiseerde	manieren	van	schriftelijk	rekenen	onderwijzen:
•		het	zogenoemde	kolomsgewijs	rekenen	met	hele	getallen:	tussen	streepjes/onder	elkaar,	van	
links	naar	rechts;

•		de	traditionele	algoritmen	met	cijfers:	onder	elkaar	rekenen,	van	rechts	naar	links.	
We	hebben	de	leraren	voor	elk	van	de	vier	hoofdbewerkingen	twee	werkwijzen	voorgelegd:	de	
kolomsgewijze	en	de	traditionele	werkwijze	en	deze	met	voorbeelden	geïllustreerd.	
Vervolgens	hebben	we	de	leraar	de	vraag	voorgelegd	of	zij	de	betreffende	bewerking	aan	geen	
enkele	leerling	uit	de	onderzoeksgroep	leren,	bijvoorbeeld	omdat	deze	nog	te	moeilijk	zou	zijn,	
alleen	aan	sommige	leerlingen	voorleggen	of	aan	alle	leerlingen.	

Voor	de	bewerkingen	Optellen en Aftrekken	vinden	we	een	min	of	meer	vergelijkbaar	antwoord-
patroon	voor	de	beide	algoritmen.	Elke	strategie	wordt	door	ongeveer	70%	van	de	leraren	
onderwezen,	maar	slechts	17%	respectievelijk	15%	van	de	leraren	onderwijst	beide	strategieën	
aan	alle	leerlingen	in	de	groep,	terwijl	nog	eens	zo’n	17%	respectievelijk	16%	van	de	leraren	de	
beide	strategieën	aan	sommige	leerlingen	onderwijst.	18%	tot	24%	van	de	leraren	maakt	een	
keuze	en	onderwijst	één	van	beide	algoritmen	aan	alle	of	sommige	leerlingen;	het	percentage	
leraren	dat	een	keuze	maakt	onderscheidt	zich	echter	niet	naar	type	algoritme.	Ten	slotte	zijn	er	
ook	leraren	die	een	van	de	twee	strategieën	aan	alle	leerlingen	onderwijzen	en	de	andere	
strategie	slechts	aan	sommige	leerlingen.	In	dat	geval	zijn	er	iets	meer	leraren	die	de	voorkeur	
geven	aan	de	kolomsgewijze	strategie.	

Voor Vermenigvuldigen	geldt	dat	beide	onderscheiden	strategieën	door	ongeveer	60%	van	de	
leraren	wordt	onderwezen,	maar	slechts	5%	van	de	leraren	onderwijst	beide	strategieën	aan	
alle	leerlingen	in	zijn	of	haar	groep.	Voor	het	overige	zijn	de	antwoordpatronen	van	leraren	
vergelijkbaar	met	die	bij	de	bewerkingen	optellen	en	aftrekken.	21%	van	de	leraren	kiest	voor	
uitsluitend	de	kolomsgewijze	strategie	hetzij	voor	alle,	hetzij	voor	sommige	leerlingen	en	
vergelijkbaar	kiest	26%	van	de	leraren	dan	voor	de	traditionele	benadering.	
Uiteindelijk	instrueert	16%	van	de	leraren	in	het	sbo	geen	van	beide	strategieën	aan	de	leerlingen.	

Het	traditionele	cijferalgoritme	voor	delen	wordt	in	het	speciaal	onderwijs	nog	door	30%	van	de	
leraren	onderwezen	maar	dan	meestal	toch	slechts	aan	sommige	leerlingen.	71%	van	de	leraren	
onderwijst	de	kolomsgewijze	strategie.	In	ongeveer	de	helft	van	de	groepen	wordt	aan	alle	

Optellen Aftrekken Vermenigvuldigen Delen

k c k c k. c k c

Onderwezen 74 73 68 73 59 64 71 30

Beide	strategieën	aan	alle	leerlingen

Beide	strategieën	aan	sommige	leerlingen

17

17

15

16

5

17

1

9

Alleen	deze	strategie	aan	alle	leerlingen	

Alleen	deze	strategie	aan	sommige	leerlingen

Deze	aan	alle,	andere	aan	sommige	leerlingen

Deze	aan	sommige,	andere	aan	alle	leerlingen

16

2

12

10

15

3

10

12

17

1

12

6
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3

6

12
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6

11

5
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5

12

33

13

12

3

1

4

3

12

De toepassing van het kolomsgewijs algoritme (k) en het cijferalgoritme (c) voor de vier hoofdbewerkingen (% leraren)
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leerlingen	het	kolomsgewijze	algoritme	onderwezen.	Er	zijn	vrijwel	geen	leraren	die	aangeven	
de	beide	algoritmen	voor	delen	te	onderwijzen	aan	de	leerlingen	in	hun	groep.
De	conclusie	is	dat	sbo-leraren	–	afgezien	van	de	bewerking	delen	–	in	gelijke	mate	de	
traditionele	algoritmen	als	het	kolomsgewijs	rekenen	onderwijzen.

3.5 Over het gebruik van de zakrekenmachine 

75%	van	de	leraren	heeft	aangegeven	dat	de	leerlingen	tijdens	de	rekenlessen	een	
zakrekenmachine	gebruiken.	De	belangrijkste	reden	van	leraren	om	de	zakrekenmachine	níet	te	
gebruiken	is,	dat	het	gebruik	ervan	niet	voorkomt	in	de	methode,	voor	zover	zij	daar	gebruik	van	
maken.	Slechts	een	enkele	leraar	tekent	daarbij	aan	dat	het	gebruik	van	de	zakrekenmachine	
voor	de	leerlingen	nog	te	moeilijk	is,	het	leren	omgaan	met	de	zakrekenmachine	een	lage	
prioriteit	heeft	of	dat	het	gebruik	ervan	van	huis	uit	al	bekend	is	bij	de	leerlingen.
Wanneer	leraren	hun	leerlingen	gebruik	laten	maken	van	een	zakrekenmachine	dan	betreft	het	
in	de	meeste	gevallen	(82%)	een	zakrekenmachine	die	door	de	school	wordt	verstrekt.	Ook	geven	
de	meeste	leraren	aan	(67%)	dat	het	gebruik	ervan	zich	beperkt	tot	specifieke	lessen	in	het	leren	
omgaan	met	de	zakrekenmachine,	bij	specifieke	onderwerpen	die	daarvoor	in	de	methode	zijn	
aangewezen	of	als	controlemiddel	bij	opgaven	met	relatief	grote	getallen.	Slechts	in	een	enkel	
geval	gebruiken	de	kinderen	een	rekenmachine	die	ze	zelf	hebben	meegebracht	en	zijn	de	
leerlingen	geheel	vrij	in	het	gebruik	van	de	zakrekenmachine.

Vrijwel	alle	leraren	die	leerlingen	in	hun	groep	een	zakrekenmachine	laten	gebruiken,	geven	aan	
dat	zij	de	leerlingen	ook	instrueren	in	het	gebruik	ervan.	Het	betreft	dan	vrijwel	uitsluitend	het	
directe	gebruik	van	de	vier	hoofdbewerkingen.	Slechts	een	enkele	leraar	geeft	aan	daarbij	ook	
de	geheugenfunctie	op	de	rekenmachine	te	betrekken.	Leraren	die	zeggen	geen	instructie	te	
geven	in	het	leren	omgaan	met	de	zakrekenmachine	achten	het	gebruik	ervan	bij	de	leerlingen	
voldoende	bekend.
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4	 Getallen	en	getalrelaties

Inhoud

Zoals	we	aangaven	in	hoofdstuk	1,	hebben	we	in	het	licht	van	de	tussendoelen	voor	rekenen-
wiskunde het onderwerp Tellen en getalbegrip van de eerste en tweede peiling in de toenmalige 
LOM-	en	MLK-scholen,	voor	deze	eerste	peiling	in	het	sbo	veranderd	in	het	onderwerp	Getallen 
en getalrelaties.	De	doelen	en	inhouden	zijn	gehandhaafd,	maar	anders	geordend.	De	opgaven	
doen	een	beroep	op	kennis	en	vaardigheden	met	betrekking	tot	vier	aspecten	van	getallen	en	
getalrelaties	(zie	het	overzicht	gemeten	aspecten	van	het	onderwerp	Getallen en getalrelaties):
•	tientallig	analyseren	en	positioneren;
•	tellen	en	bewegen	in	de	mentale	telrij	of	een	gemarkeerde	getallenlijn;
•	structureren	van	aantallen	en	meetgetallen;
•	vergelijken	en	afronden.

We	presenteren	hier	de	kerninhouden	aan	de	hand	van	voorbeeldopgaven,	geven	aan	hoe	we	
rekening houden met de verschillen in voortgang en lichten ten slotte de relatie tussen de 
getallen	en	het	probleemoplossend	aspect	van	rekenen-wiskunde	aan	de	ene	kant	en	de	
bewerkingen	van	de	domeinbeschrijving	aan	de	andere	kant.

Het	domein	Getallen	omvat	slechts	één	onderwerp:	Getallen	en	
getalrelaties.	Binnen	dit	domein	onderzoeken	we	wat	leerlingen	van	
de	gehele	getallen	en	kommagetallen	weten	en	hoe	goed	ze	in	
dagelijkse	contextsituaties	–	waar	er	sprake	is	van	tellen,	vergelijken	
en	structureren	–	met	deze	getallen	kunnen	handelen.	 
Door	context	opgaven	voor	te	leggen	onderzoeken	we	ook	indirect	
het	vermogen	van	leerlingen	om	een	eenvoudige	probleemstelling	
wiskundig	te	interpreteren	en	op	eigen	wijze	rekenkundig	op	te	
lossen.	We	schetsen	eerst	de	inhoud	van	de	toets,	beschrijven	
vervolgens	wat	12-	en	13-jarige	sbo-leerlingen	kunnen	en	richten	
ten slotte de aandacht op de ontwikkelingsperspectieven van de 
25%	minst	en	meest	gevorderde	leerlingen	van	beide	groepen.
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Voorbeeldopgaven Getallen & getalrelaties 1 – 20

1 

	 Kubra	heeft	8	briefjes	van	10	euro.

	 Collin	heeft	3	briefjes	van	20	euro.

	 Melek	heeft	één	briefje	van	100	euro.

	 Wie	van	de	vier	kinderen	heeft	het	meeste	geld?

                               

2 

	 In	het	hok	staan	5	getallen.

  Welke van die getallen liggen op de getallenlijn tussen 

60	en	70?

                                en                               

3 

	 Reken	handig	uit.	Schrijf	het	antwoord	op	de	streep.

                               

4 

  Welk getal op de getallenlijn ligt precies in het midden 

tussen	300	en	400?

                               

5 

	 Juf	Leonie	haalt	34	balpennen	uit	de	kast.

	 Ze	pakt	zoveel	mogelijk	doosjes	van	10	pennen.

	 Hoeveel	doosjes	pakt	ze	en	hoeveel	losse	pennen?

                                doosjes van 10 

 en                                pennen

6 

	 	Petra	bezorgt	kranten.	Ze	moet	4	grote	en	3	kleine	

pakketten	bezorgen.

	 Hoeveel	kranten	zijn	dat	samen?

                                kranten

7 

	 	Musab	doet	450	plantjes	in	dozen	van	100	en	dozen	

van	10.

	 Hij	gebruikt	zoveel	mogelijk	dozen	van	100.

	 	Hoeveel	dozen	van	100	en	hoeveel	dozen	van	10	heeft	

hij	nodig?

                               	dozen	van	100	en

                               	dozen	van	10
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8 

	 Je	betaalt	met	briefjes	van	honderd.

	 Hoeveel	briefjes	heb	je	nodig?

                               	briefjes

9 

	 Opa	wordt	65.

	 Oma	wil	daarom	65	ballonnen	loslaten.

	 Hoeveel	zakken	van	10	ballonnen	moet	ze	dan	kopen?

                                zakken

10 

	 Meneer	Koppels	bestelt	160	liter	aarde.

	 Hoeveel	zakken	van	20	liter	zijn	dat?

                                zakken

11  

1700 19001500

Flip de Tweede
wordt koning
van Flapland

?

	 In	welk	jaar	werd	Flip	de	Tweede	koning	van	Flapland?

 In het jaar                                

12 

	 Lin	prikt	steeds	10	stukjes	vlees	aan	één	stokje.

	 Hij	wil	24	stokjes	maken.

	 Hoeveel	stukjes	vlees	heeft	hij	daarvoor	nodig?

                                stukjes vlees

13 

	 Arie	heeft	36	netjes	met	10	mandarijnen.

	 Hoeveel	mandarijnen	zijn	dat	samen?

                                mandarijnen

14 

	 De	kaasboer	zet	de	68	eieren	in	dozen.

	 Hij	maakt	5	dozen	van	10	vol.

	 De	rest	zet	hij	in	dozen	van	6	eieren.

	 Hoeveel	dozen	van	6	zijn	dat?

                                dozen	van	6	eieren
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•	Nadruk	op	gevoel	voor	getallen	kleiner	dan	1000
In	de	verzameling	opgaven	ligt	het	accent	op	handelen	met	gehele	getallen	tussen	100	en	1000	
(ruim	de	helft	van	de	opgaven).	Deze	opgaven	dekken	de	tussendoelen	die	het	Tal-team	
(Van	de	Heuvel-Panhuizen	e.a.,	2000)	voor	jaargroep	5	en	6	heeft	geformuleerd:
–		 	Wat	het	zogenoemde	contextualiseren	betreft,	doen	de	contextopgaven	een	beroep	op	

betekenisvol	gebruik	van	getallen	en	getalrelaties.	Dit	geldt	voor	alle	opgaven	waarin	een	
probleem	wordt	aangekaart	met	betrekking	tot	hoeveelheden	en	grootheden	uit	het	leven	
van	alledag	(voorbeeldopgaven	6	tot	en	met	11).

–    Wat het positioneren	betreft,	wordt	de	getallenlijn	tot	100,	1000	en	de	uitbreiding	daarvan	
gebruikt	om	het	springen	over	getallen	en	het	plaatsen,	ordenen	en	vergelijken	van	getallen	

15 

	 In	elke	la	liggen	nu	25	kralen.

	 Sonia	doet	er	in	elke	la	20	kralen	bij.

	 Hoeveel	kralen	zitten	daarna	in	de	4	laden	samen?

                                kralen

16 

100 schriften

2 dozen van 100 schriften

25 pakjes van 10 schriften

2 losse schriften

samen __________ schriften

10 schriften

	 Hoeveel	schriften	zijn	dit	bij	elkaar?

17 

	 Welke	kaas	is	het	zwaarst?

18 9705683

	 Hoeveel	is	de	7	waard	in	dit	getal?

                                

19 

	 	Kijk	in	het	vak	hierboven.	Er	zijn	twee	getallen	die	op	

de	getallenlijn	liggen	tussen	2,5	en	2,75.

	 Welke	2	getallen	zijn	dat?

                                en                                

20 

	 De	bouw	van	dit	theater	kostte	6	miljoen	euro.	

	 Er	was	gerekend	op	6,2	miljoen	euro.	

	 Hoeveel	euro	heeft	de	bouw	minder	gekost?

	 (Schrijf	het	getal	helemaal	met	cijfers!)

	 €	                              
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te	toetsen	(voorbeeldopgaven	1,	3,	5	en	12).	Op	een	vergelijkbare	manier	worden	halflege	
getallenlijnen	(mentaal)	gebruikt	om	kommagetallen	als	1,5	en	1,15	te	plaatsen	en	om	
vragen	als	die	van	voorbeeldopgave	19	te	beantwoorden.

	 	 	Sommige	contextproblemen	nodigen	de	kinderen	uit	om,	via	het	gebruik	van	tientallen	en/of	
honderdtallen,	de	getallenwereld	tot	100	met	de	getallenwereld	tot	1000	in	verband	te	
brengen	(voorbeeldopgaven	8,	11,	13,	15).	

–   Wat het structureren	betreft,	ligt	de	nadruk	op	het	handig	afsplitsen	(c.q.	samenstellen)	van	
aantallen	en	meetgetallen,	gebruikmakend	van	de	vijftig-	en	dubbelstructuur	van	getallen	
(voorbeeldopgave	4),	hun	tientallige	(vermenigvuldig)structuur	(voorbeeldopgaven	6,	8,	13	
en	14)	en	de	veelvouden	van	20	en	25	(voorbeeldopgaven	7,	11,	15	en	16).

	 	 	Enkele	contextopgaven	geven	indicaties	over	de	mate	waarin	de	kinderen	een	gevoel	voor	de	
(relatieve)	grootte	van	getallen	hebben	(voorbeeldopgaven	14	en	20).	In	hoeverre	de	leerlingen	
positie	waarden	hebben	ontwikkeld,	wordt	vooral	getoetst	via	de	analyse	van	grote	getallen	en	
kommagetallen,	kaal	(voorbeeldopgaven	18	en	19)	en	in	context	(voorbeeldopgaven	17	en	20).

•	Aansluiting	bij	de	verschillen	in	voortgang
In	de	toetsboekjes	voor	leerlingen	die	op	het	niveau	van	jaargroep	4	en	5	rekenen	onderzoeken	
we	wat	de	kinderen	van	de	getallen	tot	100	weten	en	hoe	ze	deze	kennis	routinematig	(bij	tellen,	
positioneren	en	vergelijken)	én	in	contextsituaties	toepassen.	Deze	opgaven	dekken	de	tussen-
doelen	die	het	Tal-team	(1999)	voor	eind	jaargroep	4	heeft	geformuleerd	met	betrekking	tot	
contextualiseren, positioneren en structureren:
–		 	de	telrij	tot	100	opzeggen	en	vanaf	ieder	getal	doortellen	en	terugtellen;
–		 	getallen	op	een	(bijna)	lege	getallenlijn	plaatsen	en	deze	in	tientallen	en	eenheden	structureren;
–		 	deze	getallen	relateren	aan	actuele	gebeurtenissen,	aantallen,	meetgetallen	uit	het	leven	

van	alledag.	

De	toetsboekjes,	voor	leerlingen	die	op	het	niveau	van	jaargroep	6	en	7	functioneren,	bevatten	
opgaven	met	getallen	tot	in	de	miljoenen	en	opgaven	met	decimalen.
Wat	de	getallen	groter	dan	1000	betreft,	ligt	de	nadruk	op:
–		 tellen	met	sprongen	van	250;
–		 het	plaatsen	van	jaartallen	op	een	tijdsbalk;
–		 	structureren	(c.q.	samenstellen)	met	honderdtallen,	al	dan	niet	in	combinatie	met	andere	

groeperingsvormen;
–		 het	begrip	van	de	uitdrukking	aantal kijkers x 1000,	bijvoorbeeld	4000	x	1000	mensen.
Wat	de	decimale	getallen	betreft,	is	de	nadruk	gelegd	op:
–		 	het	begrip	van	een	1/10,	1/100	en	1/1000	(‘verfijnen’)	en	van	een	verschil	van	0,1,	0,01	en	

0,001;
–		 het	(mentaal)	plaatsen	van	decimale	getallen	op	een	getallenlijn	(voorbeeldopgave	19);
–		 	het	vergelijken	van	decimale	getallen	op	basis	van	de	positiewaarde	van	de	cijfers	achter	de	

komma	(voorbeeldopgaven	17	en	19)	en/of	het	inzicht	in	de	orde	van	grootte	van	de	getallen	
(voorbeeldopgave	10).

•	Probleem	oplossen
De	voorgelegde	contextopgaven	doen	een	beroep	op	probleem	oplossen.	De	leerlingen	moeten	
eerst het rekenverhaal wiskundig interpreteren en schematiseren door de relevante getallen 
met	elkaar	in	verband	te	brengen.	Ze	moeten	vervolgens	de	gelegde	relaties	rekenkundig	
bewerken	en	de	uitkomst	van	deze	bewerking	in	de	context	terugplaatsen.	Het	gaat	erom	dat	
de	leerlingen	de	vraagstelling	herkennen,	de	juiste	betekenis	aan	de	getallen	hechten	en	de	
gegevens	van	de	situatie	correct	met	elkaar	in	verband	brengen,	zodat	ze	vervolgens	passende	
tel-	en/of	rekenhandelingen	kunnen	uitvoeren	die	tot	een	correct	antwoord	op	de	vraag	leiden.	
Deze	opgaven	meten	in	die	zin	het	vermogen	van	kinderen	om	fenomenen	uit	de	wereld	van	
alledag	naar	hun	hand	te	zetten	door	ze	wiskundig	te	interpreteren	en	te	beschrijven.	
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•	Relatie	met	de	bewerkingen
Het	begrip	van	en	het	gevoel	voor	getallen	ligt	aan	de	basis	van	het	begrip	van	en	het	gevoel	
voor	de	bewerkingen	optellen,	aftrekken,	vermenigvuldigen	en	delen.	De	leerinhouden	van	het	
onderwerp Getallen en getalrelaties	zijn	daarom	afgestemd	op	de	leerinhouden	van	de	
domeinen Optellen en aftrekken en Vermenigvuldigen en delen.
Leerlingen	ontwikkelen	hun	getalbegrip	in	tal	van	situaties	waarin	ze	getallen	tegenkomen	of	
tellend	en	redenerend	met	getallen	aan	de	slag	gaan.	Daarom	koppelen	we	in	de	toets	aspecten	
van	het	getalbegrip	aan	specifieke	tel-	en	rekenvaardigheden.	Rekening	houdend	met	de	relatie	
tussen	het	getalbegrip	en	het	begrip	van	bewerkingen,	leggen	we	de	nadruk	op	die	aspecten	
van	getallen	en	op	die	tel-	en	rekenhandelingen	die	leerlingen	moeten	beheersen	om	zinvol	en	
effectief	te	kunnen	leren	optellen,	aftrekken,	vermenigvuldigen	en	delen.

•	De	schaal	Getallen	en	getalrelaties
Het	getalbegrip	en	de	vaardigheden	zijn	geëvalueerd	op	basis	van	een	verzameling	van	ruim	
veertig	opgaven,	waaronder	de	twintig	geselecteerde	voorbeeldopgaven.	Deze	opgaven	vormen	
samen	de	vaardigheidsschaal	bij	het	onderwerp	Getallen en getalrelaties.

Gemeten aspecten van het onderwerp Getallen en getalrelaties

Aspecten Doelen en inhouden

Tientallig	 Analyseren

analyseren	en	 •	 	Getallen	(c.q.	aantallen	of	meetgetallen)	samenstellen	met	en	splitsen	in	honderdtallen,	tientallen

positioneren	 	 en	eenheden	(100:	voorbeeldopgaven	5	en	9;	1000:	voorbeeldopgave	8).

	 •	 	Aantallen	en	meetgetallen	die	in	spreektaal	zijn	uitgedrukt	met	cijfers	opschrijven	en	omgekeerd.

	 •	 	Bepalen	welke	waarde	een	bepaald	cijfer	(inclusief	0)	in	een	getal	heeft	(voorbeeldopgave	18).

	 	 •	 	Inwisselprincipe	van	decimale	ordeningsvormen	(100:	voorbeeldopgave	11;	1000:	voorbeeldopgave	13).

	 	 Positioneren	op	een	getallenlijn	die	gedeeltelijk	gemarkeerd	en	gevuld	is	(veelvouden	van	1,	2,	5	en	10).

	 	 •	 	Herkennen	welk	getal	bij	een	gegeven	markering	van	een	getallenlijn	hoort	(1000:	voorbeeld	 

opgaven	4	en	11).

	 	 •	 	Aangeven	in	welk	interval	(van	10	of	100)	een	gegeven	getal	staat	(100:	voorbeeldopgave	2;	komma-

getallen:	voorbeeldopgave	19).

	 	 •	 	Getallen	globaal	en	precies	plaatsen	op	de	getallenlijn.

	 	 •	 	Bepalen	welk	getal	in	het	midden	tussen	twee	andere	getallen	ligt.

  Andere ruimtelijke ordeningsvormen

	 	 •	 	Het	nummer	van	bijvoorbeeld	een	bioscoopstoel	of	een	brievenbus	bepalen	aan	de	hand	van	het	

nummer	van	omringende	objecten.

Tellen en  Tellen

	 bewegen	 •	 	Tellen	van	(gedeeltelijk)	geordende	hoeveelheden	en	samenstellen	van	hoeveelheden,	gebruikmakend	

van	wisselende	eenheden	–	vooral	veelvouden	van	1,	2	en	5	(100:	voorbeeldopgave	5;	1000:	

voorbeeldopgaven	6,	7,	13,	15	en	16).

	 	 •	 Samennemen	van	bankbiljetten	en	munten,	punten,	waarden,	e.d.	(100:	voorbeeldopgave	1).

	 	 •	 Samennemen	van	honderdtallen,	tientallen	en	eenheden	in	de	context	van	een	kale	optelling.

	 	 Bewegen	in	de	telrij	(op	de	getallenlijn)

	 	 •	 Verder	tellen	en	terugtellen	met	sprongen	van	1,	10	en	100	vanuit	een	willekeurig	getal	in	de	telrij.

	 	 •	 Verder	tellen	en	terugtellen	met	sprongen	van	2	vanuit	een	willekeurig	even	of	oneven	getal.

	 	 •	 	Verder	tellen	en	terugtellen	met	sprongen	van	5,	15,	20,	25,	50,	150,	200,	250	en	500	vanaf	een	

veelvoud	van	deze	getallen.
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Gemeten aspecten van het onderwerp Getallen en getalrelaties (vervolg)

Wat leerlingen kunnen

Het	vaardigheidsniveau	van	de	gemiddelde	12-jarige sbo-leerling	komt,	wat	dit	onderwerp	
betreft,	nagenoeg	overeen	met	het	niveau	van	kinderen	uit	de	reguliere	scholen	halverwege	de	
basisschool	(medio	5).	Iets	minder	dan	een	kwart	van	de	populatie	haalt	het	niveau	van	de	
gemiddelde	leerling	einde	jaargroep	6.	
•		De	gemiddelde	12-jarige	leerling	uit	het	sbo	beheerst	de	eerste	acht	voorbeeldopgaven	goed	
en	opgaven	9	en	10	matig.

•		De	10%	meest	vaardige	leerlingen	van	deze	groep	(op	en	boven	percentiel	90)	rekenen	op	
hetzelfde	niveau	als	de	10%	meest	vaardige	leerlingen	einde	jaargroep	5	of	de	percentiel	75	
leerlingen	einde	jaargroep	6	(niveau	B).	Deze	leerlingen	beheersen	de	eerste	15	voorbeeld-
opgaven	(vrijwel	alle	getallen	met	gehele	getallen)	en	kunnen	al	betekenis	geven	aan	
kommagetallen	als	in	de	voorbeeldopgaven	17	tot	en	met	19.

•		De	10%	minst	vaardige	leerlingen	lijken	sterk	op	de	10%	minst	vaardige	leerlingen	einde	
jaargroep	4.	Deze	leerlingen	beheersen	alleen	voorbeeldopgave	1	en	komen	niet	verder	dan	
een	matige	beheersing	van	voorbeeldopgaven	2	en	3.

Als we de 10% minst vaardige en de 10% meest vaardige leerlingen van de groep 13-jarige sbo-
leerlingen	wegdenken,	houden	we	een	groep	leerlingen	over	die	sterk	lijkt	op	de	leerlingen	van	
het	reguliere	basisonderwijs	aan	het	einde	van	jaargroep	5.	Het	eindniveau	en	de	differentie	
binnen	beide	groepen	zijn	gelijk.	
•		De	gemiddelde	leerling	beheerst	de	eerste	10	voorbeeldopgaven	goed	en	opgaven	11	tot	en	
met	13	matig.	

•		De	10%	meest	vaardige	leerlingen	steken	met	kop	en	schouder	uit	boven	al	hun	sbo-
schoolgenoten,	omdat	ze	sterk	lijken	op	de	10%	meest	vaardige	leerlingen	einde	jaargroep	6.	
Zij	kunnen	alle	voorgelegde	opgaven	met	gehele	getallen	foutloos	oplossen	(eerste	16	voorbeeld-
opgaven)	en	beheersen	bovendien	voorbeeldopgaven	17	tot	en	met	19	met	kommagetallen	al	
matig.

Aspecten Doelen en inhouden

	 Structureren	 •	 	Splitsen	van	en	aanvullen	tot	100	en	1000	(in	dagelijkse	probleemsituaties)	met	of	zonder	

ondersteuning	van	modellen	als	een	getallenlijn,	stroken,	een	splitsschema	e.d.

	 	 •	 	Splitsen	van	‘mooie’	getallen	(in	dagelijkse	toepassingssituaties)	gebruikmakend	van	bekende	

structuren	en	relaties.

	 	 •	 	Uiteenleggen	van	aantallen	en	meetgetallen	(in	dagelijkse	probleemsituaties),	gebruikmakend	van	

vermenigvuldigstructuren	en/of	de	deelbaarheid	van	de	getallen	(1000:	voorbeeldopgave	10).

	 	 •	 	Aangeven	hoe	een	gegeven	hoeveelheid	objecten	kan	worden	ingepakt,	bijvoorbeeld	eieren	in	dozen	

van	10	en	6	(100:	voorbeeldopgave	14;	1000:	voorbeeldopgave	7).

	 	 •	 Herstructureren	van	geordende	hoeveelheden	via	het	inwisselen	van	ordeningsvormen.

	 Vergelijken	 •	 Bepalen	welk	getal	(c.q.	aantal	of	meetgetal)	van	een	gegeven	reeks	het	grootste	of	het	kleinste	is.	

	 en	afronden	 	 Aangegeven	wat	het	grootst,	langst,	zwaarst,	etc.,	is	(kommagetal:	voorbeeldopgave	17).

	 	 •	 Getallen	in	volgorde	zetten	van	klein	naar	groot	en	andersom.

	 	 Afronden

	 	 	Schattingen	beoordelen	op	basis	van	kennis	van	de	orde	van	de	grootte	van	de	getallen	en/of	de	plaats	

van	de	betreffende	getallen	in	de	telrij.
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•		De	10%	minst	vaardige	leerlingen	hebben	geen	noemenswaardige	vooruitgang	geboekt	in	
vergelijking	met	de	10%	minst	vaardige	12-jarige	leerlingen.	Deze	leerlingen	beheersen	de	
twee	eerste	voorbeeldopgaven	en	opgave	3	en	4	matig	tot	zeer	matig.

Ontwikkelingsperspectieven

We	specificeren	hier	het	actuele	niveau	en	de	ontwikkelingsperspectieven	van	de	minst	en	de	
meest	gevorderde	sbo-leerlingen	en	brengen	de	verschillen	tussen	deze	groepen	in	kaart.	
We nemen hiertoe de tussendoelen die het Tal-team voor het onderwerp Getallen en getal relaties 
heeft	geformuleerd	en	voorbeeldopgaven	uit	Balans	31	van	het	reken-wiskundeonderwijs	
halverwege	de	basisschool	4	en	Balans	32	van	het	reken-wiskundeonderwijs	aan	het	einde	van	de	
basisschool	4,	die	illustreren	wat	middenbouw-	en	bovenbouwleerlingen	van	de	getallen	weten	
en	hoe	ze	deze	getallen	in	contextsituaties	gebruiken.

Tussendoelen (Tal-team, 1999; Van der Heuvel Panhuizen et al., 2000)

Fasen Groepen  Tussendoelen

Verkenning	en	organisatie	 3	(4)	 	Leerlingen	kunnen	de	telrij	tot 20 opzeggen	en	vanaf	ieder	getal	in	dit	

van de getallen tot 20  domein door- en terugtellen.

	 	 	Ze	kunnen	getallen	tot	20	contextualiseren	door	ze	een	reële	betekenis	te	

	 	 geven,	structureren	met	behulp	van	dubbelen,	vijven	en	een	10,	en	

	 	 positioneren	op	een	lege	getallenlijn	van	0	tot	20.

Uitbreiding	en	organisatie	 4	(5)	 De	leerlingen	kunnen	de	telrij	tot	100	opzeggen	en	vanaf	ieder	getal	in	dit

van de getallenwereld   domein door- en terugtellen.	Dit	geldt	zowel	voor	de	kleine	telrij	met	enen

tot	en	met	100	 	 (1,	2,	3,	etc)	als	de	grote	telrij	met	tienen	(10,	20,	30,	etc.).	

	 	 	Ook	zijn	de	leerlingen	in	staat	om	getallen	tot	100	te	positioneren en de 

	 	 (bijna)	lege	getallenlijn,	te	structureren	in	tientallen	en	eenheden,	en	te	

  contextualiseren	in	zinvolle	situaties.

Getallen	en	getalrelaties	in		 5	–	8	 Leerlingen	in	groep	5	–	8	kunnen	achtereenvolgens	tellen	met	passende

de	bovenbouw	 	 	decimale	eenheden	tot	duizend,	tienduizend,	honderdduizend,	miljoen	...	

	 	 en	miljard.

	 	 	Ook	zijn	ze	in	staat	om	de	getallen	in	betreffende	getalgebieden	globaal	

  op een lege getallenlijn te positioneren en aan elkaar te relateren in orde 

	 	 van	grootte.

	 	 	Ze	kunnen	daarbij	verbindingen leggen	met	tijds-	en	afstandsmaten	en	

	 	 geldbedragen.
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Getallen en getalrelaties
De vaardigheidsschaal bij het onderwerp 
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Getallen en getalrelaties
De vaardigheidsschaal bij het onderwerp 
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Getallen en getalrelaties
De ontwikkeling van de vaardigheid bij het onderwerp 

© Cito

 Vaardigheid van de 13-jarige SBO-leerlingen
 
 Goede  Matige
 beheersing beheersing

P90 blok 1 - 10 Blok 11 - 12
P75 Blok 1 - 9 Blok 9
P50 Blok 1 - 8 Blok 9
P25 Blok 1 - 4 Blok 5 
P10 Blok 1 - 2 Blok 3

14 Aangeven welke afstand een auto heeft afgelegd, als de teller 
 van 999,9 naar 1000,0 draait.
 Bepalen van het verschil tussen een rond getal en een 
 kommagetal in geldcontexten als die van voorbeeldopgave 20.  

13 Aflezen van grote aantallen gebruikmakend van de 
 vermenigvuldigfactor x 1000 (voorbeeldopgave 19).
 Aangeven welk kommagetal in het midden ligt tussen 5,1 en 5,2.

12 Aangeven welke van de gegeven kommagetallen ligt tussen 2,5 
 en 2,75, zoals bij voorbeeldopgave 19.
 De positiewaarde van een cijfer aangeven, bijvoorbeeld 7 in 
 9705683 (voorbeeldopgave 18). 

11 Vergelijken van gewichten als die van voorbeeldopgave 17.
 De grootte van het verschil tussen twee getallen aangeven die 
 slechts 0,001 van elkaar verschillen, bijvoorbeeld 160,391 
 en 160,392.

10 Aangeven met hoeveel briefjes van € 50 je een bedrag als 
 € 649 kunt betalen.
 Het totaal aantal objecten van een geordende hoeveelheid 
 bepalen, gebruikmakend van groepen van 25 en 20: 
 type (4 x 25) + (4 x 20) (voorbeeldopgave 15) en 
 type (2 x 100) + (25 x 10) + 2 (voorbeeldopgave 16).
              

9 Aangeven met hoeveel briefjes van 100 euro je een bedrag als 
 € 2900 kunt betalen.
 Samennemen van meer dan 10 groepen van 10 objecten, 
 bijvoorbeeld 25 netjes van elk 10 appels en het omgekeerde: 
 vaststellen hoeveel losse eenheden je nodig hebt om een 
      

8 Vanaf een honderdtal, verder springen met sprongen 
 van 25 op een halfgevulde getallenlijn die met veelvouden 
 van 25 is gemarkeerd.

7 Samenstellen van meetgetallen zoals 160 liter aarde met 
 eenheden van 20 (voorbeeldopgave 10).
  Weten dat de getallen 1,1 tot en met 1,9 tussen 1 en 2 
 liggen en dat 1,5 precies in het midden ligt tussen 1 en 2.

6 Vaststellen hoeveel bundels van 10 je nodig hebt om 
 hoeveelheden als 65 (voorbeeldopgave 9) en 120, 150 of 180 
 in te pakken.
  Beredeneren hoeveel briefjes van 100 euro je nodig hebt om 
 

5 Hoeveelheden mentaal samenstellen, gebruikmakend van 
 zoveel mogelijk groepen van 100 en van groepen van 10 voor 
 de rest (voorbeeldopgave 7).
 Vaststellen hoeveel objecten een geordende hoeveelheid 
 als 15 rijen van 10 stoelen telt.

4 Vaststellen hoeveel bundels van 10 en losse objecten je nodig 
 hebt om een willekeurige hoeveelheid < 100 samen te stellen 
 (voorbeeldopgave 5).
 Aangeven welk veelvoud van 50 precies in het midden ligt 
 tussen twee opeenvolgende honderdvouden 
 (voorbeeldopgave 4).

3 Aangeven in welk interval van de telrij (0 – 10; 10 – 20, etc.) 
 een gegeven getal ligt (voorbeeldopgave 2).

2 Vergelijken van bedragen op basis van het aantal briefjes 
 waarmee het is samengesteld (voorbeeldopgave 1).

1 Verder tellen met sprongen van 5 vanaf een willekeurig 
 aantal of meetgetal > 50 (voorbeeldopgave 1).

Mentaal inpakken van hoeveelheden gebruikmakend van 
groepen van tien én groepen < 10 (voorbeeldopgave 14).
Verder springen met sprongen van 250 vanaf een getal 
als 3250.

gegeven aantal bundels van 10 stuks te maken
(voorbeeldopgave 12).
Aangeven welk jaartal bij een punt op een tijdsbalk hoort 
(voorbeeldopgave 11).

iets te betalen dat tussen € 199 en € 999 kost 
(voorbeeldopgave 8).
Verder springen (in gedachte) met 25, vanaf een getal als 250.

Aangeven met welke twee veelvouden van 10 (c.q. van 50)
je het getal 1000 kunt maken, bijvoorbeeld 450 en 550 en 
380 en 620.
Vaststellen dat je al 190 puzzelstukken heb gelegd, als je 
nog 10 stuks van een puzzel van 200 stuks moet leggen.

Gebruikmaken van afsplitsen bij 50 om ronde getallen > 50 
samen te nemen (voorbeeldopgave 3). 
Verder tellen over een honderdtal met sprongen van 10, vanaf 
een willekeurig veelvoud  van tien > 100: 
type 570 � 580 � 590 � ... � ... 

75 90502510

Onvoldoende beheersing

Matige beheersing

Goede beheersing

75 90502510

BO-6 BO-12 jaar
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Voorbeeldopgaven Getallen en getalrelaties 1 – 14 uit Balans 31 (halverwege de basisschool)

1 

	 Zet	deze	getallen	op	volgorde	van	klein	naar	groot.

	 Schrijf	de	getallen	in	de	hokjes.

2 

	 	Op	de	plank	staan	3	volle	dozen.	Er	liggen	ook	nog	

losse	schriften.	

	 Hoeveel	schriften	zijn	dat	samen?

3 

	 	In	het	dierentehuis	wonen	80	dieren:	30	katten	en	

verder	alleen	maar	honden.	

	 Hoeveel	honden	wonen	er?

4 

	 Moeder	verdeelt	60	euro	eerlijk	over	drie	kinderen.

	 Hoeveel	euro	krijgt	ieder?

5 

	 In	het	hok	staan	5	getallen.

  Welke van die getallen liggen op de getallenlijn tussen 

60	en	70?

                                en                                

6 

	 Juf	Leony	haalt	34	balpennen	uit	de	kast.

	 	Hoeveel	doosjes	van	10	pakt	ze	en	hoeveel	losse	

pennen?

7	 75	euro	is	                              	briefjes	van	10	

 en                               	euro’s.

8 

	 4	kinderen	raden	hoeveel	ballen	in	de	bak	zitten.

	 In	de	bak	zitten	88	ballen.

	 Wie	raadt	het	best?
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9 

Deze	4	kisten	zijn	vol.

De	groenteboer	doet	alle	appels	in	zakken	van	5.

Hoeveel	volle	zakken	kan	hij	maken?

                               	zakken

10 

	 	De	pijl	wijst	de	plaats	van	een	getal	op	de	getallenlijn	

aan.

	 Welk	getal	is	dat?

	 Kies	uit:

	 A	 72

	 B	 78

	 C	 82

	 D	 87

11 

	 Opa	wordt	65.

	 Oma	wil	daarom	65	ballonnen	loslaten.

	 Hoeveel	zakken	van	10	ballonnen	moet	ze	dan	kopen?

                                zakken

12  

	 De	kaasboer	zet	de	68	eieren	in	dozen.

	 Hij	maakt	5	dozen	van	10	vol.

	 De	rest	zet	hij	in	dozen	van	6	eieren.

	 Hoeveel	dozen	van	6	zijn	dat?

                                dozen	van	6	eieren

13 

	 	Vader	heeft	deze	bonnen	voor	zijn	verjaardag	

gekregen.

	 Voor	hoeveel	euro	kan	hij	boeken	kopen?

                                euro

14 

	 De	getallenlijn	van	0	tot	100	is	verdeeld	in	4	stukken.

	 Welk	getal	moet	bij	de	pijl	staan?
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Voorbeeldopgaven Getallen en getalrelaties tot 1000 1 – 4 uit Balans 31 (halverwege de basisschool)

Voorbeeldopgaven Getallen en getalrelaties 1 – 30 uit Balans 32 (einde basisschool)

1	 	Trek	een	lijn	van	het	kaartje	280	naar	de	goede	plaats	

op	de	getallenlijn.

 

2	 	Het	getal	op	het	middelste	kaartje	ligt	precies	in	het	

midden	tussen	280	en	320.

	 Welk	getal	is	dat?	Schrijf	dat	getal	op	het	kaartje.

 

3	 	Musab	doet	450	plantjes	in	dozen	van	100	en	dozen	

van	10.	Hij	gebruikt	zoveel	mogelijk	dozen	van	100.

	 	Hoeveel	dozen	van	100	en	hoeveel	dozen	van	10	heeft	

hij	nodig?

                               dozen	van	100	en

                               dozen	van	10

4	 	In	de	fi	lmzaal	staan	13	rijen	stoelen.	

	 In	elke	rij	staan	10	stoelen.

	 Hoeveel	stoelen	staan	er	in	totaal?

                               stoelen

1	 Welk	kommagetal	hoort	bij	de	pijl?

 

                               

2 

	 4	kinderen	raden	hoeveel	knikkers	in	de	pot	zitten.

	 Er	zitten	600	knikkers	in	de	pot.

	 Wie	heeft	het	best	geraden?

                               

3 

1700 19001500

Flip de Tweede
wordt koning
van Flapland

?

	 In	welk	jaar	werd	Flip	de	Tweede	koning	van	Flapland?

 In het jaar                               

4 

	 De	motoren	kosten	€	3900,-	per	stuk.	

	 	Met	hoeveel	briefjes	van	100	euro	kun	je	zo’n	motor	

kopen?

                               	briefjes

5	 Tel	zo	verder.

	 Welke	getallen	moeten	in	de	lege	hokken	staan?

 

6	 Telkens	100	eraf.

	 Schrijf	het	volgende	getal	op.

 20225   20125   20025                                 

7	 Maak	de	som	af.

	 980	=	                              	x	10	+	80
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8 

	 	Kijk	in	het	vak	hierboven.	Er	zijn	twee	getallen	die	op	

de	getallenlijn	liggen	tussen	2,5	en	2,75.

	 Welke	2	getallen	zijn	dat?

                                en                               

9 Wereldkampioenschappen schaatsen 1991

	 Klassement	beste	Nederlanders

 3e Bart Veldkamp 160,391 punten

4e Leo Visser 160,392 punten

	 Hoe	groot	was	het	verschil	in	punten?

	 A	 0,1	punt

	 B	 0,01	punt

	 C	 0,001	punt

10 

	 Welk	getal	hoort	bij	de	pijl?

                               

11 

	 Welk	kommagetal	moet	bij	de	pijl	staan?

                               

12	 Vul	in.

	 7840	=	78	x	                              	+	4	x	10

13	 Rond	af	op	het	dichtstbijzijnde	honderdtal.

 14653 →                               

14 

	 De	bouw	van	dit	theater	kostte	6	miljoen	euro.	

	 Er	was	gerekend	op	6,2	miljoen	euro.	

	 Hoeveel	euro	heeft	de	bouw	minder	gekost?

	 (Schrijf	het	getal	helemaal	met	cijfers!)

	 €	                              

15 
2,06 2,07?

  Welk getal hoort op de getallenlijn op de plaats die de 

pijl	aanwijst?

                               

16	 Hoe	vaak	past	0,001	in	1?

                                keer

17	 	De	kilometerteller	van	de	auto	draait	net	door	naar	

999,9	km.

	 	Hoeveel	km	moet	de	auto	nog	rijden	voordat	de	teller	

naar	1000,0	draait?

                                km

18	 Vul	in.	

	 50055	=	55	x	1	+	                               x 100

19 

	 Welk	getal	hoort	op	de	plaats	die	de	pijl	aanwijst?
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20 439,781

	 	Welk	cijfer	staat	in	dit	getal	op	de	plaats	van	de	

honderdsten?

                               

21 0,1

0,11

0,9

0,09

	 Zet	deze	getallen	in	volgorde	van	klein	naar	groot.

                                                                                                               

22 1 Engelse mijl = 1,609 km

	 	Geef	met	een	pijl	zo	precies	mogelijk	aan	waar	1,609	

op	onderstaande	getallenlijn	ligt.

 0 1 2 km

23	 	Het	bedrijf	waar	de	vader	van	Tobias	werkt,	heeft	het	

afgelopen	jaar	een	verlies	van	0,85	miljoen	euro	

geleden.	

	 Schrijf	0,85	miljoen	in	cijfers.

                               

24 

	 	Michelle	rekent	iets	uit	op	de	reken	machine.	Je	ziet	de	

uitkomst.	Ze	rondt	dit	af	op	2	cijfers	achter	de	komma.

	 Welke	uitkomst	krijgt	ze	dan?

                               

25	 Rond	af	op	het	dichtstbijzijnde	gehele	getal.

	 3437,48	→                               

26 Capaciteit
       51 324
       11 130
       10 900
       26 675

Voetbalstadions
Arena (Ajax)
Alkmaarderhout (AZ)
De Vijverberg (De Graafschap)
Gelredome (Vitesse)

	 In	de	Arena	is	plaats	voor	51324	mensen.	

	 Rond	dit	aantal	af	op	een	honderdtal.	

                                mensen

27	 	Het	oude	record	van	Wadoebi	op	de	100	meter	was	

10.89	seconden.

	 Hij	verbetert	zijn	record	met	   3100 	seconde.

	 Wat	is	zijn	nieuwe	record?

                                seconde

28	 	In	Nederland	zijn	460	miljoen	munten	van	één	

eurocent.

	 Hoeveel	euro	zijn	die	samen	waard?

                                euro

29	 Maak	de	som	af.

	 18,80	=	18	x	1	+	80	x	                              

30 

	 Hoeveel	prijzen	van	100	euro	zijn	dat?

                               	prijzen
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•	Niveau	en	perspectief	van	de	minst	vaardige	sbo-leerlingen
De	12-jarige sbo-leerlingen	op	percentiel	25	hebben	begrip	van	en	gevoel	voor	getallen	
ontwikkeld	die	hen	in	staat	stellen	om	de	typen	opgaven	die	in	blok	1	van	de	ontwikkelingstabel	
zijn	beschreven	correct	op	te	lossen.	De	opgaven	van	blok	2	van	deze	tabel	liggen	in	hun	zone	
van	naaste	ontwikkeling,	onder	andere	voorbeeldopgave	3	en	6	die	betrekking	hebben	op	
getallen	kleiner	dan	100.
Deze	leerlingen	hebben	ongeveer	dezelfde	vaardigheid	als	de	leerlingen	die	aan	het	einde	van	
jaargroep	5	volgens	de	normering	van	het	Cito-leerlingvolgsysteem	op	niveau	E	opereren.	
Van	deze	leerlingen	weten	we	dat	ze	voorbeeldopgaven	3	en	6	nog	maar	matig	beheersen.	
Op	basis	van	deze	referenties,	kunnen	we	aannemen	dat	de	eerste	zes	voorbeeldopgaven	van	de	
rekenpeiling	halverwege	de	basisschool	in	het	vaardigheidsbereik	liggen	van	de	25%	minst	
vaardige	sbo-leerlingen	die	12	jaar	oud	zijn.	Dit	betekent	dat	de	volgende	zes	voorbeeldopgaven	
van	deze	medio	peiling	in	de	zone	van	de	naaste	ontwikkeling	van	deze	leerlingen	liggen,	onder	
andere	de	stof	die	nodig	is	om	voorbeeldopgave	10	en	14	van	de	sbo-peiling	(respectievelijk	11	
en	12	van	de	medio-peiling)	correct	op	te	lossen.

Op	basis	van	bovenstaande	voorbeeldopgaven	kan	het	niveau	en	het	ontwikkelingsperspectief	
van	deze	leerlingen	–	wat	de	getallen	en	getalrelaties	onder	de	100	betreft	–	als	volgt	worden	
gespecificeerd:
–		 	Ze	kunnen	aantallen	objecten	als	34,	43	en	64	die	in	bundels,	dozen	en	dergelijke	zijn	ingepakt	

zeer	waarschijnlijk	correct	tellen,	vaststellen,	noteren	(zie	voorbeeldopgave	2	van	de	medio-
peiling),	waaruit	we	afleiden	dat	zij	de	meest	elementaire	notie	van	het	positie	systeem	hebben	
verworven.	

–		 	Ze	kunnen	dergelijke	problemen	op	verschillende	niveaus	van	begrip	en	vaardigheid	oplossen:	
van	tellen	met	sprongen	van	10	in	de	grote	telrij	(10,	20,	30	schriften)	en	vervolgens	
doortellen	met	sprongen	van	één	(31,	32,	33,	34)	tot	tellen	met	tientallen	(1,	2,	3	dozen,	dus	
30	schriften)	en	4	erbij	doen,	via	tellen	met	10	en	4	erbij	tellen	(10,	20,	30	→	34).

De	antwoorden	van	deze	leerlingen	op	de	vraag	van	voorbeeldopgave	10	tonen	aan	hoe	broos	
het	begrip	van	ons	positiesysteem	nog	is.	De	drie	meest	gegeven	antwoorden	zijn:	60	zakken	
(de	inhoud	van	6	zakken),	70	zakken	(de	inhoud	van	7	zakken)	en	7	zakken	–	het	correct	
antwoord.	Dit	suggereert	dat	niet	iedereen	65	automatisch	in	6	tientallen	en	5	eenheden	
afsplitst	en	dat	er	nog	relatief	veel	leerlingen	zijn	die	het	aantal	zakken	tellend	bepalen:	10	
(1	zak),	20	(2	zakken),	30	(3	zakken)	etc.	Deze	veronderstelling	wordt	bevestigd	door	de	meest	
gegeven	antwoorden	op	de	vraag	van	voorbeeldopgave	9	(in	het	getalgebied	tot	1000):	
700	briefjes,	800	briefjes	en	8	briefjes.	

Het	verworven	begrip	van	en	gevoel	voor	de	getallen	en	getalrelaties	tot	1000	is	vrij	beperkt.	Dit	
blijkt	uit	het	feit	dat	de	25%	minst	vaardige	leerlingen	niet	verder	komen	dan	een	matige	
beheersing	van	de	opgaven	van	blok	2	waarin	voorbeeldopgaven	4,	5	en	7	staan.	
Voorbeeldopgave	8	grenst	aan	hun	zone	van	naaste	ontwikkeling.	Het	vormt,	samen	met	de	
overige	opgaven	van	blok	3	en	4	de	drempel	die	deze	leerlingen	in	de	nabije	toekomst	zouden	
moeten	nemen	om	op	een	basaal	niveau	met	getallen	tot	1000	te	kunnen	opereren.	
Deze	opgave	is	ook	te	moeilijk	voor	de	percentiel	10-leerling	van	de	reguliere	basisschool	aan	het	
einde	van	jaargroep	5	(voorbeeldopgave	3	van	de	medio-peiling),	die	de	eerste	(gemakkelijkste)	
voorbeeldopgave	ook	nog	maar	matig	beheerst.

Op	basis	van	de	beschikbare	informatie	kunnen	het	niveau	en	het	ontwikkelingsperspectief	van	
de	12-jarige	minst	vaardige	sbo-leerlingen,	wat	de	getallen	en	getalrelaties	tot	1000	betreft,	het	
volgende	worden	gezegd:	
Op	basis	van	het	verworven	begrip	van	het	bundelen	in	eenheden	van	10	en	de	positionele	
ordening	van	de	eenheden,	tientallen	en	honderdtallen,	kunnen	zij:
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–		 ronde	getallen	als	280	in	een	interval	van	100	plaatsen;
–		 	aangeven	welk	veelvoud	van	50	precies	in	het	midden	van	zo’n	interval	staat	

(voorbeeldopgave	5);
–		 	met	sprongen	van	1,	10	en	50	verder	tellen	(300,	350,	...:	580,	590,	...;	398,	399,	...);
–		 	terugtellen	met	sprongen	van	2	over	het	eerste	honderdtal	van	de	telrij	(104,	102,	...,	98);
–		 	al	redelijk	boven	de	100	met	eenheden	van	20,	25	en	100	tellen,	al	dan	niet	in	combinatie	

met	elkaar,	zoals	in	voorbeeldopgave	7.

De	opgaven	van	blok	3	duiden	het	leerperspectief	aan,	in	de	huidige	omstandigheden	van	de	
sbo-scholen.	Het	zijn	namelijk	de	opgaven	die	de	13-jarige	en	oudere	sbo-leerlingen	na	een	
extra	jaar	onderwijs	matig	beheersen.	Dit	brengst	ons	tot	het	niveau	en	het	perspectief	van	
deze	oudste	sbo-leerlingen.

De 25% minst vaardige sbo-leerlingen die 13 jaar en ouder zijn	beheersen	de	opgaven	van	blok	1	
en	die	van	blok	2	en	3	matig.	De	leerlingen	van	deze	groep	die	eerder	op	niveau	D	opereerden,	
lijken	meer	te	profiteren	van	het	extra	jaar	dan	hun	leeftijdsgenoten	die	op	niveau	E	opereerden.	
Ze	komen	aan	de	moeilijkste	opgaven	van	blok	3	toe,	terwijl	de	overige	leerlingen	de	drempel	
van	blok	2	niet	kunnen	nemen.	Deze	leerlingen	komen	in	feite	niet	verder	dan	een	zeer	
oppervlakkig	begrip	en	instrumentele	omgang	met	de	getallen	tot	100	(1000).

•	Niveau	en	perspectief	van	de	meest	vaardige	sbo-leerlingen
De	blokken	1	tot	en	met	10	van	de	waargenomen	ontwikkelingslijn	illustreren	de	vaardigheid	
van de meest vaardige leerlingen (percentiel 90 en hoger) aan het einde van jaargroep 6 van de 
basisschool.	Deze	leerlingen	lijken,	wat	de	getallen	en	getalrelaties	betreft,	sterk	op	de	betere	
leerlingen	van	niveau	C	einde	jaargroep	8	die	iets	onder	het	gemiddelde	presteren.	Zij	beheersen	
alle	opgaven	die	in	blok	1	tot	en	met	7	zijn	beschreven.	De	opgaven	van	blok	8	en	9	liggen	in	de	
zone	van	de	naast	ontwikkeling	van	deze	leerlingen.	Dit	betekent	dat	ze	nu	en	in	het	vervolg-
onderwijs	de	kennis	en	vaardigheden	kunnen	leren	die	nodig	zijn	om,	op	een	elementair	niveau,	
inzichtelijk	met	grote	getallen	en	kommagetallen	om	te	gaan.

Op	grond	van	de	vergelijking	die	bij	de	eindpeiling	is	gemaakt	(zie	Janssen	et	al.,	2005;	Balans	32),	
kunnen	het	actuele	niveau	en	het	ontwikkelingsperspectief	van	deze	leerlingen	als	volgt	worden	
omschreven:	zij	beheersen	de	eerste	19	voorbeeldopgaven	van	de	eindpeiling	goed	of	nagenoeg	
goed	en	de	voorbeeldopgaven	20	tot	en	met	27	matig.	Het	betreft	opgaven	waarbij	leerlingen:
–		 	moeten	aangeven	welk	cijfer	in	het	gegeven	getal	op	de	plaats	van	de	honderdsten	staat	

(voorbeeldopgave	20);
–		 	kommagetallen	in	volgorde	van	klein	naar	groot	moeten	zetten	(voorbeeldopgave	21);
–		 	moeten	aangeven	waar	1,609	ligt	op	een	getallenlijn,	waarbij	0-2	km	in	10	stukken	is	

verdeeld	(voorbeeldopgave	22);
–		 	0,85	miljoen	met	cijfers	moeten	schrijven	(voorbeeldopgave	23);
–		 	de	tijd	moeten	noteren	die	een	seconde	sneller	is	dan	10,89	seconde	(voorbeeldopgave	27);
–		 	getallen	moeten	afronden,	zoals	bij	de	voorbeeldopgaven	24	tot	en	met	26.

Conclusie

Op	grond	van	bovenstaande	gegevens	schatten	we	in	dat	ruim	de	helft	van	de	sbo-leerlingen	en	
ruim	een	derde	deel	van	de	13-jarige	leerlingen	van	deze	speciale	basisscholen	de	tussendoelen	
niet	bereiken	die	basisschoolleerlingen	aan	het	einde	van	jaargroep	4/5	op	het	gebied	van	het	
rekenen	tot	100	geacht	worden	te	realiseren.	
In	beide	groepen	moet	de	gemiddelde	leerling	nog	de	kennis	en	vaardigheden	leren	die	nodig	
zijn	om,	op	een	basaal	niveau,	inzichtelijk	met	getallen	tot	1000	om	te	gaan.
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Oplossingswijzen

Van twee opgaven van het onderwerp Getallen en getalrelaties	zijn	de	meest	voorkomende	
typen	oplossingen	verzameld.	Het	zijn	stuk	voor	stuk	aantekeningen	al	dan	niet	met	
afbeeldingen	die	de	leerlingen	in	hun	toetsboekje	hebben	gemaakt	bij	het	schriftelijk	oplossen	
van	het	betreffende	probleem:	voorbeeldopgave	12	(het	probleem	van	Lin	die	24	stokjes	met	elk	
10	stukjes	vlees	maakt)	en	voorbeeldopgave	15	(het	probleem	van	de	kralenkast).	De	oplossings-
wijzen	die	we	hier	afdrukken,	geven	een	impressie	van	de	verschillen	in	de	wijze	en	het	niveau	
waarop	sbo-leerlingen	die	–	volgens	hun	leraar	–	op	het	niveau	van	jaargroep	5	rekenen:
•		dit	type	probleemsituaties	wiskundig	in	kaart	brengen	(interpreteren	en	schematiseren	in	de	
vorm	van	een	schema/model	of	operatie);

•		de	getallen	van	het	schema	of	de	operatie	bewerken	(uitrekenen);
•		en	de	uitkomst	van	deze	bewerking	in	de	context	terugplaatsen	(terugkoppelen).

In	beide	opgaven	doet	de	gestelde	vraag	een	beroep	op	het	samenstellen	/	structureren	van	
hoeveelheden,	gebruikmakend	van	vermenigvuldigstructuren	van	getallen.	In	voorbeeld-
opgave	12	lokken	de	context	en	de	getallen	het	gebruik	van	tientallen	uit,	terwijl	het	verhaal	en	
de	getallen	van	opgave	12	aansporen	om	de	hoeveelheid	met	bekende	producten	samen	te	
stellen:	2	x	25	=	50	of	4	x	25	=	100	en	2	x	20	=	40	of	4	x	20	=	80.	Beide	problemen	veronderstellen	
hoe	dan	ook	dat	de	kinderen	al	vertrouwd	zijn	met	de	twee	principes	van	ons	getalsysteem:
•		het	bundelen	van	eenheden	in	groepen	van	10:
	 –		 240	als	24	stokjes	van	10:	(10	x	10)	+	(10	x	10)	+	(4	x	10).
•		en	het	positioneel	ordenen	van	de	eenheden:
	 –		 	240	als	0	eenheden	(0	losse	stukjes),	4	tientallen	(40	stukjes)	en	2	honderdtallen	(200	stukjes).

De	geobserveerde	oplossingswijzen	geven	concrete	indicaties	over	de	vorderingen	van	en	de	
verschillen	tussen	de	leerlingen	met	betrekking	tot	drie	onderwerpen	van	de	kerndoelen:
•		het	leren	mathematiseren	via	het	oplossen	van	problemen	uit	het	leven	van	alledag;	
•		de	ontwikkeling	van	getalinzicht	en	-gevoel;
•		en	leren	vermenigvuldigen	en	delen.

Een	laatste	opmerking	is	hier	op	zijn	plaats.	Samenstellen	en	structureren	zijn	tegenovergestelde	
handelingen	die	de	basis	leggen	voor	respectievelijk	vermenigvuldigen	en	delen.	We	hebben	
beide	problemen	onder	de	categorie	Getallen en getalrelaties	gebracht,	omdat	de	verbinding	met	
het	tientallig	stelsel	aan	de	ene	kant	(10	x	10	=	100;	20	x	10	=	200;	24	x	10	=	240)	en	met	bekende	
getalrelaties	aan	de	andere	kant	(4	x	20	=	80	en	4	x	25	=	100)	zo	sterk	is.	Beide	problemen	kunnen	
echter evengoed onder de categorie Vermenigvuldigen en delen	worden	ondergebracht,	wat	
zichtbaar	is	in	de	oplossingen	van	de	leerlingen.	Deze	oplossingen	lijken	namelijk	sterk	op	die	van	
de	drie	vermenigvuldig-	en	deelproblem	bij	het	onderwerp	Bewerkingen	die	we	in	hoofdstuk	6	
(Vermenigvuldigen	en	delen)	in	kaart	hebben	gebracht.	We	verwijzen	dan	ook	naar	dit	hoofdstuk	
om	kennis	te	nemen	van	het	model	dat	in	gebruik	is	om	de	hieronder	gepresenteerde	typen	
oplossingen te onderscheiden en te ordenen1.

1	 		Dit	model	is	ontwikkeld	voor	de	analyse	van	geobserveerde	oplossingen	van	vermenigvuldig-	en	deelproblemen	van	de	LOVS-

rekenschaal	bij	de	ontwikkeling	van	het	instrument	Diagnosticeren en plannen in de onderbouw	(Kraemer,	2008).	

De	hier	gebruikte	ordening	van	‘informeel’	naar	‘formeel’	komt	sterk	overeen	met	de	ordening	die	Buijs	(2008)	hanteert	om	de	

niveaus	van	leren	vermenigvuldigen	(met	meercijferige	getallen)	te	onderscheiden.
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Niveau	A	*	Tellend	vermenigvuldigen

Schematisering

Leerling 1 en 2 symboliseren	het	herhaald	rijgen	van	10	stukjes	vlees	aan	één	stokje.	

Leerling	1	beschrijft	deze	herhaling	met	het	herhaald	opschrijven	van	10,	dat	tegelijkertijd	één	stokje	en	

tien	stukjes	vlees	symboliseert.	Hij	moet	hiertoe	10	opschrijven	en	tegelijkertijd	het	aantal	gemaakte	

stokjes	bijhouden:	10	(1),	10	(2),	10	(3),	etc.	

Leerling	2	structureert	het	proces	in	drie	deelhandelingen:

•	 Hij	maakt	eerst	10	stokken	(10	keer	10	onder	elkaar);

•	 dan	weer	10	stokjes	(weer	10	keer	10	onder	elkaar);

•	 en	ten	slotte	4	stokjes.

Deze	leerling	verwart	echter	het	aantal	stokjes	dat	hij	nog	moet	maken	om	24	stokjes	te	krijgen	(4,	want	

24	is	10	+	10	+	4)	met	het	aantal	stukjes	vlees	dat	nodig	is	om	deze	stokken	te	maken	(4	x	10	=	40).	

Daarom	staat	er	4	in	de	derde	kolom	in	plaats	van	vier	keer	10	onder	elkaar.	

Als	we	ons	aan	de	context	houden,	symboliseert	Ieerling 3 het maken van 10 stokjes van elk 24 stukjes 

vlees:	10	keer	24	en	niet	24	keer	10.	Het	feit	dat	hij	10	keer	het	getal	24	opschrijft	in	plaats	van	de	nulregel	

te	gebruiken,	doet	vermoeden	dat	hij	niet	met	opzet	de	factoren	verwisselt,	maar	het	product	noteert	en	

uitspreekt	zonder	rekening	te	houden	met	de	betekenis	en	structuur	van	vermenigvuldigen	in	deze	

context.	

Uitrekenen

Leerling 1	moet	de	grote	telrij	opzeggen:	10,	20,	30,	etc.	Waarschijnlijk	streept	hij	bij	elk	telstap	het	

betreffende	tienvoud	door	(synchroon	tellen)	en	komt	aldoende	bij	240	terecht.

Leerlingen	die	de	situatie	schematiseren	zoals	leerling 2 dat	heeft	gedaan	(maar	dan	met	4	x	10	in	de	

derde	kolom),	redeneren	waarschijnlijk	verhoudingsgewijs	op	basis	van	de	kennis	10	x	10	=	100	of	 

100	=	10	x	10:

•	 10	stokjes	geven	100	stukjes	vlees	of	100	stukjes	voor	10	stokjes;

•	 weer	10	stokjes	is	weer	100,	dus	samen	200;	

•	 en	40	erbij	(4	keer	10)	is	samen	tweehonderdveertig.

Kinderen	die	minder	vertrouwd	zijn	met	de	systematiek	van	de	telrij	tot	1000	kunnen	op	dit	oplossings-

niveau	nog	gedeeltelijk	tellen,	bijvoorbeeld:	100,	200	→	210,	220,	230,	240

Leerling 3 geeft	264	als	uitkomst.	Niets	in	zijn	aantekeningen	geeft	aan	hoe	hij	op	dit	getal	is	gekomen.	

Sommige	leerlingen	die	op	deze	manier	symboliseren	splitsen	in	gedachte	elk	getal	af	(24	als	20	en	4)	en	

tellen	vervolgens	in	twee	ronden:	eerst	de	tientallen	→	20,	40,	60,	80,	100;	120,	140,	160,	180,	200	en	

vervolgens de eenheden →	204,	208,	212,	216,	etc.	240.	Wellicht	heeft	leerling	3	de	stand	niet	goed	

bijgehouden	waardoor	hij	bij	232	(22	keer	4)	is	gestopt	in	plaats	van	bij	240	(twee	sprongen	van	4	verder).	

Terugkoppelen

Leerling 1	geeft	240	als	antwoord.	Leerling 2	realiseert	zich	niet	dat	hij	4	stokjes	in	plaats	van	40	stukjes	

bij	200	heeft	opgeteld	en	geeft	204	als	antwoord.	Leerling 3 ziet	evenmin	dat	hij	zich	heeft	vergist.	

Oplossingsniveaus van voorbeeldopgave 12

 

24 stokjes van elk 10 stukjes vlees

leerling 1 leerling 2
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Oplossingsniveaus van voorbeeldopgave 12

Niveau	B	*	Verhoudingsgewijs	vermenigvuldigen	met	hele	getallen

Schematisering

Leerling 4 en 5	beschrijven	het	herhaald	maken	van	een	stokje	met	10	stukjes	vlees	via	de	verhoudingsgewijze	koppeling:	10	stukjes	met	één	stok:	10	voor	1,	

20	voor	2,	30	voor	3	etc.	Leerling	4	begint	bij	3	stokjes	/	30	stukjes,	terwijl	leerling	5	alleen	10	en	20	stokjes	met	respectievelijk	100	en	200	associeert.

Beide	leerlingen	vergissen	zich	in	de	loop	van	de	schematisering:

•	 leerling	4	koppelt	10	(stokjes)	aan	200	(stukjes	vlees)	i.p.v.	100,	11	met	201,	12	met	203	en	lijkt	te	stoppen	bij	18	stokjes;

•	 leerling	5	is	waarschijnlijk	vergeten	dat	24	stokjes	worden	gemaakt	en	niet	20.

Uitrekenen

Door	de	foutieve	schematisering,	klopt	in	beide	gevallen	de	gemaakte	bereiking	niet.	Het	valt	niet	te	zeggen	waarom	leerling	4	bij	18	stokjes	stopt	en	202	

als	antwoord	geeft.	Een	leerling	die	correct	schematiseert	zet	de	reeks	als	volgt	voort:	10	(100),	11	(110),	12	(120),	(...),	23	(230),	24	(240).

Een	leerling	die	de	vier	laatste	stokjes	niet	vergeet,	gaat	na	20		door	met	21,	22,	23,	24

                                                                                                                   200                                        240

Terugkoppelen

Dat	leerling 4	202	als	antwoord	geeft,	suggereert	dat	hij	op	een	gegeven	moment	niet	meer	overziet	wat	hij	aan	het	doen	is.	Dat	leerling 5 200 als 

antwoord	opschrijft,	doet	vemoeden	dat	hij	inderdaad	een	slordigheidsfout	maakt.

 leerling 4 leerling 5

Oplossingsniveaus van voorbeeldopgave 12

Niveau	C	*	Splitsend	vermenigvuldigen	en	delen

Schematisering

We	komen	bij	splitsend	vermenigvuldigen	de	twee	categorieën	oplossingen	tegen	die	we	bij	tellend	vermenigvuldigen	hebben	geobserveerd.	

De	context	vraagt	om	de	handeling	met	de	vermenigvuldiging	24	x	10	te	symboliseren	(je	maakt	24	stokken	met	elk	10	stukjes	vlees)	en	om	deze	relatie	via	

(20	x	10)	+	(4	x	10)	uit	te	rekenen.	In	veel	rekenboekjes	symboliseert	de	leerling	echter	het	maken	van	de	stokjes	met	de	vermenigvuldiging	10	x	24	die	in	die	

context	naar	10	stokjes	van	elk	24	stukjes	vlees	verwijst.

24 stokjes van elk 10 stukjes vlees VERSUS 10 stokjes van elk 24 stukjes vlees 

24 x 10 via  10 x 24 via 

20 x 10 = 200   10 x 20 = 200

4 x 10 = 40  10 x 4 = 40

Leerling 11, 12 en 13  Leerling 7, 8, 9 en 10
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Of	leerlingen	7,	8,	9	en	10	bewust	10	x	24	uitrekenen	in	plaats	van	24	x	10	is	niet	te	zeggen.	De	variatie	in	de	schematisering	van	dit	probleem	roept	drie	

hypothesen	op	met	betrekking	tot	de	ontwikkeling	van	het	concept	‘product’:

•	 	leerlingen	die	in	deze	fase	verkeren,	zijn	nog	niet	bewust	van	de	relatie	tussen	de	structuur	van	de	hoeveelheid	in	de	gegeven	context,	de	uitspraak	en	de	

	 notatie;

•	 leerlingen	kennen	deze	relaties,	maar	houden	zich	niet	strikt	aan	de	regels;	ze	kunnen	‘zus’	bedoelen	(24	x	10)	en	‘zo’	opschrijven	(10	x	24);

•	 	leerlingen	kennen	de	relatie	tussen	structuur,	uitspraak	en	notatie	van	het	product,	maar	zien	soms	bewust	af	van	de	context	om	een	vertrouwd	product	

	 of	regel	te	kunnen	gebruiken	(in	casus	10	x	20	als;	20	en	nul	erachter,	dus	200).

Leerling 14 probeert	waarschijnlijk	algoritmisch	te	splitsen,	maar	past	de	cijferprocedure	niet	correct	toe.

Uitrekenen

Leerlingen	8,	9	en	10	splitsen	24	af	in	20	+	4.	Leerling	7	moet	nog	via	twee	keer	10	x	10	rekenen,	terwijl	leerling	8,	9,	en	10	handig	gebruikmaken	van	de	

nulregel	bij	hun	toepassing	van	de	verdeeleigenschap.	Ze	symboliseren	dan	ook	hun	rekenhandelingen	iets	anders,	zoals	Buis	(2008)	dat	ook	in	zijn	

onderzoek	naar	leren	vermenigvuldigen	in	de	reguliere	scholen	van	de	basisschool	heeft	vastgesteld.

Terugkoppelen

Dat	leerling	4	202	als	antwoord	geeft,	suggereert	dat	hij	op	een	gegeven	moment	niet	meer	overziet	wat	hij	aan	het	doen	is.	Dat	leerling	4	200	opschrijft,	

doet	vermoeden	dat	hij	inderdaad	een	slordigheidsfout	maakt.

24 stokjes van elk 10 stukjes vlees: 24 x 10

leerling 11 leerling 12 leerling 13 leerling 14

10 stokjes van elk 24 stukjes vlees:

leerling 7 leerling 8                                                                                  leerling 9                                               leerling 10
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Niveau	A	*	Vermenigvuldigen	via	herhaald	optellen

Schematiseren

Leerling 1 en 2	symboliseren	de	structuur	van	de	kralenkast	nadat	de	kralen	zijn	toegevoegd.	Ze	gebruiken	

hiertoe	de	optelling	45	+	45	+	45	+	45	die	onder	elkaar	wordt	genoteerd.

Uitrekenen

Leerling 1	telt	cijferend	op,	leerling	2	waarschijnlijk	ook,	maar	zonder	de	2	van	20	te	noteren.

Terugkoppelen

In	beide	gevallen	wordt	de	uitkomst	van	de	bewerking	correct	in	de	context	van	het	rekenverhaal	geplaatst:	

er	zitten	nu	180	kralen	in	de	kast.

Oplossingsniveaus van voorbeeldopgave 15

leerling 2

 

leerling 1

Niveau	B	*	Vermenigvuldigen	via	herhaald	verdubbelen

Schematiseren

We	hebben	bewust	twee	van	de	vier	laden	opgetrokken	om	de	strategie	van	herhaald	verdubbelen	uit	te	lokken:

1 la → 25 kralen en 1 la → 20 kralen

2 laden →	2	x	25	=	25	 en	2	laden	→	2	x	20	=	40	

4 laden →2	x	50	=	100	 en	4	laden	→	4	x	20	=	80

Leerling 3 tot en met 10	hebben	naar	dit	visje	toegehapt:	ze	rekenen	het	totaal	uit	via	herhaald	verdubbelen:

•	 1	x	(25	+	20)	→	1	x	45	=	45

•	 2	x	(25	+	20)	→	2	x	45	=	90

•	 4	x	(25	+	20)	→	2	x	90	=	180

Deze	handelingen	worden	op	verschillende	manieren	eenduidig	genoteerd,	optellend	(3	tot	en	met	7)	of	vermenigvuldigend	(8	tot	en	met	10)	en	meer	

uitgebreid	(3	en	9)	of	meer	verkort	(7	en	10).

De	structurering	van	leerling 5	is	correct,	het	gebruikte	rekenfeit	onjuist:	45	+	45	=	100	in	plaats	van	90.

Uitrekenen

Sommige	leerlingen	gebruiken	optelrelaties,	andere	producten.

Terugkoppelen

In	alle	gevallen	wordt	de	uitkomst	van	de	bewerking	correct	in	de	context	van	het	rekenverhaal	geplaatst:	er	zitten	nu	180	kralen	in	de	kast.	 

Leerling	5	realiseert	zich	niet	dat	zijn	uitkomst	niet	kan	kloppen,	waarschijnlijk	omdat	zijn	gevoel	voor	dergelijke	getallen	nog	in	ontwikkeling	is.

Oplossingsniveaus van voorbeeldopgave 15

leerling 8

 
 

leerling 9 leerling 10 leerling 6
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leerling 7

 

 
 

 

leerling 3 leerling 4 leerling 5

Niveau	C	*	Splitsend	vermenigvuldigen

Schematisering

Leerling 11 en 12	rekenen	4	keer	45	uit	via	(4	x	40)	+	(4	x	5).	Ze	noteren	echter	het	product	alsof	ze	onder	elkaar	rekenen:	

45      40        5

  4x      4x      4x

Leerling 13,	14 en 15	structureren	de	hoeveelheid	conform	de	handelingen	van	het	verhaal:	eerst	4	x	25	en	vervolgens	4	x	20	erbij.

Leerling	13	heeft	nog	behoefte	om	4	x	25	splitsend	uit	te	rekenen	(4	x	20	+	4	x	5),	terwijl	leerling	[15]	uiterst	verkort	noteert.	Vermoedelijk	verwijst	de	kleine	

2	naar	de	20	van	4	x	20.

Uitrekenen

De	rekenstappen	worden	eenduidig	en	overzichtelijk	genoteerd.

Terugkoppelen

In	alle	vijf	de	gevallen	wordt	de	uitkomsten	van	de	bewerking	correct	in	de	context	geplaatst:	180	kralen	in	totaal.

(4 x 25) via (4 x 20) + (4 x 5)         →               (4 x 25) + (4 x 20)

en dan nog 4 x 20 = 80 erbij

                                                                → 

4 x 45 via (4 x 40) + (4 x 5)

Oplossingsniveaus van voorbeeldopgave 15

leerling 11

  

 

leerling 13 leerling 14 leerling 15

 
 

leerling 12
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5  Optellen en aftrekken
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5 Optellen en aftrekken

5.1 Optellen en aftrekken: basisoperaties

Inhoud

De vaardigheid die we met het onderwerp Basisoperaties onderzoeken, is terug te vinden in de 
volgende twee kerndoelen:
•	De	leerlingen	kennen	uit	het	hoofd	optel-	en	vermenigvuldigtafels	tot	10	(kerndoel	2).
•		De	leerlingen	kunnen	eenvoudige	hoofdrekenopgaven	vlot	uitrekenen,	waarbij	ze	
verschillende	bewerkingen	inzichtelijk	toepassen	(kerndoel	3).

De	nadruk	wordt	gelegd	op	de	basisoperaties	in	het	getalgebied	100	tot	1000,	omdat	de	meeste	
leerlingen	in	dit	gebied	rekenen.	
In	het	perspectief	van	kerndoel	2	en	rekening	houdend	met	de	12-jarige	sbo-leerlingen	die	op	
het	niveau	van	jaargroep	4	blijven	steken,	peilen	we	met	enkele	opgaven	of	deze	leerlingen	
elementaire	rekenfeiten	uit	het	hoofd	kennen	(of	snel	kunnen	reconstrueren).	In	het	verlengde	
van	dit	kerndoel,	controleren	we	ook	in	hoeverre	deze	leerlingen	de	rekenfeiten	tot	10	kunnen	
gebruiken	om	elementaire	operaties	tot	100	op	te	lossen,	bijvoorbeeld	40	+	50	=	90,	denkend	
aan	5	+	4	=	9	en	100	–	80	=	20,	denkend	aan	10	–	8	=	2.

In	de	lijn	van	kerndoel	3	peilen	we	hoe	goed	sbo-leerlingen	zeer	elementaire	hoofdreken	opgaven	
inzichtelijk of routinematig	kunnen	uitrekenen.

Het	domein	Optellen	en	aftrekken	omvat	drie	onderwerpen:	basis-
operaties,	hoofdrekenen	en	bewerkingen.	In	feite	toetsen	we	met	
deze onderwerpen drie elkaar aanvullende aspecten van de 
vaardigheid	Optellen	en	aftrekken	onder	drie	verschillende	toets-
condities.	In	de	toets	Basisoperaties	staan	getalrelaties	en	
elementaire	optellingen	en	aftrekkingen	centraal	(rekendictee),	in	de	
toets	Hoofdrekenen	de	toepassing	van	elementaire	hoofdreken-
procedures	(zonder	pen	en	papier)	en	in	de	toets	Bewerkingen	het	
gebruik	(naar	eigen	keuze	én	met	pen	en	papier)	van	zowel	
hoofdrekenprocedures	als	uiteenlopende	vormen	van	cijferen.	
Per	onderwerp	schetsen	we	eerst	de	inhoud	van	de	toets,	beschrijven	
vervolgens	wat	12-	en	13-jarige	sbo-leerlingen	kunnen	en	richten	
ten slotte de aandacht op de ontwikkelingsperspectieven van de 
25%	minst	en	meest	gevorderde	leerlingen	van	beide	groepen.	
De	beschikbare	tussendoelen	dienen	daarbij	als	inhoudelijke	
referenties.	In	de	afsluitende	paragraaf	zetten	we	de	belangrijkste	
bevindingen	en	aandachtspunten	op	een	rijtje.
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‘Inzichtelijk’	betekent	bij	dit	onderwerp,	dat	ze	handig	gebruikmaken	van:
•	vijf-,	tien-	en	dubbelstructuur	van	getallen:	voorbeeldopgaven	3,	4,	5,	6	en	7;	
•	bekende	rekenfeiten:	bijvoorbeeld	40	+	40	=	80	om	46	+	40	uit	te	rekenen;
•		de	inverse	relatie	tussen	optellen	en	aftrekken:	bijvoorbeeld	50	+	8	=	58	om	58	–	50	uit	te	
rekenen	en	650	+	?	=	800	om	800	–	650	uit	te	rekenen;

•	analogie:	voorbeeldopgave	3,	7	en	7;
•		de	verwisseleigenschap	van	optellen:	bijvoorbeeld	46	+	60	via	60	+	46	(en	denkend	aan	 
60	+	40	=	100).

‘Routinematig’	betekent,	dat	ze,	zonder	na	te	denken,	standaardprocedures	toepassen,	
bijvoorbeeld:
•	aanvullen	tot	het	dichtstbijzijnde	tienvoud	bij	sommen	als	54	+	6,	375	+	6	en	99996	+	5;
•		optellen	via	afsplitsen	bij	50:	70	+	70	via	(50	+	20)	+	(50	+	20)	en	980	+	70	via	 
900	+	(50	+	30)	+	(50	+	20);

•	aftrekken	met	sprongen	van	50	en	100:	750	–	250	via	700	→ 600 →	500.

Alle	voorgelegde	relaties	en	operaties	komen	van	pas	bij	hoofdrekenen,	schatten	en	cijferen.	
In	die	zin	vormen	de	leerinhouden	van	de	basisoperaties	elementaire	rekenvoorwaarden.

De	voorgelegde	toetsen	bestaan	uitsluitend	uit	contextloze	rekenopgaven,	‘kale’	optellingen	en	
aftrekkingen.	Deze	opgaven	worden	klassikaal	(in	de	vorm	van	een	rekendictee)	voorgelegd.	
In	het	toetsboekje	staat	per	bladzijde	slechts	één	opgave.	De	toetsleider	noemt	alleen	het	
nummer	van	de	opgave	op,	waarna	de	leerlingen	ongeveer	acht	tellen	de	tijd	hebben	om	na	te	
denken	en	hun	antwoord	op	te	schrijven.	Daarna	komt	de	volgende	opgave.

Gemeten aspecten van het onderwerp Optellen en aftrekken: basisoperaties

Leerinhouden  Typen opgaven

Tafels	tot	10	 5	+	8;	7	–	4;	17	–	9

Optellen	en	aftrekken,	gebruikmakend	van:

•	 De	splitsingen	van	10,	100	en	1000	 •	 10	–	7;	100	–	30;	400	–	80

•	 De	dubbelstructuur	van	getallen	 •	 120	–	60;	360	–	180

	 	 	 11	–	6;	60	+	70;	82	–	40

•	 De	5-structuur	van	getallen	 •	 50	+	20;	82	–	50

•	 De	veelvouden	van	5	uit	het	geldsysteem	(10,	25,	50,	100,	250,	500),		 •	 15	+	45;	60	–	15

	 de	tijdsmaten	(15,	30,	45	en	60)	en	combinaties	daarvan	(75	en	125).	 	 375	+	125;	100	–	75;	325	–	275

	 	 	 6250	+	1250

•	 Het	verschil	van	1	(of	2)	met	een	rond	getal	in	de	buurt	 •	 92	–	39	(bijna	92	–	40)

Rekenen	met	tientallen,	honderdtallen	en	duizendtallen	(al	of	niet		 120	+	60;	800	+	600;	180	–	60

gebruikmakend	van	de	automatismen	tot	20	en	100)

Combinatie	 320	+	680;	1.800	–	900	–	450

Gebruik	van	de	kennis	van	gehele	getallen	in	rekensituaties	met		 10	–	0,45;	1,69	–	0,99	(bijna	1	eraf!)

kommagetallen	(alleen	in	de	hoogste	toetsboekjes)
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Optellen en aftrekken: basisoperaties
De vaardigheidsschaal bij het onderwerp 
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Optellen en aftrekken: basisoperaties
De vaardigheidsschaal bij het onderwerp 

© Cito
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Wat leerlingen kunnen

De 12-jarige sbo-leerlingen	handelen	bij	dit	onderwerp	op	hetzelfde	niveau	als	leerlingen	uit	de	
reguliere	scholen	halverwege	de	basisschoool	(medio	5).	Dit geldt ook voor de oudere sbo-
leerlingen	die	de	sommen	hooguit	iets	vlotter	uitrekenen	dan	hun	jongere	schoolgenoten.	
In	beide	groepen	haalt	ongeveer	een	kwart	van	de	leerlingen	het	niveau	van	de	gemiddelde	
leerling	einde	jaargroep	6.
•		De	gemiddelde	sbo-leerling	is	te	vergelijken	met	een	leerling	die	na	de	LOVS-toets	E6	
(einde	jaargroep	6)	in	niveau	D	is	ingedeeld.	Hij	beheerst	de	eerste	negen	voorbeeldenopgaven	
goed	en	voorbeeldopgave	10	matig.

•		De	10%	meest	vaardige	sbo-leerlingen	(op	en	boven	percentiel	90)	rekenen	boven	het	niveau	
van	de	gemiddelde	leerling	einde	jaargroep	7.	Ze	kunnen	alle	voorbeeldopgaven	–	op	de	laatste	
na	–	foutloos	uitrekenen	en	beheersen	de	moeilijkste	opgaven	al	matig.

•		De	10%	minst	vaardige	leerlingen	zijn	te	vergelijken	met	de	leerlingen	die	na	de	LOVS-toets	E4	
in	niveau	E	en	D	zijn	ingedeeld.	Ze	beheersen	de	eerste	drie	voorbeeldopgaven,	maar	komen	
niet	verder	dan	een	matige	beheersing	van	voorbeeldopgave	4.

Bovenstaande indeling geldt ook voor de groep 13-jarige sbo-leerlingen, die zoals gezegd, 
hooguit	iets	vlotter	rekenen	en	nauwelijks	meer	weten	of	kunnen.

Voorbeeldopgaven Optellen en aftrekken: basisoperaties 1 – 12

Ontwikkelingsperspectieven

We specifi ceren hier het actuele niveau en de ontwikkelingsperspectieven van de minst en de 
meest	gevorderde	sbo-leerlingen	en	brengen	de	verschillen	tussen	deze	groepen	in	kaart.	
We	gebruiken	hiertoe	de	tussendoelen	die	het	Tal-team	voor	het	onderwerp	Operaties heeft 
geformuleerd	en	voorbeeldopgaven	uit	balans	31	en	32	die	de	vaardigheid	van	referentie-
leerlingen	van	de	reguliere	basisscholen	illustreren.

1	 10	–	4	=	                              

2	 20	–	5	=	                              

3	 40	+	50	=	                              

4	 56	–	50	=	                              

5	 70	+	70	=	                              

6	 800	–	10	=	                              

7	 2,50	+	7,50	=	                              

8	 980	+	70	=	                              

9	 12.500	+	900	=	                              

10	 197	+	197	=	                              

11	 1.250	+	1.750	=	                              

12	 1	–	0,5	=	                              
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Optellen en aftrekken: basisoperaties
De ontwikkeling van de vaardigheid bij het onderwerp 

© Cito

9 Optellen over de 10 000
 Type 9996 + 5 (systematiek van de telrij en gebruik van 6 als 5 + 1).

8 Aftrekken met kommagetallen
 Type 1 – 0,5 (voorbeeldopgave 12)

7 Optellen en aftrekken boven de 100
 Type 1250 + 1750 (veelvouden van 250) (voorbeeldopgave 11).

6 Type 500 + 825 (afsplitsen bij 500 � 500 + (500 + 325) � 1000 + 325
 Type 197 + 197 (gebruik van dubbelen en compenseren)
 (voorbeeldopgave 10).

5 Optellen en aftrekken boven de 100
 Type 800 – 650 (inverse relatie en splitsing van 800:
 650 + 150 = 800).
 Type 300 – 208 (gebruik van 100 = 92 + 8).
 Type 12500 + 900 (gebruik van 500 + 900 = 1400) (voorbeeldopgave 9).
 Type 705 – 8 (gebruik van 8 = 5 + 3).
 Type 980 + 70 (gebruik van 80 + 70 is 100 + 50) (voorbeeldopgave 8).  

4 Optellen met kommagetallen
 Type 2,50 + 7,50 (verwisselen � analoog aan 75 + 25 = 100)
 (voorbeeldopgave 7). 

3 Optellen en aftrekken boven de 100
 Type 800 – 10 (analoog met 80 – 1) (voorbeeldopgave 6).
 Type 375 + 6 (aanvullen tot het dichtstbijzijnde tienvoud).
 Type 70 + 70 (analoog aan 7 + 7) (voorbeeldopgave 5).
 Optellen tot 100
 Type 46 + 60 (afsplitsen bij de tienvouden om een splitsing van
 100 te kunnen gebruiken).

2 Optellen en aftrekken tot 100
 56 – 50 (afsplitsen bij de tienvouden: 56 als 50 en de rest)
 (voorbeeldopgave 4).
 Type 88 – 8 (tien-structuur: 80 en de rest).
 Type 54 + 6 (aanvullen tot het tienvoud m.b.v. de splitsingen 
 van 10.

1 Optellen en aftrekken tot 100
 Type 40 + 50 (verwisselen en analoog aan 5 + 4) (voorbeeldopgave 3).
 Type 100 – 80 (splitsing van 100 en/of analogie 10 – 8).
 Optellen en aftrekken tot 20
 Type 20 – 5 (5-structuur) (voorbeeldopgave 2).
 Type 5 + 8 (5-structuur).
 Optellen en aftrekken tot 10
 Type 10 – 4 (splitsing van 10) en 8 – 3 (5-structuur) (voorbeeldopgave 1). 

 Vaardigheid van de 13-jarige SBO-leerlingen
 
 Goede  Matige
 beheersing beheersing

P90 blok 1-8 Blok 9
P75 Blok 1-7 Blok 9
P50 Blok 1-5 Blok 7
P25 Blok 1-3 Blok 5 
P10 Blok 1-2 Blok 3

75 90502510

Onvoldoende beheersing

Matige beheersing

Goede beheersing

75 90502510

BO-6 SBO-12 jaar
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In	de	tussendoelen,	annex	leerlijnen	beschouwt	het	Tal-team	(1999)	de	reken	feiten	tot	10	als	de	
elementaire	voorwaarden	van	hoofdrekenen,	alsmede	het	vlot	optellen	en	aftrekken	tot	20.	
Leerlingen	moeten	aan	het	einde	van	jaargroep	4	de	feiten	tot	10	paraat	hebben	en	alle	
optellingen	en	aftrekkingen	tot	20	vrijwel	direct	weten	of	vlot	kunnen	reproduceren,	
gebruikmakend	van	parate	getalrelaties,	eigenschappen	van	optellen	en	de	relatie	tussen	
optellen	en	aftrekken.
Het	Tal-team	gaat	er	vervolgens	van	uit	dat	leerlingen,	in	de	loop	van	jaargroep	5	tot	en	met	8,	
op	verschillende	niveaus	van	automatisering	vlot	en	fl	exibel	moeten	leren	hoofdrekenen,	zowel	
in	het	getalgebied	tot	100,	als	in	het	gebied	tot	1000	en	met	getallen	groter	dan	1000	
(Van	de	Heuvel-Panhuizen	et	al.,	2000).	Daarbij	wordt	verschil	gemaakt	tussen:
a)	 	vrijwel	direct	weten	op	basis	van	gememoriseerde	kennis	of	inzicht	rekenregels	en/of	

eigenschappen	van	optellen	en	aftrekken;
b)	 vlot	en	handig	uit	het	hoofd	uitrekenen;
c)	 redelijk	vlot	en	handig	uit	het	hoofd	uitrekenen,	eventueel	via	tussennotaties.
Dit	betekent	dat	we,	wat	de	basisoperaties	betreft,	het	tussendoel	van	hoofdrekenen	tot	10	en	20	
als	basisreferentie	nemen	en	in	het	verlengde	hiervan	de	typen	opgaven	(met	getallen	tot	100,	
1000	en	boven	de	1000)	die	de	leerlingen	vrijwel	direct	weten	(categorie	a)	of	vlot	en	handig	uit	
het	hoofd	kunnen	uitrekenen	(categorie	b).	Typen	opgaven	van	de	categorie	c	behoren	dan	tot	
het	onderwerp	Bewerkingen,	omdat	de	leerlingen	desnoods	aantekeningen	op	papier	kan	maken.

Tussendoelen, annex leerlijn: Optellen en aftrekken met hele getallen

Basisoperaties Hoofdrekenen Hoofdrekenen Bewerkingen

Voortgang Paraat	hebben Vrijwel	direct	weten	op	basis	

van gememoriseerde kennis 

of	inzicht	in	regels/

eigenschappen

Vlot	en	handig	uit	het	hoofd Redelijk	vlot	en	handig	uit	

het hoofd uitrekenen, 

eventueel	via	tussen-

notaties

(Bewerkingen	in	PPON)

Eind jaargroep 4 Optellingen en aftrekkingen 

tot	10

•	 	Voorbeeldopgave	1

Optellingen en aftrekkingen 

tot	20

Eind jaargroep 5 Optellingen en aftrekkingen 

tot	20

•	 	Voorbeeldopgave	2

Optellingen en 

aftrekkingen	tot	100	

(kaal	en	in	context),	met	

ondersteuning van de 

getallenlijn

Optellingen en 

aftrekkingen	tot	1000,	

rijgend,	met	of	zonder	

steun van de lege 

getallenlijn
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Leerlingen	moeten	bij	het	rekendictee	snel	en	uit	het	hoofd	het	antwoord	geven.	We	weten	dan	
ook	niet	of	ze	de	gevraagde	som	of	het	voorgelegde	verschil	hebben	moeten	reconstrueren,	
noch	hoe	ze	dat	hebben	gedaan:	met	een	vaste	procedure	of	via	handige	relaties	en	
eigenschappen	(regels).	Dit	betekent	dat	we	niet	op	handelingsniveau	kunnen	beoordelen	in	
welke	mate	de	beschreven	groepen	sbo-leerlingen	de	geformuleerde	tussendoelen	realiseren.
We	nemen	echter	aan	dat	leerlingen	die	geen	relatie	of	rekenregels	toepassen	door	de	tijdsdruk	
in	de	problemen	komen	en	dus	gemakkelijker	fouten	maken	dan	leerlingen	die	deze	relaties	en	
regels	wel	gebruiken.

•	Niveau	en	perspectief	van	de	minst	vaardige	sbo-leerlingen
De 12-jarige sbo-leerling	op	percentiel	25	rekent	op	hetzelfde	vaardigheidsniveau	als	een	
leerling	van	niveau	D	en	E	aan	het	einde	van	jaargroep	5	(c.q.	niveau	E	einde	jaargroep	6).	Als	we	
de	tussendoelen	van	het	Tal-team	als	ontwikkelingsperspectief	nemen,	zouden	deze	leerlingen:
–		 de	optellingen	en	aftrekkingen	tot	10	paraat	moeten	hebben;	
–		 	de	optellingen	en	aftrekkingen	tot	20	vrijwel	direct	moeten	weten	of	vlot	uit	hoofd	moeten	

kunnen	reconstrueren;
–		 	optellingen	en	aftrekkingen	tot	100	rijgend	met	behulp	van	een	getallenlijn	moeten	kunnen	

uitrekenen.

Optellen en aftrekken tot 20
Leerlingen	met	de	laagste	rekenvaardigheid	beheersen	de	twee	eerste	voorbeeldopgaven	die	
betrekking	hebben	op	optellen	en	aftrekken	tot	20.	Dit	geldt	ook	voor	vergelijkbare	opgaven	die	
in	de	medio-peiling	(M5)	aan	de	leerlingen	van	de	reguliere	basisscholen	zijn	voorgelegd.	
Deze	resultaten	suggereren	dat	leerlingen	van	niveau	D	en	E	het	optellen	en	aftrekken	tot	20	
tussen	de	toetsafname	M4	en	M5	automatiseren	en	dat	de	minst	vaardige	12-jarige	sbo-
leerlingen	het	rekenen	tot	20	tijdens	het	laatste	onderwijsjaar	hebben	geautomatiseerd.

Tussendoelen, annex leerlijn: Optellen en aftrekken met hele getallen (vervolg)

Basisoperaties Hoofdrekenen Hoofdrekenen Bewerkingen

Eind jaargroep 6 Optellen	en	aftrekken	tot	100

•	 Voorbeeldopgaven	3	en	4

•	 Type	36	+	60	en	62	–	40

Optellen en aftrekken tot 

1000

•	 Voorbeeldopgave	4	en	5

•	 Type	457	+	8	

•	 Type	620	–	7

Optellen	en	aftrekken	tot	100,	

zowel	kaal	als	in	context,	via	

rijgen,	splitsen	of	variarekenen

Optellen	en	aftrekken	tot	1000

•	 Voorbeeldopgave	6

•	 Type	350	+	280

•	 Type	620	–	370

•	 Type	256	+	256

•	 Type	702	–	635

Alle optellingen en 

aftrekkingen	tot	1000,	

zowel	kaal	als	in	context,	

via	rijgen,	splitsen	of	

variarekenen.*

Eind jaargroep 7-8 Optellen	en	aftrekken	boven	

1000

•	 Type	12000	+	9000

•	 Type	21000	–	3000

Optellen	en	aftrekken	boven	

1000

•	 Voorbeeldopgave	8,	9	en	11

•	 Type	5000	–	2

•	 Type	10000	–	30

*		Leerlingen	kunnen	ook	kiezen	tussen	hoofdrekenen	en	kolomsgewijs	of	cijferend	optellen	en	aftrekken	(zie	paragraaf	6.3	Bewerkingen).

(Bron: Tal-team, 1999; Van de Heuvel-Panhuizen et al., 2000)
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Optellen en aftrekken tot 100
Elementaire	optellingen	en	aftrekkingen	tot	100	zijn	met	de	opgaven	van	blok	1	en	2	aan	de	
orde gesteld:
–		 type	100	–	80	en	40	+	50	(voorbeeldopgave	3)
–		 type	54	+	6,	87	–	7	en	56	–	50	(voorbeeldopgave	4).
De	12-jarige	sbo-leerling	komt	niet	verder	dan	een	goede	beheersing	van	de	eerste	twee	typen	
sommen,	terwijl	de	percentiel	25-leerling	ook	de	drie	andere	typen	van	blok	2	correct	uitrekent.
Vergelijkbare	typen	opgaven	en	aftrekking	56	–	50	zijn	ook	voorgelegd	aan	de	leerlingen	van	de	
reguliere	scholen	bij	de	peiling	medio	jaargroep	5.	Leerlingen	van	niveau	D	en	E	beheersen	
optellingen	van	het	type	54	+	6	en	58	–	50	die	bij	blok	2	van	de	sbo-peiling	matig	tot	goed	
worden	beheerst,	hetgeen	bevestigd	dat	ze	als	referentieleerlingen	kunnen	worden	gebruikt.
Dit	betekent	dat	de	twaalf	eerste	voorbeeldopgaven	van	de	medio-peiling	zeer	waarschijnlijk	in	
het	vaardigheidsbereik	van	de	25%	minst	vaardige	sbo-leerlingen	liggen.	Voorbeeldopgaven	13	
tot	en	met	17	liggen	dan	in	de	zone	van	de	naaste	ontwikkeling	van	de	meest	gevorderde	
leerlingen	van	deze	groep.	

Voorbeeldopgaven Optellen en aftrekken: basisoperaties tot 100, 1 – 17 uit Balans 31 
(halverwege de basisschool)

Goede beheersing

Matige beheersing

1	 12	–	7	=	                              

2	 32	+	8	=	                              

3	 100	–	9	=	                              

4	 84	–	40	=	                              

5	 58	–	4	=	                              

6	 14	–	7	=	                              

7	 48	+	40=	                              

8	 27	+	50	=	                              

9	 70	–	7	=	                              

10	 56	–	50	=	                              

11	 15	–	8	=	                              

12	 79	–	5	=	                              

13	 45	+	9	=	                              

14	 45	+	55	=	                              

15	 60	–	35	=	                              

16	 92	–	6	=	                              

17	 75	–	25	=	                              
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Er	zijn	te	weinig	opgaven	in	het	getalgebied	tot	100	voorgelegd	om	rechtstreeks	vast	te	kunnen	
stellen	hoe	vlot	de	percentiel	25-leerling	elementaire	optellingen	en	aftrekkingen	tot	100	
uitrekent.	We	weten	bovendien	niet	hoe	ze	rekenen,	omdat	ze	dat	uit	het	hoofd	moeten	doen.	
Het	feit	dat	leerlingen	die	op	dit	niveau	rekenen	voorbeeldopgaven	13	tot	en	met	17	van	de	
medio-peiling	nog	matig	beheersen,	geeft	aanleiding	om	te	veronderstellen	dat	ze	elementaire	
operaties	onder	de	100	nog	niet	routinematig	kunnen	uitvoeren,	noch	handig	weten	op	te	
lossen.	We	lichten	dit	toe	aan	de	hand	van	voorbeeldopgave	13,	14	en	15:
–		 	45	+	9	(voorbeeldopgave	13)	laat	zich	snel	en	gemakkelijk	via	10	erbij	en	één	eraf	oplossen.	

Kinderen die doortellen of 9 afsplitsen om via 50 op te tellen, kunnen onder ander telfouten 
of	splitsfouten	maken.

–		 	45	+	55	(voorbeeldopgave	14)	laat	zich	gemakkelijk	via	het	‘verhuizen’	van	de	5	van	55	
oplossen	(45	+	55	is	evenveel	als	50	+	50),	60	–	35,	denkend	aan	30	eraf	5.	Rekenen	met	
tientallen	en	eenheden	werkt	in	dergelijke	gevallen	standaardfouten	als	45	+	55	is	95	en	
60	–	35	is	35	in	de	hand.

–		 	75	–	25	(voorbeeldopgave	15)	is	doorzichtig	voor	een	leerling	die	deze	aftrekking	met	
75	=	50	+	25	associeert.	Aftrekken	doet	een	groter	beroep	op	het	werkgeheugen	en	kan	
daarom	fouten	in	de	hand	werken.

Optellen en aftrekken tot 1000
Elementaire	optellingen	en	aftrekkingen	tot	100	zijn	met	de	opgaven	van	blok	3	aan	de	orde	
gesteld:
-	 type	46	+	60	en	70	+	70	(voorbeeldopgave	5);
-	 type	750	–	250	en	800	–	10	(voorbeeldopgave	6);
-	 type	375	+	6.
Deze	opgaven	liggen	buiten	het	bereik	van	de	10%	minst	vaardige	sbo-leerlingen.	
De	staaf	van	de	sbo-leerling	op	percentiel	25	laat	zien	dat	deze	optellingen	en	aftrekkingen	in	
zijn	zone	van	de	naaste	ontwikkeling	liggen.	Dit	wordt	bevestigd	door	de	moeilijkheidsgraad	
van	vergelijkbare	opgaven	die	aan	de	leerlingen	van	de	reguliere	scholen	bij	de	peiling	medio	
jaargroep	5	zijn	voorgelegd.	

Voorbeeldopgaven Optellen en aftrekken: basisoperaties tot 1000, 1 – 14 uit Balans 31 
(halverwege de basisschool)

Goede beheersing

1	 30	+	120	=	                              

2	 300	+	500	=	                              

3	 150	–	30	=	                              

4	 800	–	400	=	                              

5	 200	–	50	=	                              
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Matige beheersing

De	eerste	vijf	voorbeeldopgaven	van	deze	mediopeiling	(cluster	goede beheersing)	geven	aan	
wat	de	leerlingen	van	niveau	D	en	E	(die	we	hier	als	referentie	nemen)	al	weten	of	kunnen.	
Voorbeeldopgaven	6	tot	en	met	14	(cluster	matige beheersing)	laten	zien	wat	ze	op	korte	
termijn	vlot	zullen	leren	uitrekenen,	onder	andere	optellingen	als	70	+	70	en	aftrekkingen	als	
800	–	10	die	ook	in	de	sbo-peiling	zijn	voorgelegd	(zie	voorbeeldopgave	5	en	6).	
Dit	doet	vermoeden	dat	de	sbo-leerlingen	op	percentiel	25	wel	degelijk	op	een	basaal	niveau	tot	
1000	kunnen	leren	optellen	en	aftrekken,	hoe	beperkt	deze	vaardigheid	ook	mag	zijn.	De	toets	
Bewerkingen	biedt	de	mogelijkheid	om	dit	te	controleren.	Waar	het	om	spant	is	in	hoeverre	
leerlingen,	die	op	dit	niveau	rekenen,	in	staat	zijn	om	minder	volgens	procedures	en	meer	met	
getalstructuren,	relaties	en	eigenschappen	te	leren	optellen	en	aftrekken.	

•	Niveau	en	perspectief	van	de	meest	vaardige	sbo-leerlingen
De	opgaven	van	blok	1	tot	en	met	10	illustreren	de	vaardigheid	van	de	meest	vaardige	
leerlingen	(percentiel	90	en	hoger)	aan	het	einde	van	jaargroep	6	van	de	reguliere	basisschool.	
De	25%	meest	gevorderde	sbo-leerlingen	zijn	te	vergelijken	met	de	leerlingen	van	jaargroep	6	
die	(bij	dit	onderwerp)	op	niveau	B	of	iets	hoger	op	A-niveau	rekenen.	Deze	leerlingen	beheersen	
de	opgaven	van	blok	1	tot	en	met	5	goed,	waaronder	voorbeeldopgaven	10	en	11,	en	de	overige	
opgaven	matig.	
Omdat	deze	leerlingen	ook	sterk	lijken	op	de	10%	meest	vaardige	leerlingen	aan	het	einde	van	
jaargroep	5,	kunnen	we	de	moeilijkste	voorbeeldopgaven	van	de	medio-peiling	als	referentie	
gebruiken	om	hun	ontwikkelingsniveau	en	-perspectief	nader	te	specifi	ceren.
Leerlingen	uit	jaargroep	5	die	vooruitlopen	beheersen	al	lang	optellen	en	aftrekken	tot	100.	
Ze	beheersen	ook	alle	voorbeeldopgaven	in	het	getalgebied	tot	1000,	op	één	na:	570	+	540.

Voorbeeldopgaven Optellen en aftrekken: basisoperaties tot 1000, 15 – 20 uit Balans 31 
(halverwege de basisschool)

Goede beheersing

6	 70	+	70	=	                              

7	 720	+	50	=	                              

8	 130	–	40	=	                              

9	 70	+	80	=	                              

10	 500	–	90	=	                              

11	 30	+	570=	                              

12	 143	+	7	=	                              

13	 800	–	10	=	                              

14	 800	–	70	=	                              

15	 690		–	300	=	                              16	 80	+	580	=	                              
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Voorbeeldopgaven Optellen en aftrekken: basisoperaties tot 1000, 15 – 20 uit Balans 31 
(halverwege de basisschool)

Matige beheersing

De	voorbeeldopgaven	15	tot	en	met	20	geven	een	indruk	van	de	operaties	die	ze	inzichtelijk	of	
routinematig	kunnen	oplossen.	Het	zijn	optellingen	en	aftrekkingen	die	onder	andere	een	
beroep	doen	op:
–		 vlot	optellen	en	aftrekken	met	tienvouden	(voorbeeldopgave	15	en	18);
–		 optellen	en	aftrekken	via	een	veelvoud	van	tien	of	honderd	(voorbeeldopgave	16,	18	en	19);
–		 	optellen	en	aftrekken	via	het	handig	afsplitsen	van	getallen	om	bekende	rekenfeiten	te	

kunnen	gebruiken	(voorbeeldopgave	15,	16	en	17).
In	hoeverre	de	12-jarige	meest	gevorderde	sbo-leerlingen	inderdaad	op	dit	niveau	opereren,	
wordt	hierna	gecontroleerd	aan	de	hand	van	de	opgaven	die	bij	hoofdrekenen	en	bewerkingen	
aan	de	orde	zijn	gesteld.

Conclusie
Op	grond	van	bovenstaande	gegevens	schatten	we	in	dat	een	minstens	een	kwart	van	de	
leerlingen	van	de	speciale	basisscholen	nog	niet	alle	elementaire	optellingen	en	aftrekkingen	
onder	de	100	correct	uit	het	hoofd	kunnen	uitvoeren.	Deze	leerlingen	missen	dan	ook	
belangrijke	voorwaarden	om	inzichtelijk	en	vlot	in	dit	gebied	te	kunnen	optellen	en	aftrekken.	
Het	ontwikkelings	perspectief	van	deze	leerlingen	beperkt	zich	tot	elementair	optellen	en	
aftrekken	tot	100	plus	een	bescheiden	uitbreiding	in	de	vorm	van	rekenen	met	tienvouden	en	
honderdvouden.
De	groep	meest	gevorderde	sbo-leerlingen	(20%	in	de	groep	12-jarige	en	25%	in	de	groep	
oudere	leerlingen)	kan	vlot	tot	100	rekenen.	Deze	leerlingen	kunnen	al	met	tienvouden	en	
honderdvouden	uit	het	hoofd	optellen	en	aftrekken	en	beschikken	over	belangrijke	
voorwaarden	voor	vlot	en	inzichtelijk	rekenen	in	het	getalgebied	tot	1000	en	daarboven.	

5.2 Optellen en aftrekken: hoofdrekenen

Inhoud

De vaardigheid die we met het onderwerp Hoofdrekenen onderzoeken, vinden we terug in de 
volgende twee kerndoelen:
•		De	leerlingen	kunnen	eenvoudige	hoofdrekenopgaven	vlot	uitrekenen,	waarbij	ze	
verschillende	bewerkingen	inzichtelijk	toepassen	(kerndoel	3).

•		De	leerlingen	kunnen	een	eenvoudige,	niet	in	wiskundetaal	aangeboden	probleemstelling	zelf	
in	wiskundige	termen	omzetten	(kerndoel	7).

17	 825	+	75	=	                              

18	 620	–	60	=	                              

19	 259	+	9	=	                              

20	 670	+	55	=	                              
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Drie	vormen	van	hoofdrekenen	worden	tegenwoordig	in	het	basisonderwijs	geleerd:	rijgen,	
splitsen	en	het	zogenoemde	‘variarekenen’.	We	lichten	deze	drie	manieren	van	optellen	en	
aftrekken	en	enkele	varianten	daarvan	kort	toe	aan	de	hand	van	(in	reguliere	basisscholen)	
geobserveerde	oplossingswijzen	van	drie	van	de	tien	voorbeeldopgaven	die	we	gebruiken	om	de	
inhoud	van	de	toets	Hoofdrekenen	en	de	vaardigheid	van	de	leerlingen	te	beschrijven2.

Rijgen	(rekenen-op-lijn)	is	de	hoofdvorm.	Daar	leggen	we	ook	in	de	toets	de	nadruk	op.	
Op	het	laagste	niveau	van	rijgen,	komt	optellen	en	aftrekken	neer	op	springen	in	de	telrij,	
gebruikmakend	van	handige	getallen	als	steunpunten	(als	knopen	van	een	klimtouw).
Van	hieruit	leren	de	leerlingen	om	de	getallen	zodanig	af	te	splitsen	dat	ze	niet	meer	hoeven	te	
springen,	maar	met	‘grote	happen’	kunnen	optellen	of	aftrekken.

2	 		U	kunt	meer	informatie	over	hoofdrekenen,	zoals	het	tegenwoordig	wordt	geleerd,	en	over	oplossingswijzen	van	leerlingen	in	

de	volgende	balans	vinden:	Kraemer	J.M.	(2009),	Balans	over	de	strategieën	en	procedures	bij	het	hoofdrekenen	halverwege	de	

basisschool.	PPON-reeks	40.	Arnhem:	Cito.

Enkele voorbeeldoplossingen van rijgen, splitsen en variarekenen

Optellen en aftrekken onder de 100

Voorbeeldopgave 1

Optellen en aftrekken in het gebied 100 – 1000

Voorbeeldopgave 4 en Voorbeeldopgave 3

Rijgen (1)	Via aanvullend optellen: 48 + ? = 100 

Aanvankelijk

(48)	→	58,	68,	78,	88,	98,	100;	samen:	10,	20,	30,	40,	50,	52	→	52

Later

48	+	2	=	50;	50	+	50	=	100,	samen	52	of

48	+	40	=	88;	88	+	12	=	100;	40	+	12	=	52	of

48	+	50	=	98;	98	+	2	=	100,	samen	52

(1)	Via aftrekken: 100 – 48 = 

Aanvankelijk

(100)	→	90,	80,	70,	60	→	60	–	8	=	52

Later

100	–	40	=	60;	60	–	8	=	52

(4)	Via aanvullend optellen: 370 + ? = 620 

Aanvankelijk

370	+	30	=	400;	400	+	200	=	600;	600	+	20	=	620

200	+	30	+	20	=	250

Later

370	+	50	=	420;	420	+	200	=	620;	

200	+	50	=	250

(4)	Via aftrekken: 620 – 370

Aanvankelijk

620	–	20	=	600;	600	–	300	=	300;	300	–	50	=	250

Later

620	–	300	=	320;	320	–	70	=	250

Splitsen (1)	Omkeringsfout

100	–	40	=	60;	0	–	8	→	8-	0	=	8

60	+	8	=	68	

Met	tekort

100	–	40	=	60;	0	–	8	→	8	tekort

60	–	8	=	52

(4)	Omkeringsfout

600	–	300	=	300;	20-70	→	70	–	20	=	50

300	+	50	=	350

Met	tekort

600	–	300	=	300;	20	–	70	→ 50 tekort

300	–	50	=	250
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Splitsen is de tweede vaste vorm van hoofdrekenen die leerlingen op de reguliere scholen van 
de	basisschool	leren.	Om	op	te	tellen	en	af	te	trekken,	splitsen	ze	aanvankelijk	beide	getallen	
van	de	opgave	in	tientallen	en	eenheden.	Ze	bewerken	vervolgens	deze	eenheden	los	van	elkaar	
en	nemen	daarna	de	uitkomst	van	beide	bewerkingen	samen:

											43	+	45	via	40	+	40	=	80;	3	+	5	=	8;	80	+	8	=	88																																																					88	–	45	via	80	–	40	=	40;	8	–	5	=	3;	40	+	3	=	43

Een	gevaar	bij	aftrekken,	is	dat	leerlingen	die,	begripsmatig,	minder	gevorderd	zijn	een	
verkeerde	procedure	inslijpen,	omdat	ze	er	van	uitgaan	dat	ze,	zoals	bij	optellen,	de	eenheden	
mogen	verwisselen.	Ze	maken	dan	stelselmatig	de	klassieke	‘omkeringsfout’:	0	–	8	kan	niet,	dan	
8	–	0	=	0	en	20	–	70	kan	niet,	dan	70	–	20	=	50.
Middenbouwleerlingen	van	de	reguliere	basisscholen	leren	tegenwoordig	deze	moeilijkheid	te	
overwinnen	door	het	tekort	aan	eenheden	(en	of	tientallen)	vast	te	stellen	(zoveel	tekort)	en	dit	
getal	van	de	resterende	tientallen	(en/of	honderdtallen)	af	te	trekken.

Naast	rijgen	en	splitsen,	peilen	we	ook	twee	vormen	van	het	zogenoemde	variarekenen:
•		het	afl	eiden	van	het	onbekende	getal	van	een	optel-	of	aftreksituatie	uit	een	bekend	rekenfeit,	
via	het	afsplitsen	van	een	van	de	termen	van	de	optelling	of	aftrekking;

•		het	veranderen	van	de	twee	getallen	van	de	optel-	of	aftreksituaties	om	de	onbekende	uitkomst,	
via	een	andere	bekende	of	gemakkelijke	‘hulpsom’	te	vinden.

Om	dit	fl	exibele	hoofdrekenen	uit	te	lokken,	kiezen	we	getallen	waarbij	het	loont	om:
•		getallen	samen	te	nemen	(associatieve	eigenschap	van	optellen	en	aftrekken)	en/of	de	volgorde	
te	veranderen	(commutatieve	eigenschap);

•	getallen	te	veranderen	en	daarna	te	compenseren;
•	op	te	tellen	in	plaats	van	af	te	trekken.

Enkele voorbeeldoplossingen van rijgen, splitsen en variarekenen (vervolg)

Optellen en aftrekken onder de 100

Voorbeeldopgave 1

Optellen en aftrekken in het gebied 100 – 1000

Voorbeeldopgave 4 en Voorbeeldopgave 3

Variarekenen (1)	Vrijwel direct weten

52!	Ik	zie	het	zo!	48	+	52	=	100

Afl eiden uit een bekend rekenfeit

50	+	50	=	100;	48	is	2	minder	dan	50,	dan	is	het	twee	meer:	

50	+	2	=	52	of

100	–	50	=	50

48	is	twee	minder,	dan	is	het	twee	meer:	52

Via het veranderen van één getal

48	+	60	=	108;	8	teveel,	dus	60	eraf	8	is	52

(3)	Op basis van de inverse relatie tussen optellen en aftrekken

502	–	499	=	3	want	499	+	3	=	502

Via het veranderen van beide getallen

502	–	499	is	evenveel	als	503	–	500,	dus	3

43

40 3 40 5

45

80 8

88

88

80 8 40 5

45

40 3

43
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In	de	tussendoelen	die	het	Tal-team	voor	hoofdrekenen	heeft	geformuleerd	(zie	overzicht	
Tussendoelen)	wordt	pas	aan	het	einde	van	een	leertraject	van	de	leerling	verwacht	dat	hij	puur	
uit	het	hoofd	rekent.	Zo	mogen	leerlingen	tot	en	met	eind	jaargroep	5	met	ondersteuning	van	
notities	op	papier	onder	de	100	optellen	en	aftrekken.	Pas	eind	jaargroep	6,	moeten	ze	elke	
willekeurige	optelling	en	aftrekking	in	dit	gebied	zonder	pen	en	papier	uit	het	hoofd	uitrekenen.	
Het	Tal-team	onderscheidt	wel	voor	de	middenbouw	en	de	bovenbouw	drie	categorieën	
opgaven	die	we	hier	met	voorbeeldopgaven	van	de	sbo-peiling	illustreren.

De	hoofdrekenenopgaven	zijn	uitsluitend	voorgelegd	aan	de	zogenoemde	sbo*-leerlingen:	de	
leerlingen	die,	volgens	hun	leraar,	minstens	op	het	niveau	van	jaargroep	6	van	de	reguliere	
basisscholen	rekenen.	Deze	leerlingen	mochten	echter	niet	met	pen	en	papier	rekenen.	
We	hebben	immers	referenties	nodig	om	te	kunnen	beoordelen	in	hoeverre	leerlingen,	aan	het	
einde	van	de	basisschool,	zich	in	dagelijkse	situaties	kunnen	redden	waar	hoofdrekenen	
‘functioneel’	wordt	gebruikt.	De	toets	Bewerkingen	waarbij	ze	wel	met	pen	en	papier	rekenen	
geeft	dan,	via	de	aantekeningen	op	het	gebruikte	kladpapier,	aanvullende	informatie	over	
hoofdrekenen	wanneer	de	leerling	rijgend,	splitsend	of	variarekenend	met	de	opgave	aan	de	
slag	is	gegaan	(zie	paragraaf	5.3	en	de	verantwoording	van	de	toetscondities	in	hoofdstuk	1	
Domeinbeschrijving).

In	de	formulering	van	kerndoel	3	duidt	‘verschillende	bewerkingen	inzichtelijk	toepassen’	niet	
alleen	op	de	hierboven	beschreven	flexibiliteit.	Deze	formulering	verwijst	ook	naar	een	
gewenste	differentiatie	die	recht	doet	aan	verschillen	tussen	de	leerlingen.	Leerlingen	kunnen	in	
principe alle opgaven op verschillende manieren en op verschillende niveaus van inzichten en 
vaardigheden	oplossen.	We	hebben	bij	deze	eerste	peiling	in	het	sbo	geen	hoofdrekenopgaven	
mondeling	voorgelegd	en	weten	dan	ook	niet	hoe	de	leerlingen	aan	hun	antwoorden	zijn	
gekomen.	De	aantekeningen	die	zij	in	hun	toestboekje	bij	het	onderwerp	Bewerkingen	hebben	
gemaakt,	geven	alvast	een	eerste	impressie	van	de	ontstane	differentiatie	in	denk-	en	
oplossingsniveau	(zie	paragraaf	5.3).

Het	tweede	kerndoel	dat	als	referentie	dient	(kerndoel	7),	duidt	het	probleemoplossende	aspect	
van	hoofdrekenen	aan.	Leerlingen	moeten	eerst	de	gegevens	van	de	opgave	wiskundig	
interpreteren	en	rekenkundig	met	elkaar	in	verband	brengen	(beschrijven	in	de	vorm	van	een	
schema).	Ze	moeten	vervolgens	de	getallen	van	hun	schema	bewerken	(uitrekenen	tot	een	
oplossing)	en	ten	slotte	de	uitkomst	van	hun	rekenhandelingen	in	de	context	van	de	opgave	
plaatsen	(terugkoppelen	om	antwoord	te	geven	op	de	gestelde	vraag).	

Categorieën hoofdrekenopgaven Optellen-aftrekken Optellen-aftekken

 onder de 100 onder de 1000

1	 Vrijwel	direct	weten	op	basis	van	beschikbaar	rekenfeit	of	inzicht	in	eigenschappen	/	rekenregel	 Voorbeeldopgave	1	 Voorbeeldopgave	?

	 	 48	+	?	=	100	 502	–	499

2	 Vlot	en	handig	uit	het	hoofd	 Voorbeeldopgave	4	 Voorbeeldopgave	5

	 	 370	+	?	=	620	 189	+	?	=	250

3	 Eventueel	met	ondersteuning	van	tussennotaties		 Voorbeeldopgave	9		 Voorbeeldopgave	8

	 	 94,9		+	?	=	97,6	 1697	eraf	59

De drie categorieën hoofdrekenenopgaven die het Tal-team onderscheidt

Bron: Van der Heuvel-Panhuizen et al., 2000; p. 62
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Om	het	probleemoplossende	vermogen	van	de	leerlingen	te	kunnen	toetsen	zijn	zes	typen	
toepassingsproblemen	geconstrueerd.	In	elk	type	probleem	heeft	optellen	(respectievelijk	
aftrekken)	een	van	de	betekenissen	die	we	in	het	leven	van	alledag	aan	deze	rekenhandeling	
geven.	
Bij	het	onderwerp	Bewerkingen	(paragraaf	5.3)	komen	deze	zelfde	typen	toepassingsproblemen	
in	de	toetsboekjes	terug.

Drie te onderscheiden betekenissen van optellen en van aftrekken in de toepassingsproblemen

Gelet	op	het	niveau	van	de	sbo*-leerlingen	is	de	nadruk	in	de	toets	Hoofdrekenen op optellen en 
aftrekken	in	het	getalgebied	100	–	1000	gelegd.	Er	zijn	slechts	enkele	opgaven	in	het	gebied	tot	
100	voorgelegd	om	de	resultaten	bij	hoofdrekenen	tot	1200	en	1000	inhoudelijk	met	die	van	de	
bewerkingen	tot	100	en	1000	te	kunnen	verbinden.
In	totaal	zijn	de	goede	en	foutieve	antwoorden	van	29	optel-	en	aftrekopgaven	statistisch	
bewerkt	om	het	actuele	niveau	van	de	referentieleerlingen	te	beschrijven	en	te	vergelijken.	
Deze	29	opgaven	vormen	samen	de	schaal	Hoofdrekenen	in	optel-	en	aftreksituaties	die,	
inhoudelijk	gezien,	gelieerd	is	met	de	schaal	Bewerkingen die in de volgende paragraaf wordt 
beschreven.

Wat de sbo*-leerlingen kunnen

De groep 12-jarige sbo*-leerlingen	lijkt	bij	dit	onderwerp,	vooral	wat	de	onderste	helft	van	de	
verdeling	betreft,	sterk	op	een	doorsnee	klas	van	de	reguliere	basisscholen	aan	het	einde	van	
jaargroep	6.	
•		De	gemiddelde	sbo*-leerling	rekent	iets	boven	het	niveau	van	de	gemiddelde	leerling	einde	
jaargroep	6	(11	schaalpunten	hoger).	Hij	beheerst	de	vier	eerste	voorbeeldopgaven	goed	en	
voorbeeldopgaven	5	tot	en	met	7	al	matig.

•		De	10%	meest	gevorderde	sbo*-leerlingen	(op	en	boven	percentiel	90)	lijkten,	wat	hun	
vaardigheidsniveau	betreft,	sterk	op	de	10%	hoogst	presterende	leerlingen	aan	het	einde	van	
jaargroep	7.	Ze	beheersen	alle	voorbeeldopgaven	van	de	schaal	goed.	

•		De	10%	minst	vaardige	sbo*-leerlingen	rekenen	op	hetzelfde	niveau	als	de	leerlingen	van	de	
reguliere	basisscholen	die	bij	de	toets	E6	van	het	LOVS	in	niveau	E	zijn	ingedeeld.	
Deze	leerlingen	komen	niet	verder	dan	een	matige	beheersing	van	voorbeeldopgave	1.

De verdeling van de groep 13-jarige sbo*-leerlingen	past,	bij	dit	onderwerp	vrijwel	naadloos	op	
die	van	de	groep	12-jarige	leerlingen.	Elke	referentieleerling	rekent	dus	op	hetzelfde	vaardigheids-
niveau	als	de	corresponderende	12-jarige	schoolgenoten.	De	gemiddelde	leerling	van	deze	groep*	
heeft	bijvoorbeeld	een	vaardigheid	van	181	–	drie	schaalpunten	meer	dan	de	gemiddelde	 
12-jarige	sbo*-leerling.

Optelproblemen	 Aftrekproblemen

Gehele getallen Getallen en getalrelaties

Samenvoegen:	voorbeeldopgave	2	 Afhalen:	voorbeeldopgave	3	(kale	aftrekking)

Optellen:	voorbeeldopgave	10	 Aanvullend	optellen:	voorbeeldopgave	5

Vergelijken:	geen	voorbeeldopgave	 Vergelijken:	voorbeeldopgave	9

	 Part	bepalen:	voorbeeldopgave	1
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Optellen en aftrekken: hoofdrekenen
De vaardigheidsschaal bij het onderwerp 
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Optellen en aftrekken: hoofdrekenen
De vaardigheidsschaal bij het onderwerp 

© Cito
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Voorbeeldopgaven Optellen en afrekenen: hoofdrekenen 1 – 11

1 

	 Je	zaagt	de	plank	door.

	 Het	ene	stuk	is	48	centimeter	lang.

	 Hoe	lang	is	het	andere	stuk?

                                centimeter 

2 502	–	499	=                               

3 

	 De	fi	etstocht	start	en	eindigt	in	Ane.

	 Hoeveel	km	is	de	tocht	in	totaal?

                               km

4 

	 620	leerlingen	hebben	gestemd.

	 370	leerlingen	willen	eerst	een	zwembad.

	 De	andere	willen	eerst	een	speelplein.

	 Hoeveel	leerlingen	willen	eerst	een	speelplein?

                                

5 

	 Het	hoogste	gebouw	is	250	meter	hoog.	

	 Het	laagste	gebouw	is	189	meter	hoog.

	 Hoe	groot	is	het	verschil?

                                meter

6 

	 	Demi	gaat	met	haar	kat	naar	de	dierenarts.	Het	bezoek	

kost	€	22,25.	Ze	koopt	ook	nog	een	doos	met	pillen	van	

€	8,45	en	een	doos	met	pillen	van	€	7,75.

	 Hoeveel	moet	Demi	betalen?

 €                               

7 8003	–	7995	=                               

8 

1697 19001500

koning Hannes II

	 	Koning	Hannes	II	is	geboren	op	1	januari	1697.	

	 Hij	is	59	jaar	geworden.	

	 In	welk	jaar	stierf	koning	Hannes	II?

                                

Vervolg op pagina 90
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Optellen en aftrekken: hoofdrekenen
De ontwikkeling van de vaardigheid bij het onderwerp 

© Cito

Aftrekken
Kale aftrekkingen als voorbeeldopgave 7.
Vergelijken, optellend via een honderdtal (type 680 + … = 970) en
via een duizendtal (type 1785 + … = 2000).

Optellen
Type 856 + 98 en type 61 + 78 +  39.

Optellen
Samennemen van bedragen zoals in voorbeeldopgave 10.

 Vaardigheid van de 13-jarige SBO-6+ leerlingen
 
 Goede  Matige
 beheersing beheersing

P90 Voorbeeldopgave 1 Voorbeeldopgave 2
P75 Blok 1 (vrijwel) Blok 2
P50 Blok 1 - 4 Blok 5 - 8
P25 Blok 1 - 9 Blok 10 - 11 
P10 Blok 1 - 10 Blok 11

11 Optellen
 Kale optellingen met kommagetallen zoals in
 voorbeeldopgave 11.

10 Aftrekken
 Vergelijken, optellend via een duizendtal (997 + … = 1555) en 
 via een duizendtal (type12  750 + … = 14 500). 

9 Aftrekken
 Complexe aftrekkingen met jaartallen en leeftijden als die 
 van voorbeeldopgave 8; 
 Vergelijken van gewichten zoals in voorbeeldopgave 9.

8 Optellen
 Stipsommen van het type 997 + … = 1555.
 

7 Optellen
 Samennemen van geldbedragen zoals in voorbeeldopgave 6.

6 Aftrekken
 Vergelijken van gewichten met getallen als 58,0 en 66,3.
 Vergelijken en aanvullen, optellend via een duizendtal 
 (voorbeeldopgave 5); afhalen van het type 450 – 75. 

5 Aftrekken
 Vergelijken, aanvullen en part bepalen, optellend via een
 honderdtal (voorbeeldopgave 4).
 

 
4 Optellen 
 Samennemen van afstanden gebruikmakend van afsplitsen en
 de associatieve eigenschap (voorbeeldopgave 3).

3 Aftrekken
 Afhalen via afronden en compenseren (voorbeeldopgave 2). 

2 Aftrekken
 Kale aftrekkingen van het type 8003 – 5
 Part bepalen, optellend via een tienvoud (voorbeeldopgave 1).

1 Aftrekken 
 Vergelijken, optellend via een tiental.

75 90502510

Onvoldoende beheersing

Matige beheersing

Goede beheersing

75 90502510

BO-6 SBO-6 + 12 jaar
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Ontwikkelingsperspectieven

Voor	zover	dat	mogelijk	is,	specifi	ceren	we	hier	het	actuele	niveau	en	de	ontwikkelings-
perspectieven	van	de	minst	en	de	meest	gevorderde	sbo*-leerlingen	en	brengen	we	de	
verschillen	tussen	deze	groepen	in	kaart.	We	gebruiken	hiertoe	de	tussendoelen	die	het	Tal-team	
voor het onderwerp Hoofdrekenen	heeft	geformuleerd	en	voorbeeldopgaven	uit	balans	32	die	de	
vaardigheid	van	referentieleerlingen	in	de	bovenbouw	van	de	reguliere	basisscholen	illustreren.

De	leerlingen	die	de	toets	hebben	gemaakt,	mochten	geen	kladpapier	gebruiken.	Omdat	we	ook	
geen	interviews	met	individuele	leerlingen	hebben	gehouden,	weten	we	dan	ook	niet	hoe	ze	
hebben	gerekend,	dat	wil	zeggen:	
•	of	ze	hebben	geregen,	gesplitst	of	handig	gerekend	(repertoire	aan	hoofdrekenmethoden);
•		of	ze	daarbij	rekening	hebben	gehouden	met	de	context	en/of	de	getallen	(fl	exibel	
hoofdrekenen);

•	op	welk	niveau	ze	hebben	gerekend	(mate	van	formalisering).
Dit	betekent	dat	we	niet	op	handelingsniveau	kunnen	beoordelen	in	welke	mate	de	beschreven	
subgroepen	sbo*-leerlingen	de	tussendoelen	van	hoofdrekenen	realiseren.	We	beperken	ons	
dan	ook	tot	een	inschatting	op	basis	het	beheersingsniveau	van	typen	opgaven.

•	Niveau	en	perspectief	van	de	minst	vaardige	sbo-leerlingen
De 12-jarige sbo*-leerling	op	percentiel	25	lijkt,	wat	zijn	vaardigheidsniveau	betreft,	sterk	op	de	
percentiel	25-leerling	van	de	reguliere	scholen	aan	het	einde	van	jaargroep	6.	Als	we	de	
tussendoelen	die	het	Tal-team	voor	einde	jaargroep	5	heeft	geformuleerd	als	referentieniveau	
nemen,	zouden	deze	leerlingen	op	zijn	minst	alle	optellingen	en	aftrekkingen	onder	de	100	
routinematig	en	uit	het	hoofd	moeten	kunnen	uitrekenen.	

In	de	toets	is,	zoals	gezegd,	de	nadruk	op	hoofdrekenen	tussen	100	en	1000	gelegd.	
We	beschikken	dan	ook	over	te	weinig	opgaven	om	te	kunnen	beoordelen	in	hoeverre	de	minst	
gevorderde	sbo*-leerlingen	het	referentieniveau	van	het	Tal-team	halen.	We	zullen	daarom	dit	
eindniveau	aan	de	hand	van	de	resultaten	bij	de	toets	Bewerkingen afwegen, via het 
beheersings	niveau	van	de	optel-	en	aftrekopgaven	tot	100	die	de	leerlingen	met	kladpapier	
hebben	uitgerekend	(zie	paragraaf	5.3	Bewerkingen).	
De	moeilijkheidsgraad	van	voorbeeldopgave	1	van	de	schaal	Hoofdrekenen geeft echter een eerste 
indicatie.	De	kans	dat	de	percentiel-10	leerling	deze	opgave	correct	oplost,	is	niet	meer	dan	50%,	
die	van	de	percentiel-25	leerling	ongeveer	70%.	Deze	indicatie	past	bij	onze	schatting,	aan	het	
einde	van	paragraaf	5.1	van	het	actuele	beheersingsniveau	van	de	basisoperaties	tot	100.

9	 Mijnheer	Alfsen	wil	afvallen.	

	 Aan	het	begin	van	de	week	weegt	hij	97,6	kg.	

	 Aan	het	eind	van	de	week	94,9	kg.

	 Hoeveel	kg	is	hij	afgevallen?

                                kg

10 

	 Hoeveel	kosten	deze	boodschappen	in	totaal?

 €                               

11 93,8	+	6,19	+	0,01	=                               
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•	Niveau	en	perspectief	van	de	meest	vaardige	sbo*-leerlingen
De 12-jarige sbo*-leerling	op	percentiel	75	lijkt,	wat	zijn	vaardigheidsniveau	betreft,	sterk	op	de	
gemiddelde	leerling	van	de	reguliere	scholen	aan	het	einde	van	jaargroep	7,	de	percentiel-90	
leerling	op	de	gemiddelde	leerling	einde	jaargroep	8.
Als	we	de	tussendoelen	die	het	Tal-team	voor	einde	jaargroep	heeft	geformuleerd	als	referentie-
niveau	nemen,	zouden	deze	leerlingen	optellingen	en	aftrekkingen	tot	1000	(en	beperkt	
daarboven)	met	de	rijg-,	splits-	en	varia-aanpakken	moeten	kunnen	oplossen	en	de	typen	opgaven	
onder	de	1000	van	tabel	5.2.4	vrijwel	direct	kunnen	oplossen	op	basis	van	bekende	rekenfeiten	en	
met	behulp	van	de	eigenschappen	van	optellen	en	de	relatie	met	aftrekken.	Ze	mogen	echter,	
volgens	het	Tal-team,	‘verstandig’	kiezen	tussen	hoofdrekenen	via	rijgen,	splitsen	of	variarekenen	
of	onder	elkaar	rekenen	via	kolomsgewijs	optellen	en	aftrekken	of	cijferen	–	de	afnameconditie	
die	bij	PPON	voor	het	onderwerp	Bewerkingen	geldt	(zie	paragraaf	5.3).

Of	de	sbo*-leerlingen	dit	referentieniveau	halen,	kan	worden	beoordeeld	op	basis	van	de	
opgaven	van	blok	1	tot	en	met	8	van	onze	groeitabel.	
De	percentiel-75	leerling	beheerst	al	alle	opgaven	van	blok	1	tot	en	9	goed.	Dit	betekent	dat	de	
groep	25%	meest	vaardige	sbo*-leerlingen	het	tussendoel	van	einde	jaargroep	6	al	lang	hebben	
gerealiseerd.

De	mate	waarin	deze	leerlingen	ook	gevorderd	zijn,	wat	betreft	optellen	en	aftrekken	boven	de	
1000	en	met	grote	getallen,	kan	op	basis	van	de	beheersing	van	de	moeilijkste	opgaven	worden	
beoordeeld:
•		de	sbo*-leerling	op	percentiel	75	beheerst	al	de	typen	opgaven	van	blok	8	en	9	die	een	beroep	
doen	op	tellen	via	een	duizendtal	in	vergelijkingssituaties,	aanvullen	via	duizend	en	aftrekken	
over	een	duizendtal.	Ze	kunnen	ook	in	vergelijkingscontext	zelfs	al	matig	met	grote	getallen	
overweg,	bijvoorbeeld	bij	het	uitrekenen	van	12750	+	?	=	14500.

•		De	sbo*-leerling	op	percentiel	90	die	niet	onderdoet	voor	de	gemiddelde	leerling	einde	jaar-
groep	8	realiseert	zeer	waarschijnlijk	het	referentieniveau	die	het	Tal-team	voor	eind	jaargroep	7.	

Categorieën (niveaus van 

hoofdrekenen)

Einde jaargroep 5

Optellen en aftrekken tot 100

(kaal	en	in	contexten)

Eind jaargroep 6

Optellen en aftrekken tot 1000

(kaal	en	in	contexten)

In de loop van jaargroep 7 en 8

Optellen en aftrekken boven de 1000 

en met grote getallen

(kaal	en	in	contexten)

Vrijwel	direct	weten	op	basis	van	

gememoriseerde kennis of inzicht in 

regels/eigenschappen

•	 Type	36	+	40

•	 Type	62	–	40

•	 Type	457	+		8

•	 Type	620	–	7

•	 Type	12000	+	9000

•	 Type	21000	–	3000

Uit	het	hoofd	routinematig •	 Type	37	+	48

•	 Type	92	–	78

•	 Type	350	+	280

•	 Type	620	–	370

•	 Type	256	+	256

•	 Type	702	–	635

•	 Type	5000	–	2

•	 Type	10000	–	30

Redelijk	vlot	en	handig	uit	het	hoofd,	

eventueel via tussennotaties

•	 Type	345	+	287

•	 325	–	249

•	 Type	2980	+	370

•	 Type	2980	–	370

Referentieniveau van hoofdrekenen (optellen en aftrekken) volgens de standaarden van het Tal-team

Bron: Van der Heuvel-Panhuizen et al., 2000; p. 62
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De	voorbeeldopgaven	van	de	laatste	rekenpeiling	die	aan	het	einde	van	jaargroep	8	(Balans	32)	
is gehouden, geven aanvullende informatie over het niveau van de gemiddelde leerling van de 
reguliere	scholen	aan	het	einde	van	jaargroep	7	en	8	die	we	hier	als	referentie	nemen:
•		De	gemiddelde	leerling	einde	jaargroep	7	beheerst	de	eerste	zeven	voorbeeldopgaven	goed	en	
opgaven	8	tot	en	met	13	al	matig.	We	nemen	aan	dat	de	sbo*-leerlingen	die	op	niveau	van	
percentiel	75	rekenen	deze	typen	opgaven	op	een	vergelijkbaar	beheersingsniveau	zouden	
kunnen	maken.

•		De	gemiddelde	leerling	einde	jaargroep	8	beheerst	op	zijn	beurt	de	eerste	11	voorbeeldopgaven	
goed	en	opgave	12	tot	en	met	15	al	matig.	De	10%	meest	gevorderde	sbo*-leerlingen	hebben	
zeer	waarschijnlijk	ook	dit	niveau	van	hoofdrekenen	bereikt.

Voorbeeldopgaven Optellen en aftrekken: hoofdrekenen 1 – 18 uit Balans 32 (einde basisonderwijs)

1 68	+	78	+	37	=                               

2 847	+	98	=                               

3 

	 	Dit	pak	kabeljauwfi	let	kost	4	euro.	Als	je	een	Bonuskaart	

hebt,	betaal	je	0,62	euro	minder	aan	de	kassa.

	 Hoeveel	betaal	je	dan?

 €                               

4 

	 	Op	de	veerboot	is	plaats	voor	285	personenauto’s.	

Er	zijn	al	178	auto’s	op	de	boot.	

	 Hoeveel	auto’s	kunnen	er	nog	mee?

                               auto’s

5 

	 	Demi	gaat	met	haar	kat	naar	de	dierenarts.	Het	bezoek	

kost	€	22,25.	Ze	koopt	ook	nog	een	doos	met	pillen	van	

€	8,45	en	een	doos	met	pillen	van	€	7,75.

	 Hoeveel	moet	Demi	betalen?

 €                               

6 8003	–	5	=                               

7 

	 Hoeveel	kosten	deze	boodschappen	samen?

 €                               

8 50	–	7,50	=                               
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Deze	referenties	ondersteunen	de	schatting	die	gemaakt	is	op	basis	van	de	sbo*-schaal	
Hoofdrekenen optellen en aftrekken en die we hierna in een samenvattende conclusie op een 
rijtje	zetten.

9 

1697 19001500

koning Hannes II

	 	Koning	Hannes	II	is	geboren	op	1	januari	1697.	

	 Hij	is	59	jaar	geworden.	

	 In	welk	jaar	stierf	koning	Hannes	II?

                                

10	 	In	een	frisdrankfabriek	vulde	de	machine	1475	fl	essen	

per	uur.

	 	De	machine	is	verbeterd	en	vult	nu	1600	fl	essen	per	uur.

	 Hoeveel	fl	essen	zijn	dat	per	uur	meer?

                                fl essen

11 

	 In	het	tankje	zit	nog	2,75	liter	olie.	

	 Casper	gebruikt	0,5	liter	voor	zijn	auto.

	 Hoeveel	liter	olie	zit	dan	nog	in	de	kan?

                                liter

12 5,85	+	4,2	=                               

13 

	 Hoeveel	kosten	deze	boodschappen	in	totaal?

 €                               

14	 	Voor	een	voetbalwedstrijd	zijn	55000	kaartjes	

beschikbaar.

	 Er	zijn	al	28500	kaartjes	verkocht.

	 	Hoeveel	kaartjes	kunnen	nog	in	totaal	verkocht	

worden?

                               	kaartjes

15 0,75	+	7,5	=                               

16 Boekenkast
Meubelplaat

Beukenhout
 75,50

 115,45

€

€

	 	Hoe	groot	is	het	verschil	in	prijs	tussen	de	kast	in	

meubelplaat	en	de	kast	in	beukenhout?

 €                               

17 

	 Brian	fi	nisht	na	11,46	seconden.

	 Joe	fi	nisht	0,6	seconde	later	dan	Brian.

	 Welke	tijd	loopt	Joe?

                                seconden

18	 	Het	aantal	inwoners	van	Obelin	is	in	6	jaar	van	

189500	naar	een	kwart	miljoen	gestegen.	

	 Hoeveel	inwoners	zijn	er	in	die	6	jaar	bijgekomen?

                                inwoners
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Conclusie

Op	grond	van	geobserveerde	resultaten	van	de	sbo*-leerlingen	en	de	voortgang	van	referentie-
leerlingen	uit	de	reguliere	basisscholen	schatten	we	in	dat	het	onderste	kwart	van	deze	
leerlingen	bij	optellen	en	aftrekken	tot	100	nog	niet	het	niveau	hebben	bereikt	waarop	een	
leerling	routinematig	en	uit	het	hoofd	tot	100	kan	optellen	en	aftrekken.	Deze	schatting	wordt	
indirect	in	paragraaf	5.3	gecontroleerd	op	basis	van	de	resultaten	van	deze	leerlingen	bij	het	
onderwerp Bewerkingen optellen en aftrekken.	Dit	zou	betekenen	dat	deze	leerlingen	nog	het	
tussendoel	van	einde	jaargroep	5	moeten	realiseren.
We	schatten	verder	in	dat	de	25%	meest	gevorderde	sbo*-leerlingen	minstens	op	het	niveau	van	
de	gemiddelde	leerlingen	einde	jaargroep	7	hoofdrekenen	en	vlot	tot	1000	kunnen	optellen	en	
aftrekken.	Leerlingen	die	op	het	niveau	van	de	percentiel-75	rekenen	moeten	waarschijnlijk	nog	
optellen	en	aftrekken	boven	de	1000	vervolmaken	en	automatiseren	opdat	ze	vlot	en	uit	het	
hoofd	in	dit	gebied	kunnen	rekenen.	Ze	zijn	ook	toe	aan	optellen	en	aftrekken	met	(zeer)	grote	
getallen,	het	ontwikkelingsperspectief	van	de	10%	meest	gevorderde	sbo*-leerlingen.

5.3 Optellen en aftrekken: bewerkingen

Inhoud

De vaardigheid die we met het onderwerp Bewerkingen onderzoeken, vinden we terug in de 
kerndoelen	hoofdrekenen,	cijferen	en	mathematiseren:
•		De	leerlingen	kunnen	eenvoudige	hoofdrekenopgaven	vlot	uitrekenen,	waarbij	ze	
verschillende	bewerkingen	inzichtelijk	toepassen	(kerndoel	3,	hoofdrekenen).

•		De	leerlingen	kunnen	de	bewerkingen	optellen,	aftrekken,	vermenigvuldigen	en	delen	volgens	
standaardprocedures of varianten daarvan uitvoeren en deze in eenvoudige situaties 
toepassen	(kerndoel	8,	cijferen).

•		De	leerlingen	kunnen	een	eenvoudige,	niet	in	wiskundetaal	aangeboden	probleemstelling	zelf	
in	wiskundige	termen	omzetten	(kerndoel	7,	mathematiseren).

Het	grootste	verschil	tussen	optellen	en	aftrekken	bij	het	onderwerp	Bewerkingen en deze 
operaties	bij	het	onderwerp	Hoofdrekenen	is,	dat	de	leerling	bij	Bewerkingen uit drie vormen van 
rekenen kan kiezen:
•		hoofdrekenen	via	rijgend,	splitsen	of	variarekenen	(zie	tabel	op	pagina	82);
•		kolomsgewijs	optellen	/	aftrekken;
•		cijferend	optellen	/	aftrekken.	

Het	zogenoemde	‘kolomsgewijsrekenen’	is	in	de	laatste	decennia	van	de	vorige	eeuw	in	het	
basisonderwijs	ingevoerd.	Het	slaat	een	brug	tussen	de	geavanceerde	vormen	van	splitsend	
optellen	en	aftrekken	en	de	cijferalgoritmen,	zoals	de	voorbeelden	van	de	tabel	dat	laten	zien.	
Kolomsgewijs	rekenen	wordt,	volgens	de	aanbodgegevens	van	de	laatste	peiling	halverwege	de	
basisschool	(Kraemer	et	al.,	2000,	pagina	39)	in	de	meeste	reguliere	scholen	in	de	tweede	helft	
van	jaargroep	5	geïntroduceerd.	De	helft	van	de	scholen	introduceert	in	die	periode	ook	de	
aftrekprocedure,	terwijl	45%	deze	procedure	pas	in	jaargroep	6	aan	de	orde	stelt.
Onder	cijferend	optellen	en	aftrekken	verstaan	we	de	traditionele	algoritmen,	waarbij	de	leerling,	
onder	elkaar	en	van	rechts	naar	links,	met	cijfers	en	niet	met	hele	getallen	optelt	en	aftrekt.	
Dit	wijkt	af	van	kolomsgewijs	aftrekken,	waarbij	de	leerling	van	links	naar	rechts	en	met	positie-
waarden	optelt	en	aftrekt.

In de toets Hoofdrekenen	loont	het	altijd	om	een	hoofdrekenprocedure	toe	te	passen.	Dit	geldt	
ook voor de meeste opgaven van de toets Bewerkingen	met	getallen	kleiner	dan	1000.	Om	te	
kunnen	peilen	in	hoeverre	sbo-leerlingen	vlot	onder	elkaar	kunnen	optellen	en	aftrekken,	zijn	in
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het	getal	gebied	boven	de	1000	contexten	en	getallencombinaties	voorgelegd	die	uitnodigen	
om	koloms	gewijs	of	cijferend	op	te	tellen	(voorbeeldopgave	12)	of	af	te	trekken	(bijvoorbeeld	
het	verschil	tussen	1627	km	en	1238	km).	Dit	geldt	ook	voor	de	peiling	van	de	bewerkingen	met	
kommagetallen,	zoals	het	uitrekenen	van	het	totaal	van	een	rekening	met	twee	bedragen	als	
€	715,95	en	€	885,00.
Afgezien	van	deze	afwisseling	van	hoofdrekenopgaven	en	cijferopgaven,	verschilt	het	gros	van	
de	toetsopgaven	inhoudelijk	gezien	niet	van	de	opgaven	van	de	toetsen	Hoofdrekenen.	
Dezelfde	typen	toepassingsproblemen	komen	terug	en	we	verwachten	dezelfde	typen	
oplossingen	als	de	typen	berekeningen	die	in	de	paragraaf	hiervoor	zijn	gepresenteerd.	
De	mogelijkheid	om	op	papier	te	rekenen	nodigt	wellicht	bij	Bewerkingen meer leerlingen uit 
om	te	gaan	cijferen	dan	bij	Hoofdrekenen	het	geval	was.

Optellen en aftrekken onder de 100 Optellen en aftrekken in het gebied 100 – 1000

Splitsen Optellen: 

voorbeeldopgave 3: 55 + 35

50	+	30	=	80;	5	+	5	=	10;	80	+	10	=	90

Aftrekken: voorbeeldopgave 9: 93 – 78

Mengvorm	splitsen-rijgen:

90	–	70	=	20;	20	+	3	=	23

23	–	8	=	15

Foutieve omkering

90	–	70	=	20

3	–	8	→	8	–	3	=	5

20	+	5	=	25

Optellen: 

voorbeeldopgave 8: 98 + 242

200;	90	+	40	=	130;	8	+	2	=	10

200	+	130	+	10	=	330	+	10	=	340

Aftrekken: voorbeeld: 620 – 340

Mengvorm	splitsen-rijgen:

600	–	300	=	300;	300	+	20	=	320

320	–	40	=	280

Foutieve omkering

600	–	300	=	300

20	–	80	→	80	–	20	=	60

300	+	60	=	360

Kolomsgewijs Optellen: voorbeeldopgave 3: 55 + 35

55

35	+

80					(50	+	30)

10					(5	+	5)

90 

Aftrekken: voorbeeldopgave 9: 93 – 78

93

78	–

20					(90	–	70)

  5	–		(3	–	8	=	5	tekort)

15

Optellen: voorbeeldopgave 8: 98 + 242

242

		98	+ 

200					(van	242)

130					(90	+	40)

		10					(8	+	2)

340	

Aftrekken: voorbeeldopgave: 620 – 340

620

340	–

300					(600	–	300)

		20	–		(20	–	40	=	20	tekort)

280					(300	–	20)

Cijferen Optellen: voorbeeldopgave 3: 55 + 35 via inwisselen:

5	+	5	=	10	→	0	opschrijven,	1	onthouden,	etc.

Aftrekken: voorbeeldopgave 9: 93 – 78 via lenen:

3	–	8	kan	niet	→	10	lenen

13	–	8	=	5,	5	opschrijven,	etc.

Optellen: voorbeeldopgave 8: 98 + 242 via inwisselen:

8	+	2	=	10	→	0	opschrijven,	1	onthouden,	etc.

Aftrekken: voorbeeld: 620 – 340 via lenen:

0 →	2	–	4	kan	niet	→	10	lenen

12	–	4	=	8,	8	opschrijven,	etc.

Kolomsgewijs en cijferend optellen en aftrekken: Enkele voorbeeldoplossingen van rijgen, splitsen en variarekenen
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Optellen en aftrekken: bewerkingen
De vaardigheidsschaal bij het onderwerp 

© Cito
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Optellen en aftrekken: bewerkingen
De vaardigheidsschaal bij het onderwerp 

© Cito
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Wat leerlingen kunnen

We	hebben	de	vaardigheid	Optellen en aftrekken	van	de	12-jarige	sbo-leerlingen	en	hun	oudere	
schoolgenoten	geschat	op	basis	van	hun	antwoorden	op	51	opgaven.	Deze	opgaven,	waaronder	
de	15	voorbeeldopgaven,	vormen	samen	de	schaal	Optellen en aftrekken: bewerkingen.
De	trend	in	de	resultaten	suggereert	dat	de	sbo-leerlingen	‘met	pen	en	papier’	iets	beter	uit	de	
verf	komen	dan	bij	het	onderdeel	Hoofdrekenen	(zonder	pen	en	papier).

De groep 12-jarige sbo-leerlingen	lijkt	bij	dit	onderwerp	als	twee	druppels	water	op	een	
doorsnee	klas	van	de	reguliere	basisscholen	halverwege	jaargroep	5.	Alle	referentieleerlingen	
hebben	vrijwel	hetzelfde	vaardigheidsniveau.
•		De	gemiddelde	12-jarige	sbo-leerling	heeft	een	vaardigheid	die	te	vergelijken	is	met	die	van	
een	leerling	op	niveau	C	van	het	LOVS	einde	jaargroep	6.	Leerlingen	met	deze	vaardigheid	
beheersen	de	zes	eerste	voorbeeldopgaven	goed	en	opgave	7	tot	en	met	9	matig.

•		De	10%	meest	gevorderde	12-jarige	sbo-leerlingen	(op	en	boven	percentiel	90)	lijken,	wat	hun	
vaardigheidsniveau	betreft,	sterk	op	de	10%	hoogst	presterende	leerlingen	aan	het	einde	van	
jaargroep	6.	Ze	beheersen	alle	voorbeeldopgaven	van	de	schaal	goed	op	één	na.	

•		De	10%	minst	vaardige	sbo-leerlingen	rekenen	op	hetzelfde	niveau	als	de	leerlingen	van	de	
reguliere	basisscholen	die	bij	de	toets	E4	van	het	LOVS	in	niveau	D	zijn	ingedeeld.	
Deze	leerlingen	beheersen	de	typen	opgaven	van	blok	1,	maar	ze	komen	niet	verder	dan	een	
matige	beheersing	van	de	opgaven	van	blok	2,	waaronder	de	2e	en	3e	voorbeeldopgave.

De 13-jarige sbo-leerlingen	komen	als	groep	verder	dan	hun	één	jaar	jongere	schoolgenoten.	
Een	groep	van	plusminus	20%	leerlingen	aan	weerszijde	van	het	gemiddelde	rekent	op	een	
vergelijkbaar	vaardigheidsniveau	als	de	groep	leerlingen	van	respectievelijk	niveau	C	en	B	aan	
het	einde	van	jaargroep	6.	
•		De	gemiddelde	13-jarige	sbo-leerling	rekent	vrijwel	op	hetzelfde	niveau	als	dat	van	de	
gemiddelde	leerling	einde	jaargroep	6.	Hij	beheerst	de	10	eerste	voorbeeldopgaven	goed	en	
voorbeeldopgave	11	al	matig.	

•		De	10%	meest	gevorderde	13-jarige	sbo-leerlingen	(op	en	boven	percentiel	90)	doen	nauwelijks	
onder	voor	de	10%	meest	vaardige	leerlingen	aan	het	einde	van	jaargroep	6.	Ze	beheersen	de	
dertien	eerste	voorbeeldopgaven	goed	(blok	1	tot	en	met	10)	en	die	van	laatste	drie	opgaven	al	
matig	(blok	11).
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Voorbeeldopgaven Optellen en aftrekken: bewerkingen 1 – 16

1 5	+	25	+	10	=                               

2 

	 Liza	heeft	meer	stripboeken	dan	Bart.

	 Hoeveel	meer?

                               	boeken

3 55	+	35	=                               

4 20	–	15	=                               

5 

	 Jos	koopt	deze	trui	en	broek.

	 Hoeveel	moet	hij	betalen?

 €                               

6	 Vader	heeft	36	foto’s	gemaakt.

	 Er	zijn	29	foto’s	gelukt.

	 Hoeveel	foto’s	zijn	er	niet	gelukt?

                               	foto’s

7	 In	een	album	passen	100	foto’s.

	 Er	zitten	74	foto’s	in.

	 Hoeveel	kunnen	er	nog	bij?

                               	foto’s

8 98	+	242	=                               

9 93	–	78	=                               

10 

	 	Deze	wandelroute	was	vorig	jaar	maar	89	km	lang.

	 Hoeveel	kilometer	route	is	erbij	gekomen?

                                km

11 650	–	598	=                               

12 

  Hoe groot is de afstand van Houston naar New York 

volgens	deze	kaart?

                                km

13	 	De	Mont	Blanc	en	de	Grossglockner	zijn	bergen	in	de	

Alpen.	De	Mont	Blanc	is	4810	m	hoog	en	de	

Grossglockner	is	3797	m	hoog.

	 Hoe	groot	is	het	hoogteverschil?

                                m

14 6508	+	7089	=                                

15 6004	–	479	=                                

16 3,25	+	18,85	+	7,36	=                               
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Optellen en aftrekken: bewerkingen
De ontwikkeling van de vaardigheid bij het onderwerp 

© Cito

Aftrekken
In aanvulcontexten: type 1137 km + … = 1728 km. 
In de context van afhalen: type € 3010 – €  689.
Kaal, zoals bij voorbeeldopgave 14 en kale aftrekkingen van 
het type 564 – 846.

Optellen
Het totaal van een rekening uitrekenen: onder elkaar optellen 
van het type € 197 + € 36,50 + € 65,25.
Kaal: type 4327 + 532 + 53 en in contexten en met getallen als 
in voorbeeldopgave 12.

 Vaardigheid van de 13-jarige SBO-leerlingen
 
 Goede  Matige
 beheersing beheersing

P90 Blok 1 - 10 Blok 11
P75 Blok 1 - 10 Blok 11
P50 Blok 1 - 8 Blok 9
P25 Blok 1 - 5 Blok 6 - 8 
P10 Blok 1 - 2 Blok 3 - 5

11 Optellen
 Kaal: type 6608 + 7079 en met kommagetallen 
 (voorbeeldopgave 16). 
 Optellen van een kommagetal bij een geheel getal in de 
 context van voorbeeldopgave 15.

10 Aftrekken
 Vergelijken zoals bij voorbeeldopgave 13. Een tekort 
 uitrekenen: type slechts € 387 voor iets dat € 579 kost.
 

9 Optellen
 Vlekopgave: type 695 + … = 1600. 
 

8 Optellen
 Vergelijken zoals bij voorbeeldopgave 10 en in contexten van 
 het type €  445 is zoveel meer dan € 321 en 63 jaar is zoveel 
 jaar ouder dan 9 jaar.
 

7 Aftrekken
 Kaal: type 620 – 340; type 93 – 78 (voorbeeldopgave 9).
 Aanvullend optellen in de context van teruggeven: 
 type € 98 + … = € 200 en bij het uitrekenen van een korting:
 van € 459 naar € 399.
  

6 Optellen
 Vergelijken: type 70 jaar is … jaar ouder dan 44. 
 

5 Aftrekken
 Verschil bepalen (voorbeeldopgave 6); kaal: type 25 – 17.
 

4 Optellen
 Kaal: type 16 + 20 + 10 + 4 + 10; samennemen: type 54 + 46 
 en zoals bij voorbeeldopgave 5. 

3 Aftrekken 
 Aanvullen: type 18 + … = 25; kaal: 20 – 15 (voorbeeldopgave 4).
 

2 Optellen
 Vergelijken zoals bij voorbeeldopgave 2. Kaal: 55 + 25 
 (voorbeeldopgave 3). 
 

1 Aftrekken
 Afhalen van het type 34 – 7.
 

Aftrekken
Kaal: type 650 – 598 (voorbeeldopgave 11). 
Verschil bepalen: type hoe groot is het 
verschil in hoogte tussen 966 m en 894 m.

Aftrekken
Vergelijken: type € 279 is zoveel goedkoper dan € 309 en type: 
hoe groot is het verschil in prijs tussen € 425 en €  399?

Optellen 
Kaal: voorbeeldopgave 8.

Aftrekken
Aanvullen: type 74 + … = 100 (voorbeeldopgave 7). 
Combinatie optellen-aftrekken: type 50 – 30 + 50 – 30 + 50 – 20.

Optellen
Vlekopgave: type 69 + … = 100.

Optellen
Type 12 + 12 + 12 + 12.

Aftrekken
Vergelijken: 8 kilo lichter dan 55 kg is … 

Optellen
Samennemen: type 35 + 17. Kaal: type 30 + 24, 34 + 30, 42 + 47 
en voorbeeldopgave 1.

75 90502510

Onvoldoende beheersing

Matige beheersing

Goede beheersing

75 90502510

BO-6 SBO-12 jaar
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Hoe sbo-leerlingen optellen en aftrekken

Bij	de	rapportage	van	de	resultaten	bij	hoofdrekenen	tot	honderd,	stelden	we	in	paragraaf	5.2	
vast,	dat	we	te	weinig	opgaven	in	dit	gebied	hebben	voorgelegd	om	de	kwaliteit	van	de	25%	
minst	vaardige	leerlingen	te	kunnen	beoordelen.	We	rekenden	erop	dat	voldoende	leerlingen	
opgaven van het onderwerp Bewerkingen	in	hun	toetsboekje	zouden	uitrekenen	om,	op	basis	
van	hun	aantekeningen,	een	indruk	te	krijgen	van	hoe	ze	tot	100	optellen	en	aftrekken.
In	deze	paragraaf	rapporteren	we	de	resultaten	van	de	inventarisatie	en	analyse	van	een	
steekproef	van	1225	oplossingen	van	vijf	opgaven	(waaronder	voorbeeldopgave	3,	6	en	7)	die	
gemaakt	zijn	door	leerlingen	die	volgens	hun	leraar	op	het	niveau	van	jaargroep	5	rekenden.	
Deze	vijf	opgaven	horen	bij	blok	2	tot	en	met	5	van	de	groeitabel.	Twee	van	deze	opgaven	
worden	niet	prijsgegeven,	om	ze	–	bij	de	eerstvolgende	peiling	–	als	ankeropgaven	te	kunnen	
gebruiken.	We	laten	hier	zien	hoe	leerlingen	die	op	het	niveau	van	jaargroep	5	rekenen,	deze	vijf	
typen	opgaven	kunnen	aanpakken	(strategie)	en	uitrekenen	(rekenprocedure).

Optellen en aftrekken: bewerkingen
De ontwikkeling van de vaardigheid bij het onderwerp 

© Cito

Aftrekken
In aanvulcontexten: type 1137 km + … = 1728 km. 
In de context van afhalen: type € 3010 – €  689.
Kaal, zoals bij voorbeeldopgave 14 en kale aftrekkingen van 
het type 564 – 846.

Optellen
Het totaal van een rekening uitrekenen: onder elkaar optellen 
van het type € 197 + € 36,50 + € 65,25.
Kaal: type 4327 + 532 + 53 en in contexten en met getallen als 
in voorbeeldopgave 12.

 Vaardigheid van de 13-jarige SBO-leerlingen
 
 Goede  Matige
 beheersing beheersing

P90 Blok 1 - 10 Blok 11
P75 Blok 1 - 10 Blok 11
P50 Blok 1 - 8 Blok 9
P25 Blok 1 - 5 Blok 6 - 8 
P10 Blok 1 - 2 Blok 3 - 5

11 Optellen
 Kaal: type 6608 + 7079 en met kommagetallen 
 (voorbeeldopgave 16). 
 Optellen van een kommagetal bij een geheel getal in de 
 context van voorbeeldopgave 15.

10 Aftrekken
 Vergelijken zoals bij voorbeeldopgave 13. Een tekort 
 uitrekenen: type slechts € 387 voor iets dat € 579 kost.
 

9 Optellen
 Vlekopgave: type 695 + … = 1600. 
 

8 Optellen
 Vergelijken zoals bij voorbeeldopgave 10 en in contexten van 
 het type €  445 is zoveel meer dan € 321 en 63 jaar is zoveel 
 jaar ouder dan 9 jaar.
 

7 Aftrekken
 Kaal: type 620 – 340; type 93 – 78 (voorbeeldopgave 9).
 Aanvullend optellen in de context van teruggeven: 
 type € 98 + … = € 200 en bij het uitrekenen van een korting:
 van € 459 naar € 399.
  

6 Optellen
 Vergelijken: type 70 jaar is … jaar ouder dan 44. 
 

5 Aftrekken
 Verschil bepalen (voorbeeldopgave 6); kaal: type 25 – 17.
 

4 Optellen
 Kaal: type 16 + 20 + 10 + 4 + 10; samennemen: type 54 + 46 
 en zoals bij voorbeeldopgave 5. 

3 Aftrekken 
 Aanvullen: type 18 + … = 25; kaal: 20 – 15 (voorbeeldopgave 4).
 

2 Optellen
 Vergelijken zoals bij voorbeeldopgave 2. Kaal: 55 + 25 
 (voorbeeldopgave 3). 
 

1 Aftrekken
 Afhalen van het type 34 – 7.
 

Aftrekken
Kaal: type 650 – 598 (voorbeeldopgave 11). 
Verschil bepalen: type hoe groot is het 
verschil in hoogte tussen 966 m en 894 m.

Aftrekken
Vergelijken: type € 279 is zoveel goedkoper dan € 309 en type: 
hoe groot is het verschil in prijs tussen € 425 en €  399?

Optellen 
Kaal: voorbeeldopgave 8.

Aftrekken
Aanvullen: type 74 + … = 100 (voorbeeldopgave 7). 
Combinatie optellen-aftrekken: type 50 – 30 + 50 – 30 + 50 – 20.

Optellen
Vlekopgave: type 69 + … = 100.

Optellen
Type 12 + 12 + 12 + 12.

Aftrekken
Vergelijken: 8 kilo lichter dan 55 kg is … 

Optellen
Samennemen: type 35 + 17. Kaal: type 30 + 24, 34 + 30, 42 + 47 
en voorbeeldopgave 1.

75 90502510

Onvoldoende beheersing

Matige beheersing

Goede beheersing

75 90502510

BO-6 SBO-12 jaar

Opgaven* Methode, strategie en procedure Type operatie

13 (voorbeeld-

opgave 3)

Rijgen

•	 Met	de	10-sprong

•	 Optellen	met	tienvouden

Splitsen

•	 Achter	elkaar	optellen

•	 Kolomsgewijs	optellen	

Cijferen

•	 (55),	65,	75,	85	→ 90

•	 55	+	30	=	85;	85	+	5	=	90

•	 50	+	30	=	80;	5	+	5	=	10;	80	+	10	=	90

•	 55

 35	+	

	 80

	 10

 95

Eén	keer	inwisselen

12 (voorbeeld-

opgave 6)

Rijgen

•	 aanvullend	optellen	via	een	tienvoud

Splitsen

Aftrekken	met	tekort,	achter	elkaar	of	kolomsgewijs

Cijferen

29	+	...	=	36	via	29	+	1	=	30;	30	+	6	=	36;	samen	7

36	–	29	=	...	via	30	–	20	=	10;	6	–	9	→	3	tekort;	10	–	3	=	7

Eén	keer	inwisselen

*			De	nummers	verwijzen	naar	de	plaats	van	de	opgave	in	het	betreffende	toetsboekje.	De	opgaven	zijn	op	oplopende	volgorde	van	moeilijkheidsgraad	

gepresenteerd.

Rekenmanieren bij het oplossen van de opgaven 11 tot en met 15
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Opgaven* Methode, strategie en procedure Type operatie

15 

Type 69 + ... = 100

Rijgen

•	 	Aanvullend	optellen	tot	100	vanaf	een	willekeurig	getal,	met	

de	10-sprong	of	met	tienvouden

•	 Aftrekken	met	tienvouden

Variarekenen

•	 Aanvullend	optellen	via	afronden	en	compenseren

Splitsen

Aftrekken	met	tekort,	achter	elkaar	of	kolomsgewijs

Cijferen

•	 69	+	...	=	100

via	(69),	79,	89,	99	→	100;	samen	31

Of	via:	69	+	30	=	99,	99	+	1	=	100,	dus	31

•	 100	–	69	=	...	via	100	–	60	=	40;	40	–	9	=	31

•	 69	+	...	=	100	wordt	70	+	...	=	100

70	+	30	=	100,	dat	weet	ik!	70	is	één	meer	dan	69;	dan	wordt	

het	31

100	–	79	=	...	via	100	–	70	=	30;	0	–	9	→	9	tekort;	30	–	9	=	21

Twee keer lenen

11 

Type 25 – 17

Rijgen

•	 Aftrekken	met	de	10-sprong

•	 Aanvullend	optellen	via	een	tienvoud

Splitsen

•	 met	tekort

Cijferen

•	 25	–	17	=	...	via	25	–	10	=	15;	15	–	7	=	8

•	 17	+	...	=	25	via	17	+	3	=	20;	20	+	5	=	25,	5	+	3	=	8

•	 25	–	17	via	20	–	10	=	10;	5	–	7	→	2	tekort;	10	–	2	=	8

Eén	keer	lenen

14 (voorbeeld-

opgave 7)

Rijgen

•	 	Aanvullend	optellen	tot	honderd	vanaf	een	willekeurig	getal,	

met	de	10-sprong	of	met	tienvouden

•	 	Aftrekken	met	tienvouden

Splitsen

•	 	Aftrekken	met	tekort,	achter	elkaar	of	kolomsgewijs	

Cijferen

•	 	74	+	...	=	100	via	(74),	84,	94	→	100;	samen	26

Of	via:	74	+	20	=	94,	94	+	6	=	100,	dus	26

•	 	100	–	74	=		...	via	100	–	70	=	30;	30	–	4	=	26

100	–	74	=	...	via

•	 	100	–	70	=	30;	0	–	4	→	4	tekort;	30	–	4	=	26

•	 	100

 		74	–

	 		30					(100-70)

 				4	–			(tekort)

	 		26					(30	–	6	=	26)

Twee keer lenen

Rekenmanieren bij het oplossen van de opgaven 11 tot en met 15 (vervolg)

*			De	nummers	verwijzen	naar	de	plaats	van	de	opgave	in	het	betreffende	toetsboekje.	De	opgaven	zijn	op	oplopende	volgorde	van	moeilijkheidsgraad	

gepresenteerd.
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•	Uit	het	hoofd	rekenen	of	met	uitrekenpapier	
De	rekenpeilingen	die	recentelijk	halverwege	en	aan	het	einde	van	de	basisschool	zijn	
gehouden,	hebben	aangetoond	dat	een	grote	groep	leerlingen	uit	het	hoofd	rekent,	ook	als	hen	
uitdrukkelijk	wordt	gezegd	dat	ze	uitrekenpapier	mogen	gebruiken.	De	steekproefsgewijze	
inventarisatie	toont	aan	dat	ook	sbo-leerlingen	geen	gebruikmaken	van	de	mogelijkheid	die	ze	
krijgen	om	met	pen	en	papier	te	rekenen.	In	90%	van	de	oplossingen	heeft	de	leerling	uit	het	
hoofd	gerekend	en	in	10%	van	de	oplossingen	is	bij	de	berekeningen	uitrekenpapier	gebruikt	of	
kwam	de	leerling	niet	tot	een	oplossing	(c.q.	schreef	de	leerling	geen	antwoord	op).

•		Afstemming	van	de	rekenprocedure	op	kenmerken	van	de	opgave:	tellen/rijgen	óf	splitsen/
cijferen 

Deze	steekproef	van	1225	oplossingen	in	het	getalgebied	tot	100	geeft	een	impressie	van	hoe	
sbo-leerlingen	die,	volgens	hun	leraar	op	het	niveau	van	jaargroep	5	rekenen,	elementaire	
hoofdrekenopgaven	in	het	getalgebied	tot	100	interpreteren	en	uitrekenen.	
Bij	deze	berekeningswijzen	vallen	twee	zaken	op:
•		gemiddeld	genomen,	wordt	er	ongeveer	even	vaak	geteld	of	geregen	(rekenen	op	lijn)	als	
gesplitst	of	gecijferd	(decimaal	rekenen);

•	het	gebruik	van	tellen/rijgen	dan	wel	splitsen/cijferen	is	afhankelijk	van	de	opgave.	

De	twee	kale	opgaven	lokken	eerder	splitsen	en	cijferen	uit:
•	opgave	13	(voorbeeldopgave	3):	55	+	35;
•	opgave	11:	type	25	–	17.
De	vlekopgave	en	de	vergelijkbare	aftreksituatie	waarin	aftrekken	de	betekenis	heeft	van	
aanvullen,	lokken	echter	meer	tellen/rijgen	uit:
•	opgave	15:	type	69	+	...	=	100;
•	opgave	14	(voorbeeldopgave	7):	75	+	...	=	100.
Voorbeeldopgave	6	(opgave	12),	waarbij	het	verschil	tussen	29	en	36	moet	worden	uitgerekend,	
lokt	even	sterk	tellen/rijgen	als	splitsen/cijferen	uit.

Afgaande	op	bovenvermelde	observaties	passen	sbo-leerlingen,	die	op	het	niveau	van	jaargroep	5	
optellen	en	aftrekken,	hun	aanpak	en	rekenwijze	aan	relevante	kenmerken	van	de	opgaven	aan.	
Deze voorlopige vaststelling komt overeen met de resultaten van ons onderzoek naar de 
oplossings	wijzen	van	leerlingen	uit	de	reguliere	scholen	halverwege	de	basisschool	(Kraemer,	
2009b).	Als	de	geobserveerde	oplossingen	representatief	zijn	voor	de	hele	sbo-populatie,	zou	dit	
bovendien	de	veel	gehoorde	verwachting	weerspreken	dat	fl	exibel	hoofdrekenen	niet	haalbaar	is	
voor	leerlingen	die	minder	in	hun	mars	hebben.	Er	is	blijkbaar	een	basale	vorm	van	rekening	
houden	met	de	context	en	de	getallen	waarvoor	leerlingen	met	een	lage	rekenvaardigheid	
gevoelig	zijn	en	die	ze	dan	ook	betekenisvol	en	effi	ciënt	kunnen	leren	toepassen.

Opgaven (boekje T13) Uit	het	hoofd Op kladpapier Geen antwoord

aantal % goed aantal % goed aantal

14	(voorbeeld	opgave	7) 251 75 13 62 12

13	(voorbeeldopgave	3) 245 81 23 91 8

12	(voorbeeldopgave	6)	 247 82 20 65 9

15 250 76 16 93 10

11 232 75 29 66 15	

Totaal 1225	(89%) 79% 101	(7%) 75% 54	(4%)

Frequentie en bereikte succes van ‘uit het hoofd rekenen’ versus ‘op kladpapier rekenen’



104 PPON

•	Relatie	tussen	de	gebruikte	rekenprocedure	en	het	succes	
Het	succes	bij	tellen/rijgen	en	splitsen/cijferen	hangt	ook	sterk	van	de	opgaven	af.	Er	tekent	zich	
een	trend	af	waarbij	leerlingen	meer	succes	bereiken	bij	rekenen	op	lijn	dan	bij	rekenen	via	het	
afsplitsen	van	beide	getallen	in	tientallen	en	eenheden.	Het	succes	bij	splitsen/cijferen	varieert	
tussen	33%	en	88%	goed:	
•	opgave	14:	74	+	...	=	100	→	33%	goed;
•	opgave	13:	55	+	35	=		...		→	88%	goed.
Het	succes	bij	tellen/rijgen	varieert	tussen	70%	en	100%:
•	opgave	14:	74	+	...	=	100	→	70%	goed;
•	opgave	11	en	13:															→	100%	goed.
De	invloed	van	de	moeilijkheidsgraad	én	van	de	gekozen	manier	van	rekenen	komt	tot	
uitdrukking	in	de	lengte	van	de	staven	van	de	hier	afgebeelde	grafi	ek,	die	het	succes	bij	
oplossen	van	de	vijf	geselecteerde	opgaven	weergeeft.	Opgave	13	is	hierop	een	uitzondering.	
Zowel	tellen	/	rijgen	als	splitsen	/	algoritmisch	rekenen	leidt	tot	goede	resultaten.

•	Verschillen	in	de	mate	van	formalisering	van	rijgen	en	splitsen
De	opgeschreven	berekeningen	maken	goed	zichtbaar	dat	de	leerlingen	op	zeer	uiteenlopende	
oplossingsniveaus	denken	en	rekenen.	We	illustreren	deze	differentiatie	in	niveaus	bij	rekenen	
tot	100	aan	de	hand	van	de	meest	voorkomende	oplossingen	van	voorbeeldopgave	6	en	7.	
Deze	berekeningen	zijn	langs	acht	niveaus	van	formalisering	geordend	volgens	een	systematiek	
die	ontwikkeld	is	in	het	kader	van	de	vierde	rekenpeiling	halverwege	de	basisschool	(Kraemer,	
2009b).	Deze	acht	niveaus	beschrijven	de	weg	die	leerlingen	volgen	om	de	meest	informele	
manier	van	tellend	optellen	en	aftrekken	(niveau	1),	stap	voor	stap,	te	transformeren,	tot	de	

Frequentie en bereikte succes van ‘uit het hoofd rekenen’ versus ‘op kladpapier rekenen’
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meest	abstracte	vormen	van	optellen	en	aftrekken	(niveau	8):	gestandaardiseerd	rijgen	en	
onder	elkaar	rekenen	met	cijfers	(cijferen).	De	onderscheiden	rekenniveaus	weerspiegelen	drie	
niveaus van denken over getallen en operaties:
–		 handelingsgebonden	met	behulp	van	verzamelingen	objecten;
–		 contextgebonden,	op	basis	van	getalrelaties;
–		 systeemgebonden,	met	behulp	eigenschappen.

Rijgen Niveaus	van	rekenen Splitsen

Gestandaardiseerd 8	Vakmatig Algoritmisch	(cijferen)

Optellen en aftrekken met tienvouden

Starten	met	de	10-sprong	

Springen	naar	het	tienvoud

Dubbeltellen

Verkort	tellen	met	objecten

7 Positioneel

6 Kardinaal

5	Semi-kardinaal

4	Sequentieel

3	Ordinaal

2	Semi-ordinaal

Kolomsgewijs

Achter elkaar met tekorten

Met	de	mengvorm	splitsen-rijgen

Tellend, met tienen en lossen

Drie keer tellen 1	Figuratief

Stappen in de formalisering van rijgen en splitsen

Bron: Kraemer, J.M. (2009b). Balans van strategieën en procedures bij het hoofdrekenen halverwege de basisschool. 
PPON-reeks nr. 40, Arnhem: Cito

Aantekeningen	van	sbo-leerlingen	bij	het	oplossen	van	voorbeeldopgave	6	van	het	onderwerp	Optellen	en	aftrekken	Bewerkingen

6	 Vader	heeft	36	foto’s	gemaakt.

	 Er	zijn	29	foto’s	gelukt.

	 Hoeveel	foto’s	zijn	er	niet	gelukt?

                               	foto’s
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2	 	Voor	de	verantwoording	en	toelichting	van	het	hier	gebruikte	ordeningsmodel	zie:	Kraemer,	J.M.	(2009b).	Balans van strategieën 

en procedures bij het hoofdrekenen halverwege de basisschool.	PPON-reeks	nr.	40,	Arnhem:	Cito

Oplossingen van 36 – 29 (voorbeeldopgave 6) uit de toetsboekjes van sbo-leerlingen (niveau jaargroep 5), geordend naar 
oplossingsniveau2

Rijgen	 Niveau	8	 Splitsen

Gestandaardiseerd  Cijferend aftrekken

•	 Aftrekken  36	 26

	 36	–	20	=	16	–	9	=	7	(eigen	notatie)	 	 29 –	 36

	 Bedoeld	wordt:		 	 		7	 29

	 36	–	20	=	16;	16	–	9	=	7	 	 	 07

Rijgen	 Niveau	7	 Splitsen

Met	nullen	 	 Kolomsgewijs	aftrekken

(niet	van	toepassing)	 	 (niet	geobserveerd)

Rijgen	 Niveau	6	 Splitsen

Structurerend	met	afgesplitste	getallen	 	 Met	tekorten

•	 Aftrekken	in	sommentaal	 	 (niet	geobserveerd)

	 36	–	20	=	16

	 16	–	6	=	10

	 10	–	3	=	7

•	 Aftrekken	op	een	zelfgemaakte	getallenlijn
       3      6        20

	 -|-----|-----|----------|--
	 	7					10				16											36

Rijgen	 Niveau	5	 Splitsen

Met	samengesteld	getallen	als	knooppunten	(met	de	10-sprong)		 	 Mengvorm	splitsen-rijgen

•	 Aftrekken	via	terugspringen	met	de	10-sprong	 	 Foutieve uitvoering:

	 op	de	lege	getallenlijn	 	 30	–	20	=	10	(correct)
       3      6       -10          -10 	 10	–	6	=	4	en	4	+	9	=	11	(foutief)

	 -|-----|-----|----------|----------|--	 	 Had moeten zijn:

  7					10				16											26											36	 	 10	+	6	=	16	→	16	–	9	=	7

Rijgen	 Niveau	4	 Splitsen

Met	ronde	getallen	als	knooppunten	(via	tienvouden)		 	 Tellend,	met	tienen	en	lossen

•	 Aanvullend optellen,	met	ondersteuning	van	een	zelf	gemaakt	 	 (foutieve	verwisseling	van	de	eenheden)

	 rekenschema:	29	naar	36	→	7	foto’s	 	 36

	 																																				30	 	 29	–

•	 Aanvullend	optellen	in	sommentaal:	 	 13

	 29	+	1	=	30;	30	+	6	=	36	→	7	foto’s	(6	+	1)

•	 Verschil vanuit de structurering van 36 in 3 rijtjes van 10 en 2 x 3
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	 	 Niveau	3

  Dubbeltellen

	 	 Je	loopt	van	29	naar	36	en	dan	kijk	je	hoeveel	er	tussen	zit	→	7	foto’s

	 	 (waarschijnlijk	via	30	(1),	32	(2),	33	(3),	34	(4),	35	(6),	36	(7))

	 	 Niveau	2

	 	 Doortellen	of	terugtellen	met	objecten	(niet	geobserveerd)

	 	 Niveau	1

  Drie keer tellen

Aantekeningen	van	sbo-leerlingen	bij	het	oplossen	van	voorbeeldopgave	7	van	het	onderwerp	Optellen	en	aftrekken	Bewerkingen

7	 In	een	album	passen	100	foto’s.

	 Er	zitten	74	foto’s	in.

	 Hoeveel	kunnen	er	nog	bij?

                               	foto’s
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Oplossingen van voorbeeldopgave 7 (100 – 70 of 70 + ? = 100) uit de toetsboekjes van SBO-leerlingen (niveau jaargroep 4), 
geordend naar oplossingsniveau

Rijgen	 Niveau	8	 Splitsen

Gestandaardiseerd  Cijferend aftrekken

•	 Aftrekken in sommentaal    9	10
	 100	–	70	=	30	 	 100

	 30	–	4	=	26	 	 		74	–

•	 Aftrekken op een zelf gemaakte getallenlijn  26
       -4        -70  

	 --|-----|----------|--	 	 Cijferend aanvullen
	 	26				30										100	 	 foutief               → had moeten zijn

	 	 	 4	+	9	=	10	 4	+	6	=	10

•	 Aanvullend optellen, mentaal,  1 74	 1		74

 via een zelf bedachte stipsom:  			29	+	→ 29	foto’s 			26	+	→	16	foto’s

 74 + ... = 100 → 26 foto’s   100	 	100

Rijgen	 Niveau	7	 Splitsen

Met	nullen	 	 Kolomsgewijs	aftrekken

(niet	van	toepassing)	 	 (niet	geobserveerd)

Rijgen	 Niveau	6	 Splitsen

Structurerend	met	afgesplitste	getallen	 	 Met	tekorten

(niet	geobserveerd)	 	 (niet	geobserveerd)

Rijgen	 Niveau	5	 Splitsen

Met	samengestelde	getallen	als	knooppunten	(met	de	10-sprong)	 	 Mengvorm	splitsen-rijgen

•	 Aanvullend optellen	op	een	zelf	gemaakte	getallenlijn	 	 Foutieve uitvoering:

            10           10         6    → 26	 	 30	–	20	=	10	(correct)
 --|----------|----------|------|--	 	 10	–	6	=	4	en	4	+	9	=	11	(foutief)

  74											84												94				100  Had moeten zijn:

•	 Met	ondersteuning	van	een	zelf	gemaakt	rekenschema	en	 	 10	+	6	=	16	→	16	–	9	=	7

 tussenantwoorden:

	 74	naar	80	naar	100					10	→	84

	 																																													10	→	94

•	 Vanuit	een	zelfgemaakte	representatie	van	70	in	7	rijen	van	10

	 (misconceptie	van	de	aanvulling)

  +	24
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Ontwikkelingsperspectief

Wat	is	nu	het	actuele	niveau	van	de	25%	minst	gevorderde	en	de	25%	meest	gevorderde	 
sbo-leerlingen	die	12	jaar	en	ouder	zijn?	En:	waar	kunnen	ze	zich	in	het	vervolgonderwijs,	wat	de	
bewerkingen	betreft,	op	richten?

De 12-jarige sbo-leerling	op	percentiel	25	rekent	ruim	onder	het	niveau	van	de	gemiddelde	
leerling	uit	de	reguliere	basisscholen	aan	het	einde	van	jaargroep	4.	Dit	niveau	komt	overeen	
met	dat	van	een	leerling	van	niveau	D	aan	het	einde	van	jaargroep	5	en	niveau	E	aan	het	einde	
van	jaargroep	6.	Kinderen	die	dit	niveau	bereiken	kunnen	de	vier	eerste	voorbeeldopgaven	goed	
maken	en	bewerkingen	als	die	van	voorbeeldopgave	5	en	6	met	wisselend	succes	oplossen.	
Voorbeeldopgave	7	ligt,	samen	met	de	overige	opgaven	van	blok	6,	in	de	zone	van	de	naaste	
ontwikkeling	van	deze	leerling.
Op	basis	van	de	hierboven	gepresenteerde	voorbeeldoplossingen	en	uitgaande	van	de	
referentieniveaus	van	het	Tal-team	(zie	tabel	5.2.4),	kunnen	we	aannemen	dat	de	12-jarige	 
sbo-leerlingen,	die	op	percentiel	25	rekenen,	het	tussendoel	van	hoofdrekenen	tot	100	(einde	
jaargroep	5)	nog	niet	hebben	gerealiseerd:	
•		Leerlingen	die	op	niveau	6	of	lager	rijgen,	moeten	nog	structurerend	leren	rijgen	en	deze	
procedure	vervolgens	standaardiseren.

•		Leerlingen	die	de	omkeringsfout	maken	(niveau	4)	of	de	mengvorm	splitsen-rijgen	gebruiken,	
moeten	nog	met	tekorten	en	onder	elkaar	(kolomsgewijs)	leren	splitsen.

Sommige	leerlingen	die	op	dit	niveau	rekenen,	hebben	waarschijnlijk	begrepen	hoe	het	cijfer-
algoritme	met	één	keer	inwisselen	werkt.	Het	is	twijfelachtig	of	deze	leerlingen	ook	begrijpen	
hoe	lenen	werkt,	omdat	ze	een	opgave	van	het	type	25-17	nog	maar	matig	beheersen.

Rijgen	 Niveau	4	 Splitsen

Met	ronde	getallen	als	knooppunten	(via	tienvouden)	 	 Tellend,	met	tienen	en	losse

(niet	geobserveerd)	 	 (niet	geobserveerd)

	 	 Niveau	3

  Dubbeltellen

	 	 Je	loopt	van	75	naar	100	en	je	kijkt	hoeveel	er	tussen	zit	→	26	foto’s

	 	 (waarschijnlijk	via	76	(1),	77	(2),	78	(3),	...	99	(26),	100	(26))

	 	 Niveau	2

	 	 Terugtellen	met	stappen	van	één	(twee	keer	tellen)

	 	 75	|	76	|	77	|	78	|	79	|	80	|	81	|	82	|	83	|	84	|	85	|	86	|	87	|	  ←
	 	 88	|	89	|	90	|	91	|	92	|	93	|	94	|	95	|	96	|	97	|	98	|99	|	100	|
	 	 																																																																			etc.	5						4								3							2						1

	 	 Niveau	1

	 	 Afbeelden	met	verzamelingen	objecten	(drie	keer	tellen) 

  (niet	geobserveerd)

  (niet	geobserveerd)
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Bovenstaande	aannamen	met	betrekking	tot	de	ontwikkelingsdoelen	gelden	zeer	waarschijnlijk	
voor	alle	leerlingen	die	onder	het	niveau	van	de	percentiel	25-sbo-leerling	rekenen.	
De	oplossingen	waarbij	de	leerling	alles	afbeeldt	en	drie	keer	telt,	zijn	een	teken	aan	de	wand.	
Deze	leerlingen	begrijpen	de	probleemsituaties	en	weten,	op	hun	niveau,	wat	optellen	en	
aftrekken	is.	Hun	kennis	van	en	gevoel	voor	de	getallen	tot	100	is	echter	nog	ontoereikend	om	
elementaire	optel-	en	aftrekproblemen	met	getalrelaties	anders	dan	met	telstappen	te	
beschrijven	en	uit	te	rekenen.	Deze	leerlingen	missen	ook	de	basisautomatismen	die	nodig	zijn	
om	via	het	tienvoud	en	met	de	10-sprong	te	kunnen	rijgen	(74	+	6	=	80	en	74	+	10	=	84;	),	laat	
staan	met	tienvouden	te	kunnen	optellen	en	aftrekken	(74	+	20	=	94;	100	–	70	=	30).
We	nemen	aan	dat	een	deel	van	deze	leerlingen	een	van	de	volgende	geobserveerde	foutieve	
aftrekprocedures heeft ingeslepen:
•		het	verwisselen	van	de	eenheden,	als	ze	achter	elkaar	of	onder	elkaar	splitsen	(van	links	naar	
rechts,	met	positiewaarden):

	 36	–	29	via
	 30	–	20	=	10;	6	–	9	→	9	–	6	=	3;	10	+	3	=	13
•		het	verwisselen	van	de	eenheden	in	plaats	van	te	lenen,	bij	het	cijferen	(van	rechts	naar	links	
met	cijfers):

	 36
 29	–
	 		3	(9	–	6	=	3)

De 12-jarige sbo-leerling	op	percentiel	75	rekent	als	een	leerling	die	einde	jaargroep	6	in	niveau	B	
is	ingedeeld	(tussen	percentiel	50	en	percentiel	75).	Leerlingen	die	op	dit	niveau	rekenen,	
beheersen,	globaal	genomen,	de	eerste	10	voorbeeldopgaven	goed	(blok	1	t/m	8)	en	de	opgaven	
van	blok	8	matig.	
Als	we	de	tussendoelen	als	referentieniveau	nemen	die	het	Tal-team	voor	einde	jaargroep	6	
heeft	geformuleerd,	zouden	deze	leerlingen	elke	willekeurige	optelling	en	aftrekking	tot	1000	
–	kaal	of	in	context	–	rijgend,	kolomsgewijs	of	cijferend,	volgens	de	standaardprocedures	
moeten	kunnen	uitrekenen.	Ze	zouden	bovendien,	met	min	of	meer	verkorte	handelingen,	
‘beperkt’	boven	de	1000	moeten	kunnen	optellen	en	aftrekken.

Referentieniveau van Kolomsgewijs en cijferend optellen en aftrekken volgens de standaarden van 
het Tal-team 

Voortgang Kolomsgewijs Cijferen

Medio 

jaargroep 6

Optellen, kaal en in toepassingssituaties

Einde

jaargroep 6

In het gebied tot 1000

Optellen	en	aftrekken,	volgens	de	standaard-

procedure, kaal en in toepassingssituaties:

•	 Type	663	+	382

Boven de 1000

Optellen, met min of meer verkorte handelingen

•	 Type	5316	+	2842

Aftrekken, kaal en in toepassingssituaties

Medio 

jaargroep 7

Boven	de	1000

Aftrekken met min of meer verkorte handelingen

•	 Type	7538	–	2842

(Bron: Van der Heuvel-Panhuizen et al., 2000; p. 69-73 en 80-81)
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Of	de	12-jarige	sbo-leerlingen	op	percentiel	75	dit	referentieniveau	haalt,	kan	worden	
beoordeeld	op	basis	van	de	opgaven	van	blok	7	tot	en	met	11	van	onze	groeitabel.	
Leerlingen	die	op	dit	niveau	rekenen,	beheersen	alle	opgaven	van	blok	7	en	8	goed,	waaronder:
•		voorbeeldopgave	8:	98	+	242;
•		voorbeeldopgave	10:	115	–	89	of	89	+	…	=	115.
De	opgaven	van	blok	9	en	10	liggen	in	de	zone	van	de	naaste	ontwikkeling	van	deze	leerlingen,	
waaronder:
•		voorbeeldopgave	11:	650	–	598;
•		voorbeeldopgave	12:	1310	+	1076	+	301;
•		voorbeeldopgave	13:	4810	–	3797	of	3797	+	…	=		4810.
Op	grond	van	deze	referenties,	schatten	we	in	dat	sbo-leerlingen	die	aan	het	einde	van	het	
basisonderwijs	op	percentiel	75	rekenen,	in	de	loop	van	de	volgende	onderwijsperiode	vlot	tot	
1000	en	beperkt	daarboven	kunnen	leren	optellen	en	aftrekken.
De	10%	meeste	gevorderde	leerlingen	beheersen	minstens	álle	opgaven	van	blok	7	t/m	10,	net	
zoals	de	gemiddelde	leerling	medio	jaargroep	7.	Ze	kunnen	op	korte	termijn	alle	bewerkingen	
tot	1000	vlot	uitvoeren,	waaronder	die	van	voorbeeldopgave	14	(600	–	779).	Het	ontwikkelings-
perspectief	van	deze	leerlingen	is	enerzijds	inzichtelijk	optellen	en	aftrekken	met	grote	getallen	
en	anderzijds	optellen	en	aftrekken	met	kommagetallen	én	in	combinatie	met	gehele	getallen:	
•		type	3,25	+	18,85	+	7,36	(voorbeeldopgave	16);
•		type	€	667,50	+	€	975	(voorbeeldopgave	15).	

Wat	mogen	we	van	de	25%	meeste	gevorderde	leerlingen	van	de	groep	oudere sbo-leerlingen 
verwachten?
De	percentiel-75	leerling	is	te	vergelijken	met	een	basisschoolleerling	die	aan	het	einde	van	
jaargroep	6	tussen	percentiel	75	en	percentiel	90	rekent	(niveau	A	laag).	Leerlingen	die	op	dit	
niveau	rekenen,	beheersen	minstens	alle	opgaven	van	blok	7	t/m	9	goed	en	die	van	blok	10	en	
een	gedeelte	van	blok	11	al	matig.	We	mogen	verwachten	dat	deze	leerlingen	het	optellen	en	
aftrekken	tot	1000	kunnen	afronden	en	zich	op	het	rekenen	boven	de	1000	en	met	
kommagetallen	kunnen	richten.
De	10%	meest	gevorderde	oudste	sbo-leerlingen	doen,	zoals	eerder	gezegd,	niet	onder	voor	de	
gemiddelde	leerling	eind	jaargroep	8.	De	opgaven	van	de	schaal	tonen	aan	dat	ze	inzichtelijk	en	
vlot met grote getallen en kommagetallen kunnen leren optellen en aftrekken en deze 
vaardigheid	in	contextsituaties	toepassen.	De	17	eerste	voorbeeldopgaven	van	de	eindpeiling	
(Balans	32)	geven	een	impressie	van	wat	deze	leerlingen	in	hun	mars	hebben:
•		we	schatten	in	dat	ze	vrijwel	alle	eerste	9	voorbeeldopgaven	goed	beheersen	(tussen	70%	en	
80%	kans	om	een	goed	antwoord	te	geven)	en

•		dat	ze	de	overige	voorbeeldopgaven	al	matig	beheersen	(tussen	60%	en	70%	kans	op	succes).

Voorbeeldopgaven Bewerkingen: Optellen en aftrekken 1 – 9 uit Balans 32 (einde basisonderwijs)

Goede beheersing

1	 6508	+	7089	=	                              

2	 4327	+	432	+	43	=	                              

3		 	Irene	wil	een	computer	kopen	van	579	euro.	

	 Ze	heeft	al	387	euro	gespaard.	

	 Hoeveel	euro	heeft	ze	te	weinig?

 €                               

4	 6004	–	479	=		                              
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Voorbeeldopgaven Bewerkingen: Optellen en aftrekken 10 – 17 uit Balans 32 (einde basisonderwijs)

Matige beheersing

5 

  Hoe groot is de afstand van Houston naar New York 

volgens	deze	kaart?

                                km

6	 	Aan	het	begin	van	1990	zijn	op	een	school	

938	leerlingen.	Aan	het	einde	van	dat	jaar	zijn	er	

1026	leerlingen.

	 Met	hoeveel	leerlingen	is	het	aantal	gestegen?

                                leerlingen

7	 	De	Mont	Blanc	en	de	Grossglockner	zijn	bergen	in	de	

Alpen.	De	Mont	Blanc	is	4810	m	hoog	en	de	

Grossglockner	is	3797	m	hoog.

	 Hoe	groot	is	het	hoogteverschil?

                                m

8	 	Bij	de	kinderpostzegelactie	verkoopt	een	klas	voor	

€	677,50	aan	kaarten	en	voor	€	975,-	aan	postzegels.

	 Hoeveel	is	de	opbrengst?

 €                               

9 

totaal:

33,4 ltotaal:

39,6 l
totaal:

34,3 l

totaal:

35,7 l

	 	Niek	heeft	in	de	vakantie	vier	keer	getankt.	

Hierboven	zie	je	zijn	bonnetjes.	

	 Hoeveel	liter	benzine	heeft	Niek	in	totaal	getankt?

                                liter

10	 3,25	+	18,85	+	7,36	=	                              

11 

	 Meneer	Kooistra	koopt	deze	auto.

	 Hij	krijgt	€	3500,-	voor	zijn	oude	auto	terug.

	 Hoeveel	moet	hij	bijbetalen?

 €                               

12	 	Mevrouw	De	Vries	heeft	€	3010,-	op	haar	betaal-

rekening	staan.

	 	Ze	neemt	hiervan	€	689,-	op	om	een	nieuwe	fi	ets	te	

kopen.

	 Hoeveel	blijft	op	haar	rekening	staan?

 €                               

13	 37,5	+	224	+	3,36	=	                              
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Conclusie

Op grond van de gegevens zoals weergegeven in deze paragraaf schatten we in dat de onderste 
helft	van	12-jarige	sbo-leerlingen	nog	routinematig	tot	100	moeten	leren	optellen	en	aftrekken.	
Schriftelijke	oplossingen	uit	de	toetsboekjes	van	leerlingen	die	op	het	niveau	van	jaargroep	5	
rekenen	suggereren	dat	sommige	leerlingen	de	splits-	of	cijferprocedure	hebben	ingeslepen	die	
stelselmatig	tot	een	foutief	antwoord	leidt.	De	toegepaste	rijgprocedures	van	deze	leerlingen	
leiden	opvallend	vaak	tot	een	juiste	uitkomst	bij	aftrekken	in	context,	vaker	dan	de	toegepaste	
splits-	en	cijferprocedures,	die	bij	optellen	effectief	lijken	te	zijn.	De	oplossingen	maken	ook	
zichtbaar	dat	leerlingen	die	op	dit	niveau	optellen	en	aftrekken	drie	verschillende	manieren	van	
rekenen	toepassen	–	rijgen,	splitsen	en/of	cijferen	–	en	op	zeer	uiteenlopende	niveaus	rekenen,	
van	het	laagste	niveau	van	tellen	tot	het	zeer	abstracte	niveau	van	cijferen.
Op	grond	van	de	toetsresultaten	nemen	we	tevens	aan	dat	25%	van	de	12-jarige	sbo-leerlingen	
toe	is	aan	optellen	en	aftrekken	met	zowel	(zeer)	grote	getallen	als	met	kommagetallen.	
Dit	vormt	het	hoofddoel	voor	de	10%	meest	gevorderde	leerlingen	die	het	niveau	van	de	
gemiddelde	leerling	einde	jaargroep	7	hebben	bereikt.

14	 Op	1	januari	vorig	jaar	stond	de	gasmeterstand	op

 2 9 1 5 4 m3

stand 1 januari vorig jaar

	 Op	1	januari	dit	jaar	stond	de	gasmeter	op

 3 0 9 6 2 m3

stand 1 januari dit jaar

 Hoeveel m3	gas	is	er	in	dat	jaar	verbruikt?

                                m3

15 

	 Hoeveel	wandelaars	hebben	de	fi	nish	wel	gehaald?

                                wandelaars

16 

trui: € 119,50 

jas: € 298, -

muts: € 9,95 

sjaal: € 18, 90

	 	Je	ziet	hierboven	de	prijskaartjes	van	de	kleren	die	

Francien	gekocht	heeft.

	 Hoeveel	heeft	ze	in	totaal	betaald?

 €                               

17	 	In	1990	zijn	12,03	miljoen	mensen	door	de	lucht	

vervoerd.

	 In	1989	waren	er	dat	10,34	miljoen.

	 	Met	hoeveel	miljoen	is	het	aantal	luchtreizigers	

toegenomen?

                               	miljoen
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5.4 Conclusie: optellen en aftrekken

De	tabel	hieronder	geeft	een	overzicht	van	de	gegevens	van	de	paragrafen	5.1	en	5.3	over	het	
actuele	niveau	en	de	ontwikkelingsperspectieven	van	12-jarige	referentieleerlingen	met	
betrekking	tot	de	basisoperaties	en	optellen	en	aftrekken	met	pen	en	papier.	Deze	leerlingen	
lijken,	wat	deze	vaardigheden	betreft,	sterk	op	de	leerlingen	van	de	reguliere	scholen,	
halverwege	het	basisonderwijs	(medio	jaargroep	5).

De	gemiddelde	12-jarige	sbo-leerling	kan	vlot	tot	100	optellen	en	aftrekken,	zowel	kaal	als	in	
toepassingssituaties, maar moet deze vaardigheid nog vervolmaken, automatiseren en 
onderhouden.	Dit	betekent	dat	de	onderste	helft	van	de	12-jarige	sbo-leerlingen	nog	vlot	tot	
100	moet	leren	optellen	en	aftrekken.	Dit	zal	een	hele	opgave	zijn	voor	de	10%	minst	vaardige	
leerlingen	uit	deze	leeftijdsgroep.	Leerlingen	tussen	percentiel	10	en	percentiel	25	kunnen	
vermoedelijk	op	relatief	korte	termijn	ook	zinvol,	op	een	elementair	niveau,	met	tienvouden	en	
honderdvouden	leren	optellen	en	aftrekken.
De	ontwikkelingsperspectieven	van	de	25%	meest	vaardige	leerlingen	liegen	er	niet	om.	
De	percentiel-75	leerling	doet	niet	onder	voor	een	leerling	uit	de	reguliere	scholen	die	aan	het	
einde	jaargroep	6	op	niveau	B	rekent.	Leerlingen	die	dit	vaardigheidsniveau	hebben	bereikt,	
kunnen	al	vlot	tot	1000	optellen	en	aftrekken.	Rekenen	met	grote	getallen	en	met	
kommagetallen	ligt	dan	in	het	verschiet,	zij	het	op	een	elementair	niveau.	Vlot	rekenen	met	
dergelijke	getallen	is	het	perspectief	van	de	percentiel-90	leerling,	die	het	niveau	van	de	
gemiddelde	leerling	einde	jaargroep	7	heeft	bereikt.	

De	verkennende	inventarisatie	en	analyse	van	oplossinsgwijzen	suggereert	dat	sbo-leerlingen	
zeer uiteenlopende manieren van optellen en aftrekken toepassen, van de meest informele 
vormen	van	tellen	(drie	keer	tellen)	tot	cijferen	–	de	meest	abstracte	vorm	van	decimaal	(splitsend)	
rekenen.	Dit	compliceert	aanzienlijk	de	afstemming	van	de	leertaken	op	het	bereikte	niveau.	
De	leraar	moet	namelijk	aan	de	ene	kant	rekening	houden	met	het	gebied	waarin	de	leerling	kan	
worden	uigedaagd	(tot	100,	tot	1000,	boven	1000,	met	kommagetallen)	en	aan	de	andere	kant	

Rekengebied:	 Percentiel-10		 Percentiel-25	 Gemiddelde	leerling	 Percentiel-75	 Percentiel-90

optellen	en	aftrekken	 (P10	medio5)	 (P25	medio5)	 (P50	medio5)	 (P75	medio5)	 (P90	medio5)

tot	20	 Beheerst	 Beheerst	 Beheerst	 Beheerst	 Beheerst

tot	100	 Z.v.d.n.o.:	vlot		 Z.v.d.n.o.:	vlot	 Z.v.d.n.o.:		 Beheerst	 Beheerst

 uitrekenen en  uitrekenen en automatiseren en 

 toepassen toepassen onderhouden 

tot	1000	 Buiten	bereik	 Z.v.d.n.o.:	rekenen		 Z.v.d.n.o.:	rekenen	 Z.v.d.n.o.:	vlot	 Z.v.d.n.o.:	

  met tienvouden en  met tienvouden en uitrekenen en automatiseren en

  honderdvouden  honderdvouden toepassen toepassen

boven	de	1000	 Buiten	bereik	 Buiten	bereik	 Buiten	bereik	 Z.v.d.n.o.:	elementair	 Z.v.d.n.o.:	

	 	 	 	 rekenen	met	grote		 inzichtelijk	rekenen

    getallen en  met grote getallen

    kommagetallen en kommagetallen

Z.v.d.n.o.	=	Zone	van	de	naaste	ontwikkeling	

Actueel niveau en ontwikkelingsperspectieven van referentieleerlingen uit de populatie 12-jarige sbo-leerlingen
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met	de	gebruikte	vormen	van	optellen	en	aftrekken	(rekenen	op	lijn	en/of	decimaal	rekenen)	én	
het	niveau	van	respectievelijk	rijgen en splitsen, kolomsgewijs en cijferend	optellen	en	aftrekken.

De	analyse	van	de	1225	schriftelijke	oplossingen	in	het	getalgebied	tot	100	geeft	ten	slotte	drie	
aanwijzingen	die	nader	moeten	worden	onderzocht.
•		Leerlingen	rekenen	te	veel	uit	het	hoofd.	Ze	maken	hierdoor	wellicht	fouten	die	ze	niet	of	
minder	vaak	zouden	maken,	als	ze	hun	bewerkingen	of	tussenantwoorden	op	papier	zouden	
opschrijven.

•		Sommige	leerlingen,	die	op	het	niveau	van	jaargroep	4	en	5	rekenen,	hebben	de	foutieve	splits-
procedure	(of	cijferprocedure)	ingeslepen	die	systematisch	tot	een	foutief	antwoord	leidt	bij	
aftrekken.

•		Rijgen	lijkt	een	manier	van	rekenen	te	zijn	die	sbo-leerlingen	inzichtelijk	en	succesvol	kunnen	
leren	uitvoeren.

Hoofdrekenen	is	alleen	gepeild	bij	leerlingen	die	minstens	op	het	niveau	van	jaargroep	6	
rekenen	–	de	zogenoemde	sbo*-leerlingen.	De	resultaten	maken	twee	trends	zichtbaar.
Leerlingen	die	op	het	niveau	van	de	percentiel-25	leerlingen	rekenen,	zijn	te	vergelijken	met	een	
leerling	van	niveau	D	aan	het	einde	van	jaargroep	6.	Deze	leerlingen	kunnen	nog	niet	
routinematig	alle	optellingen	en	aftrekkingen	tot	100	vlot	uit	het	hoofd	uitvoeren	–	het	tussen-
doel	dat	het	Tal-team	voor	einde	jaargroep	6	heeft	geformuleerd.	
De	percentiel-75	leerling	van	deze	sbo*-groep	heeft	het	niveau	bereikt	van	de	gemiddelde	leerling	
van	de	reguliere	scholen	aan	het	einde	van	jaargroep	7.	Kinderen	die	op	dit	niveau	hoofdrekenen	
kunnen	vlot	en	uit	het	hoofd	tot	1000	optellen	en	aftrekken.	Ze	zijn	toe	aan	hoofdrekenen	met	
(zeer)	grote	getallen,	het	hoofddoel	van	de	10%	meest	gevorderde	sbo*-leerlingen	die	niet	
onderdoen	voor	de	gemiddelde	leerling	aan	het	einde	jaargroep	8.
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6 Vermenigvuldigen en delen
 

6.1 Vermenigvuldigen en delen: basisoperaties

Inhoud

De vaardigheid die we met het onderwerp Basisoperaties onderzoeken, is terug te vinden in de 
volgende kerndoelen:
•	De	leerlingen	kennen	uit	het	hoofd	de	optel-	en	vermenigvuldigtafels	tot	10	(kerndoel	2).
•		De	leerlingen	kunnen	eenvoudige	hoofdrekenopgaven	vlot	uitrekenen,	waarbij	ze	
verschillende	bewerkingen	inzichtelijk	toepassen	(kerndoel	3).

De	tussendoelen	die	door	het	Tal-team	zijn	geformuleerd	hebben	we	als	referentie	gebruikt	om	
de leerinhouden van het onderwerp Basisoperaties	af	te	bakenen	en	de	leerresultaten	te	
interpreteren.

Sbo-leerlingen	die,	volgens	hun	leraar,	op	het	niveau	van	jaargroep	4	rekenen,	hebben	geen	
toets	in	dit	subdomein	gemaakt.	Dergelijke	leerlingen	vermenigvuldigen	en	delen	vooral	
informeel	(handelend	met	materiaal,	tekenend	of	herhaald	optellend	en	aftrekkend)	en	leren	
hooguit	de	tafels	van	2,	5	en	10.	
In	de	verzameling	opgaven	die	de	voortgang	tussen	einde	jaargroep	5	en	einde	jaargroep	6	dekt,	
wordt	in	overeenstemming	met	de	geformuleerde	tussendoelen,	de	nadruk	gelegd	op	
vermenigvuldigen	en	delen	in	het	getalgebied	100	–	1000.	

Rekening	houdend	met	de	12-jarige	sbo-leerlingen	die	op	het	niveau	van	jaargroep	5	blijven	
steken,	peilen	we	de	memorisering	van	enkele	tafelproducten	en	het	gebruik	van	deze	
producten om elementaire delingen via het zogenoemde ‘omgekeerd vermenigvuldigen’ op te 
lossen:	16	:	4	=	4	want	4	x	4	=	16.
In	het	verlengde	hiervan	en	met	het	oog	op	kerndoel	3,	stellen	we	vast	hoe	goed	sbo-leerlingen	
die	meer	in	hun	mars	hebben	elementaire	hoofdrekenopgaven	correct	kunnen	uitrekenen.	

Het	domein	Vermenigvuldigen	en	delen	omvat	drie	onderwerpen.	
In	de	toets	Basisoperaties	staan	de	tafels	en	elementaire	operaties	
centraal	(rekendictee),	in	de	toets	Hoofdrekenen	de	toepassing	van	
vaste	en	flexibele	hoofdreken	procedures	(zonder	pen	en	papier)	en	
in	de	toets	Bewerkingen	het	gebruik	(naar	eigen	keuze	én	met	pen	
en	papier)	van	zowel	hoofdrekenprocedures	als	uiteenlopende	
vormen	van	cijferen.	Per	onderwerp	schetsen	we	eerst	de	inhoud	van	
de	toets,	beschrijven	vervolgens	wat	12-	en	13-jarige	sbo-leerlingen	
kunnen	en	schetsen	we	de	ontwikkelingsperspectieven	van	de	25%	
minst	en	meest	gevorderde	leerlingen	van	beide	groepen.	In	de	
afsluitende	paragraaf	zetten	we	de	belangrijkste	bevindingen	en	
aandachtspunten	op	een	rijtje.
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We	gaan	er	daarbij	van	uit	dat	ze	afhankelijk	van	de	vraag	het	juiste	antwoord	op	verschillende	
oplossingsniveaus	kunnen	vinden.	We	illustreren	dit	met	drie	verschillende	oplossingen	van	
voorbeeldopgave	2	(4	x	50	=	200).	Leerlingen	kunnen:
–		 4	x	50	(vrijwel	direct)	met	200	associëren	(4	x	50	=	200,	dat	weet	ik!);
–		 	handig	gebruikmaken	van	de	relatie	tussen	4	x	50	en	2	x	100	en	de	verdeeleigenschap	van	

vermenigvuldigen:	4	x	50	=	2	x	100	=	200;
–		 	gebruikmaken	van	analogie	en	de	nulregel	toepassen:	4	x	50;	4	x	5;	het	is	dan	20	en	nul	

erachter.

Alle	voorgelegde	relaties	en	operaties	komen	van	pas	bij	hoofdrekenen,	schatten	en	cijferen.	
In	die	zin	vormen	de	leerinhouden	van	de	basisoperaties	elementaire	rekenvoorwaarden.
Alle	opgaven	zijn	contextloze	rekenopgaven	(‘kale’	vermenigvuldigingen	en	delingen)	die	in	de	
vorm	van	een	rekendictee,	klassikaal	en	onder	tijdslimiet	mondeling	aan	de	leerlingen	zijn	
voorgelegd.	In	het	toetsboekje	stond	per	bladzijde	één	opgave.	De	toetsleider	noemde	het	
nummer	van	de	opgave,	waarna	de	leerlingen	ongeveer	acht	tellen	de	tijd	kregen	om	het	
antwoord	uit	te	rekenen	en	op	te	schrijven.

Voortgang Tussendoel Voorbeelden

Eind	jaargroep	4 Tafels	van	2,	5	en	10	gememoriseerd,	gebruikmakend	van	de	verdeeleigenschap

(5	x	5	=	4	x	5	+	5)	en	de	verwisseleigenschap	(5	x	2	=	2	x	5).	

Informeel	contextgebonden	delen	via	herhaald	optellen	of	herhaald	aftrekken,	opdelen	

(hoeveel	keer	gaat	het	in?),	verdelen	(hoe	groot	is	het	deel	dat	ieder	krijgt)	en	omgekeerd	

vermenigvuldigen	(vermenigvuldigen	om	het	te	delen	totaal	te	krijgen).

•	 8	x	10	en	10	x	8	

•	 7	x	2	en	2	x	7	

•	 5	x	6	en	6	x	5

36	eieren	inpakken	in	dozen	van	10

28	kersen	eerlijk	verdelen	tussen	

5	leerlingen

Eind	jaargroep	5 Tafel	van	2	tot	en	met	10	vlot	reproduceren.

Delen via omgekeerd vermenigvuldigen

(vermenigvuldigen	om	het	te	delen	totaal	te	krijgen).

6	x	6	via	(6	x	5)	+	(1	x	6)	→	30	+	6	=	36

•	 56	:	8	via	8	x	7	=	56	of	7	x	8	=	56

•	 56	:	7	via	7	x	8	=	56	of	8	x	7	=	56

Eind	jaargroep	6 Tafels	van	2	tot	en	met	10	gememoriseerd.

Een	ééncijferig	getal	met	een	meercijferig	getal	vermenigvuldigen,	kaal	en	in	toepassings-

situaties,	afsplitsend	of	gebruikmakend	van	compenseren	en	herhaald	verdubbelen.

Grotere delingen, zowel kaal als in toepassingssituaties vlot en handig uitrekenen, 

gebruikmakend	van	tafelproducten	(op-vermenigvuldigen)	als	basisstrategie.	

•	 Type	6	x	48	en	7	x	80

•	 Type	4	x	251

•	 Type	25	x	7

•	 Type	60	:	4	en	75	:	3

•	 Type	250	:	5	en	600	:	5

Eind	jaargroep	7 Vermenigvuldigingen en delingen met ronde getallen, zowel kaal als in toepassingssituaties 

handig	en	fl	exibel	uitrekenen,	gebruikmakend	van	de	splitsprocedures	(verdeelprocedure),	

de	nulregel	en	fl	exibele	aanpakken	als	verdubbelen/halveren,	herhaald	halveren	en	

compenseren.

Ze	kunnen	de	rest	al	naar	gelang	de	context	interpreteren.

•	 Type	50	x	20

•	 Type	60	x	250

•	 Type	600	:	4

•	 Type	1200	:	80

•	 En	dergelijke

Tussendoelen met betrekking tot het onderwerp basisoperaties in het domein Vermenigvuldigen en delen met gehele getallen 

Tal-team, 1999; van de Heuvel-Panhuizen et al., 2000
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We	hebben	de	vaardigheid	van	de	sbo-leerlingen	geschat	op	basis	van	hun	antwoorden	op	
drieëntwintig	contextloze	vermenigvuldigingen	en	delingen.	Elke	leerling	heeft	vier	reeksen	van	
vier	opgaven	gemaakt,	twee	reeksen	met	vermenigvuldigingen	en	twee	reeksen	met	delingen.

Gemeten aspecten van het onderwerp Basisoperaties van het domein Vermenigvuldigen en delen

Wat leerlingen kunnen

De 12-jarige sbo-leerlingen rekenen	bij	dit	onderwerp	ruim	onder	het	niveau	van	de	doorsnee	
klas	van	de	reguliere	basisschool	aan	het	einde	van	jaargroep	5.

•		De	gemiddelde	12-jarige	sbo-leerling	is	qua	vaardigheid	te	vergelijken	met	de	betere	
leerlingen	van	niveau	D	einde	jaargroep	5	van	het	LOVS.	Leerlingen	die	op	dit	niveau	rekenen,	
beheersen	de	eerste	zes	voorbeeldopgaven	goed	en	voorbeeldopgave	7	tot	en	met	9	matig.	
Deze	opgaven	doen	een	beroep	op	tafelkennis	en	het	gebruik	van	producten	van	de	tafels	van	2	
tot	en	met	5	om	elementaire	‘tafeldelingen’	en	vermenigvuldigingen	met	tienvouden	
‘omgekeerd	vermenigvuldigend’	op	te	lossen.

•		De	10%	meest	vaardige	sbo-leerlingen	(op	en	boven	percentiel	90)	rekenen	iets	boven	het	
niveau	van	de	gemiddelde	leerling	einde	jaargroep	6.	Ze	beheersen	op	één	na	alle	voorbeeld-
opgaven	van	de	schaal.

•		De	10%	minst	vaardige	leerlingen	opereren	ruim	onder	het	niveau	van	een	leerling	van	niveau	E	
aan	het	einde	van	jaargroep	5.	Deze	leerlingen	kunnen	producten	als	9	x	2	en	9	x	10	
reproduceren	(voorbeeldopgave	1)	maar	niet	het	product	9	x	3	(voorbeeldopgave	3).

De groep 13-jarige sbo-leerlingen	rekent	op	een	beduidend	hoger	niveau	dan	de	groep	12-jarige	
leerlingen,	echter	nog	ruim	onder	het	gemiddelde	niveau	van	leerlingen	eind	jaargroep	5	van	de	
reguliere	basisscholen.

Leerinhouden  Typen opgaven

Tafels	tot	10	 Voorbeeldopgave	1	(9	x	10)

Delen	via	(herhaald)	halveren:	de	helft	(van	de	helft)	nemen	 	Voorbeeldopgave	2	(12	:	2),	3	(20	:	4),	6	(16	:	4)	

en	10	(100	:	4)

Delen	via	vermenigvuldigen	(gebruikmakend	van	passende		 Voorbeeldopgave	2,	3,	4,	5,	en	6

tafelproducten)	

Vermenigvuldigen	en	delen,	gebruikmakend	van	veelvouden		 4	x	50,	8	x	25	en	50	x	8	(voorbeeldopgave	7)

van	bekende	getallen,	onder	ander	12,	15,	20,	25	en	50	 	Voorbeeldopgave	8	(100	:	5),	9	(100	:	50),	

10	(100	:	4)	en	700	:	4

Vermenigvuldigen	en	delen	met	nullen	 Voorbeeldopgave	9	(100	:	50)

	 	 9	x	90;	10	x	12,	300	x	100

	 	 490	:	7;	400	:	80;	en	4800	:	100

Combinatie	 20	x	15;	8	x	12;	750	:	50

Elementaire	operaties	met	kommagetallen	(alleen	in	de	hoogste		 5	x	0,20;	0,25	x	100;	15,5	:	10;	0,06	:	10

toetsboekjes)
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Voorbeeldopgaven Vermenigvuldigen en delen: basisoperaties 1 – 12

1	 9	x	10	=	                              

2	 12	:	2	=	                              

3	 20	:	4	=	                              

4	 16	:	4	=	                              

5	 20	:	4	=	                              

6	 16	:	4	=	                              

7	 50	x	8	=	                              

8	 100	:	5	=	                              

9	 100	:	50	=	                              

10	 100	:	4	=	                              

11	 5	x	0,20	=	                              

12	 4	x	99	=	                              

Ontwikkelingsperspectieven

We specifi ceren hier het actuele niveau en de ontwikkelingsperspectieven van de minst en de 
meest	gevorderde	sbo-leerlingen	en	brengen	de	verschillen	tussen	deze	groepen	in	kaart.	
We	gebruiken	hiertoe	de	tussendoelen	die	het	Tal-team	voor	het	onderwerp	Operaties	heeft	
geformuleerd	en	voorbeeldopgaven	uit	balans	31	en	32	die	de	vaardigheid	van	referentie-
leerlingen	van	de	reguliere	basisscholen	illustreren.

Het	Tal-team	dat	de	tussendoelen	heeft	geformuleerd	(1999)	gaat	ervan	uit	dat	onderbouw-
leerlingen	de	basis	leggen	voor	vlot	en	inzichtelijk	hoofdrekenen	via	het	informeel	oplossen	van	
vermenigvuldig-	en	deelproblemen	aan	de	ene	kant	(rekenen	in	context)	en	de	reconstructie	van	
de	tafels	tot	en	met	tien	aan	de	andere	kant	(kaal	rekenen).	We	gebruiken	dan	ook	de	tussen-
doelen	die	betrekking	hebben	op	de	reconstructie	en	het	gebruik	van	de	tafelproducten	als	
basisreferenties	voor	de	inschatting	van	het	niveau	en	de	perspectieven	van	de	sbo-leerlingen	
bij	het	onderwerp	Basisoperaties in het domein Vermenigvuldigen en delen.	
Het	Tal-team	onderscheidt	vervolgens	ook	voor	vermenigvuldigen	en	delen	de	drie	categorieën	
van	memorisering	en	automatisering	die	voor	leren	optellen	en	aftrekken	zijn	gehanteerd:
a)	 	vrijwel	direct	weten	op	basis	van	gememoriseerde	kennis	of	inzicht	van	rekenregels	en/of	

eigenschappen	van	optellen	en	aftrekken;
b)	 vlot	en	handig	uit	het	hoofd	uitrekenen;
c)	 redelijk	vlot	en	handig	uit	het	hoofd	uitrekenen,	eventueel	via	tussennotaties.

Als	aanvullende	referentie	voor	de	basisoperaties,	gebruiken	we	dan	de	typen	opgaven	met	
grotere	getallen	die	de	leerlingen	vrijwel	direct	moeten	weten	(categorie	a)	of	vlot	en	handig	uit	
het	hoofd	kunnen	uitrekenen	(categorie	b).	Typen	opgaven	van	de	categorie	c	behoren	dan	tot	
het onderwerp Bewerkingen,	omdat	de	leerlingen	pen	en	papier	mogen	gebruiken.
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Vermenigvuldigen en delen: basisoperaties
De vaardigheidsschaal bij het onderwerp 
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Vermenigvuldigen en delen: basisoperaties
De vaardigheidsschaal bij het onderwerp 
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Vermenigvuldigen en delen: basisoperaties
De ontwikkeling van de vaardigheid bij het onderwerp 

© Cito

  Vaardigheid van de 13-jarige SBO-5+ leerlingen
 
  Goede   Matige
  beheersing  beheersing

P90 Blok 1 - 11  Blok 12 (vrijwel goed)
P75  Blok 1 - 10  Blok 11
P50 Blok 1 - 8  Blok 8 en 9
P25  Blok 1 - 4 Blok 5 
P10  Voorbeeldopgave 1  Voorbeeldopgave 2

12 Vermenigvuldigen 
 Voorbeeldopgave 12: 4 x 99 (afronden en compenseren).
 

11 Delen 
 Type 700 : 4 (veelvouden van 25).
 

10 Delen
 Voorbeeldopgave 10: 100 : 4 (gebruik van 4 x 25 = 100 of 
 de helft van de helft van 100).
 Type 4800 : 100.

9 Delen
 Type 50 : 50 (gebruik van 50 x 1) en type 800 : 10. 
 

8 Delen
 Voorbeeldopgave 9: 100 : 50 en type 500 : 100 (nul regel). 
 

7 Delen
 Voorbeeldopgave 8: 100 : 5 (5 briefjes van 20 euro). 

6 Vermenigvuldigen
 Voorbeeldopgave 7: 50 x 8 ( veranderen in 4 x 100). 

5 Delen
 Voorbeeldopgave 6: 16 : 4 (via 4 x 4).

4 Delen
 Voorbeeldopgave 5: 20 : 4 (via 4 x 5 of 5 x 4).

3 Vermenigvuldigen
 Voorbeeldopgave 4: 4 x 50 (analogie / verdubbelen-halveren).

3 Delen 
 Delingen als 12 : 2 (vermenigvuldigen) (voorbeeldopgave 3);
 helft van een dubbel) en 16 : 4 (de helft van de helft nemen).

2 Delen
 Voorbeeldopgave 2: 9 x 3. 

1 Vermenigvuldigen 
 Voorbeeldopgave 1: 9 x 2 (dubbel 9 of 20 eraf 2).
 Producten als 9 x 10. 

Delen 
Type 15,5 : 10.

Vermenigvuldigen
Voorbeeldopgave 11: 5 x 0 ,20 (geld) en  type 20 x 25 
(veranderen in 2 x 250).

Vermenigvuldigen
Type 30 x 300 (nulregel of veranderen in 3 x 3000).

Vermenigvuldigen
Type 30 x 100 (nulregel/veranderen in 3 x 1000).

75 90502510

Onvoldoende beheersing

Matige beheersing

Goede beheersing

75 90502510

BO-6 SBO-5+  12 jaar
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Kinderen	moeten	snel	en	uit	het	hoofd	het	antwoord	geven.	We	weten	dan	ook	niet	of	ze	het	
gevraagde	product	of	het	voorgelegde	quotiënt	hebben	moeten	reconstrueren,	noch	hoe	ze	dat	
hebben	gedaan:	met	een	vaste	procedure	of	via	handige	relaties	en	eigenschappen	(regels).	 
Dit	betekent	dat	we	niet	op	handelingsniveau	kunnen	beoordelen	in	welke	mate	de	beschreven	
groepen	sbo-leerlingen	de	geformuleerde	tussendoelen	realiseren.	We	nemen	echter	aan	dat	
leerlingen	die	geen	relatie	of	rekenregels	toepassen	door	de	tijdsdruk	in	de	problemen	komen	
en	dus	gemakkelijker	fouten	maken	dan	leerlingen	die	deze	relaties	en	regels	wel	gebruiken.

• Niveau en perspectief van de minst vaardige sbo-leerlingen
De 12-jarige sbo-leerling	op	percentiel	25	is	qua	vaardigheid	te	vergelijken	met	de	percentiel	
25-leerling	van	de	reguliere	basisschool	aan	het	einde	van	jaargroep	5.	Als	we	de	tussendoelen	
van	het	Tal-team	als	ontwikkelingsperspectief	nemen,	zouden	deze	leerlingen:
–		 de	producten	van	de	tafels	van	2	tot	en	met	10	vlot	moeten	kunnen	reconstrueren;	
–		 	alle	‘tafeldelingen’	via	het	passende	tafelproduct	(omgekeerd	vermenigvuldigend)	moeten	

kunnen	oplossen.
Deze	verwachte	vaardigheid	kan	worden	beoordeeld	op	basis	van	het	beheersingsniveau	van	de	
opgaven	van	blok	1	tot	en	met	5,	waaronder	voorbeeldopgave	1	tot	en	met	3	en	voorbeeld-
opgaven	5	en	6.	
Leerlingen	die	het	niveau	van	de 12-jarige sbo-leerling op percentiel 25	hebben	bereikt,	
beheersen	de	meeste	voorgelegde	opgaven	van	dit	type	matig	tot	onvoldoende.	Dit	betekent	
dat	het	tussendoel	van	eind	jaargroep	5	in	hun	zone	van	de	naaste	ontwikkeling	ligt.

Vermenigvuldigen en delen: basisoperaties
De ontwikkeling van de vaardigheid bij het onderwerp 
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Verwachte memorisering en automatisering bij het onderwerp Basisoperaties

Mijlpalen Basisoperaties Hoofdrekenen Hoofdrekenen Bewerkingen

Parate kennis Vrijwel direct weten op basis van 

gememoriseerde kennis of 

inzicht in regels/eigenschappen

Vlot en handig uit het hoofd Redelijk vlot en handig uit het 

hoofd of met pen en papier

Eind	jaargroep	4 Tafels	van	2,	5	en	10

Eind	jaargroep	5 Tafels	van	2	tot	en	met	10	 Gebruik	van	de	tafelproducten	

in	vermenigvuldig-	en	

deelcontexten

Eind	jaargroep	6 Tafels	van	2	tot	en	met	10 Gebruik	van	de	tafelproducten	

in	vermenigvuldig-	en	

deelcontexten

•	 6	x	78	

•	 4	x	347

•	 195	:	5

Jaargroep	7-8 •	 10	x	36	en	94	x	100

•	 700	x	6	en	4500	:	9

•	 4	x	?	=	100	en	300	:	?	=	50

•	 12	x	50	en	600	x	15

•	 900	:	6	en	36000	:	20

•	 8	x	9	x	5	en	4	x	17	x	25

•	 2	x	15	en	16	x	25

•	 36	x	50

•	 40	x	68	

•	 750	:	15

•	 1.624	:	8	

•	 4.800	:	25

•	 100000	=	?	x	250

•	 100000	=	?	x	500

 Tal-team, 1999; Van de Heuvel-Panhuizen et al., 2000
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De	resultaten	van	de	referentieleerlingen	uit	de	reguliere	scholen	bij	de	peiling	die	halverwege	de	
basisschool	is	gehouden,	bevestigen	deze	inschatting	van	het	eindniveau.	Bij	de	afname	medio	5	
kennen	de	meest	gevorderde	leerlingen	van	niveau	D	heel	veel	tafelproducten	of	kunnen	deze	
producten	vlot	reconstrueren.	Ze	komen	echter	nog	regelmatig	in	de	problemen	bij	het	oplossen	
van	de	elementaire	delingen	die	rechtstreeks	met	de	tafelproducten	kunnen	worden	
gereconstrueerd.	Voorbeeldopgaven	7	en	17	illustreren	dit.	De	percentiel	25-leerling	van	de	basis-
school	kan,	medio	jaargroep	5,	slechts	5	à	6	van	de	10	opgaven	van	dit	type	correct	oplossen,	
terwijl	de	kans	dat	hij	25	x	2	goed	oplost	(vermoedelijk	via	2	x	25	=	50)	boven	de	90%	ligt.

Voorbeeldopgaven Vermenigvuldigen en delen: basisoperaties 1 – 14 uit Balans 31 (halverwege de 
basisschool)

1	 5	x	5	=	                              

2	 5	x	6	=	                              

3	 40	:	10	=	                              

4	 4	x	50	=	                              

5	 40	:	4	=	                              

6	 2	x	15	=	                              

7	 25	x	2	=	                              

8	 8	x	9	=	                              

9	 11	x	10	=	                              

10	 45	:	9	=	                              

11	 36	:	9	=	                              

12	 6	x	5	=	                              

13	 	14	x	2	=	                              

14	 	9	x	7	=	                              

Op	basis	van	deze	referenties	kunnen	we	de	volgende	inschatting	maken:
–		 	het	voorlopige	ontwikkelingsperspectief	van	de	12-jarige	sbo-leerling	op	percentiel	25	is	de	

realisering	van	de	tussendoelen	eind	jaargroep	5:	het	gebruik	van	de	producten	van	de	tafels	
van	2	tot	en	met	10	om	elementaire	delingen	met	behulp	van	tafelproducten
(via	op-vermenigvuldigen)	op	te	lossen.

–		 	Sbo-leerlingen	die	tussen	percentiel	10	en	percentiel	25	opereren,	zijn	te	vergelijken	met	de	
leerlingen	die	einde	jaargroep	5	in	niveau	D	zijn	ingedeeld.	Deze	leerlingen	beheersen	
waarschijnlijk	de	drie	eerste	voorbeeldopgaven	van	de	medio-peiling	goed.	
Opgaven	4	tot	en	met	14	illustreren	wat	ze	op	korte	termijn	zouden	kunnen	leren.

–		 	Sbo-leerlingen	die	onder	percentiel	10	rekenen,	kunnen	zich	waarschijnlijk	concentreren	op	
het	tussendoel	zoals	dat	voor	einde	jaargroep	4	is	geformuleerd:	de	reconstructie	en	het	
gebruik	van	de	producten	van	de	tafels	van	2,	5	en	10	(voorbeeldopgave	4	tot	en	met	10	van	
de	medio-peiling).

We	kunnen	dezelfde	referenties	gebruiken	om	het	niveau	en	de	ontwikkelingsperspectieven	
van	de	25%	minst	gevorderde	oudste	sbo-leerlingen	aan	te	duiden.	
De oudste sbo-leerling op percentiel 25	is	te	vergelijken	met	een	leerling	van	de	reguliere	
scholen	die	einde	jaargroep	5	in	niveau	D	is	ingedeeld,	en	dus	met	de	12-jarige	sbo-leerlingen	
van	niveau	D.	Voorbeeldopgaven	4	tot	en	met	14	van	de	medio-peiling	liggen	in	het	bereik	van	
deze	leerlingen	die	de	eerste	drie	voorbeeldopgaven	al	beheersen.
De	13-jarige	sbo-leerlingen	die	onder	dit	niveau	rekenen,	zijn	te	vergelijken	met	de	10%	minst	
gevorderde	12-jarige	sbo-leerlingen	die	de	tafels	van	2,	5	en	10	nog	moeten	reconstrueren	en	
leren	gebruiken.
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• Niveau en perspectief van de meest vaardige sbo-leerlingen
De	opgaven	van	blok	1	tot	en	met	12	illustreren	de	vaardigheid	van	de	meest	vaardige	
leerlingen	(percentiel	90	en	hoger)	aan	het	einde	van	jaargroep	6	van	de	reguliere	basisschool.	
De	25%	meest	gevorderde	12-jarige	sbo-leerlingen	zijn	te	vergelijken	met	de	leerlingen	van	
jaargroep	6	die	op	gemiddeld	niveau	of	iets	erboven	(niveau	B,	tussen	de	percentiel	50-	en	de	
percentiel	75-leerling).	Dit	impliceert,	dat	we	ook	de	moeilijkste	voorbeeldopgaven	van	de	
medio-peiling	als	aanvullende	referentie	kunnen	gebruiken	om	het	geschatte	ontwikkelings-
niveau	nader	te	specifi	ceren.	

De	gemiddelde	leerlingen	einde	jaargroep	5	beheersen	de	eerste	14	voorbeeldopgaven	van	de	
medio-peiling	goed	en	de	7	resterende	opgaven	matig.	Dit	geldt	vermoedelijk	dan	ook	voor	de	
12-jarige	sbo-leerlingen	die	op	het	niveau	van	percentiel	75	rekenen.	Leerlingen	die	dit	niveau	
hebben	bereikt,	kunnen	dan	zeer	waarschijnlijk	het	tussendoel	van	einde	jaargroep	5	op	korte	
termijn	realiseren:	het	oplossen	van	een	willekeurige	elementaire	kale	deling,	gebruikmakend	
van	het	passende	tafelproduct.

Voorbeeldopgaven Vermenigvuldigen en delen: basisoperaties 15 – 21 uit Balans 31 (halverwege 
de basisschool)

15	 36	:	4	=	                              

16	 63	:	9	=	                              

17	 50	:	2	=	                              

18	 48	:	6	=	                              

19	 50	:	2	=	                              

20	 4	x	8	=	                              

21	 2	x	99	=	                              

De	10%	meest	gevorderde	12-jarige	leerlingen	beheersen	alle	voorbeeldopgaven	op	de	laatste	na.	
Dit	betekent	dat	ze	het	tussendoel	van	einde	jaargroep	6	al	gedeeltelijk	hebben	gerealiseerd:
•		Een	ééncijferig	getal	met	een	meercijferig	getal	vermenigvuldigen	(afsplitsend	of	
gebruikmakend	van	relaties	en	eigenschappen):

	 –	 4	x	50	(voorbeeldopgave	4);
	 –	 50	x	8	(voorbeeldopgave	7).
•	Elementaire	delingen	(gebruikmakend	van	op-vermenigvuldigen	als	basisstrategie):
	 –	 100	:	4	(voorbeeldopgave	4),	100	:	5	(voorbeeldopgave	8);
	 –	 100	:	50	(voorbeeldopgave	9);
	 –	 50	:	50	en	800	:	10.
Deze	leerlingen	kunnen	zelfs	opgaven	maken	die	bij	het	tussendoel	van	eind	jaargroep	7	horen:
•	Handig	en	fl	exibel	vermenigvuldigen	en	delen	met	ronde	getallen:
	 –	30	x	100	(blok	8),	300	x	300	(blok	9)	en	20	x	25	(blok	10);
	 –	800	:	10	(blok	9)	en	4.800	:	100	(blok	10).

De 13-jarige percentiel-75 leerling rekent op het niveau van de gemiddelde leerling einde 
jaargroep	6.	De	percentiel	90-leerling	lijkt	op	zijn	beurt	op	een	leerling	die,	einde	jaargroep	6,	
deel	uitmaakt	van	de	groep	10%	meest	gevorderde	leerlingen.	Van	deze	leerlingen	kan	worden	
aangenomen	dat	ze	het	tussendoel	voor	einde	jaargroep	6	(vrijwel)	realiseren	en	zich	kunnen	
richten	op	de	stof	die	bedoeld	is	voor	leerlingen	uit	jaargroep	7-8.
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Conclusie

Op	grond	van	bovenstaande	gegevens	schatten	we	in	dat	minstens	10%	van	de	leerlingen	van	de	
speciale	basisscholen	de	tafels	van	2,	5	en	10	nog	moeten	memoriseren	en	de	producten	van	
deze	tafels	leren	gebruiken	om	de	meest	elementaire	delingen	met	inzicht	in	de	relatie	tussen	
vermenigvuldigen	en	delen	op	te	lossen.	We	verwachten	dat	minstens	15%	van	de	12-jarige	sbo-
leerlingen	het	tussendoel	van	einde	jaargroep	5	op	korte	termijn	kan	realiseren:	het	oplossen	van	
een	willekeurige	‘tafeldeling’	met	behulp	van	de	producten	van	de	tafels	van	2	tot	en	met	10.
Minstens	15%	van	de	12-jarige	sbo-leerlingen	kan	zich	richten	op	het	tussendoel	van	einde	jaar-
groep	6:	een	ééncijfergetal	met	een	meercijferig	getal	vermenigvuldigen	en	elementair	delen	van	
het	type	60	:	4	en	75	:	5	in	het	getalgebied	tot	100	en	250	:	5	en	600	:	15	in	het	gebied	tot	1000.
We	schatten	in	dat	een	kwart	van	de	oudste	sbo-leerlingen	het	tussendoel	van	einde	jaargroep	5	
nog	moet	realiseren,	waaronder	de	groep	10%	leerlingen	die	de	producten	van	de	tafels	van	de	2,	
5	en	10	nog	niet	goed	kennen	en	nog	onvoldoende	in	deelsituaties	weten	te	gebruiken.	
De	25%	meest	gevorderde	leerlingen	doen	niet	onder	voor	een	leerling	van	niveau	A	aan	het	einde	
van	jaargroep	6.	We	schatten	in	dat	ze	toe	zijn	aan	de	stof	die	in	jaargroep	7-8	wordt	aangeboden.	

6.2 Vermenigvuldigen en delen: hoofdrekenen

Inhoud

De	vaardigheid	die	we	onderzoeken	met	het	onderwerp	hoofdrekenen	uit	het	domein	
Vermenigvuldigen en delen, is terug te vinden in de volgende kerndoelen:
•		De	leerlingen	kunnen	eenvoudige	hoofdrekenopgaven	vlot	uitrekenen,	waarbij	ze	
verschillende	bewerkingen	inzichtelijk	toepassen	(kerndoel	3).

•		De	leerlingen	kunnen	een	eenvoudige,	niet	in	wiskundetaal	aangeboden	probleemstelling	zelf	
in	wiskundige	termen	omzetten	(kerndoel	7).

Ook	bij	vermenigvuldigen	en	delen	onderscheiden	we	twee	vormen	van	hoofdrekenen:
•	vermenigvuldigen	en	delen	volgens	min	of	meer	vaste	hoofdrekenprocedures;
•	flexibel	hoofdrekenen.
Verwisselen, verdelen en rekenen met nullen	(de	0-regel)	behoren	tot	de	vaste	hoofdreken-
procedures.	Het	zijn	rekenhandelingen	die	volgens	een	vast	patroon	(rekenschema)	kunnen	
worden	uitgevoerd	en	die	vrijwel	altijd	werken.	Dit	in	tegenstelling	tot	herhaald verdubbelen 
(c.q.	halveren),	transformeren en compenseren,	die	alleen	geschikt	zijn	voor	het	oplossen	van	
rekensituaties	met	getallen	die	bij	uitstek	met	deze	procedures	kunnen	worden	bewerkt.
Alle	voorgelegde	opgaven	doen,	hoe	dan	ook,	een	beroep	op	alle	vermenigvuldig-	en	deel-
procedures	die	basisschoolleerlingen	vanaf	jaargroep	4	leren.

De	differentiatie	tussen	de	leerlingen	ontstaat	door	hun	eigen	voorkeuren	voor	de	ene	of	de	
andere	procedure.	Deze	voorkeur	hangt	in	de	regel	sterk	samen	met	het	aanbod,	met	het	
beschikbare	inzicht	in	getalrelaties	en	de	eigenschappen	van	de	operaties,	en	met	de	beheersing	
van	voorwaardelijke	rekenfeiten	en	basale	vaardigheden.	Het	is	vooral	het	afwisselende	gebruik	
van	geschikte	procedures	(afhankelijk	van	de	getallen),	dat	uiteindelijk	de	flexibiliteit	van	de	
leerlingen	karakteriseert.

In	de	formulering	van	kerndoel	3	duidt	‘verschillende	bewerkingen	inzichtelijk	toepassen’	niet	
alleen	op	de	hierboven	beschreven	flexibiliteit.	Bedoeld	wordt	ook	de	gewenste	differentiatie	
waarmee	recht	gedaan	kan	worden	aan	verschillen	tussen	de	leerlingen.	Alle	toetsopgaven	
kunnen	derhalve	in	principe	volgens	verschillende	rekenwijzen	én	op	verschillende	niveaus	van	
begrip	en	formalisering	worden	opgelost.
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In	paragraaf	5.3	hebben	we	deze	differentiatie	in	oplossingsniveaus	die	in	het	domein	van	optellen	
en	aftrekken	optreedt	langs	acht	rekenniveaus	in	kaart	gebracht.	We	zullen	in	paragraaf	6.3	op	
een	vergelijkbare	manier	berekeningen	ordenen	die	leerlingen	in	de	toets	boekjes	hebben	
opgeschreven	bij	het	oplossen	van	de	kale	opgaven	en	de	vermenigvuldig-	en	deelproblemen	van	
het onderwerp Bewerkingen.	Het	gebruikte	model	is	ontstaan	uit	de	analyse	van	oplossingswijzen	
die	in	het	kader	van	het	LOVS-project	Diagnosticeren	en	plannen	in	de	onderbouw	zijn	
geobserveerd	(Kraemer,	2008).	We	gebruiken	dit	model	ook	hier	om	de	verwachte	differentiatie	in	
kaart	te	brengen,	aan	de	hand	van	alternatieve	oplossingen	van	voorbeeldopgave	2	en	6.	
We onderscheiden drie manieren om te vermenigvuldigen en te delen:
•		rijgend,	met	hele	getallen,	de	rekenwijze	die	voortkomt	uit	de	oorspronkelijke	telhandelingen	
en	de	verandering	van	deze	telhandelingen	in	vormen	van	herhaald	optellen/aftrekken	en	
vervolgens	springen	in	de	telrij;

•		splitsend	(op)vermenigvuldigen,	gebruikmakend	van	de	tienstructuur	van	de	getallen	en	de	
verdeeleigenschap	van	vermenigvuldigen;

•		afl	eiden,	dat	in	de	rekenmethoden	variarekenen	wordt	genoemd,	de	manier	van	rekenen	
waarbij	de	leerling	handig	gebruik	maakt	van	verdelen/compensereren, verdubbelen/halveren 
en transformeren	in	combinatie	met	de	nulregel.

Getoetste hoofdrekenprocedures

Procedures Vermenigvuldigen

(5 x 15 en voorbeeldopgave 6)

Delen

(voorbeeldopgaven 2 en 6)

Vast •		Herhaald	optellen

5 x 15	via	15	+	15	=	30;	30	+	15	=	45;	45	+	15	=	60

•		Springen	in	de	telrij

5	x	15	via	15	(1),	30	(2),	45	(3),	60	(4),	75	(5)

•		Herhaald	optellen	(op-vermenigvuldigen)

50 : 12	via	12	+	12	=	24;	24	+	12	=	36;	36	+	12	=	48	→	4	kippen

•		Springen	in	de	telrij

50 : 12	via	12	(1),	24	(2),	36	(3),	48	(4)	→	4	kippen

600 : 50	via	50	(1),	100	(2),	150	(3),	200	(4)	etc.	tot	600	(12)

•		Verdelen

5 x 15	via	(5	x	10)	+	(5	x	5)	→	50	+	25	=	75

16 x 4	via	(10	x	4)	+	(6	x	4)	→	40	+	24	=	64

4 x 16	via	(4	x	10)	+	(4	x	6)	→	40	+	24	=	64

•		Verwisselen

16 x 4	via	4	x	16

•		Herhaald	verdubbelen

50 : 12 via

2	x	12	=	24

4	x	12	=	48	→	4	kippen

•		Verhoudingsgewijs	opvermenigvuldigen

600 : 50	via	telkens	twee	keer	50	gr	erbij:

2	x	50	=	100,	4	x	50	=	200;

6	x	50	=	300,	8	x	50	=	400;

10	x	50	=	500,	12	x	50	=	600	→	12	bollen

•		Delen	in	porties	(via	afsplitsen):

140 : 5	via	140	:	5	=	(100	:	5)	+	(40	:	5)	→	20	+	8	=	28

•		Rekenen	met	nullen

10	x	32	is	32	en	nul	erachter

100	x	20	is	20	en	twee	nullen	erachter

•		Redeneren	met	de	factor	10,	100,	1000

200 : 10 = 20	want	10	x	20	=	200

240 : 10 = 24	want	10	x	24	=	240

Flexibel •		Afsplitsen

5 x 15	via	(4	x	15)	+	15	→	60	+	15	=	75

•		Transformeren	(verdubbelen/halveren)

16 x 4	via	16	x	4	=	8	x	8	=	64

8 x 40	via	8	x	40	=	8	x	4	x	10	=	10	x	32	=	320

100 x 20	via	100	x	20	=	1000	x	2	=	2	x	1000	

•		Herleiden

50 : 12 = 4	want	4	x	12	=	50	????

•	 	Transformeren

200 : 5	via	20	:	5	=	4;	dus	40

•	 	Afsplitsen	en	compenseren	(gebruik	van	de	factor	10):

600 : 50	via	10	x	50	=	500,	dus	12	x	50	=	600
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Het	verschil	in	begrip	en	vaardigheidsniveau	komt	tot	uitdrukking	in	het	onderscheid	tussen	
drie	niveaus	van	denken	over	vermenigvuldigen	en	delen	én	acht	niveaus	van	formalisering	van	
de	rekenprocedures.
De denkniveaus komen overeen met de drie onderscheiden niveaus van denken over optellen en 
aftrekken	(zie	paragraaf	5.3):
•		Op	het	eerste	denkniveau	kan	de	leerling	het	voorgelegde	probleem	alleen	oplossen	door	de	
handeling	of	de	hoeveelheid	(c.q.	grootheid)	die	in	de	opgave	is	beschreven	met	groepen	
objecten	uit	te	beelden.	Alle	gebruikte	of	getekende	objecten	worden	dan	één	voor	één	geteld.

•		Op	het	tweede	denkniveau	symboliseert	hij	(op	verschillende	manieren	en	niveaus)	de	
handeling	of	de	hoeveelheid	van	de	rekensituatie	met	getalrelaties.	Deze	getalrelaties	geven	
dan	de	wiskundige	structuur	van	vermenigvuldigen	(c.q.	delen)	in	de	betreffende	context	weer.	

•		Op	het	derde	denkniveau	redeneert	de	leerling	ten	slotte,	puur	getalsmatig,	los	van	de	
context,	louter	gebruikmakend	van	relaties	tussen	producten	(en	quotienten)	die	hij	kent	en	
vertrouwde	rekenregels	en	eigenschappen.

Deze	acht	onderscheiden	rekenniveaus	beschrijven	ten	slotte	de	weg	die	leerlingen	volgen	om	
de	meest	informele	manier	van	vermenigvuldigen	en	delen	(tellend	rekenen	op	niveau	1)	tot	de	
drie	meest	abstracte	vormen	van	(op-)vermenigvuldigen	te	transformeren:	(1)	rekenen	met	
verhoudingstabellen,	(2)	cijferen	en	(3)	afleiden	via	het	transformeren	van	de	vermenigvuldiging	
(c.q.	deling)	van	de	opgave.

Bij	hoofdrekenen	kunnen	de	leerlingen	nu	op	de	volgende	manieren	en	niveaus	
vermenigvuldigen	en	delen.	Ze	kunnen:
–		 rijgen	van	niveau	1	tot	en	met	niveau	6;	
–		 splitsen	op	niveau	5	en	6;
–		 afleiden	op	niveau	5,	6	en	8.
We	verwachten	niet	dat	sbo-leerlingen	op	niveau	8	met	verhoudingstabellen	vermenigvuldigen	
of	delen,	omdat	deze	rekenwijze	niet	wordt	aangeboden	en	omdat	leerlingen	die	op	deze	
manier	rekenen	meestal	aantekeningen	op	papier	maken.	Het	is	niet	de	bedoeling	dat	
leerlingen	kolomsgewijs	of	cijferend	vermenigvuldigen	en	delen	(splitsen	op	niveau	7	en	8),	
omdat	deze	rekenprocedures	bij	het	onderwerp	Bewerkingen	–	met	pen	en	papier	–	worden	
getoetst,	ook	al	kunnen	we	niet	voorkomen	dat	leerlingen	dit	uit	het	hoofd	doen.

Het	tweede	kerndoel	dat	als	referentie	dient	(kerndoel	7),	duidt	belangrijke	aspecten	van	het	
mathematiseringsproces	aan,	dat	wil	zeggen	de	wijze	waarop	leerlingen	een	‘gewoon’	
probleem	door	een	wiskundige	bril	kunnen	bekijken	teneinde	het	aan	te	pakken	en	op	te	lossen.	
Om	dit	vermogen	van	leerlingen	te	kunnen	toetsen	zijn	zes	typen	toepassingsproblemen	
geconstrueerd.	In	elk	type	probleem	heeft	vermenigvuldigen	(resp.	delen)	een	van	de	
betekenissen	die	we	in	het	leven	van	alledag	aan	deze	rekenhandeling	geven.	In	de	toetsboekjes	
van het onderwerp Bewerkingen	(paragraaf	6.3)	zijn	de	vermenigvuldigingen	en	delingen	in	
dezelfde	typen	toepassingsproblemen	gecontextualiseerd.
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Manieren en niveaus van vermenigvuldigen en delen 

Niveaus van 

rekenen

Rekenen op lijn Splitsen Afl eiden

8 Vakmatig Met	verhoudingstabellen* Algoritmisch	(cijferen)* Transformeren

•		Voorbeeldopgave 6:

16 x 4	via	16	x	4	=	8	x	8,	dus	64

7 Positioneel Kolomsgewijs*

6 Kardinaal Verhoudingsgewijs

•		Voorbeeldopgave 2:

hoeveel keer past 12 in 50

via	herhaald	verdubbelen

2	x	12	=	24	→	2	kippen

2	x	24	=	48	→	4	kippen

Afsplitsen	op	basis	van	de	

verdeeleigenschap, al dan niet in 

combinatie	met	verwisselen

•		Voorbeeldopgave 6:

16 x 4	via	(10	x	4)	+	(6	x	4)	→

	40	+	24	=	64

•		Voorbeeldopgave 6: 

via	4	x	16	→ (4	x	10)	+	(4	x	6),	

dus	40	+	26	=	64

Herleiden

•		Voorbeeldopgave 2:

hoeveel keer past 12 in 50	via:	50	:	12	=	4	

rest	2	want	4	x	12	=	48

Afsplitsen	en	compenseren

•		Voorbeeldopgave 6:

16 x 4 via:	ik	weet	dat	4	x	15	=	60.	16	is	

één	meer	dan	15.	Dan	komt	er	4	bij,	is	64

5	Semi-

kardinaal

Met	tafelproducten

•		Voorbeeldopgave 6:

16 x 4	via	het	voortzetten	van	de	tafel	van	

4	vanaf	10	x	4	=	40:

11	x	4	=	44

12	x	4	=	48

(...)

16	x	4	=	68

Mengvorm	splitsen-rijgen

•		Voorbeeldopgave 6:

16 x 4	via	4	x	16:

eerst de tienen:

→	10,	20,	30,	40

dan de losse

→	46,	52,	58,	64

Samenstellen met producten

•		Voorbeeldopgave 2:

hoeveel keer past 12 in 50

via:	12	=	10	+	2;

4	x	10	=	40	en	4	x	2	=	8

Samen	is	dat	48;	dan	kun	je	4	kippen	

kopen

4	Sequentieel Op-vermenigvuldigen	springend	in	de	telrij

•		Voorbeeldopgave 2:

hoeveel keer past 12 in 50

via	12	(1),	24	(2),	36	(3),	48	(4)	→	4	kippen

3	Ordinaal Op-vermenigvuldigen,	herhaald	optellend

•		Voorbeeldopgave 2:

hoeveel keer past 12 in 50	via	12	+	12	=	24;	

24	+	12	=	36;	36	+	12	=	48	→	4	kippen

2	Semi-ordinaal

1	Figuratief Alles	afbeelden	en	tellen

*		Niet	geschikt	onder	de	afnameconditie	van	hoofdrekenen
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De onderscheiden betekenissen van vermenigvuldigen en delen in de toepassingsproblemen

Typerend voor het onderwerp Hoofdrekenen	is	de	nadruk	die	gelegd	is	op	getallen	waarbij	
hoofdrekenprocedures	lonen	(zie	ook	paragraaf	5.2).	De	afname	is	ook	anders	dan	bij	
Basisoperaties	en	bij	Bewerkingen.	Leerlingen	moeten	bij	hoofdrekenen	alle	rekenstappen	uit	
hun	hoofd	maken,	zonder	gebruik	van	een	kladpapier.	Vier	van	de	vijf	opgaven	zijn	toepassings-
problemen,	de	resterende	opgaven	zijn	contextloze	vermenigvuldigingen	en	delingen.
Dit	beroep	op	rekenen	‘uit	het	hoofd’	verklaart	waarom	de	hoofdrekenopgaven	uitsluitend	zijn	
voorgelegd	aan	de	zogenoemde	sbo*-leerlingen:	de	leerlingen	die,	volgens	hun	leraar,	op	het	
niveau	van	jaargroep	6	of	7	van	de	reguliere	basisscholen	rekenen.	

Wat leerlingen kunnen

We	hebben	de	hoofdrekenvaardigheid	vermenigvuldigen	en	delen	van	de	12-jarige	en	oudere	
sbo*-leerlingen	geschat	op	basis	van	hun	antwoorden	op	34	contextloze	opgaven	en	
toepassings	problemen.	Deze	opgaven,	waaronder	de	12	voorbeeldopgaven	die	hier	zijn	
opgenomen, vormen samen de vaardigheidsschaal Vermenigvuldigen en delen: hoofdrekenen.

•		De	gemiddelde	12-jarige sbo*-leerling	rekent	ruim	20	schaalpunten	onder	het	niveau	van	de	
gemiddelde	leerling	uit	de	reguliere	basisscholen	aan	het	einde	van	jaargroep	6	(niveau	C	van	
het	LOVS).	Leerlingen	die	op	dit	niveau	rekenen,	beheersen	de	4	eerste	voorbeeldopgaven	goed	
en	de	voorbeeldopgaven	5,	6	en	7	matig.

•		De	10%	meest	gevorderde	sbo*-leerlingen	rekenen	op	het	niveau	van	leerlingen	uit	de	reguliere	
basisscholen	die,	aan	het	einde	van	jaargroep	6,	ruim	15	schaalpunten	boven	de	percentiel-75	
leerling	opereren	(niveau	A).	Deze	groep	beheerst	alle	voorbeeldopgaven	goed,	op	opgave	12	na.	

•		De	10%	minst	vaardige	sbo*-leerlingen	rekenen	minstens	30	schaalpunten	onder	het	niveau	van	
de	percentiel-10	leerling	aan	het	einde	van	jaargroep	6.	Deze	leerlingen	beheersen	voorbeeld-
opgave	1	en	komen	niet	verder	dan	een	matige	beheersing	van	voorbeeldopgaven	2	en	3.

De groep 13-jarige sbo*-leerlingen	rekent,	psychometrisch	bezien,	op	hetzelfde	niveau	als	de	
groep	12-jarige	sbo*-leerlingen.	Het	absolute	verschil	in	vaardigheid	tussen	de	percentiel	10-,	
25-,	50-,	75-	en	90-leerling	van	de	ene	groep	en	de	corresponderende	leerling	uit	de	andere	
groep	bedraagt	hooguit	7	schaalpunten	in	het	voordeel	van	de	oudere	sbo*-leerlingen.

Sbo*-leerlingen	zouden,	volgens	de	inschatting	van	hun	leraren,	deels	op	het	niveau	van	
jaargroep	6	en	deels	op	het	niveau	van	jaargroep	7-8	moeten	rekenen.	Bovenstaande	referenties	
tonen	aan	dat	de	groep	12-	en	13-jarige	sbo*-leerlingen	eerder	lijkt	op	leerlingen	eind	jaargroep	
5-6	dan	op	leerlingen	eind	jaargroep	6-7.	Drie	factoren	kunnen	het	verschil	in	niveau	verklaren:
•	sbo-leraren	overschatten	structureel	het	niveau	van	hun	meest	gevorderde	sbo*-leerlingen;
•		de	sbo*-leerlingen	lopen	bij	vermenigvuldigen	en	delen	behoorlijk	achter,	omdat	dit	onderwerp	
later	aan	bod	komt	dan	in	de	reguliere	basisscholen;

•	een	combinatie	van	beide	factoren.
We	gaan	hier	nader	op	in	bij	de	bespreking	van	de	ontwikkelingsperspectieven	van	deze	leerlingen.

Vermenigvuldigproblemen Deelproblemen

Herhalen:	voorbeeldopgave	6	 Verhoudingsdeling:	alle	voorbeeldopgaven

Vermenigvuldigen:	voorbeeldopgave	8	en	10	 Verdelingsdeling:	geen	voorbeeldopgave

Verhoudingen:	voorbeeldopgave	11	 Interpretatie	van	de	rest:	voorbeeldopgaven	2,	5	en	9
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Voorbeeldopgaven Vermenigvuldigen en delen: hoofdrekenen 1 – 12

1 Vul in

	 4	x	20	=	80

	 4	x	4	=	16

	 4	x	24	=	                              

2 

 

	 Een	kip	kost	15	euro.

	 Hoeveel	moet	je	voor	6	kippen	betalen?

                                 euro

3	 	Welk	antwoord	is	groter	dan	800	maar	kleiner	

dan	1000?

 

 antwoord                               

4 

	 	Voor	deze	trui	heb	je	600	gram	wol	nodig.	

Hoeveel	bollen	moet	je	dan	kopen?

                                	bollen	

5 

	 	De	mandarijnen	worden	in	netjes	gedaan.	In	één	netje	

komen	10	mandarijnen.

	 Hoeveel	netjes	met	10	mandarijnen	kun	je	maken?

                               	netjes

6

 

	 	Jeffrey	maakt	voor	zijn	verjaardag	16	prikkers.	

	 Op	elke	prikker	doet	hij	3	knakworstjes.

	 	 Hoeveel	knakworstjes	heeft	hij	dan	nodig?

                                	knakworstjes

7 

	 	De	timmerman	maakt	een	schutting	van	planken.

	 	 Voor	elke	plank	heeft	hij	4	schroeven	nodig.

	 	 	Hoeveel	planken	kan	hij	met	60	schroeven	

vastschroeven?

                                planken

8

 

	 Peter	koopt	4	van	deze	blikken.

	 	 Hoeveel	liter	verf	is	dat	in	totaal?

                                 liter

9 

	 	 Een	fl	esje	cola	kost	48	cent.

	 	 Jozef	heeft	5	euro.	Hij	wil	hier	fl	esjes	cola	voor	kopen.

	 	 Hoeveel	fl	esjes	kan	Jozef	kopen?

                                	fl	esjes

Vervolg op pagina 136.
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Vermenigvuldigen en delen: hoofdrekenen
De vaardigheidsschaal bij het onderwerp 

© Cito
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Vermenigvuldigen en delen: hoofdrekenen
De vaardigheidsschaal bij het onderwerp 
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Ontwikkelingsperspectieven

Voor	zover	dat	mogelijk	is,	specificeren	we	hier	het	actuele	niveau	en	de	ontwikkelings-
perspectieven	van	de	minst	en	de	meest	gevorderde	sbo*-leerlingen	en	brengen	de	verschillen	
tussen	deze	groepen	in	kaart.	We	maken	hierbij	gebruik	van	de	tussendoelen	die	het	Tal-team	
voor	het	onderwerp	Hoofdrekenen	heeft	geformuleerd	en	voorbeeldopgaven	uit	balans	32	die	de	
vaardigheid	van	referentieleerlingen	in	de	bovenbouw	van	de	reguliere	basisscholen	illustreren.

De	leerlingen	die	de	toets	hebben	gemaakt,	mochten	geen	kladpapier	gebruiken.	Omdat	we	ook	
geen	interviews	met	individuele	leerlingen	hebben	gehouden,	weten	we	niet	hoe	ze	hebben	
gerekend, dat wil zeggen: 
•	of	ze	hebben	geregen,	gesplitst	of	afgeleid	(repertoire	aan	hoofdrekenmethoden);
•		of	ze	daarbij	rekening	hebben	gehouden	met	de	context	en/of	de	getallen	(flexibel	
hoofdrekenen);

•	op	welk	niveau	ze	hebben	gerekend	(mate	van	formalisering).
Dit	betekent	dat	we	niet	op	handelingsniveau	kunnen	beoordelen	in	welke	mate	de	beschreven	
subgroepen	sbo*-leerlingen	de	tussendoelen	van	hoofdrekenen	realiseren.	We	beperken	ons	
dan	ook	tot	een	inschatting	op	basis	van	het	beheersingsniveau	van	typen	opgaven.

• Niveau en perspectief van de minst vaardige sbo-leerlingen
De 12-jarige sbo*-leerling	op	percentiel	25	lijkt,	qua	hoofdrekenvaardigheid,	sterk	op	de	
percentiel	10-leerling	van	de	reguliere	basisschool	aan	het	einde	van	jaargroep	6.	De	typen	
opgaven	(van	blok	1	tot	en	met	3),	die	in	het	vaardigheidsgebied	van	deze	leerlingen	liggen,	
geven	twee	indicaties.	Leerlingen	die	dit	niveau	hebben	bereikt,	kunnen	zonder	pen	en	papier	
slechts	zeer	beperkt	met	grotere	getallen,	kaal	en	in	context	vermenigvuldigen	en	delen	
(voorbeeldopgave	1	en	2).	Het	perspectief	op	korte	termijn	is	dan	ook	het	tussendoel	dat	voor	
eind	jaargroep	6	is	geformuleerd:

10 Speculaasjesdag

 

 

	 	 	De	bakker	legt	18	rijen	van	50	speculaasjes	op	de	

bakplaat.

	 	 Hoeveel	speculaasjes	komen	er	dan	uit	de	oven?

                                	speculaasjes

11 

	 Hoeveel	cent	is	dat	per	pen?

                                cent

12 

  

	 	De	klas	schildert	80	bloempotten	voor	de	schoolmarkt.	

Ze	verkopen	alle	potten	voor	€	2,50	per	stuk.

	 Hoeveel	krijgen	ze	hiervoor	in	totaal?

 €                                
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Vermenigvuldigen en delen: hoofdrekenen*
De ontwikkeling van de vaardigheid bij het onderwerp 

© Cito

Vermenigvuldigen
In een geldcontext als voorbeeldopgave 12, met een
kommagetal en gebruikmakend van 4 x 2,50 = 100.

Delen
Verdelingsdeling: type 30 stuks verdeeld over 10 personen.

11 Delen
 Verhoudingsgewijs, met een kommagetal, in een meetcontext:
 type 4 x ? = 25 m.
 

10 Delen
 Verhoudingsdeling, zoals in voorbeeldopgave 11 (175 : 5).

9 Delen
 Rest bepalen, type 528 : 5 = 105 rest ...

8 Delen
 In de context van een verhoudingsdeling, schattenderwijs, 
 zoals in voorbeeldopgave 9 (? x 48 = 500) en via 
 op-vermenigvuldigen van het type ? x 6 = 90.
 

7 Delen
 Context: verhoudingsdeling, type ? x 8 = 90 en type ? x 4 = 60  
 zoals in voorbeeldopgave 7.

 

6 Vermenigvuldigen
 Context: type 30 groepen van 8 stuks en type 20 groepen van 
 15 stuks; verwisselen én verdelen van het type 16 x 3, zoals in
 voorbeeldopgave 6. Met kommagetal in geldcontext: 
 type 4 x € 6,25.
 

5 Delen
 Context: verhoudingsdeling van het type ? x 50  = 600 
 (voorbeeldopgave 4).
 

4 Delen
 Context: verhoudingsdeling van het type ? x  20 = 100 en 
 ? x 25 = 100. 

3 Vermenigvuldigen
  Kaal: globaal, gebruikmakend van de verdeeleigenschap en 
 bekende producten als 4 x 200 = 800, 5 x 200 = 1000 en 
 2 x 500 = 1000 (voorbeeldopgave 3). 
 Kaal: type 4 x 20 = 80 � 4 x 22 = ?
 

2 Delen
 Verhoudingsdeling: type ? x 5 = 50.

1 Vermenigvuldigen
 Kaal: type 4 x 20 = 80, 4 x 4 = 16 � 4 x 24 = ? 
      (voorbeeldopgave 1).

Vermenigvuldigen
In een meetcontext met een kommagetal (4 x 0,75 l), zoals in
voorbeeldopgave 8. Kaal: type 24 x 12 gebruikmakend van
4 x 12 = 48, 10 x 12 = 120 en 20 x 240.

Delen
Context: verhoudingsdeling met rest type ? x 10 = 75
(voorbeeldopgave 5). Kaal: type de helft van 156 is ...

 Vermenigvuldigen
 In een geldcontext: type 20 keer 15 cent.

 Vermenigvuldigen 
 Toepassing van de tafels en de nulregel in context: type
 600 x 300. In een meetcontext, zoals in voorbeeldopgave 10
 (18 rijen van 50).

 Vermenigvuldigen
 Context: typen 40 groepen van 12 stuks.

 Vermenigvuldigen
 Context: type 25 x 3 (verwisselen én verdelen of gebruik van
 feitenkennis: 3 x 25 = 75.

  Vermenigvuldigen
 Context: type 50 keer € 2 (verwisselen) en type 6 keer € 15
 (voorbeeldopgave 2).
 Kaal: type 8 x 50.

75 90502510

Onvoldoende beheersing

Matige beheersing

Goede beheersing

75 90502510

BO-6 SBO-6+  12 jaar en 13 jaar

* Er is nauwelijks verschil gevonden in de vaardigheid van 12- en 13-jarige SBO-leerlingen
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–		 	Een	ééncijferig	getal	met	een	meercijferig	getal	vermenigvuldigen,	kaal	en	in	toepassings-
situaties,	afsplitsend	of	gebruikmakend	van	compenseren	en	herhaald	verdubbelen:

	 	 Type	6	x	48;
	 	 Type	7	x	80;
	 	 Type	4	x	251;
	 	 Type	25	x	7.
–		 	Grotere	delingen,	zowel	kaal	als	in	toepassingssituaties,	vlot	en	handig	uitrekenen,	

gebruikmakend	van	vermenigvuldigen	als	basisstrategie:
	 	 Type	60	:	4	en	75	:	3;
	 	 Type	250	:	5	en	600	:	5.

Op	basis	van	de	aanwijzingen	die	de	getoetste	operaties	geven,	schatten	we	in	dat	de	minstens	
10%	van	de	sbo*-leerlingen	essentiële	voorwaarden	missen	om	zinvol	te	leren	hoofdrekenen.	
Deze	voorwaarden	zijn:
–		 	vertrouwd	zijn	met	de	tien-structuur	van	de	getallen;
–		 	een	zeker	gevoel	voor	en	kennis	van	de	vermenigvuldigstructuren	van	getallen;
–		 	vertrouwd	zijn	met	de	betekenissen	en	verschijningsvormen	van	vermenigvuldigen	en	delen	

in	de	meest	voorkomende	contexten	uit	het	leven	van	alledag;
–		 	beschikken	over	een	basaal	repertoire	aan	tafelproducten;
–		 	begrijpen	hoe	vermenigvuldigen	via	verwisselen	en	verdelen	werkt;
–		 	vlot	kunnen	optellen	(om	deel-	of	tussenresultaten	samen	te	nemen);
–		 	een	goed	werkgeheugen	(omdat	de	leerlingen	in	deze	toets	uit	het	hoofd	moeten	

vermenigvuldigen);
–		 	een	combinatie	van	deze	voorwaarden.

• Niveau en perspectief van de meest vaardige sbo*-leerlingen
De 12-jarige sbo*-leerlingen	die	tot	de	groep	25%	meest	vaardige	leerlingen	behoren	zijn	te	
vergelijken	met	leerlingen	die	aan	het	einde	van	jaargroep	6	ruim	boven	het	niveau	van	de	
gemiddelde	leerling	hoofdrekenen	(op	niveau	B	of	A)	of	op	niveau	C	en	B	aan	het	einde	van	
jaargroep	7.	Deze	leerlingen	kunnen	de	typen	vermenigvuldigingen	en	delingen	van	blok	1	tot	
en	met	7	correct	uitvoeren,	onder	andere	voorbeeldopgaven	5,	6	en	7	die	een	beroep	doen	op	
respectievelijk:
•	opdelen	via	vermenigvuldigen	en	gebruikmakend	van	de	factor	10:
 Hoeveel keer past 10 in 75?
 ? x 10 = 75 via 7 x 10 = 70 of 75 : 10 via 7 x 10 is al 70;
 Hoeveel keer past 4 in 60?
 ? x 4 = 60 via al vast 10 keer, want 10 x 4 = 40 of 60 : 4 via 10 x 4 is al 40.

•		vermenigvulden	van	een	ééncijferig	getal	met	een	tweecijferig	getal,	al	dan	niet	via	verwisselen:
 16 x 3 via het afsplisten van 16 keer in tien keer en zes keer: (10 x 3) + (6 x 3) = 30 + 18 = 48
 of 16 x 3 via 3 x 16 en uitgaande van (3 x 10) + (3 x 6).
Op	basis	van	deze	prestaties	schatten	we	in	dat	deze	leerlingen	het	tussendoel	van	eind	
jaargroep	6	op	een	behoorlijk	niveau	realiseren.

Op	basis	van	de	overige	opgaven	van	blok	5	tot	en	met	9	schatten	we	in	dat	15%	van	de	
leerlingen van deze groep toe is aan twee uitdagingen:
–		 	vermenigvuldigen	en	delen	met	ronde	getallen,	zoals	dat	in	de	loop	van	jaargroep	7	en	8	

wordt geleerd en
–		 	delen	in	contextsituaties	als	die	van	voorbeeldopgave	11	(5	x	?	=	175	of	175	:	5)	en	in	

puzzelachtige	situaties	van	het	type	528	:	5	=	105	rest	...
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De	10%	leerlingen	die	vooruitlopen	overstijgen	dit	niveau	al.	Voorbeeldopgave	12	suggereert	
dat	deze	leerlingen	toe	zijn	aan	handig	vemenigvuldigen	van	ronde	getallen	met	een	‘mooi’	
kommagetal:
  80 x € 2,50 via verdubbelen/halveren:
  80 x 2,50 = 40 x 5 = 20 x 10 = 10 x 20 = 200 → € 200.

Conclusie

Samenvattend	stellen	we	vast	dat	minstens	10%	van	de	groep	sbo*-leerlingen	niet	over	de	
voorwaarden	beschikt	om	met	inzicht	te	leren	hoofdrekenen,	terwijl	15%	van	de	groep	toe	is	
aan	vlot	en	flexibel	hoofdrekenen	met	ronde	getallen	én	zelfs	‘mooie’	kommagetallen.	 
Het	tussendoel	dat	voor	jaargroep	5	en	6	is	geformuleerd,	ligt	in	de	zone	van	de	naaste	
ontwikkeling	van	het	gros	van	de	sbo*-leerlingen.	Dit	betekent	dat	sbo-leraren	de	vaardigheid	
van	hun	meest	gevorderde	leerlingen	in	dit	domein	behoorlijk	overschatten.

6.3 Vermenigvuldigen en delen: bewerkingen

Inhoud

De vaardigheid die we met het onderwerp Bewerkingen uit het domein Vermenigvuldigen en 
delen	onderzoeken,	vinden	we	terug	in	de	kerndoelen	hoofdrekenen,	cijferen	en	mathematiseren:
•		De	leerlingen	kunnen	eenvoudige	hoofdrekenopgaven	vlot	uitrekenen,	waarbij	ze	
verschillende	bewerkingen	inzichtelijk	toepassen	(kerndoel	3,	hoofdrekenen).

•		De	leerlingen	kunnen	de	bewerkingen	optellen,	aftrekken,	vermenigvuldigen	en	delen	volgens	
standaardprocedures	of	varianten	daarvan	uitvoeren	en	deze	in	eenvoudige	situaties	
toepassen	(kerndoel	8,	cijferen).

•		De	leerlingen	kunnen	een	eenvoudige,	niet	in	wiskundetaal	aangeboden	probleemstelling	zelf	
in	wiskundige	termen	omzetten	(kerndoel	7,	mathematiseren).

Het	grootste	verschil	tussen	vermenigvuldigen	en	delen	bij	het	onderwerp	Bewerkingen en 
vermenigvuldigen en delen	bij	het	onderwerp	Hoofdrekenen komt voort uit de kenmerken van de 
voorgelegde	opgaven.	Leerlingen	moeten	bij	Bewerkingen	gevarieerde	typen	opgaven	oplossen.	
In	het	ene	geval	loont	het	om	een	hoofdrekenprocedure	toe	te	passen.	In	het	andere	geval	juist	
niet,	omdat	de	getallen	lastig	te	bewerken	zijn	en	zich	dus	meer	voor	kolomsgewijs	of	cijferend	
rekenen	lenen.	Daarom	mogen	de	leerlingen	bij	Bewerkingen	hun	berekeningen	in	hun	toets-
boekje	of	op	een	kladpapier	maken.	Globaal	genomen	leent	90%	van	de	opgaven	zich	voor	
hoofdrekenen.	Leerlingen	kunnen	echter	alle	opgaven	kolomsgewijs	of	cijferend	oplossen,	als	ze	
dat	willen.

Afgezien	van	deze	afwisseling	van	hoofdrekenopgaven	en	cijferopgaven,	verschillen	de	toets-
opgaven	inhoudelijk	gezien	niet	van	de	opgaven	voor	hoofdrekenen.	Dezelfde	typen	toepassings-
problemen	komen	terug	(zie	de	voorbeelden	van	paragraaf	6.2)	en	we	verwachten	dezelfde	
typen	oplossingen,	waarvan	we	hier	enkele	voorbeelden	geven.	Hooguit	zullen	meer	leerlingen	
cijferen,	omdat	ze	nu	de	mogelijkheid	krijgen	om	hun	rekenstappen	op	te	schrijven.

Alvorens de resultaten te presenteren, lichten we kort het verschil toe tussen de drie verwachte 
vormen van splitsend vermenigvuldigen en delen:
–		 	splitsen	uit	het	hoofd	of	op	papier,	gebruikmakend	van	de	tien-structuur	van	de	getallen	en	

de	verdeeleigenschap	van	vermenigvuldigen,	al	of	niet	in	combinatie	met	verwisselen;
–		 kolomsgewijs	vermenigvuldigen	en	delen;
–		 cijferend	vermenigvuldigen	en	delen.
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Voorbeelden van splitsend, kolomsgewijs en cijferend vermenigvuldigen en delen 
 

Vermenigvuldigen Delen

Splitsen Voorbeeldopgave 5: 8 x 17

• 17	=	10	+	7
• 8	x	10	=	80
 8	x	7	=	56

 8	x	17	=	80	+	56	=	100	+	36	=	136

(Vorm	van	splitsen	bij	variarekenen)

Voorbeeldopgave 4: 50 : 12

• €	12	=	€10	+	€	2
• 4	x	10	=	40	en	4	x	2	=	8
• Dan	kun	je	54	??	kippen	kopen

Voorbeeldopgave 9: 86 x 60

• 86	x	60	is	evenveel	als	60	x	86
• 60	x	86	is	evenveel	als	10	x	(6	x	86)
•		6	x	80	=	480 

6	x	6	=	36 

6	x	86	=	480	+	36	=	516

• 10	x	516	=	5160

Ongeschikt	??

Kolomsgewijs Voorbeeldopgave 5: 8 x 17

                 17

                   8	x  

8	x	10					80

8	x	7								56

															136

Voorbeeldopgave 4: 50 : 12

          
 

50	:	12	=	4	rest	2
                          

50

48		4	x	

		2

Voorbeeldopgave 9: 86 x 60

86                              86

60	x  →                       6	x 

																	6	x	80				480

																	6	x	6				   		36

																																	516			→	10	x	516	=	5160

Voorbeeldopgave 8: 252 : 6

             
 

252	:	12	=	21	rest	0
                          

252

240					20	x	

		12

		12        1	x 

				0						21	x	

Cijferen Voorbeeldopgave 5: 8 x 17

     5
  17

    8	x

136

Voorbeeldopgave 4: 50 : 12

12	/	50	\	4	rest	2

         48

											2

Voorbeeldopgave 9: 86 x 60

     3
     86

					60	x

5160

Voorbeeldopgave 8: 252 : 6

6	/	252	\	42

       24       

										12

          12

												0
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Rekenkundig	gezien,	is	splitsen	met	behulp	van	de	verdeeleigenschap	een	hoofdreken	procedure.	
In	de	loop	van	jaargroep	6	leren	leerlingen	deze	procedure	onder	elkaar	uit	te	voeren	en	
ontwikkelen	al	doende	het	zogenoemde	kolomsgewijs	vermenigvuldigen.	Het	is	een	semi-
positionele vorm van rekenen in die zin dat er onder elkaar wordt gerekend, in oplopende 
volgorde	van	de	cijfers	van	de	getallen.	Het	verschil	met	cijferen	is	dat	de	leerling	de	deel-
uitkomsten	met	positiegetallen	uitrekent	(en	niet	met	positiecijfers)	en	dat	hij	van	het	grootste	
deelproduct	naar	het	kleinst	werkt	(van	links	naar	rechts	en	niet	van	rechts	naar	links).
In	de	loop	van	jaargroep	7-8	worden	deze	procedures	verder	verschraald	tot	het	traditionele	
cijferalgoritme:	van	rechts	naar	links	en	met	positiecijfers.
Op	een	vergelijkbare	manier	transformeren	leerlingen	eerst	de	oorspronkelijke	vormen	van	
herhaald	aftrekken	in	kolomsgewijs	delen	(jaargroep	6)	en	formaliseren	ze	vervolgens	in	de	loop	
van	jaargroep	7-8	deze	semi-positionele	vorm	van	delen	tot	het	traditionele	cijferalgoritme.	

In	de	regel	komen	vermenigvuldigen	en	delen	op	de	sbo-scholen	later	aan	bod	dan	op	de	
reguliere	scholen.	Daarom	hebben	we	deze	vaardigheid	alleen	gemeten	bij	leerlingen	die,	
volgens	hun	leraar,	op	het	niveau	van	jaargroep	5,	6	en	7	rekenen.	Deze	vaardigheid	is	geschat	
op	basis	van	29	contextloze	operaties	en	toepassingsproblemen.	Deze	opgaven,	waaronder	de	
tien	voorbeeldopgaven	die	hier	zijn	opgenomen,	vormen	samen	de	schaal	Vermenigvuldigen en 
delen: bewerkingen.

Wat leerlingen kunnen

De	groep	12-jarige	sbo-leerlingen	komt	qua	vaardigheid	overeen	met	de	groep	leerlingen	van	de	
reguliere	scholen	aan	het	einde	van	jaargroep	5.	De	percentiel-90	sbo-leerling	vermenigvuldigt	
en	deelt	op	hetzelfde	niveau	als	de	percentiel	90-leerling	van	jaargroep	5.	Maar	de	vaardigheid	
van	alle	andere	referentieleerlingen	(percentiel	75,	50,	25	en	10)	ligt	tussen	9	(percentiel	 
75-leerling)	en	35	schaalpunten	(percentiel	10-leerling)	lager	dan	dezelfde	referentieleerlingen	
eind	jaargroep	5.

•		De	vaardigheid	van	de gemiddelde 12-jarige sbo-leerling	ligt	voor	wat	betreft	vermenigvuldigen	
en	delen	17	schaalpunten	onder	het	niveau	van	de	gemiddelde	leerling	eind	jaargroep	5.	
In	vergelijking	met	jaargroep	6	ligt	het	niveau	van	deze	sbo-leerling	zelfs	ruim	20	schaalpunten	
onder	het	niveau	van	de	percentiel	10-leerling	eind	jaargroep	6	(niveau	E).	Ze	beheersen	slechts	
de	twee	eerste	voorbeeldopgaven	en	komen	niet	verder	dan	een	matige	beheersing	van	
voorbeeldopgave	3.

•		De percentiel 90-leerling	rekent,	zoals	gezegd,	op	hetzelfde	niveau	als	de	percentiel	90-leerling	
eind	jaargroep	5.	Dit	vaardigheidsniveau	komt	overeen	met	dat	van	de	gemiddelde	leerling	
eind	jaargroep	6.	Leerlingen	die	dit	niveau	hebben	bereikt,	beheersen	de	eerste	zes	voorbeeld-
opgaven	goed	en	voorbeeldopgave	7	al	matig.

•		De percentiel 10-leerling	rekent	niet	minder	dan	35	schaalpunten	onder	het	niveau	van	de	
percentiel	10-leerling	eind	jaargroep	5.	De	achterstand	bij	dit	onderwerp	is	zo	groot	dat	slechts	
de	gemakkelijkste	tafelopgave	van	de	schaal	in	zijn	vaardigheidsbereik	ligt.	De	kans	dat	hij	
voorbeeldopgave	1	correct	oplost	ligt	in	de	buurt	van	40%.

De groep oudere sbo-leerlingen	vermenigvuldigt	en	deelt	op	een	iets	hoger	niveau	dan	zijn	
12-jarige	schoolgenoten.	Het	verschil	in	vaardigheid	met	de	referentieleerlingen	schommelt	
rond	de	20	schaalpunten.

•		De gemiddelde 13-jarige sbo-leerling vermenigvuldigt en deelt op het niveau van de 
percentiel	10-leerling	eind	jaargroep	6.	Dit	is	ook	een	forse	achterstand,	gezien	het	verschil	in	
leeftijd.	Leerlingen	die	op	dit	niveau	rekenen,	beheersen	de	eerst	drie	voorbeeldopgaven	goed	
en	voorbeeldopgave	4	matig.	
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Vermenigvuldigen en delen: bewerkingen
De vaardigheidsschaal bij het onderwerp 

© Cito
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Vermenigvuldigen en delen: bewerkingen
De vaardigheidsschaal bij het onderwerp 
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•		De percentiel 90-leerling	is	te	vergelijken	met	een	leerling	die	bij	de	LOVS-afname	eind	
jaargroep	6	in	niveau	B	is	ingedeeld	(tussen	percentiel	50	en	percentiel	75).	Leerlingen	die	dit	
vaardigheidsniveau	hebben	bereikt,	beheersen	de	eerst	zes	voorbeeldopgaven	goed	en	
voorbeeldopgave	7	al	matig.

•		De percentiel 90-leerling	rekent	10	schaalpunten	onder	het	niveau	van	de	percentiel	
10-leerling	eind	jaargroep	5.	Leerlingen	die	op	en	onder	dit	niveau	vermenigvuldigen	en	delen,	
zijn	te	vergelijken	met	de	12-jarige	sbo-leerlingen	die	deel	uit	maken	van	de	groep	20%	minst	
vaardige	leerlingen.

Voorbeeldopgaven Vermenigvuldigen en delen: bewerkingen 1 – 10

1	 De	helft	van	50	is																															

2 4	x	12	=	                              

3 

  Simon	heeft	30	dropjes.	Hij	verdeelt	de	dropjes	over	

10	kinderen.

	 Hoeveel	dropjes	krijgt	elk	kind?

                               	dropjes

4 

  

	 Deze	kip	kost	12	euro.

	 	Hoeveel	kippen	kun	je	met	een	briefje	van	50	euro	

kopen?

                                kippen

5 8	x	17	=                                

6 420	:	7	=                               

7 samen 28 bekers

	 Je	hebt	28	bekers	nodig	om	te	trakteren.

	 Teken	deze	bekers	in	het	hokje.

	 	Teken	eerst	stapels	van	5	bekers	en	teken	de	rest	

ernaast.

8 

	 Je	verpakt	252	eieren	in	doosjes	van	elk	6	stuks.

	 Hoeveel	doosjes	heb	je	nodig?

                               	doosjes

9 86	x	60	=                                

10 

	 Op	het	terras	komen	38	rijen	met	steentjes	te	liggen.

	 In	elke	rij	56	steentjes.

	 Hoeveel	steentjes	zijn	dat	in	totaal?

                               	steentjes
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Vermenigvuldigen en delen: bewerkingen
De ontwikkeling van de vaardigheid bij het onderwerp 

© Cito

 Vaardigheid van de 13-jarige SBO-5+ leerlingen
 
 Goede  Matige
 beheersing beheersing

P90 Blok 1 - 7 Blok 8 en 9
P75 Blok 1 - 5 Blok 6 - 8
P50 Blok 1 - 4 Blok 5 en 6
P25 Blok 1 - 3 Blok 4 
P10 Blok 1 Blok 2 en gedeeltelijk 3

11 Vermenigvuldigen
 In meetcontext, zoals in voorbeeldopgave 10. 

10 Vermenigvuldigen
 Kaal: type 86 x 60 (voorbeeldopgave 9).

9 Vermenigvuldigen Delen
 Kaal: type 60 x 72. In context: type 25 rijen van 23 stoelen.

8 Vermenigvuldigen
 Context: type 8 keer 403 stuks.

7 Delen
 Kaal: type 420 : 7 (voorbeeldopgave 6).

6 Delen
 Kaal: type 60 : 5.

 

5 Vermenigvuldigen
 Met een kommagetal in geldcontext: type 6 x € 1,25.

4 Delen
 In context: Eerlijk verdelen (voorbeeldopgave 3); de helft van 
 een lengte als 70 cm nemen; samenstellen met rest: 
 27 eenheden met zakjes van elk 8 stuks.

3 Vermenigvuldigen
 Kaal: type 6 x 11 en type 4 x 12 (voorbeeldopgave 2).

2 Delen
 Kaal: de helft van 50 (voorbeeldopgave 1). 

1 Vermenigvuldigen
 Product van de tafel van 5 in context.

 Delen
 In context: verhoudingsdeling, zoals in voorbeeldopgave 8; 
 een bedrag in gelijke delen delen, bijvoorbeeld € 1020 : 3.
 Herstructureren: bijvoorbeeld 16 pillen, die in twee rijen van 8
 zijn geordend, op een andere manier (in gelijke rijen) groeperen.

 Delen
 28 bekers in stapels van 5 afbeelden (voorbeeldopgave 7).

 Vermenigvuldigen
 Met een kommagetal: type 8 x 2,50. 

 Vermenigvuldigen
 Kaal: type 72 x 356 is evenveel als 2 x 356 en nog ...  x 356; 
 type 8 x 17 (voorbeeldopgave 5).

 Delen
 Verhoudingsdeling: type hoe vaak past 12 euro in € 50 euro?
 (voorbeeldopage 4) en type: hoe vaak past 3 in 60?

 Vermenigvuldigen
 In context: 50 keer € 2; type 8 keer 12 stukjes; type 20 keer
 3 stuks.

75 90502510

Onvoldoende beheersing

Matige beheersing

Goede beheersing

75 90502510

BO-6 SBO-5+  12 jaar
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Hoe sbo-leerlingen vermenigvuldigen en delen

Bij	de	rapportage	van	de	resultaten	bij	hoofdrekenen	merkten	we	op	dat	het	onmogelijk	was	om	
de	prestaties	op	handelingsniveau	te	beoordelen	omdat	de	leerlingen	geen	aantekeningen	op	
papier	mochten	maken	en	omdat	we	ook	geen	interviews	met	leerlingen	hebben	gehouden.	 
Bij	de	bewerkingsopgaven	hebben	daarentegen	voldoende	leerlingen	hun	berekeningen	zodanig	
op	papier	vastgelegd,	dat	we	een	goede	indruk	krijgen	van	hoe	ze	vermenigvuldigen	en	delen.	
In	deze	paragraaf	rapporteren	we	de	resultaten	van	de	analyse	van	de	berekeningen	die	sbo-
leerlingen	hebben	gemaakt.	We	hebben	drie	voorbeeldopgaven	gekozen	die	zichtbaar	maken	hoe	
leerlingen	elementaire	vermenigvuldig-	en	deelopgaven	uitrekenen,	dat	wil	zeggen	welke	
rekenwijze	ze	toepassen	(hoofdrekenen	of	onder	elkaar	rekenen)	en	hoe	formeel	ze	rekenen.
–		 	De	oplossingen	van	voorbeeldopgave	5	laten	zien	hoe	en	op	welk	niveau	leerlingen	uit	de	

speciale	scholen	8	x	17	(en	vergelijkbare	vermenigvuldigingen)	uitrekenen.
–		 	De	oplossingen	van	voorbeeldopgave	4	maken	zichtbaar	welke	aanpakken	deze	leerlingen	

gebruiken	om	elementaire	deelproblemen	op	te	lossen	(hoeveel	keer	past	het?),	welke	
rekenprocedures	ze	dan	toepassen	en	hoe	formeel	hun	berekeningen	zijn.

–		 	Op	een	vergelijkbare	manier	geven	de	oplossingen	van	voorbeeldopgave	3	een	impressie	van	
het	niveau	waarop	deze	leerlingen	een	simpel	verdelingsprobleem	mentaal	voorstellen	en	
uitrekenen.

•	Wijzen	en	niveaus	van	vermenigvuldigen
De	oplossingen	van	8	x	17	geven	drie	belangrijke	aanwijzingen:
–		 	Sbo-leerlingen	vermenigvuldigen	niet	structureel	onder	elkaar,	maar	passen	ook	met	inzicht	

hoofdrekenmethoden	toe,	hoewel	sommige	leerlingen	niet	begrijpen	hoe	vermenigvuldigen	via	
verdelen	werkt	(misconceptie).	

–		 	Er	wordt	op	zeer	uiteenlopende	van	begrip	en	vaardigheid	vermenigvuldigd:	van	het	
reconstrueren	van	de	tafel	van	17	via	springen	in	een	denkbeeldige	telrij	tot	en	met	cijferend	
vermenigvuldigen.

–		 De	leerlingen	gebruiken	daarbij	verschillende,	meer	informele	en	meer	abstracte,	notatiewijzen.
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Aantekeningen	van	sbo-leerlingen	van	niveau	jaargroep	6	bij	het	oplossen	van	voorbeeldopgave 5:	8	x	17
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2	 	Voor	de	verantwoording	en	toelichting	van	het	hier	gebruikte	ordeningsmodel	zie:	Kraemer,	J.M.	(2008).	LOVS	Diagnosticeren in 

de onderbouw.	Arnhem:	Cito

Oplossingen van 8 x 17 (voorbeeldopgave 5) uit de toetsboekjes van sbo*-leerlingen (niveau jaargroep 6), geordend naar 
oplossingsniveau2

Rijgen Niveau 8: vakmatig Splitsen

Met een verhoudingstabel  Cijferend vermenigvuldigen

(Niet	geobserveerd)	 	 (12)		5
              17

                8	x

	 	 	 	 								136

  Niveau 7 

Verhoudingsgewijs  Kolomsgewijs vermenigvuldigen

(niet	geobserveerd)	 	 (10)	 (11)	Misconcepties

	 	 	 	 8	x	17	=	136				56	 		17

                               		80	+	     8	x

	 	 	 	 																											136	 		56

     800

	 	 	 	 	 856

  Niveau 6 

Verder toevoegen vanaf 10 keer  Afsplitsen op basis van de verdeeleigenschap

(niet	geobserveerd)

    (7)				 (8)	 (9)

	 	 	 	 8	x	10	=	80		8	x	7	=	56	 8	x	7	=	136	 8	x	17	=	136

	 	 	 	 		80	 8	x	10	=	80	 8	x	10	=			80

    		56	 																									136	 8	x	7	=					56	+

	 	 	 	 136	 8	x	7	=	56	 																136

	 	 	 	 (6)	Slordigheid:	8	x	17	=	130			8	x	17			8	x	7	=	56			8	x	10	=	80

	 	 	 	 (3)	 (4)	 (5)	Misconcepties

	 	 	 	 8	x	17	=	136	 8	x	7	=	56	 8	x	17	=	64	 8	x	17	=

	 	 	 	 8	x	10	=	40	 10	x	8	=	80	 8	x	1	=	8	 8	x	10	=	80

	 	 	 	 8	x	7	via	5	x	8	=	40	 80	+	56	=	136	 8	x	7	=	56	 8	x	7	=				  7	+

	 	 	 	 en	8	x	2	(2	x	8)	=	16	?	 	 	 																	87
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Hoofdrekenend vermenigvuldigen via afsplitsen
8	x	17	laat	zich	op	verschillende	manieren	met	behulp	van	de	verdeeleigenschap	hoofdrekenend	
uitrekenen.	In	de	meest	oplossingen	van	dit	type	wordt	17	opgesplitst	in	10	en	7.	
Vier eigenaardigheden vallen op:
–		 	Sommige	leerlingen	werken	van	‘links’	naar	‘rechts’	en	andere	van	‘rechts’	naar	‘links’:
	 	 van	‘links’	naar	‘rechts’:	8	x	17	via	(8	x	10)	+	(8	x	7)	(oplossing	8);
	 	 van	‘rechts’	naar	‘links’:	8	x	17	via	(8	x	7)	+	(8	x	10)	(oplossing	6).

–		 	De	deelproducten	worden	niet	altijd	consistent	genoteerd:	
	 	 8	x	17	via	(8	x	7)	+	(8	x	10)	(oplossing	6)	→	consistent	met	de	afsplitsing;
	 	 8	x	17	via	(8	x	7)	+	(10	x	8)	(oplossing	4)	→	niet	consistent	met	de	afsplitsing.
	 	 	Hieruit	blijkt	dat	de	betreffende	leerlingen	vertrouwd	zijn	met	de	verwisseleigenschap	van	

vermenigvuldigen.

–		 	Dit	roept	de	vraag	op	of	sommige	leerlingen	8	x	17	via	17	x	8	hebben	opgelost,	zoals	
bijvoorbeeld	de	leerling	die	oplossing	4	heeft	gegeneerd:

	 	 80	+	56	via	(8	x	7)	+	(10	x	8)	of	(10	x	8)	+	(7	x	8).

Rijgen Niveau 5 Splitsen

Springend in de telrij / met tafelproducten Herhaald optellen met T en E

(2)	8	x	17		0 0 0 0 0 0 0  00  00 0 0 0 0 0  0
(start	met	dubbel	17)

   34			51			68			86   103			119			136

1			2						3					4						5							6									7								8	

(1)				1       2      3      4       5         6         7        8 

							17				34				51				68				85				102			129   146

Optelfout

  Niveau 4 

Herhaald toevoegen of afhalen / herhaald verdubbelen

(niet	geobserveerd)

   Niveau 3

   Groepsgewijs, verder tellen of terugtellen

	 	 	 (niet	geobserveerd)

   Niveau 2

	 	 	 Herhaald	toevoegen	of	afhalen	van	groepen	van	zoveel

	 	 	 (niet	geobserveerd)	

   Niveau 1

   Alle eenheden representeren en tellen

	 	 	 (niet	geobserveerd)
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–		 	In	oplossing	3	maakt	de	leerling	gebruik	van	verdelen	om	een	onbekend	product	uit	te	
rekenen	–	de	aanpak	die	tegenwoordig	wordt	geleerd	om	de	tafels	tot	en	met	10	te	
reconstrueren,	gebruikmakend	van	producten	die	de	leerling	op	dat	moment	al	kent:

	 	 8	x	17	=	136	via;
	 	 8	x	10	=	80;
	 	 8	x	7	via	(5	x	8)	+	(2	x	8)	die	de	leerling	als	5	x	8	en	8	x	2	noteert.

Misconceptie/slordigheidsfouten en rekenfouten
Oplossing	5a	is	een	evident	geval	van	misconceptie:	de	leerling	splitst	17	af	met	positiecijfers	in	
plaats	van	met	positiegetallen:	18	x	7	via	(1	x	7)	en	(8	x	7)	erbij.
In	oplossing	5b	splitst	de	leerling	conform	de	verdeeleigenschap	maar	vergist	zich	bij	het	noteren	
van	het	product	in	zijn	rekenschema:	7	(1	x	7?)	wordt	opgeschreven	in	plaats	van	56	(7	x	8).
Een	van	de	weinige	geobserveerde	rekenfouten	is	in	oplossing	6	gemaakt,	bij	het	samennemen	
van	de	twee	deelresultaten:	56	+	80	=	130	in	plaats	van	136	(6	van	56	vergeten?).

Kolomsgewijs en cijferend vermenigvuldigen
We	hebben	in	hoofdstuk	3	gerapporteerd	dat	ongeveer	60%	van	de	sbo-leraren	beide	rekenwijzen	
onderwijst.	Kolomsgewijs	én	cijferend	vermenigvuldigen	wordt	echter	slechts	door	5%	van	de	
leraren	aan	alle	leerlingen	van	de	groep	geleerd.	Een	op	de	vijf	leraren	kiest	voor	uitsluitend	
kolomsgewijs	rekenen	voor	alle	dan	wel	voor	sommige	leerlingen	en	een	kwart	van	de	leraren	
voor	de	traditionele	cijferalgoritmen.	

•	Wijzen	en	niveaus	van	opdelen
De	oplossingen	van	voorbeeldopgave	4	geven	een	goede	impressie	van	de	differentiatie	die	
‘natuurlijkerwijs’	tussen	de	leerlingen	optreedt,	als	ze	op	eigen	niveau	van	begrip	en	
vaardigheid	mogen	opdelen.	Deze	oplossingen	wijzen,	van	laag	(1)	naar	hoog	(15),	de	weg	aan	
die	leraren	in	de	speciale	basisscholen	kunnen	volgen	om	hun	leerlingen	in	staat	te	stellen	
inzichtelijk,	vlot	en	flexibel	in	contexten	te	delen.
We	staan	stil	bij	vier	opvallende	aspecten	van	deze	oplossingen:
–		 	het	gebruik	van	vaste	én	flexibele	hoofdrekenprocedures;
–		 	het	gebruik	van	de	twee	schriftelijke	manieren	van	delen:	kolomsgewijs	en	cijferend	delen;
–		 	de	zeer	grote	verschillen	in	de	formalisering	van	de	deelhandelingen;
–		 	de	misconcepties	(c.q.	slordigheidsfouten).
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Aantekeningen	van	sbo-leerlingen	van	niveau	jaargroep	6	bij	het	oplossen	van	voorbeeldopgave 4

4 

  

	 Deze	kip	kost	12	euro.

	 	Hoeveel	kippen	kun	je	met	een	briefje	van	

50	euro	kopen?

                                kippen
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3	 	Er	zijn	schriftelijke	oplossingen	op	niveau	1	gevonden.	Er	zijn	geen	relevante	deelhandelingen	op	niveau	2.

Oplossingen van voorbeeldopgave 4 (verhoudingsdeling) uit de toetsboekjes van sbo*-leerlingen (niveau jaargroep 6), 
geordend naar oplossingsniveaus3

Rijgen Niveau 8: vakmatig Varia (Afleiden)

Met een verhoudingstabel Cijferend delen Transformeren

(14)		 (15)	 	 (niet	geobserveerd)

					12	 12	/	50

2							24	 										48			4	x

4							48	 												2

   Niveau 7

Verder toevoegen vanaf 10 keer Kolomsgewijs delen Afleiden uit de inverse relatie

(niet	geobserveerd)	 (niet	geobserveerd)	 (13)	4	kippen

     want	4	x	12	=	48

	 	 	 	 	 2	euro	over

   Niveau 6

Verhoudingsgewijs Afsplitsen op basis van Herleiden

op-vermenigvuldigen de verdeeleigenschap Samenstellen met producten

	 	 	 	 (niet	geobserveerd)	 (12)	Misconceptie:	5	kippen	via

      4	x	10	=	40	en	5	x	2	=	10	(i.p.v.	4	x	2	=	8)

	 	 	 	 	 	 40	+	10	=	50	i.p.v.	40	+	8	=	48

   Niveau 5

Springend in de telrij / met tafelproducten   Herhaald optellen met T en E

(9)	Tafel	van	12	 (10)	 (11)	24	 	 	 (niet	geobserveerd)

1	=	12	 12	 36	 	 	

2	=	24	 24	 48

3	=	36	 36	

4	=	48	 48
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Vaste en flexibele hoofdrekenprocedures op verschillende niveaus en met gepaste notatiewijzen
Bij	het	bladeren	door	de	toetsboekjes	valt	vooral	op	dat	vermenigvuldigen	structureel	en	op	
verschillende	niveaus	wordt	toegepast.	Veel	leerlingen	vinden	het	aantal	kippen	door	op	
verschillende	manieren	uit	te	zoeken	hoe	vaak	12	euro	in	50	euro	past.	Dit	komt	tot	uitdrukking	
in de grote variatie in de cluster oplossingen van het type rijgen	(links	in	het	schema)	en	afleiden 
(rechts	in	het	schema)	op	rekenniveau	3	(ordinaal)	tot	en	met	6.	
Op	het	laagst	geobserveerde	niveau	van	opdelen	(rekenniveau	3)	tellen	de	leerlingen	vrijwel	
altijd	herhaald	op.	Oplossing	5	is	de	enige	geobserveerde	oplossing	via	herhaald	aftrekken.

Rijgen Niveau 4 Varia (Afleiden)

Springend in de telrij / met tafelproducten   Herhaald optellen met T en E

(9)	Tafel	van	12	 (10)	 (11)	24	 	 	 (niet	geobserveerd)

1	=	12	 12	 36	 	 	

2	=	24	 24	 48

3	=	36	 36	

4	=	48	 48

(7)	2	x	12	=	24	 (8)	12

	 2	x	12	=	24       12

	 																	48																24

																																												12

                                            12

																																												48

(6)	12	+	12	=	24														12

						12	+	12	=	24	48

Herhaald toevoegen of afhalen 

(2)	12		48	 (3)	12	 (4)		12	 (5)		50	–	12	=	38	1

      12		12	 						12	 							12	 38	–	12	=	26	1

						24		60	 						12	 							12	 26	–	12	=	14	1

      12				3	kippen	 						12	 							12	 14	–	12	=	2				1

						36	 						12													\	 								48	 																									4

      12

						48	

(1)	12	+	12	=	24	+	12	=	46	+	12	=	5

 Niveau 3

 Groepsgewijs, verder tellen of terugtellen

	 (niet	geobserveerd)

 Niveau 2

	 Herhaald	toevoegen	of	afhalen	van	groepen	van	zoveel

	 (niet	geobserveerd)

 Niveau 1

 Alle eenheden representeren en tellen

	 (niet	geobserveerd)
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	Op	het	daarop	volgende	niveau	springen	de	leerlingen	met	sprongen	van	12	in	een	
denkbeeldige	telrij	(tafel	van	12),	net	zoals	sommige	8	x	17	met	sprongen	van	17	uitrekenen	
(tafel	van	17).	
Op	niveau	6	wordt	vermenigvuldigen	verhoudingsgewijs	uitgevoerd,	gebruikmakend	van	
24	=	2	x	12.
Het	meest	opmerkelijk	is	oplossing	14	op	niveau	8	(vakmatig)	waarbij	de	leerling	een	soort	
Egyptische	tafel	maakt	(herhaald	verdubbelen:	2	x	12	=	24	→	4	x	12	=	48	→	8	x	12	=	96)	die	veel	
op	een	verhoudings	tabel	lijkt	en	daarom	als	de	meest	abstracte	oplossing	wordt	geschouwd.

Wat	ook	in	de	hoofdrekenoplossingen	opvalt,	is	dat	de	leerlingen	een	manier	van	noteren	
hebben	ontwikkeld	die	duidelijk	maakt	hoe	ze	redeneren	en	rekenen.	Leraren	zouden	deze	eigen	
notatiewijzen	als	aangrijpingspunten	kunnen	nemen	om	een	gemeenschappelijke	schriftelijke	
rekentaal	te	helpen	ontwikkelen	en	gebruiken,	zoals	aanbevolen	door	Buijs	(2008).	

Oplossing	13	laat	ten	slotte	zien	dat	sommige	leerlingen	in	staat	zijn	om	deze	situaties	direct	
met	het	bijbehorende	product	te	associëren	door	formeel	gebruik	te	maken	van	de	inverse	
relatie	tussen	vermenigvuldigen	en	delen:	je	kunt	4	kippen	kopen	want	4	x	12	=	48.
Oplossing	12	richt	de	aandacht	op	de	redeneringen	die	leerlingen	op	het	meest	informele	niveau	
van	afleiden	(variarekenen)	uitvinden.	In	dit	geval	probeert	de	leerling	uit	te	vinden	hoe	vaak	12	
in	50	past,	uitgaande	van	12	=	10	+	2	en	denkend	hoe	vaak	past	10	en	2	‘samen’	in	50	passen.	
Het	gaat	mis,	omdat	hij	–	bij	het	uitrekenen	hoe	vaak	2	past	–	zich	op	10	eurocenten	en	niet	op	8	
eurocenten richt:

	€	10

 
€	2

 
4	x	10	=	40	 4	x	2	=	8	(en	niet	5	x	2	zoals	in	oplossing	12)

Kolomsgewijs en cijferend delen
We	stelden	in	hoofdstuk	3	vast:	30%	van	de	sbo-leraren	leert	het	traditionele	cijferalgoritme,	
meestal	slechts	aan	sommige	leerlingen.	Zeven	op	de	11	leraren	onderwijst	de	kolomsgewijze	
manier	van	delen.	In	ongeveer	de	helft	van	de	groepen	wordt	aan	alle	leerlingen	het	
kolomsgewijze	rekenschema	onderwezen.	Vrijwel	niemand	zegt	beide	vormen	van	delen	in	zijn	
of	haar	groep	te	onderwijzen.
We	hebben	in	onze	verkennende	inventarisatie	en	analyse	niet	geturfd	hoe	vaak	de	onderscheiden	
typen	rekenprocedures	zijn	toegepast.	Vaststaat	dat	sommige	leerlingen	kolomsgewijs	en	andere	
cijferend	delen	en	dat	de	kolomsgewijze	deelhandelingen	in	meer	of	mindere	mate	zijn	verkort.	
Oplossing	14	illustreert	het	laagste	niveau	van	kolomsgewijs	delen.	Dit	schema	kan	zodanig	
worden	verkort	dat	het	sterk	op	het	cijferalgoritme	lijkt	(zie	tabel	op	pagina	95).

•	Wijzen	en	niveaus	van	verdelen
Het	schema	met	de	oplossingen	van	het	verdeelprobleem	(voorbeeldopgave	3)	geeft	een	totaal	
andere	indruk	van	het	begrips-	en	vaardigheidsniveau	bij	delen.	Het	suggereert	een	tweedeling	
binnen	de	groep	sbo-leerlingen	met	aan	de	ene	kant	leerlingen	die	direct	begrijpen	dat	ieder	 
3	dropjes	krijgt	‘want	10	x	3	=	30’	en	aan	de	andere	kant	leerlingen	die	het	probleem	figuratief,	
dat	wil	zeggen	met	gesymboliseerde	dropjes,	moeten	oplossen.	
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Aantekeningen	van	sbo-leerlingen	van	niveau	jaargroep	6	bij	het	oplossen	van	voorbeeldopgave 3

3 

  Simon	heeft	30	dropjes.	Hij	verdeelt	de	

dropjes	over	10	kinderen.

	 Hoeveel	dropjes	krijgt	elk	kind?

                               	dropjes
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4	 	Voor	de	verantwoording	en	toelichting	van	het	hier	gebruikte	ordeningsmodel	zie:	Kraemer,	J.M.	(2009b).	Balans van strategieën 

en procedures bij het hoofdrekenen halverwege de basisschool.	PPON-reeks	nr.	40.	Arnhem:	Cito

Oplossingen van voorbeeldopgave 3 (verdelingsdeling) uit de toetsboekjes van sbo*-leerlingen (niveau jaargroep 6), 
geordend naar oplossingsniveaus4

Rijgen Splitsen Varia (Afleiden)

  Niveau 8: vakmatig 

Met een verhoudingstabel Cijferend vermenigvuldigen Transformeren

(niet	geobserveerd)	 	 	 (niet	geobserveerd)

   Niveau 7

Verhoudingsgewijs   Kolomsgewijs vermenigvuldigen Afleiden uit de in verse relatie

(niet	geobserveerd)	 (niet	geobserveerd)	 (5)		30	:	10	is	10	dropjes,	want	3	x	10	=	30

   Niveau 6

Verder toevoegen vanaf 10 keer   Afsplitsen op basis van de verdeeleigenschap

(niet	geobserveerd)	 	 	 (niet	geobserveerd)

   Niveau 5

Springend in de telrij / met tafelproducten    Herhaald optellen met T en E

(niet	geobserveerd)	 	 (niet	geobserveerd)

   Niveau 4

Herhaald toevoegen of afhalen / herhaald verdubbelen

(niet	geobserveerd)

 Niveau 3

 Groepsgewijs, verder tellen of terugtellen

	 (niet	geobserveerd)

 Niveau 2

	 Herhaald	toevoegen	of	afhalen	van	groepen	van	zoveel

	 (niet	geobserveerd)

 Niveau 1: figuratief

 Alle eenheden representeren en tellen

            1            2                   3                    4                   5                    6            7                    8

1		2		3			4		5		6			7		8		9		10			11		12		13			14		15		16			17		18		19			20		21			22		23		24			25		26		27		28		29		30				→	10	dropjes

1					2				3				4				5	 1			2			3			4			5			6			7			8			9			10	
                  

|||   |||   |||   |||   ||| ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

6					7				8				9				10	 |					|				|					|				|				|					|				|					|				|	 	|					|					|					|					|					|					|					|					|					|

|||   |||   |||   |||   |||   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
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Wat	deze	figuratieve	oplossingen	zo	bijzonder	maakt,	is	dat	ze	sterk	lijken	op	oplossingen	van	
leerlingen	uit	jaargroep	5	uit	de	reguliere	basisscholen	die	nog	niet	hebben	leren	verdelen	
(Gravemeijer,	2003).	Ze	maken	duidelijk	dat	leerlingen	niet	anders	dan	tellend	kunnen	verdelen,	
omdat	ze	nog	niet	hebben	ontdekt	hoe	de	getallen,	bij	eerlijk	verdelen,	met	elkaar	in	verband	
staan.
–		 	Ze	beginnen	dan	met	één	voor	één	en	in	meerdere	ronden	te	verdelen,	tot	dat	30	‘op	is’	

(oplossing	1).
–		 	Om	tijd	te	winnen	verdelen	ze	vervolgens	met	twee	tegelijk	en	maken,	indien	mogelijk	een	

nieuwe	ronde	met	één	tegelijk	(oplossing	2).
–		 	Naar	verloop	van	tijd	‘schatten’	ze	als	het	ware	in	met	hoeveel	tegelijk	ze	aan	de	slag	kunnen	

(oplossing	3).	
Hoe	omslachtig	deze	manier	van	verdelen	is,	blijkt	uit	de	vergissingen	en	de	onbekende	
uitkomst	bij	oplossing	4.	Het	is	overigens	niet	duidelijk	hoe	de	leerling	in	dit	geval	handelt.

Conclusie

Aantekeningen	uit	de	toetsboekjes	geven	drie	belangrijke	aanwijzingen	over	hoe	sbo-leerlingen	
vermenigvuldigen en delen:
–		 	Ze	gebruiken	zowel	hoofdrekenprocedures	(rijgen	en	splitsen)	als	de	geleerde	vormen	van	

rekenen	onder	elkaar	(kolomsgewijs	of	cijferend).
–		 	Ze	vermenigvuldigen	en	delen	in	opdeelsituaties	op	zeer	uiteenlopende	niveaus	van	denken	en	

rekenen,	maar	gaan	minstens	herhaald	optellend	of	aftrekkend	met	de	getallen	aan	de	slag.
–		 	Ze	rekenen	daarentegen	waarschijnlijk	vooral	tellend	in	verdeelsituaties	omdat	ze	onvoldoende	

vertrouwd	zijn	met	deze	structuur	en	te	weinig	producten	tot	hun	beschikking	hebben.

Hoe	flexibel	de	sbo-leerlingen	vermenigvuldigen	en	delen	is	niet	te	zeggen,	omdat	we	het	
individuele	gebruikspatroon	van	het	hoofdrekenen	en	schriftelijk	rekenen	en	de	verschillen	
daarbinnen	niet	hebben	geanalyseerd.	Het	doorbladeren	in	de	toetsboekjes	geeft	echter	de	
indruk	dat	sommige	sbo-leerlingen	zich	wel	degelijk	door	de	getallen	en	of	de	context	laten	
leiden,	terwijl	andere	leerlingen	meer	geneigd	zijn	onder	elkaar	te	rekenen.

Ontwikkelingsperspectieven

We	hebben	in	de	vorige	paragraaf	vastgesteld	dat	veel	sbo*-leerlingen	behoorlijk	achterlopen	bij	
het	kaal	en	in	context	vermenigvuldigen	en	delen	uit	het	hoofd.	De	resultaten	bij	het	onderwerp	
Bewerkingen	bevestigen	de	trends	en	ontwikkelingsperspectieven	die	bij	hoofdrekenen	zijn	
geschetst.	Voor	zover	dat	mogelijk	is,	specificeren	we	hier	het	bereikte	niveau	en	de	ontwikkelings-
perspectieven	van	de	minst	en	de	meest	gevorderde	sbo-leerlingen	bij	het	onderwerp	Bewerkingen.

• Niveau en perspectief van de minst vaardige 12-jarige en oudere sbo-leerlingen
De vaardigheid van de 12-jarige sbo-leerling op percentiel 25	is	27	schaalpunten	lager	dan	die	
van	de	percentiel	25-leerling	aan	het	eind	van	jaargroep	5.	Leerlingen	die	op	dit	niveau	rekenen	
kunnen	alleen	zinvol	met	de	typen	opgaven	van	blok	1	en	2	aan	de	slag.	Het	perspectief	van	
deze	leerlingen	is	dan	zeer	waarschijnlijk:
–		 	het	memoriseren	van	de	tafelproducten	en	leren	gebruikmaken	van	deze	producten	in	

deelsituaties	(tussendoel	eind	jaargroep	5);
–		 	beperkt	vermenigvuldigen	met	grotere	getallen:
	 	 kaal:	type	6	x	11,	4	x	12	(voorbeeldopgave	2),	5	x	15;	
	 	 in	context:	problemen	met	bewerkingen	van	het	type	50	x	2	en	8	x	12.
Vermenigvuldigingen	als	8	x	17	en	delingen	van	type	hoe vaak past 3 in 60?	(opdelen)	liggen	
voorlopig	buiten	het	bereik	van	deze	leerlingen.
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Dit	betekent	dat	minstens	20%	van	de	12-jarige	sbo-leerlingen	zich	nog	informeel	en	breed	op	
vermenigvuldigen	en	delen	moeten	oriënteren,	zoals	dat	in	de	groepen	3	tot	en	met	5	van	
reguliere	scholen	gebeurt,	en	tegelijkertijd	de	tafelproducten	reconstrueren,	memoriseren	en	
leren	gebruiken	–	het	tussendoel	eind	jaargroep	5.	Dit	geldt	zeer	waarschijnlijk	ook	voor	10%	van	
de	groep	oudere	leerlingen	die	ongeveer	hetzelfde	begrips-	en	vaardigheidsniveau	heeft	bereikt.

• Niveau en perspectief van de meest vaardige 12-jarige en oudere sbo-leerlingen
De	percentiel	75-leerling	van	de	groep	12-jarige	sbo-leerlingen	rekent	net	onder	het	niveau	van	de	
percentiel	25-leerling	eind	jaargroep	6.	Kinderen	die	op	dit	niveau	vermenigvuldigen	en	delen	
kunnen	opdeelproblemen	als	dat	van	de	kippen	(voorbeeldopgave	4)	correct	oplossen.	 
Ze	maken	echter	nog	maar	6	à	7	van	de	10	opgaven	van	het	type	8	x	17	goed	(voorbeeldopgave	5).	
Het	ontwikkelingsperspectief	van	deze	leerlingen	is	het	tussendoel	van	eind	jaargroep	6:
–		 	alle	tafels	gememoriseerd;
–		 	een	ééncijfergetal	met	een	meercijferig	getal	vermenigvuldigen,	kaal	en	in	toepassings-

situaties,	afsplitsend	of	gebruikmakend	van	handige	aanpakken	(afleiden);
–		 	grotere	delingen,	zowel	kaal	als	in	toepassingssituaties,	handig	en	flexibel	uitrekenen,	

gebruikmakend	van	vermenigvuldigen	als	basisstrategie.	

De percentiel 90-leerling	doet	niet	onder	voor	de	gemiddelde	leerling	eind	jaargroep	6.	Hij	kan	
de	opgaven	van	de	eerste	zeven	blokken	vlot	en	inzichtelijk	uitrekenen,	onder	ander	kale	
vermenigvuldigingen	als	8	x	17	en	kale	delingen	als	420	:	7.	Leerlingen	die	op	dit	niveau	
rekenen,	kunnen	zich	op	het	tussendoel	van	jaargroep	7-8	richten:	vlot	én	flexibel,	kaal	én	in	
contexten	met	ronde	getallen	vermenigvuldigen	en	delen.
De	kwalitatieve	analyse	van	oplossingswijzen	suggereert	ten	slotte	dat	deze	leerlingen	ook	
kolomsgewijs	of	cijferend	kunnen	leren	vermenigvuldigen	en	delen.

Conclusie

Concluderend	schatten	we	in	dat	20%	van	de	groep	12-jarige	sbo-leerlingen	nog	het	tussendoel	
van	jaargroep	5	moet	realiseren:	het	memoriseren	van	de	tafels	en	het	gebruiken	van	deze	tafels	
in	elementaire	deelsituaties.	Ruim	de	helft	van	de	groep	kan	dit	uitbreiden	met	elementaire	
vermenigvuldigingen	en	delingen	die	een	beroep	doen	op	herhaald	optellen,	herhaald	
verdubbelen	en	verdelen	van	het	type	4	x	12	en	hoe	vaak	past	12	in	50?	15%	van	de	groep	kan	
het	tussendoel	van	jaargroep	6	halen,	terwijl	de	10%	meest	gevorderde	leerlingen	zich	op	de	
tussendoelen	van	de	bovenbouw	kunnen	richten:	vlot	en	flexibel	met	ronde	getallen	
vermenigvuldigen	en	delen,	zowel	hoofdrekenend	als	onder	elkaar.
Een	vergelijkbare	verdeling	geldt	voor	de	oudere	leerlingen	die	op	een	iets	hoger	niveau	rekenen.

6.4 Conclusie: vermenigvuldigen en delen

De	resultaten	bij	alle	drie	de	onderwerpen	wijzen	uit	dat	het	gros	van	de	12-jarige	en	oudere	
leerlingen	uit	de	speciale	scholen	ver	achter	loopt	bij	de	leerlingen	uit	jaargroep	7(8)	van	de	
reguliere	scholen.	De	vorderingen	van	de	groep	sbo*-leerlingen	bij	het	onderwerp	Hoofdrekenen 
geeft	een	goede	impressie	van	de	orde	van	grootte	van	hun	achterstand	in	dit	domein	én	van	de	
verschillen	met	de	achterstand	die	zij	in	het	domein	van	optellen	en	aftrekken	hebben	opgelopen:
–		 	De	gemiddelde	sbo*-leerling	rekent	bij	optellen	en	aftrekken	11	schaalpunten	boven	het	

niveau	van	de	gemiddelde	leerlingen	eind	jaargroep	6.	Maar	bij	vermenigvuldigen	en	delen,	
rekent	de	gemiddelde	leerling	van	jaargroep	6	twintig	schaalpunten	boven	het	niveau	van	de	
gemiddelde	sbo*-leerling.
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–		 	De	sbo*-leerling	op	percentiel	90	doet	bij	optellen	en	aftrekken	niet	onder	voor	de	percentiel	
90-leerling	van	de	reguliere	scholen	eind	jaargroep	7.	Hij	vermenigvuldigt	en	deelt	echter	
niet	beter	dan	een	gemiddelde	leerling	eind	jaargroep	7.

–		 	De	sbo*-leerling	op	percentiel	10	telt	op	en	trekt	af	op	hetzelfde	niveau	als	de	percentiel	 
10-leerling	van	de	reguliere	scholen	eind	jaargroep	6,	terwijl	zijn	vaardigheid	bij	
vermenigvuldigen	en	delen	30	schaalpunten	lager	is	dan	die	van	deze	leerling.	

De	zwakste	10%	van	de	sbo-leerlingen	beschikt	niet	over	de	voorwaarden	om	de	tussendoelen	
die	voor	jaargroep	6	tot	en	met	8	zijn	geformuleerd	te	kunnen	realiseren.	De	groep	van	10%	
meest	gevorderde	sbo-leerlingen	is	toe	aan	vlot	en	flexibel	vermenigvuldigen	en	delen	met	
ronde	getallen,	zowel	hoofdrekenend	als	onder	elkaar	op	een	kladpapier.

De opgaven van de schaal Hoofdrekenen	geven	een	goede	impressie	van	het	bereikte	niveau	en	
de	perspectieven	van	de	top	van	de	sbo-populatie.	De	opgaven	van	de	schaal	Bewerkingen	geven	
op	hun	beurt	relevante	informatie	over	hoe	de	brede	middengroep	van	de	populatie	met	pen	en	
papier	vermenigvuldigt	en	deelt	en	welke	typen	opgaven	deze	leerlingen	correct	uit	het	hoofd	
kunnen	uitrekenen.	

Positief	en	uitdagend	zijn,	wat	dit	betreft,	de	aanwijzingen	dat	sbo-leerlingen,	dezelfde	
aanpakken	en	procedures	toepassen	als	leerlingen	uit	de	reguliere	basisscholen.	De	verkennende	
analyse	van	de	berekeningen	die	leerlingen	in	hun	toetsboekje	hebben	gemaakt,	doet	vermoeden	
dat	een	grote	portie	van	de	middengroep	sbo-leerlingen	eerder	tellend	en	herhaald	optellend	
(of	aftrekkend)	dan	structurerend	of	afleidend	(op-)vermenig	vuldigt	en	deelt.	Veel	van	deze	
leerlingen	moeten	immers	nog	de	memorisering	van	de	tafels	voltooien,	de	tafelproducten	in	
deelsituaties systematisch leren toepassen en meer vertrouwd raken met vermenigvuldigen 
hetzij	verhoudingsgewijs	(rijgen),	hetzij	verdelend	(splitsen)	of	herleidend	(variarekenen).

Een	tweede	groep	berekeningen	vraagt	om	een	nadere	analyse	van	hoe	sbo-leerlingen	rekenen.	
Dit	betreft	de	berekeningen	onder	elkaar,	waarbij	de	leerling	kolomsgewijs	of	cijferend	
vermenigvuldigt	of	deelt.	De	geconstateerde	achterstand	doet	vermoeden	dat	deze	vorm	van	
rekenen slechts in het voordeel van de meest vaardige leerlingen zou kunnen werken en de 
minder	vaardige	leerlingen	eerder	benadeelt,	in	vergelijking	met	hoofdrekenen.	Dit	zou	in	de	
eerstvolgende	peiling	in	beide	domeinen	moeten	worden	onderzocht,	zowel	bij	optellen	en	
aftrekken	als	bij	vermenigvuldigen	en	delen.
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7 Meten

7.1 Meten

Inhoud

De vaardigheden die we met het onderwerp Meten van lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht 
(kort aangeduid als het onderwerp Meten) onderzoeken, zijn terug te vinden in de volgende 
twee kerndoelen:
•  De leerlingen hebben inzicht in de relatie tussen de belangrijkste grootheden en de 

bijbehorende maateenheden (kerndoel 18).
•  De leerlingen kennen de gangbare maten van lengte, oppervlakte, inhoud, tijd, snelheid, 

gewicht en temperatuur en kunnen deze in eenvoudige toepassingssituaties hanteren 
(kerndoel 19).

Enigszins afwijkend van het eerste kerndoel leggen we minder de nadruk op de relatie tussen 
lengte, oppervlakte en inhoud en meer op het vaststellen en vergelijken van lengtes, 
oppervlakten en inhouden op verschillende niveaus van inzicht en vaardigheden. Ten eerste 
omdat de relaties tussen grootheden in de speciale scholen ongetwijfeld minder aandacht 
krijgen dan in de reguliere basisscholen. Ten tweede omdat we anders het risico lopen dat we 
beide schoolpopulaties niet met elkaar kunnen vergelijken.
Het aspect tijd in kerndoel 19 wordt als een afzonderlijk onderwerp geëvalueerd (zie paragraaf 7.2).

Op het meest informele niveau rekenen de leerlingen met aantallen (afgebeelde) natuurlijke 
maten als tegels, roostervierkantjes, pakjes, en dergelijke. Op het meest formele niveau moeten 
ze, volgens de geijkte formules, een berekening maken. We doen daarbij slechts een beroep op 
de kennis van de meest gebruikelijke maten van ons meetsysteem en van de meest 
gebruikelijke relaties tussen maateenheden.
De leerinhouden en opgaven voor het onderwerp Meten weerspiegelen het leertraject van de 
meest gebruikte reken-wiskundemethoden in het reguliere basisonderwijs. In dit leertraject 
kunnen we drie fasen onderscheiden:
–  informeel meten, vergelijken op het oog en ordenen;
–  meten met behulp van natuurlijke maten (maateenheden); 
–  werken met een meetinstrument (standaardmaten).

Het domein Meten betreft drie onderwerpen: Meten van lengte, 
oppervlakte, inhoud en gewicht, Tijd en Geld. We schetsen eerst de 
inhoud van de toets, beschrijven vervolgens wat 12- en 13-jarige 
sbo-leerlingen kunnen en richten ten slotte de aandacht op de 
ontwikkelingsperspectieven van de 25% minst en meest gevorderde 
leerlingen van beide groepen. 
In het verlengde van deze rapportage presenteren we de resultaten 
van de eerste peiling van het niveau van denken en rekenen met 
breuken, verhoudingen en procenten: ‘Rekenen plus’.
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Dit alles legt de basis voor het leren uitrekenen van lengte/afstand, oppervlakte en inhoud op 
basis van gegeven maten en met behulp van rekenformules.

Deze fasering wordt voor lengte volledig doorlopen. Leren meten van lengte fungeert dan als 
model voor het leren meten van inhoud/gewicht en oppervlakte, dat respectievelijk grotendeels 
en beperkt volgens deze fasering verloopt. 
De drie fasen structureren per deelonderwerp (lengte/afstand; oppervlakte; inhoud/gewicht) de 
doorgaande lijn van jaargroep 3 tot en met jaargroep 8 van het basisonderwijs. In die zin 
weerspiegelt de verzameling opgaven enerzijds de geleidelijke ontwikkeling van de notie van 
meten en van maten en anderzijds de toenemende standaardisering van meetprocedures en 
berekeningen.

Kenmerkend voor de leerlijn in de rekenboeken is ook dat de meetactiviteiten sterk verweven 
zijn met activiteiten rond getallen en getallenrelaties. Op deze manier kunnen meetactiviteiten 
de ontwikkeling van een zeker getalgevoel bevorderen en kan de organisatie van de getallen tot 
20, 100 en 1000 op haar beurt het ontluikende maatbesef versterken.

Wat deze maten betreft, is bij de eerste peilingen gebleken dat veel leerlingen weinig vertrouwd 
zijn met ons maatsysteem. We beperken ons daarom tot de maten die leerlingen in hun 
dagelijkse leefomgeving het meest tegenkomen. We proberen ook vast te stellen in hoeverre 
leerlingen een idee hebben van de werkelijke maten van vertrouwde objecten in hun leef-
omgeving, zoals de hoogte van een kerktoren, een deur of een bestelwagen. Alleen in de toetsen 
op het niveau van jaargroep 6 en 7 vragen we de leerlingen in bepaalde contexten gegevens te 
herleiden. In een beperkt aantal opgaven worden ook relaties tussen grootheden in eenvoudige 
tabellen en grafieken aan de orde gesteld. De nadruk ligt dan op het aflezen en op de 
interpretatie van de gegevens. Enkele opgaven van de toets doen een beroep op het begrip van 
de relatie tussen de vorm, de lengte en de oppervlakte van meetkundige figuren.

Fasering van het leerproces Leerinhouden en voorbeeldopgaven

Informeel meten en vergelijken •	 Vergelijken op het oog, via meetkundige handelingen als omvormen, samenstellen of via ruimtelijk redeneren.

(meetkundig kwalitatief)

Meten	en	vergelijken	met	behulp		 •	 Tellen	van	afgepaste	eenheden	(voorbeeldopgaven	1,	2	en	6).

van	natuurlijke	maten		 •	 Afpassen	van	een	object	als	intermediair	hulpmiddel.

	 •	 	Oppervlakte	en	inhoud	bepalen	via	het	meetkundig	tellen	van	natuurlijke	eenheden:	zoveel	rijen	van	zoveel	en	

  zoveel lagen van zoveel (voorbeeldopgave 2 en 6).

	 •	 Gebruik	van	andere	grootheden	(indirect	meten)	(voorbeeldopgave	5).

Formeel	meten	en	vergelijken	 •	 	Notie	van	standaardmaten	(voorbeeldopgaven 9 en 10) en van de maat van bekende objecten.

	 •	 Herleiden	(voorbeeldopgave	13).

	 •	 Aflezen	van	een	meetinstrument	(voorbeeldopgave	3).

	 •	 Gebruik	van	een	schaallijn	en	van	een	tekening	op	schaal.

	 •	 	Uitrekenen	van	omtrek,	oppervlakte	en	inhoud	aan	de	hand	van	standaardmaten,	al	dan	niet	met	formules	

  (voorbeeldopgave 8 en 9)

	 •	 Complexe	toepassingen	die	een	beroep	doen	op	het	handig	gebruik	van	relaties	tussen	meetgetallen	

  (voorbeeldopgave 8).

Leerinhouden van het onderwerp Meten (lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht) gekoppeld aan de fasering van het leerproces
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Meten
De vaardigheidsschaal bij het onderwerp 

© Cito

Opgaven

Groepen 4 5 6 7 8 9 10 11321 12 13

Jaargroep
basisonderwijs

Vaardigheids-
score

SBO

 jo
ng

en
s

SBO

13
 ja

ar

BO
-4

12
 ja

ar

BO
-5

BO
-6

 m
eis

jes

BO
-7

BO
-8

300

250

200

150

100

50

0

300

250

200

150

100

50

0

BO-6

BO-5

BO-7

BO-4

BO-8

Vaardigheids-
score

Groepen

& SBO

BO-6

BO-5

BO-7

BO-4

BO-8

& SBO

Onvoldoende

Matig

Goed

10

25

50

75

90

Beheersings-
niveau

Percentiel-
aanduidingen



165 Balans van het reken-wiskundeonderwijs in het speciaal basisonderwijs

Meten
De vaardigheidsschaal bij het onderwerp 
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Wat leerlingen kunnen

We hebben de vaardigheid van de leerlingen geschat op basis van hun resultaten op 43 opgaven. 
Ook zijn antwoorden verwerkt van leerlingen uit jaargroep 4 tot en met 8 van de reguliere 
basisschool die sommige van deze opgaven hebben gemaakt in het kader van de peilings-
onderzoeken voor medio en einde basisonderwijs en van de gelijktijdig uitgevoerde proef-
onderzoeken	voor	het	Cito-leerlingvolgsysteem	Rekenen-wiskunde.	Deze	opgaven,	waaronder	de	
13 voorbeeldopgaven die hierna zijn opgenomen, vormen samen de vaardigheids schaal Meten. 

Het vaardigheidsniveau van 12-jarige sbo-leerlingen laat zich het best vergelijken met dat van 
leerlingen medio jaargroep 5 van de basisschool. De differentiatie in ontwikkelingsniveaus is 
echter veel groter dan in jaargroep 5.

•  De gemiddelde leerling beheerst de vier eerste voorbeeldopgaven goed, voorbeeldopgaven 5, 
6 en 7 matig en de overige voorbeelden onvoldoende. 

•  Kinderen die op of boven het niveau van de percentiel 90-leerling opereren, lijken qua 
vaardigheid op leerlingen die eind jaargroep 7 in niveau B zijn ingedeeld. Ze beheersen de 
eerste acht voorbeeldopgaven goed en opgaven 9 tot en met 11 al matig. 

•  Kinderen die op of onder het niveau van de percentiel 10-leerling opereren, hebben een 
vaardigheid die overeenkomt met die van een leerling die, eind jaargroep 4, in niveau D is 
ingedeeld. Dergelijke leerlingen kunnen opgaven als voorbeeld 1 correct oplossen en komen 
niet verder dan een matige beheersing van voorbeeldopgave 2.

Het vaardigheidsniveau van 13-jarige sbo-leerlingen ligt ruim 20 schaalpunten hoger dan dat 
van hun jongere schoolgenoten. Een dergelijk verschil betekent, statistisch gezien, dat de 
leeftijd een ‘matig’ positief effect heeft. Dat wil zeggen dat een extra jaar onderwijs leerlingen 
de mogelijkheid biedt om hun vaardigheidsniveau op te krikken. Er is echter slechts één op de 
tien leerlingen die uiteindelijk het niveau van de gemiddelde leerling eind jaargroep 8 bereikt. 

•  De gemiddelde leerling komt niet verder dan de percentiel 90-leerling eind jaargroep 7. 
Leerlingen die dit niveau hebben bereikt, beheersen de typen opgaven van de eerste vijf 
blokken goed en die van blok 6 en 7 matig.

•  Leerlingen die het niveau van percentiel 90 hebben bereikt, doen niet onder voor de 
gemiddelde leerling eind jaargroep 8. Deze leerlingen beheersen de stof van de eerste negen 
blokken en die van blok 10 al matig. 

•  Ernstig is de achterstand van de leerlingen die op of onder het niveau van de percentiel 
10-leerling opereren. Zij hebben het niveau van de percentiel 90-leerling eind jaargroep 5 nog 
niet bereikt.

Voorbeeldopgaven Meten 1 – 13

1 

 Hoeveel pakjes boter liggen hier?

                                pakjes boter

2 

  Dit is een vel stickertjes van juf Elly.

 Hoeveel stickertjes heeft juf Elly al gebruikt?

                                stickertjes
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3 

  Lars heeft een tekening gemaakt.

  Hoeveel centimeter is het poppetje op de tekening lang?

                                centimeter

4 

 Wat zal op het etiket achter 125 staan?

 A gram

 B liter

	 C	 kilo

 D centimeter

5 

€ ....

€ 30,-

 Hoeveel kost de lange lap?

 

 €                               

6 

 Hoeveel blokjes heb je nodig voor dit bouwwerkje?

                                blokjes

7  Van een stuk weg van 2 km wordt het wegdek 

vernieuwd. 1.600 meter is al klaar.

 Hoeveel meter moet nog?

                                m

8 

  Hoeveel pakjes boter van 250 gram zitten in zo’n doos?

                                pakjes boter

9  Een stadstuin is ongeveer 12 meter lang en 6 meter 

breed.

 Hoeveel m2 is dat?

                                m2

10 Een klas loopt één keer om het sportveld.

 Het veld is 100 meter lang en 50 meter breed.

 Hoeveel meter lopen de kinderen?

                                m

11 

  Hoeveel fl essen van een halve liter kun je vullen met 

de ranja die nog in deze kan zit?

                                fl essen
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Ontwikkelingsperspectieven

Leraren volgen in eerste instantie de aanwijzingen van hun rekenmethoden. We nemen dan ook 
de doorgaande lijn van de huidige rekenboeken als referentie om het actuele niveau van de 25% 
minst en meest gevorderde leerlingen inhoudelijk te kwalifi ceren en de ontwikkelings-
perspectieven van beide subgroepen in te schatten. Het niveau van de leerlingen die sterk 
achterlopen wordt afgezet tegen de verwachtingen die het Tal-team in de tussendoelen voor 
jaargroep 3-4 heeft geformuleerd. 

12  Er komt een groot tapijt op de vloer van een zaal in het 

hotel.

 De vloer is 32 m bij 20 m.

 Hoeveel m2 tapijt moet gekocht worden?

                                m2

13 Hoeveel kost de lange lap?

 Een balk is 61–2   cm dik.

 Hoeveel mm is dat?

                                mm

Tussendoelen jaargroep 3 en 4

 Tussendoelen jaargroep 3 en 4

Meten 5 De leerlingen verdiepen hun inzicht in de grootheden lengte, inhoud en gewicht en breiden dit uit naar oppervlakte, tijd en incidenteel

algemeen   naar enkele andere grootheden (snelheid en dichtheid).

Afstand en 6 De leerlingen zijn in staat objecten en afstanden op lengte te vergelijken, eerst schattend en daarna met behulp van een intermediair als

lengte  strook of touwtje.

     Ze kunnen lengten afpassen met maateenheden als voet, stap en meterlat, en zijn in staat in eenvoudige situaties meetinstrumenten te

   hanteren als vijfmeterlint, huishoudcentimeter, duimstok en liniaal. 

    Verder kennen ze de standaardmaten meter en centimeter, en zijn ze in staat deze te verbinden met voor de hand liggende referenties 

   als grote stap, vingerdikte, en zo meer. 

Inhoud 7  De leerlingen zijn in staat inhouden op het oog en via overgieten te vergelijken. Ze kunnen inhouden meten door af te passen en te 

   tellen hoeveel bekertjes, kopjes en dergelijke erin gaan. Ook zijn ze in staat inhouden te meten met behulp van een maatbeker of emmer 

   met maatverdeling. 

    Ze kennen de standaardmaat liter en beschikken over een netwerk van referenties zoals een melkpak, fl essen met inhoud variërend van 

   een halve liter tot 2 liter, en een emmer met inhoud van 10 liter. Van bijzondere objecten (bal, ballon) bepalen ze de inhoud door 

   onderdompeling in een emmer gedeeltelijk gevuld met water. 

Gewicht 8  De leerlingen zijn in staat het gewicht van voorwerpen te vergelijken, zowel op de hand als met behulp van een balans. Ze kennen de

   standaardmaten kilogram en gram en beschikken over referenties voor verschillende gewichten. Verder doen ze ervaring op met het 

   wegen aan de hand van gangbare en minder gangbare instrumenten als bascule (1 kg, 500 gram, 200 gram en 100 gram als standaard -

   maten), unster, keukenweegschaal en personenweegschaal.

Oppervlakte 9  De leerlingen kunnen platte objecten vergelijken en ordenen qua oppervlakte. Verder zijn ze in staat oppervlakten met voor de hand 

   liggende natuurlijke maten te meten via afpassen en tellen.

(Bron: Heuvel-Panhuizen, M. van den & Buijs, K. (red.) 2003. Jonge leerlingen leren meten en meetkunde; onderbouw 
basisschool)



169 Balans van het reken-wiskundeonderwijs in het speciaal basisonderwijs

Meten
De ontwikkeling van de vaardigheid bij het onderwerp 
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 Vaardigheid van de 13-jarige SBO-leerlingen
 
 Goede  Matige
 beheersing beheersing

P90 Blok 1 - 9 Blok 10
P75 Blok 1 - 7 Blok 8 (9)
P50 Blok 1 - 5 Blok 6 - 7
P25 Blok 4 Blok 5 
P10 Blok 2 Blok 3

11 Complexere toepassingen die een beroep doen op het
 verhoudingsgewijs uitrekenen van het benodigde aantal 
 tegels uitgaande van vier tegels per vierkante meter.
 Omzetten van maten als 2 meter bij 5 meter in zoveel
 vierkante meter.

10 Inhouden van dozen bepalen door uit te rekenen hoeveel
 blokjes van 1 cm x 1 cm x 1 cm (of 10 cm x 10cm x 10 cm) in 
 deze dozen passen.
 Herleiden van lengte als 6½ cm in zoveel millimeter
 (voorbeeldopgave 13).
 Formeel uitrekenen van een oppervlakte met maten als 
 32 m bij 20 m (voorbeeldopgave 12).

9 Herleidingen van het type ½ kilo is … gram en 1½ km 
 is … meter en herleiden van inhouden als 8 liter in zoveel 
 flessen van een halve liter.
 Een lengte (of breedte) van een betegeld oppervlak 
 uitrekenen, gebruikmakend van een bouwtekening en

  
8 Formeel uitrekenen van een oppervlakte aan de hand van
 gegeven afmetingen (voorbeeldopgave 9). 

7 Herleiden in context: lengtes als 1,37 meter in centimeter 
 en het zoveelste deel van een kilo in zoveel gram. In context
 uitrekenen hoeveel eenheden van 250 gram in een
 doos met een gewicht van 10 kilo passen (voorbeeldopgave 8).
 

6 Aanvullen van lengtes uitgedrukt in honderdtallen meter tot
 zoveel kilometer, zoals in voorbeeldopgave 7.
 Denkbeeldig afwegen van 1 kilo gewichten uitgaande van
 gewichten als 350 gram suiker.
  

5 Oppervlakte van een gedeeltelijk zichtbare tegelwand (of
 tegelvloer) via ‘zoveel rijen van zoveel’ bepalen. Oppervlakte
 bepalen via de prijs per strekkende lengte, zoals in
 voorbeeldopgave 5.
 Weten dat je 90 cm overhoudt, als je 10 cm van een balk van
 1 meter lang afzaagt.

4 Herleiden van een lengte als 148 centimeter in … meter en
 ... centimeter.
 Meetgetal van een verpakking interpreteren, zoals in
 voorbeeldopgave 4. Lengtes en gewichten van een tabel aflezen
 en vergelijken.
 Lengte aflezen zoals in voorbeeldopgave 3 en hoogte bepalen 
 via het afpassen van een schaallijnstuk. 

3 Kosten van afgebeelde tegelvloertjes bepalen en onderling 
 vergelijken. 

2 Oppervlakte bepalen via de prijs per eenheid en via
 structurerend tellend, gebruik makend van gedeeltelijk zichtbare
 eenheden (voorbeeldopgave 2).

1 Vergelijken van lengtes uitgedrukt in 1 meter en zoveel centimeter.
 Inhoud bepalen via ‘zoveel rijen van zoveel’ (en de rest) en via ‘zoveel
 lagen van zoveel’ (voorbeeldopgave 1).

de maten van één tegel (voorbeeldopgave 11). Vaststellen welke 
lengtematen geschikt zijn om de dikte van karton en de afstand 
tussen twee steden weer te geven.
Formeel uitrekenen van de omtrek van een rechthoek in een
context als die van voorbeeldopgave 10.

In context bepalen hoe vaak 50 cm in zoveel meters past.
Lengte bepalen via het afpassen van een schaallijnstuk.
Afronden van lengtes als 192 cm in aantal meter.

De inhoud van een bouwwerk bepalen via de structurering in
‘zoveel lagen van zoveel’ of in ‘zoveel bij zoveel bij zoveel’
(voorbeeldopgave 6).

75 90502510

Onvoldoende beheersing

Matige beheersing

Goede beheersing

75 90502510

BO-6 SBO-12 jaar
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De auteurs van de gebruikte rekenmethoden volgen nog steeds de lijn van de natuurlijke 
ontwikkeling van maten, meet- en rekenprocedures, die ontwikkeld is voor de vernieuwing van 
het reken-wiskundeonderwijs in de drie laatste decennia van de vorige eeuw.
–   De leerlingen vergelijken eerst grootheden ‘op het oog’ en met behulp van een ‘intermediair’ 

waarvan lengte, oppervlakte, inhoud of gewicht als referentie(maat) dient. Lichaamsdelen 
fungeren vaak als de natuurlijke referenties voor bijvoorbeeld lengte en afstand. 

–   Van hieruit ontwikkelen de leerlingen natuurlijke maten en procedures om met die maten 
lengte en afstand, oppervlakte, inhoud en gewicht – met verschillende graden van 
nauwkeurigheid – te kunnen vaststellen. In deze fase krijgt ook indirect meten de aandacht, 
bijvoorbeeld het vergelijken van de oppervlakte van vloerbedekking via de prijs per meter. 
De telrij dient in deze fase als rekeninstrument bij het afpassen en tellen van maten of het 
bepalen van afgepaste of af te passen eenheden. Andere modellen zoals de roosterstructuur 
ondersteunen deze telactiviteiten. 

–   In het verlengde van deze oriëntatie reconstrueren de leerlingen standaardmaten en 
ontwikkelen ze standaardtechnieken en -(reken)procedures. 

Twee aspecten onderscheiden de huidige, meer ‘natuurlijke’ manier van leren meten van de 
meer ‘instrumentele’ benadering van weleer: een uitdrukkelijke aandacht voor enerzijds de 
relatie tussen grootheden (bijvoorbeeld tussen omtrek, oppervlakte en inhoud) en anderzijds de 
relaties met andere onderdelen van het rekenprogramma, vooral verhoudingen, meetkunde en 
het organiseren van meetgegevens in tabellen en grafieken (dwarsverbindingen).

•   Actueel niveau en ontwikkelingsperspectieven van de 25% minst vaardige 12-jarige 
sbo-leerlingen

De 12-jarige sbo-leerling op percentiel 25 beheerst alleen de typen opgaven van de drie eerste 
blokken goed en die van blok 4 matig. Deze opgaven doen een beroep op inzichten en 
vaardigheden die leerlingen in de oriënterende fase van leren meten verwerven, wanneer ze 
met natuurlijke maten meten en tellend uitrekenen hoeveel van die maten zijn afgepast 
(lengte), gelegd (oppervlakte) of opgestapeld (inhoud). Dit betekent dat 25% van de 12-jarige 
sbo-leerlingen een zeer ernstige achterstand hebben opgelopen in vergelijking met de 
leerlingen van jaargroep 7-8 van de reguliere basisscholen. Dat deze sbo-leerlingen en vooral de 
10% minst gevorderde leerlingen van deze groep zo weinig in dit domein kunnen, is een teken 
dat leraren onvoldoende gebruikmaken van meetsituaties uit het leven van alledag om de 
leerlingen te oriënteren op de getallen, optellen en herhaald optellen en aftrekken en op de 
dwarsverbindingen van meten met de getallen, met tellen en met de operaties.
Deze leerlingen hebben, onderwijskundig gezien, nog een zeer lange weg te gaan eer ze 
technisch met standaardmaten en getalsmatig met formules kunnen meten. De eerlijkheid 
gebiedt te zeggen dat ze hun achterstand niet kunnen inhalen. Voor deze leerlingen moeten 
prioriteiten worden gesteld, uitgaande van wat ze minimaal moeten weten en kunnen om zich 
in hun toekomstig beroepsleven en burgerleven te kunnen redden.

•		  Actueel niveau en ontwikkelingsperspectieven van de 25% meest vaardige 12-jarige 
sbo-leerlingen

12-jarige sbo-leerlingen met een vaardigheid op het niveau van de percentiel 75-leerling 
beheersen alle type opgaven van blok 1 tot en met 6 goed en die van blok 7 en 8 matig.  
Op basis van deze opgaven schatten we in dat deze leerlingen:
–   het principe van structureren en tellen in rijen (oppervlaktemodel bij voorbeeldopgave 5) en 

in lagen (inhoudsmodel bij voorbeeldopgave 6) al kennen en correct toepassen;
–   in alledaagse probleemsituaties, inzichtelijk met meetgetallen en standaardmaten kunnen 

omgaan (voorbeeldopgave 7 en andere opgaven van dit type in blok 5 en 6);
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–   al op een elementair niveau lengtes en gewichten kunnen herleiden en afronden en met 
schaallijnstukken kunnen meten.

Het ontwikkelingsperspectief van deze leerlingen is enerzijds de afronding van technisch leren 
meten met standaardmaten (inclusief het aflezen en interpreteren van verrichte metingen) en 
anderzijds het voortzetten van rekenkundig meten met formules aan de hand van gegeven 
maten (lengte maal breedte en lengte maal breedte maal hoogte).

•		 Ontwikkelingsperspectieven	van	de	oudere	sbo-leerlingen

Zoals gezegd rekent de groep 13-jarige sbo-leerlingen op een niveau dat ruim 20 schaalpunten 
hoger ligt dan dat van hun jongere schoolgenoten. De achterstand in vergelijking tot leerlingen 
uit jaargroep 7-8 blijft echter groot. De percentiel 90-leerling heeft namelijk slechts het niveau 
van de gemiddelde leerling eind jaargroep 7 bereikt, terwijl de percentiel 10-leerling op 
hetzelfde niveau opereert als de percentiel 10-leerling eind jaargroep 5.
De percentiel 90-leerling verkeert nog in de aanvankelijke ontwikkelingsfase zoals die in de 
tussendoelen wordt beschreven. Hun perspectief op korte termijn is onder andere dat ze met 
natuurlijke maten lengtes en afstanden kunnen leren meten en vergelijken en de oppervlakte 
van tweedimensionale objecten via natuurlijke maten kunnen bepalen.
De gemiddelde leerling opereert ruim boven het niveau van informeel meten. Hij kan op korte 
termijn:
–  lengtes en gewichten in contexten leren afronden en herleiden;
–  lengtes en afstanden leren meten via het afpassen van schaallijnstukken;
–  lengtes rekenkundig afpassen (hoeveel past zoveel centimeter in zoveel meter?) en
–   inhouden uitrekenen op basis van de relatie tussen het gewicht of de inhoud van verpakkingen.

De 10% meest gevorderde leerlingen zijn toe aan de complexere toepassingen van blok 10 
(en wellicht 11) van onze groeitabel: 
–   het formeel uitrekenen van een oppervlakte met maten als 32 m bij 20 m en het omzetten 

van maten als 2 m bij 5 m in zoveel vierkante meter;
–  het herleiden van lengtes als 6 V cm in 65 millimeter;
–   het formeler uitrekenen van de inhoud van een doos, aquarium of dergelijke, door uit te 

rekenen hoeveel blokjes van 1 cm x 1 cm x 1 cm (of 10 cm x 10 cm x 10 cm) erin passen;
–   het oplossen van complexere toepassingsproblemen die een beroep doen op verhoudings-

denken van het type ‘hoeveel tegels moet je kopen als vier van deze tegels in één vierkante 
meter passen?’.

Samenvattende conclusie

Concluderend	moeten	we	vaststellen	dat	minstens	de	helft	van	de	sbo-leerlingen	onvoldoende	
is georiënteerd in meten, vergelijken en uitrekenen van de grootheden lengte/afstand, 
oppervlakte, inhoud en gewicht. De groep 10% minst gevorderde leerlingen kan elementaire 
handelingen als het aflezen van lengte, het interpreteren van het meetgetal van een verpakking 
of het herleiden van een lengte 148 cm in 1 meter en 48 cm niet zelfstandig correct uitvoeren. 
De 10% meest gevorderde leerlingen zijn in dit domein niet verder gekomen dan de gemiddelde 
leerling eind jaargroep 6. 



172 PPON

7.2 Tijd

Inhoud

De vaardigheid die we met het onderwerp Tijd onderzoeken, vinden we terug in de volgende 
twee kerndoelen:
•		De	leerlingen	kunnen	klokkijken	en	tijdsintervallen	berekenen,	ook	met	behulp	van	de	

kalender (kerndoel 16).
•		De	leerlingen	kennen	de	gangbare	maten	van	onder	andere	tijd	en	kunnen	deze	in	eenvoudige	

toepassingssituaties hanteren (kerndoel 19).

We onderzoeken vooral hoe goed de leerlingen klok kunnen kijken en hoe effectief ze een 
kalender, een tv-gids en een spoorboekje kunnen raadplegen. Daarnaast gaan we ook na hoe 
goed ze tijdsintervallen kunnen aflezen en uitrekenen en in welke mate de leerlingen een notie 
hebben van samengestelde grootheden als snelheid. Kortom, we leggen de nadruk op de meest 
voorkomende vragen en behoeften uit het leven van alledag. Daarom zijn, op enkele herleiding-
opgaven na, alle toetsvragen in een context voorgelegd.

Leerinhouden van het onderwerp Tijd (kalender en klok)

De opgaven over klokkijken dekken de leerlijn van de meest gebruikte rekenboeken voor het 
basisonderwijs. Vanaf jaargroep 6 wordt daarin de nadruk gelegd op het gebruik van de digitale 
notatie in verschillende contexten. Bij de kalendervraagstukken ligt de nadruk op basiskennis 
als de volgorde van dagen en maanden en elementaire vaardigheden als het gebruik van de 
systematiek van een kalenderjaar in verschillende contexten. De visualiseringsmiddelen en 
tabellen in de toets komen overeen met wat de leerlingen thuis en op straat tegenkomen: 
tv-programma’s, openingstijden van winkels, vertrektijden van tram en bus en tabellen van het 
spoorboekje. We leggen de nadruk op de elementaire begrippen (dag, maand, week, kwartaal, 
begintijd, reisduur en dergelijke) en op alledaagse praktische vaardigheden (bepalen hoeveel 
woensdagen een maand telt, hoe laat een uitzending begint, en dergelijke). In de toetsen voor 
jaargroep 7 leggen we ook de verbinding tussen tijd en andere grootheden, met name 
aantallen, prijs en afstand.

Leerinhouden   Voorbeeldopgaven

Klokkijken

•	 Aflezen	van	hele	uren,	halve	uren,	kwartieren	en	minuten.	 •	 Opgaven	1	en	9

•	 Omzetten	van	‘gewone’	tijdaanduiding	in	digitale	tijdaanduiding	en	omgekeerd.	 •	 Opgaven	5	en	10

•	 Tijdstippen	en	tijdsduren	bepalen	en	vergelijken.	 •	 Opgaven	8,	12	en	14	

•	 Interpreteren	van	visualiseringsmiddelen	en	tabellen	(tv-gids,	spoorboekje,		 •	 Opgave	15

 uithangborden, enzovoort).

•	 Notie	van	samengestelde	grootheden:	tijd-prijs;	tijd-aantallen	en	tijd-afstand.	 •	 Opgave	12

Kalendergebruik

•	 Basiskennis:	structuur	van	de	kalender	en	volgorde	van	de	dagen	en	maanden.	 •	 Opgaven	2,	3	en	4

•	 Datum	bepalen.	 	 	 •	 Opgave	6

•	 Gebruik	van	de	systematiek	van	de	kalender	bij	de	oplossing	van	toepassingsproblemen.	 •	 Opgaven	7	en	11

•	 	Gebruik	van	de	kalender	in	verbinding	met	andere	rekenonderwerpen	(getalbegrip,	

 hoofdrekenen en verhoudingen), bijvoorbeeld bij het vergelijken van huurprijzen van 

 kamers (€ 120,- per week, tegen € 500,- per maand en € 2400,- per jaar).
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Wat leerlingen kunnen

We hebben de vaardigheid van de leerlingen geschat op basis van de antwoorden van de  
sbo-leerlingen op 43 opgaven. Ook zijn antwoorden verwerkt van leerlingen uit jaargroep 4 tot 
en met 8 van de reguliere basisschool die sommige van deze opgaven hebben gemaakt in het 
kader van de peilingsonderzoeken voor medio en einde basisonderwijs en bij de gelijktijdig 
uitgevoerde proefonderzoeken voor het leerlingvolgsysteem Rekenen-wiskunde. Deze opgaven, 
waaronder de 15 voorbeeldopgaven die hierna zijn opgenomen, vormen samen de schaal Geld. 

Het vaardigheidsniveau van 12-jarige sbo-leerlingen laat zich het best vergelijken met dat van 
leerlingen medio jaargroep 5 van de basisschool. De differentiatie in ontwikkelingsniveaus is 
echter veel groter dan in jaargroep 5 en komt overeen met de verschillen die we bij het 
onderwerp Meten (lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht) hebben geconstateerd.

•		De gemiddelde leerling beheerst de eerste acht voorbeeldopgaven goed, voorbeeldopgave 9 
matig en de overige voorbeelden onvoldoende. 

•		Kinderen	die	op	of	boven	het	niveau	van	de percentiel 90-leerling opereren, lijken qua 
vaardigheid	op	de	leerlingen	rondom	het	gemiddelde	eind	jaargroep	7	(niveau	B	en	C)	.	
De groeitabel laat zien dat dit niveau ook overeenkomt met dat van de percentiel 75-leerling 
eind jaargroep 6. Kinderen die op dit niveau handelen, beheersen de eerste twaalf voorbeeld-
opgaven van de schaal goed en voorbeeldopgaven 13 en 14 matig.

•		Kinderen	die	op	of	onder	het	niveau	van	de percentiel 10-leerling opereren zijn, evenals als bij 
Meten, niet verder gekomen dan leerlingen die eind jaargroep 4 op niveau D rekenen. 
Dergelijke leerlingen kunnen opgaven als voorbeeld 1 en 2 correct oplossen en komen niet 
verder dan een matige beheersing van voorbeeldopgave 3 en 4.

De 13-jarige sbo-leerlingen opereren bij Tijd evenals bij Meten op een vaardigheidsniveau dat 
ruim 20 schaalpunten hoger ligt dan dat van hun jongere schoolgenoten. Dit betekent dat 
leerlingen die een extra jaar onderwijs doen hun vaardigheidsniveau kunnen opkrikken. 
Deze 13-jarige leerlingen lijken qua vaardigheid op de groep leerlingen van de reguliere scholen 
eind	jaargroep	5.	De	spreiding	van	de	vaardigheid	rondom	het	gemiddelde	(niveau	B	en	C)	is	
echter in de sbo-groep groter dan in jaargroep 5.
De gemiddelde leerling beheerst de eerste acht voorbeeldopgaven goed en opgaven 9 en 10 
matig tot zeer matig, terwijl de 12-jarige gemiddelde leerling slechts de eerste zes voorbeelden 
goed beheerst.
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Tijd
De vaardigheidsschaal bij het onderwerp 

© Cito
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Tijd
De vaardigheidsschaal bij het onderwerp 

© Cito
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Voorbeeldopgaven Meten: Tijd 1 – 15

1  Hoe laat is het op deze klok?

 

                               

2 

  Onno is op 12 januari jarig.

 Op welke dag is dat?

                                

3  Kies uit: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, 

vrijdag, zaterdag, zondag.

 Vandaag is het                                

 Overmorgen is het                                

4 

 Joke maakt een kalender.

  Voor elke maand van het jaar maakt ze een mooie 

tekening.

 Hoeveel tekeningen maakt ze?

                                 tekeningen

5 

  Het horloge van de man loopt gelijk met de klok van 

de benzinepomp.

 Welk horloge is dat                                

6 

 Vandaag is het maandag 9 januari.

 Vul in. 

 Morgen is het                                

7 

 Els is 16 mei jarig.

 Bea is 1 week eerder jarig.

 Wanneer is Bea jarig?

                                  mei
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8 

  De trein naar Amsterdam vertrekt normaal om 

5 over één.

 Hoe laat zal hij door de vertraging vertrekken?

 Om                                

9 Hoe laat is het op deze klok?

 

                                

10 

 Welk horloge geeft de goede tijd aan?

 

11 

 Het is vandaag 19 april.

 Over precies 2 weken is Josje jarig.

 Wanneer is Josje jarig?

 Op                                mei

12  

 Hoe lang duurt het programma ‘Lopende zaken’?

                                minuten

13  Elk deel van ‘De lokroep van de papegaai’ duurt bijna 

1 uur. 

  Hoeveel delen kun je op een Videoband van 

240 minuten opnemen?

                                delen

14 
9.008.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00

ma

di

wo

do

vr

za

zo

Kapsalon Haarfijn

= open

  Op deze kaart zie je wanneer de kapper open is, en 

wanneer de kapper gesloten is. 

  Hoeveel minuten is de pauze  van ‘Kapsalon Haarfi jn’ 

op donderdag?

                                minuten

15 

  De fi etsenmaker repareert de fi ets van Joke in 

45 minuten.

 Hoeveel arbeidsloon moet Joke betalen?

 €                               
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Tijd
De ontwikkeling van de vaardigheid bij het onderwerp 

© Cito

 Vaardigheid van de 13-jarige SBO-leerlingen
 
 Goede  Matige
 beheersing beheersing

P90 Blok 1 - 8 Blok 9 en 10
P75 Blok 1 - 6 (gedeeltelijk) Blok 6 (gedeeltelijk) - 8
P50 Blok 1 - 5 Blok 6 en deels 7
P25 Blok 1 - 3 Blok 4 - 5 
P10 Blok 1 en gedeeltelijk 2 Blok 2 en gedeeltelijk 3

11 Complexere toepassingen rond het gebruik van de kalender 
 om afspraken te maken en van de dienstregeling (trein, bus en pont) 
 die een beroep doen op het gecombineerde gebruik van analoge
 én digitale tijdaanduidingen. 

10 Rekentoepassingen: het loon voor 45 minuten arbeid uitrekenen,
 uitgaande van het loon per uur (voorbeeldopgave 15); aantal
 tennisballen dat nodig is om 5 of 10 minuten te oefenen, als de
 ballenmachine iedere 20 seconden één bal werpt; snelheid per
 uur, als iemand één kilometer in zoveel minuten fietst. 

9 Weten dat een jaar vier kwartalen heeft en deze kennis in de 
 context van abonnementen kunnen gebruiken.
 Complexere toepassingen rond afspraken en tijdsduur van 
 openingstijden die een beroep doen op structureren en vlot of 
 handig rekenen (voorbeeldopgave 14).

8 Toepassingen die een beroep doen op het gebruik van de kennis
 dat een uur 60 minuten telt en delen via opvermenigvuldigen
 (voorbeeldopgave 13).

7 Uitrekenen hoe lang een TV-uitzending zal duren aan de hand
 van de aanwijzingen van de TV-gids (voorbeeldopgave 12).
 Complexe toepassingen met de kalender (voorbeeldopgave 11).
 Herleiden: 3½ uur is zoveel minuten 
 Tijdstippen als vijf voor half zeven op een digitaal horloge 
 herkennen (voorbeelopgave 10). Tijdsduur vaststellen: bijvoorbeeld 
 tussen twee tijdstippen als half negen en kwart over 9.

6 Afgelegde afstand bepalen op basis van een snelheidaanduiding
 als 3 km in 10 minuten. 
 Tijdsduren uitrekenen aan de hand van digitalen tijdstippen:
 daglicht tussen 06:00 uur en 20:00 uur en in de trein tussen 
 6:45 uur en 7:08 uur. 
 Klok lezen: drie voor zeven of 6:57 (voorbeeldopgave 9). 

5 Uitrekenen hoe laat een vertraagde trein zal vertrekken
 (voorbeeldopgave 8).
 Datum bepalen: ‘een week eerder’ (voorbeeldopgave 7).

4 Datum bepalen: ‘morgen’ (voorbeeldopgave 6) en ‘precies over
 een week’. Zich realiseren dat december vóór januari komt.

3 Tijdsduur tussen actuele tijd en aanvangstijd bepalen,
 bijvoorbeeld: het is nu half vijf en de film begint om 5 uur
 Digitale tijden als 8:10 op een ge
 (voorbeeldopgave 5).
 Tijdstip van vertrek bepalen via zelf aflezen: het is nu zoveel uur
 (volle uren) en je bent al zoveel uur (volle uren) onderweg. 
 Bepalen hoeveel maandagen (dinsdagen, woensdagen etc.) een
 bepaalde maand heeft aan de hand van een afgebeeld
 trimester. 

2 Weten dat een jaar 12 maanden telt en deze kennis in een
 simpele toepassingssituatie gebruiken als het zelf maken van
 een kalender (voorbeeldopgave 4). 
 Het begrip vandaag en overmorgen kunnen gebruiken
 (voorbeeldopgave 3).

1 Dag van een datum bepalen, gebruikmakend van een
 kalenderblad met afkortingen als in voorbeeldopgave 2.
 Tijdsduur in context bepalen, bijvoorbeeld slapen tussen 7 uur 
 en 12 uur.
 Klok aflezen: halve uren en kwart voor (voorbeeldopgave 1).

woon horloge herkennen

75 90502510

Onvoldoende beheersing

Matige beheersing

Goede beheersing
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BO-6 SBO-12 jaar
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Ontwikkelingsperspectieven

Het onderwerp Tijd heeft een speciale status in het speciaal onderwijs. Het behoort samen met 
het onderwerp Geld tot het domein van het zogenoemde werkelijkheidsrekenen. 
De zelfredzaamheid van de leerlingen in hun eigen leefwereld staat daarin centraal. 
De typen opgaven, die in de elf blokken van de groeitabel staan, weerspiegelen de begrippen, 
kennis, procedures en vaardigheden die leerlingen van de reguliere en speciale scholen van de 
basisscholen tussen jaargroep 3 en jaargroep 8 zoal ontwikkelen en leren gebruiken. Deze leer-
inhouden kenmerken dan de zelfredzaamheid met betrekking tot het onderwerp Tijd.
In deze context specificeren we hier het actuele niveau van de 25% minst en meest gevorderde 
sbo-leerlingen met behulp van aanvullende opgaven die referentieleerlingen uit de reguliere 
basisscholen hebben gemaakt. We vergelijken vervolgens het feitelijke niveau van de leerlingen 
met de verwachtingen van de auteurs van de gebruikte rekenmethodes en met de tussendoelen 
van de Tal-groep en geven ten slotte aan wat deze leerlingen op korte termijn kunnen leren, op 
basis van wat ze nu al weten en kunnen.

Basisschoolleerlingen ontwikkelen en reconstrueren tegenwoordig op school tijdsmaten en 
meet- en rekenprocedures aan de hand van levensechte problemen. Ze leren klokkijken, een jaar 
systematisch in te delen en een kalender in verschillende omstandigheden en condities te 
raadplegen. 
In de regel neemt de leergang een eerste wending in de middenbouw bij de introductie van 
digitale tijden en van allerlei tijdstabellen die een beroep doen op het begrip van deze notatie 
(openingstijden van een winkel, tv-gidsen, spoorboekjes en dergelijke). 
Een tweede wending vindt in de bovenbouw plaats bij de behandeling van snelheid en andere 
samengestelde grootheden, zoals het verbruik van water bij het douchen. In die periode krijgt 
het berekenen ook meer nadruk, ingebed in probleemsituaties van alledag, bijvoorbeeld het 
instellen van de magnetron, gegeven de kooktijd.

•		 Ontwikkelingsperspectieven	van	de	25%	minst	gevorderde	leerlingen

Het Tal-team heeft twee tussendoelen voor eind jaargroep 4 geformuleerd:
–   De leerlingen kennen de elementaire tijdsindelingen en patronen en kunnen die in 

alledaagse situaties functioneel gebruiken. 
–  Ze kunnen ook klokkijken in uren, halve uren en kwartieren.

Tussendoelen jaargroep 3 en 4

(Bron: Heuvel-Panhuizen, M. van den & Buijs, K. (red.) 2003. Jonge leerlingen leren meten en 
meetkunde; onderbouw basisschool)

Tijd
De ontwikkeling van de vaardigheid bij het onderwerp 
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 Vaardigheid van de 13-jarige SBO-leerlingen
 
 Goede  Matige
 beheersing beheersing

P90 Blok 1 - 8 Blok 9 en 10
P75 Blok 1 - 6 (gedeeltelijk) Blok 6 (gedeeltelijk) - 8
P50 Blok 1 - 5 Blok 6 en deels 7
P25 Blok 1 - 3 Blok 4 - 5 
P10 Blok 1 en gedeeltelijk 2 Blok 2 en gedeeltelijk 3

11 Complexere toepassingen rond het gebruik van de kalender 
 om afspraken te maken en van de dienstregeling (trein, bus en pont) 
 die een beroep doen op het gecombineerde gebruik van analoge
 én digitale tijdaanduidingen. 

10 Rekentoepassingen: het loon voor 45 minuten arbeid uitrekenen,
 uitgaande van het loon per uur (voorbeeldopgave 15); aantal
 tennisballen dat nodig is om 5 of 10 minuten te oefenen, als de
 ballenmachine iedere 20 seconden één bal werpt; snelheid per
 uur, als iemand één kilometer in zoveel minuten fietst. 

9 Weten dat een jaar vier kwartalen heeft en deze kennis in de 
 context van abonnementen kunnen gebruiken.
 Complexere toepassingen rond afspraken en tijdsduur van 
 openingstijden die een beroep doen op structureren en vlot of 
 handig rekenen (voorbeeldopgave 14).

8 Toepassingen die een beroep doen op het gebruik van de kennis
 dat een uur 60 minuten telt en delen via opvermenigvuldigen
 (voorbeeldopgave 13).

7 Uitrekenen hoe lang een TV-uitzending zal duren aan de hand
 van de aanwijzingen van de TV-gids (voorbeeldopgave 12).
 Complexe toepassingen met de kalender (voorbeeldopgave 11).
 Herleiden: 3½ uur is zoveel minuten 
 Tijdstippen als vijf voor half zeven op een digitaal horloge 
 herkennen (voorbeelopgave 10). Tijdsduur vaststellen: bijvoorbeeld 
 tussen twee tijdstippen als half negen en kwart over 9.

6 Afgelegde afstand bepalen op basis van een snelheidaanduiding
 als 3 km in 10 minuten. 
 Tijdsduren uitrekenen aan de hand van digitalen tijdstippen:
 daglicht tussen 06:00 uur en 20:00 uur en in de trein tussen 
 6:45 uur en 7:08 uur. 
 Klok lezen: drie voor zeven of 6:57 (voorbeeldopgave 9). 

5 Uitrekenen hoe laat een vertraagde trein zal vertrekken
 (voorbeeldopgave 8).
 Datum bepalen: ‘een week eerder’ (voorbeeldopgave 7).

4 Datum bepalen: ‘morgen’ (voorbeeldopgave 6) en ‘precies over
 een week’. Zich realiseren dat december vóór januari komt.

3 Tijdsduur tussen actuele tijd en aanvangstijd bepalen,
 bijvoorbeeld: het is nu half vijf en de film begint om 5 uur
 Digitale tijden als 8:10 op een ge
 (voorbeeldopgave 5).
 Tijdstip van vertrek bepalen via zelf aflezen: het is nu zoveel uur
 (volle uren) en je bent al zoveel uur (volle uren) onderweg. 
 Bepalen hoeveel maandagen (dinsdagen, woensdagen etc.) een
 bepaalde maand heeft aan de hand van een afgebeeld
 trimester. 

2 Weten dat een jaar 12 maanden telt en deze kennis in een
 simpele toepassingssituatie gebruiken als het zelf maken van
 een kalender (voorbeeldopgave 4). 
 Het begrip vandaag en overmorgen kunnen gebruiken
 (voorbeeldopgave 3).

1 Dag van een datum bepalen, gebruikmakend van een
 kalenderblad met afkortingen als in voorbeeldopgave 2.
 Tijdsduur in context bepalen, bijvoorbeeld slapen tussen 7 uur 
 en 12 uur.
 Klok aflezen: halve uren en kwart voor (voorbeeldopgave 1).

woon horloge herkennen

75 90502510

Onvoldoende beheersing

Matige beheersing

Goede beheersing

75 90502510

BO-6 SBO-12 jaar

 Tussendoelen

Meten 5 De leerlingen verdiepen hun inzicht in de grootheden lengte, inhoud en gewicht en breiden dit uit naar 

algemeen   oppervlakte, tijd en incidenteel naar enkele andere grootheden (snelheid en dichtheid).

Tijd  10  De leerlingen maken kennis met tijdsindelingen en patronen als dag, ochtend, middag, avond, nacht, 

   week, maand en jaar en verbinden deze met gebeurtenissen en activiteiten uit hun eigen leven. 

   Ze kunnen klokkijken in uren, halve uren en kwartieren. 
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Alle type opgaven van de eerste vier blokken liggen in het vaardigheidsbereik van de 12-jarige 
sbo-leerlingen op percentiel 25. Blok 1 en 2 weerspiegelen wat ze weten en kunnen, blok 3 en 4 
wat ze op korte termijn vlot en met verstand van zaken kunnen leren doen:
–   Wat klokkijken betreft, kunnen ze uren, halve uren en kwartieren analoog aflezen, maar nog 

lang niet tijdsaanduidingen als drie voor zeven (verfijnd aflezen in blok 6). Ze kunnen ook 
digitale tijdsaanduidingen als 8:10 uur al enigszins correct met de corresponderende analoge 
weergave verbinden (voorbeeld 5 van blok 3).

–   Leerlingen op percentiel 25 kennen daarnaast de afkortingen van de dagen van de week en 
kunnen de begrippen vandaag, morgen en overmorgen met deze dagen verbinden (blok 1 en 
2). Ze kunnen echter nog niet foutloos, op basis van de gegevens van een dagkalender 
(bijvoorbeeld maandag 9 januari) de datum van de volgende dag (‘morgen’) voluit 
uitschrijven (voorbeeldopgave 6 in blok 4). 

Op basis van deze gegevens schatten we in dat driekwart van de groep 12-jarige sbo-leerlingen 
het tussendoel van eind jaargroep 4 realiseert en dat minstens 10% van de leerlingen basale 
kennis en vaardigheden mist om zich te redden in elementaire probleemsituaties waarin tijds-
aspecten een rol spelen.

•		 Ontwikkelingsperspectieven	van	de	25%	meest	gevorderde	leerlingen

Voorbeeldopgave 8 (blok 5) markeert de grens tussen wat de 12-jarige sbo-leerling op 
percentiel 75 met betrekking tot het onderwerp Tijd begrijpt en succesvol gebruikt, en de 
inzichten en vaardigheden die hij in de komende onderwijsperiode kan (moet) verwerven. 
De plaats van deze opgave op de schaal geeft tevens goed aan hoe sterk de meest gevorderde 
sbo-leerlingen achterlopen in vergelijking met leeftijdsgenoten aan het einde van jaargroep 8.
De groeitabel laat zien dat de 12-jarige sbo-leerlingen, die het niveau van de percentiel 
75-leerling hebben bereikt, de typen opgaven van blok 1 tot en met 5 goed beheersen en dat ze 
toe zijn aan de opgaven van blok 6. De staven laten ook zien dat ze op een vergelijkbaar niveau 
functioneren als de percentiel 25-leerlingen uit de reguliere basisscholen aan het einde van 
jaargroep 6. Dat dit ontwikkelingsniveau tevens het niveau is van de percentiel 10-leerlingen 
aan het eind van jaargroep 7 geeft aan hoe groot de achterstand is na acht jaar onderwijs. 
Het repertoire van kennis en vaardigheden van deze leerlingen ziet er, globaal genomen, als 
volgt uit:

4  Datum bepalen: ‘morgen’ (voorbeeldopgave 6) en ‘precies over een week’. Zich realiseren dat december vóór januari komt.

3  Tijdsduur tussen actuele tijd en aanvangstijd bepalen, bijvoorbeeld: het is nu half vijf en de film begint om 5 uur.

 Digitale tijden als 8:10 op een gewone horloge herkennen (voorbeeldopgave 5).

  Tijdstip van vertrek bepalen via zelf aflezen: het is nu zoveel uur (volle uren) en je bent al zoveel uur (volle uren) onderweg. 

  Bepalen hoeveel maandagen (dinsdagen, woensdagen etc.) een bepaalde maand heeft aan de hand van een afgebeeld trimester.

2  Weten dat een jaar 12 maanden telt en deze kennis in een simpele toepassingssituatie gebruiken als het zelf maken van een kalender 

 (voorbeeldopgave 4). 

 Het begrip vandaag en overmorgen kunnen gebruiken (voorbeeldopgave 3).

1  Dag van een datum bepalen, gebruikmakend van een kalenderblad met afkortingen als in voorbeeldopgave 2.

 Tijdsduur in context bepalen, bijvoorbeeld slapen tussen 7 uur en 12 uur.

 Klok aflezen: halve uren en kwart voor (voorbeeldopgave 1).

Gerealiseerde aspecten van de geformuleerde tussendoelen voor jaargroep 4
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Percentiel 75-leerlingen kunnen:
–   de meest voorkomende begrippen en uitdrukkingen (dagen van de week, maand, morgen, 

overmorgen, over een week etc.) in alledaagse contexten met en zonder kalender gebruiken;
–   een willekeurige datum met kalender vaststellen en opschrijven;
–  klokkijken in uren, halve uren, kwartieren en tien voor en over hele uren;
–  digitale tijden als 8:10 op een gewoon horloge herkennen.

In hun zone van de naaste ontwikkeling liggen, wat de korte termijn betreft, de kennisinhouden 
en vaardigheden die de percentiel 90-leerling al heeft verworven en met inzicht gebruikt en, op 
langere termijn, de leerinhouden die leerlingen van dit niveau al matig beheersen:
Korte termijn (blok 6 en 7):
–  verfijnd analoog klokkijken (voorbeeldopgave 9);
–   aflezen en rekenen met digitale tijden in combinatie met analoog klokkijken;
–   uitrekenen hoe lang een tv-uitzending zal duren aan de hand van de aanwijzingen van de  

tv-gids (voorbeeldopgave 12);
–  herleiden: 3V uur is zoveel minuten. 
Langere termijn:
–   toepassingen die een beroep doen op het gebruik van de kennis dat een uur 60 minuten telt 

en delen via op-vermenigvuldigen (voorbeeldopgave 13);
–   complexere toepassingen rond afspraken en openingstijden en tijdsduur, die een beroep 

doen op structureren en vlot of handig rekenen (voorbeeldopgave 14);
–   gebruikmaken van de kennis dat een jaar vier kwartalen heeft om zich bijvoorbeeld op een 

tijdschrift te abonneren.

Ook wat het onderwerp Geld betreft, opereert de groep 13-jarige sbo-leerlingen op een niveau dat 
ruim 20 schaalpunten hoger ligt dan dat van hun jongere schoolgenoten. Een extra jaar onderwijs 
biedt leerlingen dus de mogelijkheid om hun vaardigheidsniveau op te krikken. De achterstand in 
vergelijking tot leerlingen uit jaargroep 7 (8) blijft echter groot. De percentiel 90-leerling heeft 
namelijk slechts het niveau van de gemiddelde leerling eind jaargroep 7 bereikt, terwijl de 
percentiel 10-leerling op hetzelfde niveau opereert als de percentiel 10-leerling eind jaargroep 5.
Het ontwikkelingsperspectief van de gemiddelde leerling is verfijnder klokkijken en de 
elementaire omgang met analoge en digitale tijdsaanduidingen in de gebruikelijke contexten 
van het leven van alledag.

Concluderend	kunnen	we	vaststellen	dat	minstens	de	helft	van	de	sbo-leerlingen	essentiële	
kennis en vaardigheden mist om vlot en met inzicht om te gaan met de tijdsaspecten van 
gebeurtenissen en eigen activiteiten in de contexten van alledag. De groep 10% minst 
gevorderde leerlingen kan zich in veel situaties niet zelf redden, bijvoorbeeld om een tv-gids te 
raadplegen of vertrektijden van treinen te interpreteren. De 10% meest gevorderde leerlingen 
lopen ver vooruit ten opzichte van deze groep. Deze leerlingen hebben echter slechts het niveau 
bereikt van de percentiel 25-leerling aan het einde van jaargroep 8.

7.3 Geld

Inhoud

De vaardigheid die we met het onderwerp Geld onderzoeken, vinden we terug in kerndoel 17:
•		 De	leerlingen	kunnen	in	alledaagse	situaties	met	geld	rekenen.

We willen enerzijds weten of de leerlingen ons geldsysteem voldoende overzien om de meest 
voorkomende geldhandelingen slagvaardig en correct te kunnen uitvoeren. Anderzijds willen 
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we weten of ze deze inzichten en vaardigheden ook in uiteenlopende rekensituaties in het leven 
van alledag kunnen toepassen, al of niet in relatie met andere grootheden (afstand, tijd, 
onkosten en dergelijke) en andere rekenonderwerpen (kommagetallen, hoofdrekenen en 
verhoudingen). De toets bestaat dan ook uit opgaven die tot twee elkaar aanvullende clusters 
behoren, te weten: geldsysteem en geldhandelingen enerzijds en toepassingsgericht rekenen 
(koopmansrekenen) anderzijds. Om recht te kunnen doen aan de meest gevorderde oudere 
leerlingen, hebben we in dit tweede cluster vraagstukken met samengestelde grootheden, 
wisselkoers en kommagetallen opgenomen die een beroep doen op respectievelijk 
verhoudingsdenken en rekenen met positiewaarden.

Leerinhouden van het onderwerp Geld

Geld heeft een speciale status in het speciaal onderwijs. Het behoort, samen met het onderwerp 
Tijd, tot het domein van het zogenoemde werkelijkheidsrekenen, dat gericht is op de 
zelfredzaamheid van de leerlingen in hun eigen leefwereld.
Tussen de vorige peiling in de voormalige LOM- en MLK-scholen en deze eerste peiling in het sbo 
is de euro ingevoerd. We hebben daarom, binnen de oorspronkelijke toetscategorieën, de 
(getallen van) sommige typen opgaven aangepast om te kunnen meten of leerlingen nieuwe 
geldrelaties, die in het oude geldsysteem niet bestonden, kennen en hebben leren gebruiken: 
–  je kunt 5 munten van 20 cent voor één euromunt inwisselen en 
–   de analoge relaties: 5 munten van € 2,- voor één briefje van € 10,- en 5 briefje van € 20,- voor 

één briefje van € 100,-.

Wat de leerlingen kunnen

We hebben de vaardigheid van de leerlingen geschat op basis van de resultaten van de sbo-
leerlingen op ruim 45 opgaven. Ook zijn antwoorden verwerkt van leerlingen uit jaargroep 4 tot 
en met 8 van de reguliere basisschool die hebben deelgenomen aan de peilingsonderzoeken 
voor	medio	en	einde	basisonderwijs	en	aan	proefonderzoek	voor	het	Cito-leerlingvolgsysteem	
Rekenen-wiskunde. Deze opgaven, waaronder de 14 voorbeeldopgaven die hierna zijn 
opgenomen, vormen samen de schaal Geld.

Leerinhouden   Voorbeeldopgaven

Geldsysteem

•	 Alle	bekende	munten	en	bankbiljetten	van	ons	geldsysteem.	 •	 Opgaven	5,	9	en	15

•	 Wisselhandelingen.		

Geldhandelingen

•	 Het	te	betalen	totaal	bedrag	bepalen	(of	de	totale	waarde	van	wat	je	hebt).	 •	 Opgaven	2	en	3

•	 De	grootte	van	bedragen	vergelijken.	 •	 Opgave	15

•	 Gepast	betalen	en	handig	betalen	om	het	teruggeven	te	vergemakkelijken.	 •	 Opgave	11

•	 Bepalen	wat	je	voor	een	bepaald	bedrag	kunt	kopen.	 •	 Opgaven	8	en	10

•	 Bepalen	hoeveel	je	terugkrijgt,	overhoudt	of	juist	tekort	komt.	 •	 Opgaven	5,	6,	7,	13	en	17

Toepassingsgericht rekenen (koopmansrekenen)

•	 	Handig	en	flexibel	rekenen,	gebruikmakend	van	de	orde	van	grootte	van	de	bedragen,		 •	 Opgaven	12,	14,	16,	18

 ronde getallen die in de buurt liggen en beschikbare getallenrelaties als 2 x 25 = 50 en   en 19

 4 x 250 = 1.000 (al of niet in verbinding met andere onderwerpen, met name 

 kommagetallen, hoofdrekenen en verhoudingen).
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Het vaardigheidsniveau van 12-jarige sbo-leerlingen laat zich het best vergelijken met dat van 
leerlingen medio jaargroep 5 van de basisschool. De differentiatie in ontwikkelingsniveaus komt 
overeen met de verschillen die bij Meten en Tijd zijn geobserveerd.

•  De gemiddelde leerling beheerst de eerste zes voorbeeldopgaven goed, de opgaven 7 en 8 
matig en de overige voorbeeldopgaven onvoldoende. 

•  Kinderen die op of boven het niveau van de percentiel 90-leerling opereren, lijken qua 
vaardigheid	op	leerlingen	rondom	het	gemiddelde	eind	jaargroep	7	(niveau	B	en	C).	
Deze leerlingen beheersen de eerste negen voorbeeldopgaven van de schaal goed en 
voorbeeld  opgaven 10, 11 en 12 al matig.

•	 Kinderen die op of onder het niveau de percentiel 10-leerling opereren zijn, evenals als bij 
Meten en Tijd, niet verdergekomen dan leerlingen die eind jaargroep 4 op niveau D rekenen. 
Dergelijke leerlingen kunnen opgaven als voorbeeld 1 en 2 correct oplossen en komen niet 
verder dan een matige beheersing van voorbeeldopgave 3 en 4.

De 13-jarige sbo-leerlingen opereren bij Geld evenals bij Meten en Tijd op een vaardigheids-
niveau dat ruim 20 schaalpunten hoger ligt dan dat van hun jongere schoolgenoten. Dit betekent 
dat leerlingen die een extra jaar onderwijs doen hun vaardigheidsniveau kunnen opkrikken. 
Deze 13-jarige leerlingen lijken qua vaardigheid op de gemiddelde leerling uit de reguliere 
scholen eind jaargroep 5 basisonderwijs. De spreiding van de vaardigheid aan weerzijden van de 
gemiddelde leerling is echter in de sbo-groep groter dan in jaargroep 5.
De gemiddelde leerling beheerst de eerste zeven voorbeeldopgaven (blok 1-5) goed en 
voorbeeldopgave 8 (blok 6) matig, terwijl de één jaar jongere gemiddelde leerling slechts 
toekomt aan een goede beheersing van de eerste vijf voorbeeldopgaven (blok 1 tot en met 4).

Voorbeeldopgaven Meten: Geld 1 – 14

1 

 Jacco heeft dit geld gekregen voor zijn verjaardag.

 Hoeveel euro heeft hij gekregen?

                                euro

2 Yasmine koopt een bakje aardbeien voor 80 eurocent. 

 Ze betaalt de 80 eurocent met 3 verschillende munten. 

 Welke? 

 Zet een kruisje bij deze munten.

 

3 

 Renske wisselt dit briefje in voor munten van één euro.

 Hoeveel munten krijgt ze?

                                munten

4 

 Joris betaalt met munten van 50 eurocent.

 Hoeveel munten moet hij geven?

                                munten

Vervolg op pagina 186.
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Geld
De vaardigheidsschaal bij het onderwerp 
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5 Vader pint € 50,-. Hij krijgt 3 briefjes uit de automaat. 

 Welke?

                                euro

                                euro

                                euro

6 

 Vader heeft alleen munten van 20 eurocent.

 Hoeveel van deze munten heeft hij nodig?

                                munten

7 Jacob heeft 10 briefjes van 20 euro.

 Hij wil deze wisselen voor briefjes van 100 euro.

 Hoeveel briefjes van 100 euro krijgt hij?

                                briefjes van 100 euro

8 

 Moeder koopt 500 gram pruimen. 

 Zij betaalt met een munt van 2 euro. 

 Zij krijgt 3 munten terug.

 Welke? Zet kruisjes bij deze munten.

 

9 

 Hoeveel eurocent is dit samen waard?

                                eurocent

10 

  Thomas koopt de auto van zijn buurman. Hij geeft 

9 briefjes van 500 euro. De rest betaalt hij met 

briefjes van 20 euro.

 Hoeveel briefjes van 20 euro geeft hij dan?

                                briefjes

11 Marloes heeft

 40 munten van 1 eurocent en 

 40 munten van 2 eurocent en

 40 munten van 5 eurocent.

 Hoeveel euro is dat in totaal?

 €                                

12 

 Daniël heeft van alle Spaanse munten één munt.

 Hoeveel eurocent is dat samen?

                                eurocent
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Ontwikkelingsperspectieven

Er zijn geen tussendoelen voor het onderwerp Geld geformuleerd. Het programma van de 
gebruikte methoden fungeert daarom, samen met de aanwijzingen van het kerndoel, als 
referentie voor de beoordeling van het bereikte ontwikkelingsniveau en het inschatten van de 
perspectieven.

Voorbeeldopgave 8 (blok 6) markeert, evenals voorbeeldopgave 8 bij het onderwerp Tijd, de 
grens tussen wat de 12-jarige sbo leerling op percentiel 75 op dit gebied begrijpt en succesvol 
gebruikt en de inzichten en vaardigheden die hij in de komende onderwijsperiode kan (moet) 
verwerven. De plaats van deze opgave op de schaal geeft tevens goed aan hoe sterk de meest 
gevorderde sbo-leerlingen achterlopen in vergelijking met leeftijdsgenoten aan het einde van 
jaargroep 6.
De groeitabel laat namelijk zien dat de 12-jarige sbo-leerlingen die het niveau van de percentiel 
75-leerling hebben bereikt de typen opgaven van blok 1 tot en met 6 goed beheersen en dat ze 
toe zijn aan de opgaven van blok 7, waaronder voorbeeldopgave 9. De staven laten ook zien dat 
deze leerlingen op vergelijkbaar niveau opereren als leerlingen die eind jaargroep 6, volgens de 
LOVS-normering,	in	groep	C	zijn	ingedeeld	en	die	te	vergelijken	zijn	met	leerlingen	die,	volgens	
dezelfde normering, aan het einde van jaargroep 8 tot de percentiel 10-leerling behoren.

Het repertoire van kennis en vaardigheden van deze leerlingen ziet er, globaal genomen, als 
volgt uit:
Percentiel 75-leerlingen kunnen:
–  gepast betalen;
–  een aantal ‘kleine’ briefjes voor één of meer ‘grotere’ briefjes inwisselen;
–  het totaal van uitgaven in euro uitrekenen (type 5 x 120 ct);
–  naar eigen inzicht of voorkeur teruggeven;
–   munten en briefjes op een elementair niveau handig gebruiken opdat de winkelbediende zo 

weinig mogelijk munten en briefjes teruggeeft.

In hun zone van de naaste ontwikkeling liggen, wat de korte termijn betreft, de kennisinhouden 
en vaardigheden die de percentiel 90-leerling al heeft verworven en met inzicht gebruikt en, op 
langere termijn, de leerinhouden die leerlingen van dit niveau al matig beheersen:

13 

 In de spaarpijp zitten alleen munten van 20 eurocent.

 In totaal zijn de munten 80 euro waard.

  Hoeveel munten van 20 eurocent zitten dan in de 

spaarpijp?

                                munten

14 

  De winkelier wisselt één briefje van 20 euro in voor 

rollen munten van 20 eurocent. 

 Hoeveel rollen van 50 munten krijgt hij?

 

                                rollen
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 Vaardigheid van de 13-jarige SBO-leerlingen
 
 Goede  Matige
 beheersing beheersing

P90 Blok 1 - 9 Blok 10 en 11
P75 Blok 1 - 6 Blok 7 en 8
P50 Blok 1 - 5 Blok 6
P25 Blok 1 - 3 Blok 4 en 5 
P10 Blok 1 - 2 Blok 3

12 Toepassingsproblemen die een beroep doen op handig 
 vermenigvuldigen, gebruikmakend van bekende producten, 
 de nulregel en/of verhoudingen (voorbeeldopgave 14).

11 Inwisselen met vreemde valuta: wat is de waarde van 3600 rand, 
 als 6 rand evenveel waard is als één euro. Complexere 
 toepassingen: voorbeeldopgave 13; uitrekenen van de totale 
 waarde van een opgesomde verzameling briefjes en munten; 
 bedragen als € 12,60 met munten van 50 ct samenstellen. 

10 Totale waarde uitrekenen: alle munten door elkaar 
 (voorbeeldopgave 12). Met zo weinig mogelijk munten teruggeven, 
 bijvoorbeeld als iemand € 7,98 met een briefje van € 10 betaalt. 
 Handig betalen en teruggeven: je betaalt €  66 met één briefje 
 

9 Samenstellen: bedragen als € 4700 onder bepaalde voorwaarden 
 bepalen als in voorbeeldopgave 10 en bedragen als 10000 euro 
 met briefjes van € 500.
 Totale waarde uitrekenen: complexe gevallen van het type zoveel
 briefjes van € 50 plus zoveel briefjes van € 10 plus zoveel munten 
 

8 Inwisselen: tientallen munten van 2 euro voor briefjes van € 10.
 Totale uitgaven in context uitrekenen: type 10 x 80 cent + 10 x 10 cent.

7 Samenstellen: € 3,60 met munten van 20 cent . Aangeven wat de 
 totale waarde van een bedrag is dat met één briefje van vijf euro 
 en diverse munten is samengesteld (voorbeeldopgave 9). 
 Inwisselen: één munt van één euro op verschillende manieren 
 voor zoveel munten van 20 cent en zoveel munten van 10 cent.

6 Teruggeven onder condities: je betaalt een bedrag in euro én 
 eurocent < € 2 met één munt van 2 euro en krijgt 2 (3) munten 
 terug (voorbeeldopgave 8); idem met bedragen < € 30 die met 
 30 euro worden betaald. Teruggeven naar eigen inzicht of 
 

5 Inwisselen: 10 briefjes van 20 euro voor briefjes van € 100
 (voorbeeldopgave 7). Gepast betalen: bedragen als 75 eurocent 
 op verschillende manieren met munten van 5 cent, 10 cent en 20 cent.

4 Vergelijken: één euro munten en drie munten van 20 eurocent. 
 Teruggeven: hoeveel munten van 50 eurocent, als je iets dat 2 euro 
 kost met een briefje van 5 euro betaalt. Gepast betalen: € 435 
 met zo weinig mogelijk briefjes; één euro met munten van 
 20 eurocent (voorbeeldopgave 6). Inwisselen: je pint € 50 en er 
 komen drie briefjes uit de automaat (voorbeeldopgave 5).

3 Teruggeven: je betaalt € 26 met één briefje van € 10 en één van 
 € 20; je betaalt 80 eurocent met één euro en krijgt één munt 
 terug. Kosten in euro uitrekenen: 4 objecten á 50 cent per stuk 
 en, andersom: hoeveel munten van 50 cent om iets dat drie euro 
 

2 Bedragen als 80 eurocent onder bepaalde condities gepast 
 betalen, bijvoorbeeld met drie verschillende munten zoals in 
 voorbeeldopgave 2.
 De waarde van het afgebeeld kleingeld (munten van 5, 10, 20 en 
 50 cent) vergelijken met de waarde van de afgebeelde euromunt 
 

1 Aangeven dat 5 munten van 2 euro en 10 munten van 1 euro voor 
 één briefje van 20 euro kunnen worden gewisseld.

van 100 en één euromunt en je krijgt drie briefjes terug; 
welke? 
Complexere gevallen waarbij de kassier alleen één bepaalde 
munt kan teruggeven.

van 2 euro plus zoveel munten van 20 eurocent en zoals in 
voorbeeldopgave 11. Inwisselen: grotere bedragen als € 60 
voor munten van 50 cent. 

voorkeur: kruis de munten aan die je terugkrijgt, als je een 
bedrag < € 5 met een briefje van 5 euro betaalt.
Totale uitgave in euro uitrekenen: type 5 x 120 cent.

kost te betalen (voorbeeldopgave 4). Inwisselen: een briefje 
van 20 euro voor … euromunten (voorbeeldopgave 3) en vier 
munten van 50 cent voor één munt van … 

van een vierde kind. De totale waarde van afgebeelde briefjes 
en euromunten in euro aangeven, gebruikmakend van de tafel 
van 1, 2 en 10 en de relatie tussen het briefje van 5 en het 
briefje van 10 euro (voorbeeldopgave 1).

75 90502510

Onvoldoende beheersing

Matige beheersing

Goede beheersing

75 90502510

BO-6 SBO-12 jaar
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Korte termijn: blok 6 en 7
–  samenstellen: van bedragen onder de 10 euro met munten van 10, 20 en 50 cent;
–   aangeven van de totale waarde van een bedrag dat uit één briefje van 5 euro en diverse 

munten is samengesteld (voorbeeldopgave 9);
–   inwisselen: één munt van één euro op verschillende manieren voor zoveel munten van 

20 cent en zoveel munten van 10 cent.

Langere termijn: blok 9 en 10
–  de totale waarde van een willekeurig gelegd bedrag vlot bepalen;
–   munten en briefjes onder alle voorkomende condities handig gebruik opdat de winkel-

bediende zo weinig mogelijk munten en briefjes teruggeeft;
–   samenstellen van grote bedragen tot 100000 met verschillende briefjes onder verschillende 

condities.

De groep 10% meest gevorderde leerlingen is op langere termijn aan drie uitdagingen toe:
–  het uitrekenen van de totale waarde van een willekeurige verzameling briefjes en munten;
–  de omgang met vreemde valuta (voorbeeld 13 blok 11);
–   het oplossen van toepassingsproblemen die een beroep doen op handig vermenigvuldigen, 

gebruikmakend van bekende producten, de nulregel en/of verhoudingen.

Ook wat het onderwerp Geld betreft, opereert de groep 13-jarige sbo-leerlingen op een niveau 
dat ruim 20 schaalpunten hoger ligt dan dat van hun jongere schoolgenoten. Een extra jaar 
onderwijs biedt leerlingen dus de mogelijkheid om hun vaardigheidsniveau op te krikken. 
De achterstand in vergelijking tot leerlingen uit jaargroep 7 (8) blijft echter groot. De percentiel 
90 leerling heeft namelijk slechts het niveau van de gemiddelde leerling eind jaargroep 7 bereikt, 
terwijl de percentiel 10-leerling op hetzelfde niveau opereert als de percentiel 10-leerling eind 
jaargroep 5. Het ontwikkelingsperspectief van de gemiddelde leerling komt overeen met die van 
zijn 12-jarige schoolgenoot op percentiel 25 (blok 6 (7)). 

Concluderend	kunnen	we	vaststellen	dat	minstens	de	helft	van	de	sbo-leerlingen	essentiële	
kennis en vaardigheden mist om vlot en met inzicht met geld(problemen) om te gaan. De groep 
10% minst gevorderde leerling kan zich in veel situaties niet zelf redden, bijvoorbeeld om iets 
passend te betalen, één euromunt voor kleinere munten in te wisselen en te controleren of de 
winkelbediende het geld correct teruggeeft. De 10% meest gevorderde leerlingen lopen ver 
vooruit ten opzichte van deze groep. Deze leerlingen hebben echter slechts het niveau bereikt 
van de percentiel 25-leerling aan het einde van jaargroep 8.

7.4 Conclusie: Meten

Afgezien van de uitzonderlijke resultaten van de 10% tot 15% meest gevordere leerlingen, 
baren de eindprestaties van de 12- en 13-jarige leerlingen van de speciale scholen voor basis-
onderwijs in het domein van Meten veel zorg. De gemiddelde leerling komt op 12-jarige leeftijd 
namelijk niet verder dan het niveau van de percentiel 25-leerling eind jaargroep 6, terwijl 
leerlingen die tot de groep 10% minst vaardige leerlingen behoren onder het niveau van de 
percentiel 25-leerling eind jaar jaargroep 4 handelen.

De stand van zaken met betrekking tot Meten, Tijd en Geld is op vier punten zorgwekkend te 
noemen:
–  de zelfredzaamheid van de leerlingen;
–  wat voorwaardelijk is voor het vervolgonderwijs en het toekomstige beroepsleven;
–  de implicaties voor het didactisch handelen van de leraar;
–  het verrichte maatwerk.
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 Vaardigheid van de 13-jarige SBO-leerlingen
 
 Goede  Matige
 beheersing beheersing

P90 Blok 1 - 9 Blok 10 en 11
P75 Blok 1 - 6 Blok 7 en 8
P50 Blok 1 - 5 Blok 6
P25 Blok 1 - 3 Blok 4 en 5 
P10 Blok 1 - 2 Blok 3

12 Toepassingsproblemen die een beroep doen op handig 
 vermenigvuldigen, gebruikmakend van bekende producten, 
 de nulregel en/of verhoudingen (voorbeeldopgave 14).

11 Inwisselen met vreemde valuta: wat is de waarde van 3600 rand, 
 als 6 rand evenveel waard is als één euro. Complexere 
 toepassingen: voorbeeldopgave 13; uitrekenen van de totale 
 waarde van een opgesomde verzameling briefjes en munten; 
 bedragen als € 12,60 met munten van 50 ct samenstellen. 

10 Totale waarde uitrekenen: alle munten door elkaar 
 (voorbeeldopgave 12). Met zo weinig mogelijk munten teruggeven, 
 bijvoorbeeld als iemand € 7,98 met een briefje van € 10 betaalt. 
 Handig betalen en teruggeven: je betaalt €  66 met één briefje 
 

9 Samenstellen: bedragen als € 4700 onder bepaalde voorwaarden 
 bepalen als in voorbeeldopgave 10 en bedragen als 10000 euro 
 met briefjes van € 500.
 Totale waarde uitrekenen: complexe gevallen van het type zoveel
 briefjes van € 50 plus zoveel briefjes van € 10 plus zoveel munten 
 

8 Inwisselen: tientallen munten van 2 euro voor briefjes van € 10.
 Totale uitgaven in context uitrekenen: type 10 x 80 cent + 10 x 10 cent.

7 Samenstellen: € 3,60 met munten van 20 cent . Aangeven wat de 
 totale waarde van een bedrag is dat met één briefje van vijf euro 
 en diverse munten is samengesteld (voorbeeldopgave 9). 
 Inwisselen: één munt van één euro op verschillende manieren 
 voor zoveel munten van 20 cent en zoveel munten van 10 cent.

6 Teruggeven onder condities: je betaalt een bedrag in euro én 
 eurocent < € 2 met één munt van 2 euro en krijgt 2 (3) munten 
 terug (voorbeeldopgave 8); idem met bedragen < € 30 die met 
 30 euro worden betaald. Teruggeven naar eigen inzicht of 
 

5 Inwisselen: 10 briefjes van 20 euro voor briefjes van € 100
 (voorbeeldopgave 7). Gepast betalen: bedragen als 75 eurocent 
 op verschillende manieren met munten van 5 cent, 10 cent en 20 cent.

4 Vergelijken: één euro munten en drie munten van 20 eurocent. 
 Teruggeven: hoeveel munten van 50 eurocent, als je iets dat 2 euro 
 kost met een briefje van 5 euro betaalt. Gepast betalen: € 435 
 met zo weinig mogelijk briefjes; één euro met munten van 
 20 eurocent (voorbeeldopgave 6). Inwisselen: je pint € 50 en er 
 komen drie briefjes uit de automaat (voorbeeldopgave 5).

3 Teruggeven: je betaalt € 26 met één briefje van € 10 en één van 
 € 20; je betaalt 80 eurocent met één euro en krijgt één munt 
 terug. Kosten in euro uitrekenen: 4 objecten á 50 cent per stuk 
 en, andersom: hoeveel munten van 50 cent om iets dat drie euro 
 

2 Bedragen als 80 eurocent onder bepaalde condities gepast 
 betalen, bijvoorbeeld met drie verschillende munten zoals in 
 voorbeeldopgave 2.
 De waarde van het afgebeeld kleingeld (munten van 5, 10, 20 en 
 50 cent) vergelijken met de waarde van de afgebeelde euromunt 
 

1 Aangeven dat 5 munten van 2 euro en 10 munten van 1 euro voor 
 één briefje van 20 euro kunnen worden gewisseld.

van 100 en één euromunt en je krijgt drie briefjes terug; 
welke? 
Complexere gevallen waarbij de kassier alleen één bepaalde 
munt kan teruggeven.

van 2 euro plus zoveel munten van 20 eurocent en zoals in 
voorbeeldopgave 11. Inwisselen: grotere bedragen als € 60 
voor munten van 50 cent. 

voorkeur: kruis de munten aan die je terugkrijgt, als je een 
bedrag < € 5 met een briefje van 5 euro betaalt.
Totale uitgave in euro uitrekenen: type 5 x 120 cent.

kost te betalen (voorbeeldopgave 4). Inwisselen: een briefje 
van 20 euro voor … euromunten (voorbeeldopgave 3) en vier 
munten van 50 cent voor één munt van … 

van een vierde kind. De totale waarde van afgebeelde briefjes 
en euromunten in euro aangeven, gebruikmakend van de tafel 
van 1, 2 en 10 en de relatie tussen het briefje van 5 en het 
briefje van 10 euro (voorbeeldopgave 1).
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Zelfredzaamheid
We gaven het bij de inhoudsbeschrijving van de opgavenverzameling aan: Tijd en Geld hebben, 
per traditie, een extra waarde voor leerlingen die speciale aandacht behoeven, omdat leraren 
ervoor moeten zorgen dat deze leerlingen zich in het sociale leven, zo veel mogelijk zelf kunnen 
redden. De geobserveerde resultaten doen vermoeden dat deze doelstelling geen hoge prioriteit 
heeft en/of dat leraren structurele problemen ondervinden om leerlingen in dit domein zinvol, 
efficiënt en met succes uit te dagen, te instrueren en te begeleiden. 
Het actuele niveau van zelfredzaamheid is zo laag, dat scholen op zeer korte termijn structurele 
maatregelen moeten nemen om ernstige tot zeer ernstige problemen voor minstens 50% van 
de sbo-leerlingen te voorkomen. 

Voorwaardelijke kennis en vaardigheden voor het vervolgonderwijs
Het gros van de sbo-leerlingen zal zich in het vervolgonderwijs voorbereiden op een beroep in 
een sector waar ze regelmatig met meten, tijd en geld te maken krijgen. Het is dan van het 
grootste belang dat ze aan het einde van de basisschool een basis hebben gelegd waarop ze in 
het vervolgonderwijs voort kunnen bouwen. Te veel leerlingen beschikken echter niet over de 
begrippen, maten, relaties, technieken en rekenprocedures die deze basis vormen en zijn in die 
zin onvoldoende op hun toekomstig onderwijs voorbereid.

Didactisch handelen
Het leven van alledag is de natuurlijke context om deze begrippen, maten, relaties, technieken 
en rekenprocedures te ontwikkelen en leren gebruiken. Deze contexten en activiteiten krijgen 
een extra-waarde omdat leerlingen al ‘metend’ de verbinding leggen met kwesties die hen in 
het domein van de getallen en de bewerkingen bezighouden. Meten met tegels en blokjes 
(1, 2, 3, etc.) lokt handig tellen uit (4, 8, 12, etc.), wat leerlingen op het idee brengt om met rijen 
en lagen te rekenen (4 rijen of lagen van 4 is 16). 
Op een vergelijkbare manier zet het gebruik van munten en briefjes in dagelijkse contexten 
leerlingen op het spoor van getalrelaties die ook bij het gewone rekenwerk, buiten het meten, 
goed van pas komen. We doelen onder andere op de de relaties: 
–  5 x 2 = 10, 5 x 20 = 100 (100 = 5 x 20) en 5 x 200 = 1000;
–  2 x 50 ct = 100 ct is 1 euro, 2 x € 50,- = € 100,- en 2 x € 500,- = € 1000,-;
–  10 x 10 ct = 100 ct is 1 euro, 10 x € 10,- = € 100,- en 10 x € 100,- = € 1000,-;
–  5 x 2 ct = 10 ct, 5 x 20 ct = 100 ct is 1 euro, 5 x € 20,- = € 100,- en 5 x € 200,- = € 1000,-;
–  de inverse relaties: 5 x 20 = 100 en 100 : 5 = 20 (en 100 : 20 = 5);
–  relaties als: 10 is 1/10 van 100, 50 is V van 100 en 20 is 1/5 van 100 en
–  vergelijkbare relaties tussen de getallen van het tijdsysteem:
  1 uur is evenveel als 2 x 30 min en 4 x 15 min → 15 is W van 60; 30 is V van 60;
  1 x 60 = 2 x 30 = 4 x 15;
   60 : 2 = 30 want 2 x 30 = 60 en 60 : 4 = 15 want 4 x 15 = 60.

Dat sbo-leerlingen zo achterlopen doet vermoeden dat hun leraren in de regel de nadruk op de 
getallen en de bewerkingen leggen en bovendien eerder geneigd zijn meten als een zelfstandig 
onderwerp te behandelen dan het via dwarsverbindingen met de dagelijkse rekenactiviteiten te 
integeren. Leerlingen worden dan waarschijnlijk dubbel benadeeld: ze krijgen minder 
meetonderwijs en profiteren minder van de steun die meten voor de reconstructie en 
organisatie van de getallen en leren rekenen kan geven. 

Maatwerk
Dit alles roept de vraag op of de sbo-scholen niet geholpen moeten worden om vast te stellen 
wie wat kan/moet leren, met welke typen activiteiten, taken en opdrachten en op welke termijn. 
De huidige stand van zaken nodigt in die zin uit om diagnosticeren en plannen als aangrijpings-
punten te nemen om leer- en onderwijscondities zowel bij rekenen als bij meten te verbeteren.
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7.5 Rekenen plus

Inhoud

Dit onderwerp hebben we Rekenen plus genoemd om aan te geven dat deze opgaven een 
beroep doen op het gebruik van de ‘extra stof’ die alleen wordt aangeboden aan die leerlingen 
die vooruitlopen ten opzichte van hun schoolgenoten (sbo 6+-leerlingen).
De vaardigheid die we met het onderwerp Rekenen plus onderzoeken, integreert zeven kerndoelen 
uit twee onderscheiden clusters: verhoudingen en procenten enerzijds (cluster D) en breuken en 
decimale breuken anderzijds.

Verhoudingen en procenten
• De leerlingen kunnen verhoudingen vergelijken (kerndoel 9).
• De leerlingen kunnen eenvoudige verhoudingsproblemen oplossen (kerndoel 10).
•  De leerlingen kennen het begrip ‘procent’ en kunnen in eenvoudige situaties praktische 

procentberekeningen uitvoeren (kerndoel 11).
•  De leerlingen begrijpen het verband tussen verhoudingen, breuken en decimale breuken 

(kerndoel 12).

Breuken en decimale breuken
•  De leerlingen weten dat aan een breuk en een decimale breuk op verschillende manieren 

betekenis kan worden gegeven (kerndoel 13).
•  De leerlingen kunnen breuken en decimale breuken op een getallenlijn plaatsen en breuken in 

decimale breuken omzetten, ook met een rekenmachine (kerndoel 14).
•		De	leerlingen	kunnen	in	eenvoudige	toepassingssituaties,	met	gebruikmaking	van	modellen	

eenvoudige breuken en decimale breuken vergelijken, optellen, aftrekken, delen en 
vermenigvuldigen (kerndoel 15). 

De gebruikte opgavenverzameling integreert alle aspecten van breuken, verhoudingen en 
procenten waar de zeven kerndoelen naar verwijzen op basis van drie samengestelde clusters 
opgaven:
•  opgaven die zichtbaar maken in hoeverre de leerling vertrouwd is geraakt met de 

verschillende betekenissen en structuren van verhoudingen en breuken:
 –  één op de tien; driekwart; 50%;
 –   V als de helft van een fles en X als drie van de vier delen van een pizza en V als één op de 

twee.
•  opgaven die zichtbaar maken in hoeverre de leerling vertrouwd is met de samenhang binnen 

en tussen het systeem van breuken, verhoudingen en procentenbreuken. Het gaat daarbij 
onder andere om:

 –  het positioneren van breuken op een getallenlijn;
 –  het vergelijken en herleiden van breuken op basis van inzicht in hun structuur;
 –  het vergelijken van verhoudingen in contextsituaties (c.q. procenten);
 –  het omzetten van verhoudingen in procenten en andersom;
 –  het omzetten van een verhouding (c.q. percentage) in een breuk en andersom.
•  opgaven die meer gericht zijn op vlot en/of handig rekenen in eenvoudige en complexere 

contexten uit het leven van alledag:
 –  het vaststellen van een verhouding of percentage;
 –  het uitrekenen van een onbekende maat, korting, rente, etc.;
 –  het maken van mengsels en aanpassen van een recept
 –  enzovoort.
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Aspecten Leerinhouden Voorbeeldopgaven

Betekenis	en	 Verhoudingen	als	 •	 opgave	2

verschijningsvormen	 •	 in	verhoudingstaal:	één	op	de	tien	Nederlanders	...	en	het	aantal	fietsers	is	twee	keer	zo	groot

bij het beschrijven  als het aantal automobilisten;

van	handelingen	en	 •	 in	breukentaal:	driekwart	van	de	klas	is	jonger	13	jaar;

fenomenen	 •	 	met	procenten:	35%	van	de	inwoners	is	voor	de	uitbreiding	van	de	parkeerplaats.	 •	 opgaven	4	en	7

    Verhoudingen tussen en binnen andere grootheden: 

	 	 	 •	 	snelheid	en	groei,	prijs	per	...;	dichtheid;	vergroten/verkleinen	in	de	context	van	recepten,		 •	 opgaven	5	en	11

    braadtijden en mengverhoudingen.

   Procenten als

	 	 	 •	 deel-geheel	bij	(grote)	aantallen	en	grootheden:	30%	van	het	salaris	gaat	op	aan	eten;

	 	 	 •	 deel	van	een	hoeveelheid	of	grootheid:	30%	van	de	leerlingen	zijn	lid	van	een	sportvereniging;	 •	 opgave	6

	 	 	 •	 verhouding:	5%	fruit	als	5	gram	fruit	in	een	pot	van	100	gram.

 

   Breuken als

	 	 	 •	 deel-geheel	bij	(grote)	aantallen	en	grootheden:	X	als	3	van	de	4	delen	van	...		 •	 opgave	6

	 	 	 •	 deel	van	een	hoeveelheid	of	grootheid:	X	van	als	driekwart	van	de	inwoners	van	...	of	van	een	 •	 opgave	7

    pak suiker;

	 	 	 •	 verhouding:	X deel van de Nederlanders als 3 van de 4 Nederlanders of 3 staat tot 4;

	 	 	 •	 verdeling:	X als uitkomst van 3 : 4, bijvoorbeeld 3 stokbroden met z’n vieren; 

	 	 	 •	 maat:	V liter, X	meter.	 •	 opgave	10

Relaties en samenhang Breuken

	 	 	 •	 positioneren	op	een	getallenlijn;	

	 	 	 •	 aan	elkaar	relateren	op	basis	van	opgebouwde	relatienetten;	 •	 opgave	10

	 	 	 •	 vereenvoudigen/compliceren	en	herleiden;	 •	 opgave	10

	 	 	 •	 omzetten	in	kommagetallen.

   Verhoudingen

	 	 	 •	 	genereren	van	gelijkwaardige	verhoudingen,	gebruikmakend	van	getalstructuren	en		 •	 opgaven	1	en	5

    (herhaald) verdubbelen/halveren en zoveel keer erbij doen of eraf halen;

	 	 	 •	 vergelijken;

	 	 	 •	 herleiden;

	 	 	 •	 omzetten	in	procenten.

   Procenten

	 	 	 •	 relaties	tussen	procenten;

	 	 	 •	 vergelijken;

	 	 	 •	 omzetten	in	verhoudingen	of	breuken.	 •	 opgave	7

   Samenhang: equivalente relaties tussen breuken, verhoudingen en procenten:

	 	 	 •	 X	is	evenveel	als	3	op	4	of	75%;	 •	 opgave	7

	 	 	 •	 1/10	is	evenveel	als	1	op	10	of	10%.

Leerinhouden van breuken, verhoudingen en procenten: Rekenen plus
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Zoals gezegd in de domeinbeschrijving (hoofdstuk 1), is het in het verleden niet gelukt om de 
vaardigheid van ‘speciale’ leerlingen in dit domein van verhoudingen en gebroken getallen te 
schatten en te vergelijken met die van de bovenbouwleerlingen van de reguliere basisscholen 
(Kraemer et al. 1996; Kraemer et al., 2000). Te weinig LOM-leerlingen hadden destijds met 
verhoudingen en breuken leren rekenen. De verschillen in vaardigheid met hun leeftijdsgenoten 
van jaargroep 6, 7 en 8 waren bovendien te groot om een gemeenschappelijke schaal te kunnen 
construeren. 

In onze peiling van 2006 is de opgavenverzameling alleen aan de 12-jarige en oudere sbo-
leerlingen voorgelegd die volgens hun leraar op het niveau van jaargroep 6 of 7(8) rekenden – 
de zogenoemde groep sbo 6+-leerlingen. Deze verzameling omvat ook opgaven die gebruikt zijn 
voor de peilingsonderzoeken voor medio en einde basisonderwijs en voor het proef onderzoek in 
de	bovenbouw	van	het	basisonderwijs	ten	behoeve	van	het	Cito-leerling	volgsysteem	Rekenen-
wiskunde. Het is gelukt om een schaal te maken op basis van de goede en foutieve antwoorden 
van sbo- en bao-leerlingen op 30 gemeenschappelijke opgaven die samen de schaal Rekenen 
plus vormen. 

Wat leerlingen kunnen

Het opvallendste resultaat van de peiling is het enorme verschil in het vaardigheidsbereik van 
de 12-jarige sbo 6+-leerlingen en dat van hun één jaar oudere schoolgenoten. Het verschil in 
vaardigheid tussen de gemiddelde leerlingen van beide groepen bedraagt ruim 55 schaalpunten.

 

Aspecten Leerinhouden Voorbeeldopgaven

Redeneren en rekenen Verhoudingen (met behulp van een verhoudingstrook of verhoudingstabel): toepassingen rond 

(m.b.v.	modellen)	 •	 het	aanpassen	van	recepten;	 •	 opgaven	5	en	11

	 	 	 •	 het	maken	van	mengsels;	

	 	 	 •	 het	vergelijken	van	prijzen;	 •	 opgave	2

	 	 	 •	 vergroten/verkleinen.	 •	 opgave	9

   Procenten (met behulp van een cirkeldiagram): toepassingen rond 

	 	 	 •	 BTW,	korting,	stijging,	daling,	toename,	prijsverlaging;	 •	 opgave	10

	 	 	 •	 rente;

	 	 	 •	 winst	en	verlies.

   Breuken 

	 	 	 •	 informeel	optel-	en	aftreksituaties;	 •	 opgave	10

	 	 	 •	 informeel	delen:	type	hoe	vaak	past	W	l	in	zoveel	liter?	 •	 opgave	8

	 	 	 	Complexere	toepassingen	die	een	beroep	doen	op	de	relatie	tussen	(decimale)	breuken,		 •	 opgave	9

   verhoudingen en procenten.

Leerinhouden van breuken, verhoudingen en procenten: Rekenen plus (vervolg)
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Verschil in vaardigheid bij het onderwerp Rekenen plus tussen de 12-jarige en de oudere  
sbo*-leerlingen

De verschillen met de oudste leerlingen uit de reguliere basisscholen liegen er ook niet om. 
De vaardigheid van de gemiddelde bao-leerling neemt tussen eind jaargroep 5 en eind jaargroep 8 
fors toe:
–  van 121 (E5) naar 158 (E6);
–  van 158 (E6) naar 221 (E7);
–  van 221 (E7) naar 250 (E8).

De vaardigheid van de groep 12-jarige sbo*-leerlingen komt overeen met die van leerlingen 
eind jaargroep 5. De vaardigheid van de groep 10% minst gevorderde leerlingen van deze groep 
wijkt echter zodanig af van die van de overige leerlingen dat deze groep onder het nul-niveau 
van de schaal rekent.

•		De gemiddelde 12-jarige sbo 6+-leerling heeft een vaardigheid die te vergelijken is met die van 
de gemiddelde leerling aan het einde van jaargroep 5 (LOVS-normering). Hij beheerst de eerste 
twee voorbeeldopgaven goed, opgave 3 en 4 matig en alle overige opgaven onvoldoende.

•  De sbo 6+-leerling op percentiel 90 doet niet onder voor de percentiel 75-leerling eind 
jaargroep 6. Hij beheerst de eerste vijf voorbeeldopgaven goed en heeft al bijna een kans van 
één op twee om een opgave als voorbeeld 6 correct op te lossen. 

•  De groep 10% minst vaardige sbo 6+-leerlingen heeft in dit gebied hetzelfde ontwikkelings-
niveau bereikt als de 10% minst vaardige leerlingen aan het einde van jaargroep 5. 
Deze leerlingen kunnen opgaven als voorbeeld 1 correct oplossen en kunnen al enigszins een 
paar verhoudingsgetallen genereren op basis van een gegeven verhouding in een context als 
die van voorbeeldopgave 2. 

Het verschil met de groep 13-jarige sbo 6+-leerlingen is, zoals gezegd, op elk referentieniveau 
erg groot. Deze groep leerlingen rekent iets boven het niveau van de leerlingen aan het einde 
van jaargroep 6. 
•  De gemiddelde 13-jarige sbo 6+-leerling rekent op het niveau van leerlingen die eind 

jaargroep 6 tussen de gemiddelde leerling en de percentiel 75-leerling uitkomt (niveau B van 
de LOVS-normering E6). Zijn vaardigheid komt overeen met die van de 12-jarige school-
genoten op percentiel 90. Leerlingen die dit niveau hebben bereikt, kunnen de eerste vier 
voorbeeld opgaven correct oplossen en voorbeeldopgave 5 matig. 

•  De 13-jarige sbo 6+-leerling op percentiel 90 rekent 15 schaalpunten boven het niveau van de 
percentiel 90-leerling eind jaargroep 6 (237 # 222). De leerling beheerst de eerste zes 
voorbeeld opgaven goed en opgaven 7, 8 en 9 matig.

•  De 10% minst vaardige leerlingen (op of onder percentiel 10) lijkt qua vaardigheid op de groep 
10% minst gevorderde leerlingen eind jaargroep 5. Deze leerlingen zijn niet verder gekomen 
dan een goede beheersing van voorbeeldopgave 1 en 2 en een matige beheersing van opgave 3.

Leeftijdsgroep Aantal Effect Gemiddelde Std. Afwijking P10 P25 P75 P90

sbo*-12&< 222 0,00 115,01 50,10 -64 81 149 179

sbo*-13&> 232 0,66 172,43 50,10 108 139 206 237
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Voorbeeldopgaven Rekenen plus 1 – 11

1 

 Maurice moet 80 kranten bezorgen. 

 Om 8 uur heeft hij precies de helft bezorgd.

 Hoeveel kranten moet Maurice dan nog bezorgen?

                                kranten

2 

 René wil 8 bekers chocolademelk maken.

  Hoeveel schepjes chocoladepoeder moet hij dan 

nemen?

                               schepjes

3 

 Welke munt is één tiende deel van één euro?

 Munt                               

4 

 Wat moet bij JA staan?

                               %

5 

 Moeder maakt macaroni voor 2 personen. 

 Hoeveel gram macaroni heeft ze nodig?

                                gram

6 

  Welk deel van deze snoepjes heeft een aardbeien-

smaak?

 A  1––12

 B 1–4

 C 1–3

 D 1–2

 E 2––3

7 In Aldam woont 34% van de mensen in fl ats.

 Dat is ongeveer  1–..  deel van de bevolking.

8 

  Lilian heeft 3 liter soep gemaakt. Ze doet de soep in de 

diepvries. Ze vult bakjes van  1–4  liter.

 Hoeveel van die bakjes kan ze in totaal vullen?

                               bakjes

Vervolg op pagina 199.
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Rekenen plus
De vaardigheidsschaal bij het onderwerp 

© Cito
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Rekenen plus
De vaardigheidsschaal bij het onderwerp 

© Cito
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Rekenen plus: breuken, procenten en verhoudingen
De ontwikkeling van de vaardigheid bij het onderwerp 

© Cito

 Vaardigheid van de 13-jarige SBO-6+ leerlingen
 
 Goede  Matige
 beheersing beheersing

P90 Blok 1 - 9 (10) Blok 9 (10)
P75 Blok 1 - 6 (7) Blok 7 - 9
P50 Blok 1 - 6 (7) Blok 7
P25 Blok 1 - 3 Blok 4 en 5 
P10 Blok 1 - 2 Blok 3 (4)

11 Verhoudingen. Recepten aanpassen, redenerend met
 breuken: type ¾ liter melk voor 4 personen, hoeveel liter voor 
  8 personen? 

10 Breuken. Optellen in context, informeel gelijknamig makend, 
 op basis van de relatie tussen de inhoud van bekende
 verpakkingen, zoals in voorbeeldopgave 10.
 
 Procenten. Complexere berekeningen met grote getallen: type
 12,5% van 12000. Een korting uitrekenen: type 15% van € 800.
 
 

9 Relaties. Het deel van een aantal mensen in procenten 
 uitdrukken en het betreffende aantal mensen uitrekenen: 
 type ¼ van 400 als 25% van 400 is 100 mensen.

8 Breuken. Berekenen hoeveel ¾ van bijvoorbeeld 160 liter is.

 

7 Verhoudingen. Type 5 halen, 4 betalen, bijvoorbeeld 30 wafels.

6 Breuken. Het kwart deel van een lengte uitrekenen, 
 bijvoorbeeld ¼ van 280 cm.

5 Procenten. Prijs van een kledingstuk uitrekenen op basis van de
 normale prijs en gegeven korting: type 50% van € 80.

4 Procenten. De onbekende uitkomst van een enquête 
 uitrekenen op basis van de twee bekende uitkomsten die in 
 percentages zijn uitgedrukt en met een cirkeldiagram zijn 
 gevisualiseerd, zoals in voorbeeldopgave 4.
 Breuken. Aangeven welk stuk van vier afgebeelde stukken kaas
 ongeveer een ½ kilo weegt, via het aflezen van het gewicht in
 gram dat op het etiket staat.
 

3 Breuken. Decimale breuken gebruiken om de relatie tussen     
 euromunten en één euro weer te geven (voorbeeldopgave 3).

2 Breuken. Inhouden van een aantal liter met pakjes van ¼ liter 
 of ½ liter samenstellen. 
 

1 Breuken. Prijs van één ¼ deel van een taart bepalen, gegeven
 de prijs van de hele taart en een ½ taart daarvan.

Verhoudingen. De ontbrekende afmeting van een vergrote foto 
bepalen, gegeven de lente en breedte van de normale foto en
de lengte van de vergroting: type 12 cm lang en 8 cm breed en
de vergroting wordt 96 cm lang. De ontbrekende afmeting van
een raam uitrekenen op basis van de maten van een tekening
op schaal: bijvoorbeeld 4 cm hoog en 6 cm breed op papier en
180 cm breed in werkelijkheid.

Verhoudingen. Elementair gebruik van vaste verhoudingen die
een beroep doen op simpele bewerkingen, zoals: hoeveel kosten
40 repen, als je 2 euro per pak van 5 betaalt en: hoeveel
sinaasappels krijg je voor € 10,-, als je 6 sinaasappels voor € 2,50 krijgt.

 Verhoudingen. De helft van 80 nemen in een toepassingssituatie,
 zoals bij voorbeeldopgave 1.
 De helft van 80 nemen in een toepassingssituatie, zoals bij
 voorbeeldopgave 1.

 Verhoudingen. Redeneren op basis van dubbel zoveel / half
 zoveel: hoeveel bossen van 16 bloemen kun je met 10 bossen
 van 8 bloemen maken?

 Breuken. Het deel van een hoeveelheid met een breuk beschrijven, 
 zoals in voorbeeldopgave 6: type 5 van de 15.

 Relaties. 35% met de dichtstbijzijnde breuk associëren, zoals in
 voorbeeldopgave 7. Een verhouding omzetten in procenten,
 al dan niet via de associatie met ½, ¼, ¾: type 1 op de 2 fietsen,
 1 op de 4 kinderen, 3 op 4 buschauffeurs.

 Breuken. Complexere berekeningen als ²⁄³  deel van € 180.
 Berekenen hoe vaak ¼ liter in 3 liter past (voorbeeldopgave 8). 

 Verhoudingen. Recepten met eenvoudige getalrelaties
 aanpassen, zoals in voorbeeldopgave 5. Probleemsituaties met
 complexere relaties en bewerkingen: type hoeveel betaal je voor
 4 pakken als 5 pakken 15 euro kosten?

Verhoudingen. Vanuit het gegeven voor 2 kopjes koffie heb je 
1 schep nodig en zo nodig gebruikmakend van de afgebeelde 
koppen, bepalen hoeveel scheppen je voor 8 kopjes nodig hebt 
(voorbeeldopgave 2).

75 90502510

Onvoldoende beheersing

Matige beheersing

Goede beheersing

75 90502510

BO-6 SBO-6+  12 jaar
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Ontwikkelingsperspectieven

Voor zover dat mogelijk is, zoomen we hier in op het actuele vaardigheidsniveau en de 
leerperspectieven van de groep 25% minst gevorderde en meest gevorderde sbo-leerlingen die 
(enigszins) met (gestandaardiseerde) verhoudingen en gebroken getallen hebben leren rekenen. 
De typen opgaven van de groeitabel, die in oplopende volgorde van moeilijkheidsgraad zijn 
geordend, weerspiegelen de geobserveerde trend in de ontwikkeling van de leerlingen in dit 
domein. We zetten deze trend af tegen de verwachtingen van de kerndoelen en de ‘kern van 
breuken, verhoudingen en procenten’ die het Tal-team (2006) in haar tussendoelen heeft 
aangeduid.

Deze beschreven kern van breuken, verhoudingen en procenten bestaat uit vijf componenten:
–  inzicht in betekenis en samenhang;
–  getalrelaties;
–  redeneren;
–  rekenen met de zakrekenmachine;
–  routinematig optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Van de leerlingen wordt verwacht dat ze zich realiseren dat het bij breuken, verhoudingen, 
procenten en kommagetallen steeds gaat om meet- of verhoudingsgetallen en dat ze inzicht 
verschaffen in de samenhang én de verschillen tussen breuken, procenten, kommagetallen en 
verhoudingen.
Het inzicht in de samenhang neemt haar beslag in de kennis van de getalrelaties binnen en 
tussen de deelgebieden en in het inzetten van deze relaties voor fl exibel en globaal rekenen.
Leerlingen moeten operaties met breuken, kommagetallen en procenten ‘beredenerend’ 
kunnen uitvoeren en met verhoudingen kunnen redeneren.
In het verlengde van beredenerend rekenen, ligt handig en fl exibel rekenen met de 
zakrekenmachine.

9  Harm laat een foto van 15 cm lang en 10 cm breed 

vergroten. 

 Vul in.

  De vergroting wordt 90 cm lang en                                cm 

breed.

10 

 Hoeveel liter slagroom is dit in totaal?

                                liter

11 

  Hoeveel liter melk heb je nodig als je voor 8 personen 

custardvla maakt?

                                liter melk

Rekenen plus: breuken, procenten en verhoudingen
De ontwikkeling van de vaardigheid bij het onderwerp 
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 Vaardigheid van de 13-jarige SBO-6+ leerlingen
 
 Goede  Matige
 beheersing beheersing

P90 Blok 1 - 9 (10) Blok 9 (10)
P75 Blok 1 - 6 (7) Blok 7 - 9
P50 Blok 1 - 6 (7) Blok 7
P25 Blok 1 - 3 Blok 4 en 5 
P10 Blok 1 - 2 Blok 3 (4)

11 Verhoudingen. Recepten aanpassen, redenerend met
 breuken: type ¾ liter melk voor 4 personen, hoeveel liter voor 
  8 personen? 

10 Breuken. Optellen in context, informeel gelijknamig makend, 
 op basis van de relatie tussen de inhoud van bekende
 verpakkingen, zoals in voorbeeldopgave 10.
 
 Procenten. Complexere berekeningen met grote getallen: type
 12,5% van 12000. Een korting uitrekenen: type 15% van € 800.
 
 

9 Relaties. Het deel van een aantal mensen in procenten 
 uitdrukken en het betreffende aantal mensen uitrekenen: 
 type ¼ van 400 als 25% van 400 is 100 mensen.

8 Breuken. Berekenen hoeveel ¾ van bijvoorbeeld 160 liter is.

 

7 Verhoudingen. Type 5 halen, 4 betalen, bijvoorbeeld 30 wafels.

6 Breuken. Het kwart deel van een lengte uitrekenen, 
 bijvoorbeeld ¼ van 280 cm.

5 Procenten. Prijs van een kledingstuk uitrekenen op basis van de
 normale prijs en gegeven korting: type 50% van € 80.

4 Procenten. De onbekende uitkomst van een enquête 
 uitrekenen op basis van de twee bekende uitkomsten die in 
 percentages zijn uitgedrukt en met een cirkeldiagram zijn 
 gevisualiseerd, zoals in voorbeeldopgave 4.
 Breuken. Aangeven welk stuk van vier afgebeelde stukken kaas
 ongeveer een ½ kilo weegt, via het aflezen van het gewicht in
 gram dat op het etiket staat.
 

3 Breuken. Decimale breuken gebruiken om de relatie tussen     
 euromunten en één euro weer te geven (voorbeeldopgave 3).

2 Breuken. Inhouden van een aantal liter met pakjes van ¼ liter 
 of ½ liter samenstellen. 
 

1 Breuken. Prijs van één ¼ deel van een taart bepalen, gegeven
 de prijs van de hele taart en een ½ taart daarvan.

Verhoudingen. De ontbrekende afmeting van een vergrote foto 
bepalen, gegeven de lente en breedte van de normale foto en
de lengte van de vergroting: type 12 cm lang en 8 cm breed en
de vergroting wordt 96 cm lang. De ontbrekende afmeting van
een raam uitrekenen op basis van de maten van een tekening
op schaal: bijvoorbeeld 4 cm hoog en 6 cm breed op papier en
180 cm breed in werkelijkheid.

Verhoudingen. Elementair gebruik van vaste verhoudingen die
een beroep doen op simpele bewerkingen, zoals: hoeveel kosten
40 repen, als je 2 euro per pak van 5 betaalt en: hoeveel
sinaasappels krijg je voor € 10,-, als je 6 sinaasappels voor € 2,50 krijgt.

 Verhoudingen. De helft van 80 nemen in een toepassingssituatie,
 zoals bij voorbeeldopgave 1.
 De helft van 80 nemen in een toepassingssituatie, zoals bij
 voorbeeldopgave 1.

 Verhoudingen. Redeneren op basis van dubbel zoveel / half
 zoveel: hoeveel bossen van 16 bloemen kun je met 10 bossen
 van 8 bloemen maken?

 Breuken. Het deel van een hoeveelheid met een breuk beschrijven, 
 zoals in voorbeeldopgave 6: type 5 van de 15.

 Relaties. 35% met de dichtstbijzijnde breuk associëren, zoals in
 voorbeeldopgave 7. Een verhouding omzetten in procenten,
 al dan niet via de associatie met ½, ¼, ¾: type 1 op de 2 fietsen,
 1 op de 4 kinderen, 3 op 4 buschauffeurs.

 Breuken. Complexere berekeningen als ²⁄³  deel van € 180.
 Berekenen hoe vaak ¼ liter in 3 liter past (voorbeeldopgave 8). 

 Verhoudingen. Recepten met eenvoudige getalrelaties
 aanpassen, zoals in voorbeeldopgave 5. Probleemsituaties met
 complexere relaties en bewerkingen: type hoeveel betaal je voor
 4 pakken als 5 pakken 15 euro kosten?

Verhoudingen. Vanuit het gegeven voor 2 kopjes koffie heb je 
1 schep nodig en zo nodig gebruikmakend van de afgebeelde 
koppen, bepalen hoeveel scheppen je voor 8 kopjes nodig hebt 
(voorbeeldopgave 2).
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Het beheersen van procedures is geen communaal doel. Het stemt bovendien overeen met de 
doelen van het rekenen met de zakrekenmachine. Routinematig optellen en aftrekken neemt de 
vorm aan van rekenen met een passende kleinere breuk (ondermaat) of gelijknamig maken. 
Bij vermenigvuldigen en delen ligt ten slotte het accent op het benutten van eigenschappen en 
relaties, zoals het scheiden van tellers en noemers, het omzetten van een deling met gemengde 
getallen, het rekenen binnen een verhoudingstabel, etc.

Kern van breuken, verhoudingen, procenten en kommagetallen 

Keuze/Uitgangspunten

•	 Vakinhoudelijk	gezien	zou	het	onderwijs	meer	moeten	worden	gericht	op	de	ontwikkeling	van	inzicht	en	minder	op	het	oefenen	van	vaardigheden.

•	 Wat	de	organisatie	betreft,	wordt	er	gepleit	voor	meer	ruimte	voor	open	discussies	over	fundamentele	wiskundige	kwesties	met	betrekking	tot	

 (de relaties tussen) breuken, verhoudingen, procenten en kommagetallen

•	 Wat	de	differentiatie	betreft:	iedere	leerling	ontwikkelt	op	de	basisschool	een	elementair	begrip	van	breuken,	procenten,	kommagetallen	en	

 verhoudingen. Een aantal leerlingen zal echter alleen in contextsituaties leren rekenen. Iedereen moet, desondanks, zoveel mogelijk worden 

 gestimuleerd om ook op meer formeel niveau te denken en te redeneren.

Kern van breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen

Betekenis en •	 Inzicht in de samenhang tussen breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen

samenhang De leerling is zich bewust van de verwantschap tussen breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen en begrijpt de relaties 

  tussen de verschillende beschrijvingsvormen (eind jaargroep 7).

	 	 •	 Breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen als meet- en verhoudingsgetallen

  De leerling weet dat het bij breuken, verhoudingen, kommagetallen en procenten in contextopgaven steeds gaat om meet- of 

  verhoudingsgetallen en blijft zich realiseren wat de eenheid is waar breuk, verhouding, kommagetal of percentage aan refereren.

  Dit betekent ook dat de leerling breuken, kommagetallen en procenten primair associeert met deel-geheel-relaties en niet zozeer 

  met procedures als: X is in vier stukjes delen en drie stukjes nemen of 5% is delen door 100 en vermenigvuldigen met 5 

  (medio jaargroep 7).

	 	 •	 Procenten als een standaardisering via ‘honderdsten’ of ‘op de honderd’

  De leerling beseft dat beschrijvingen met procenten een alternatief vormen voor beschrijvingen met breuken of verhoudingen en 

  doorziet de voor- en nadelen van deze gestandaardiseerde beschrijving (eind jaargroep 7). 

	 	 •	 Verhoudingen als verhoudingsgewijs en absoluut redeneren

  De leerling realiseert zich dat je getallen of grootheden in contextsituaties verhoudingsgewijs dan wel absoluut kunt vergelijken en

  kan beide benaderingswijzen ook zinvol gebruiken.

  De leerling is zich ervan bewust dat verhoudingsgewijs vergelijken soms ook wordt toegepast in situaties waar we slechts doen 

  alsof er sprake is van recht evenredigheid (eind jaargroep 7).

Getalrelaties •	 Getalrelaties kennen en benutten

  De leerling kan flexibel omgaan met eenvoudige getalrelaties tussen breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen 

  (binnen deelgebieden eind jaargroep 7; tussen deelgebieden eind jaargroep 8). 

	 	 •	 Getalrelaties inzetten voor globaal rekenen

    De leerling is in staat om de getallen in (context)opgaven op het gebied van breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen 

zo aan te passen dat met een eenvoudige berekening met ‘mooie getallen’ een globaal antwoord verkregen kan worden. 

    (Dit doel geldt voor alle leerjaren op een voor die leerjaren passend niveau – dat wil zeggen, passend bij de getalrelaties die de 

leerlingen op dat moment beheersen. In zijn volle omvang wordt dit doel uiteindelijk pas eind jaar jaargroep 8 bereikt).
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•	Niveau en perspectief van de 12-jarige sbo 6+-leerlingen

Een leerling op percentiel 25 beheerst de opgaven van de eerste twee blokken. Een dergelijke 
leerling die deze opgaven hardop denkend en rekenend oplost, maakt zichtbaar wat hij van 
gebroken getallen en verhoudingen weet en begrijpt en welke relaties en procedures hij, op een 
adequate manier, succesvol toepast. Deze opgaven doen een beroep op de volgende kern:

Bij blok 1
•  Het vaststellen/uitrekenen van de helft van een hoeveelheid: voorbeeldopgave 1 via:
 –  de helft van 80 is 40, want 40 + 40 = 80 (rekenfeit en equivalentie);
 –  de helft van 80 is 40, want 2 x 4 = 8 (analogie).
•  het benutten van de relatie tussen benoemde breuken om een simpel verhoudingsprobleem 

rond de prijs per eenheid op te lossen:
 –   twee halve taarten zijn samen evenveel als één taart; twee ‘kwartpunten’ zijn samen 

evenveel als een halve taart. Vier kwart taarten zijn dan samen evenveel als 1 hele taart.
 –   1 taart kost € 12; een V taart kost dan 12 : 2 = 6 → € 6;
 –   W taart is de helft van V taart. Het kost dan de helft van 6, dus € 3.

Kern van breuken, verhoudingen, procenten en kommagetallen (vervolg)

Keuze/Uitgangspunten

Redeneren •	 Beredeneren van operaties met breuken

    De leerling kan in eenvoudige situaties op beredeneerde wijze bewerkingen met breuken uitvoeren (eind jaargroep 8; einde jaar-

groep 7: (herhaald) optellen en aftrekken). 

	 	 	 •	 Beredeneren van operaties met procenten

    De leerling kan kennis en inzicht in de structuur en betekenis van procenten inzetten bij het berekenen van en het rekenen met 

percentages en maakt in voorkomende gevallen zonodig handig gebruik van de dubbele strook, getallenlijn of verhoudingstabel om 

de verhoudingsgetallen stapsgewijs aan te passen (eind jaargroep 8).

	 	 	 •	 Redeneren met verhoudingen

    De leerling kan bij een gegeven paar verhoudingsgetallen een reeks gelijkwaardige getallenparen construeren en kan door deze 

getallenparen beschreven verhouding ook uitdrukken in een breuk of een percentage. De leerling is bovendien vertrouwd met de 

strategieën die je kunt gebruiken om equivalente getallenparen te produceren. 

   •	 Multiplicatief redeneren

    De leerling weet hoe je contextgebonden beschrijvingen van multiplicatieve relaties in termen van breukenrelaties, kommagetallen 

en percentages kan omzetten in vermenigvuldigingen (einde jaargroep 8).

Zakrekenmachine Niet relevant in het kader van dit onderzoek.

 Procedures Het beheersen van procedures is geen doel dat voor alle leerlingen moet worden nagestreefd. Dit aspect is in die zin, in zijn totale 

 (differentieel) omvang, niet relevant voor dit onderzoek (zie keuzen en uitgangspunten hierboven en de PPON-inhouden van tabel 7.1).

 (Bron: Tal-team. Breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen) 



202 PPON

Bij blok 2
•  Evenredigheid als kerninzicht: in het geval van voorbeeldopgave 2: 2 schepjes voor 1 beker als 

de verhouding waarmee je een eindeloze reeks van getalparen kan maken die aangeven hoe je 
zoveel bekers chocomel met dezelfde concentratie chocoladepoeder kan maken:

 2 voor 1 → 4 voor 2→ 6 voor 3 → 8 voor 4, etc.

•  Gebruik van zoveel keer erbij en/of (herhaald) verdubbelen als rekenprocedure om dergelijke 
verhoudingen te genereren: 2 voor 1 → ? voor 8 via

 Schepjes    0         2          4         6         8        10       12      14      16
                 ----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----
 Bekers         0         1         2         3         4          5         6         7        8

Schepjes 2 4 6 8 10 12 14 16

Bekers 1 2 3 4 5 6 7 8

•  Breuk als meetgetal en gebruik van de relatie 2 x V = 1 in optelsituaties: zoveel pakjes van 
V liter melk voor zoveel liter melk: V + V = 1 → 1 + V = 1V → 1V + V = 2; etc.

We vermoeden dat percentiel 25-leerlingen meer en meer in de problemen zullen komen bij het 
aanpakken en uitrekenen van de typen opgaven van blok 4 en vooral 5 en 6, omdat deze opgaven 
een beroep doen op kennis, inzichten, relaties en procedures die ze nog niet hebben verworven. 
De leerinhouden die in deze opgaven zijn gecontextualiseerd liggen in die zin in de zone van de 
naaste ontwikkeling van de percentiel 25-leerlingen. Ze weerspiegelen de ontwikkelings-
perspectieven van deze leerlingen op een termijn van zes maanden tot anderhalf schooljaar. 
We zetten deze leerinhouden op een rijtje.

Korte termijn: blok 3 en 4:
•  Decimale breuken als meetgetal (voorbeeldopgave 3): 10 cent als de eenheid die tien keer in 

één euro past: 10 cent is evenveel als 1/10 euro.
•  Evenredigheidsproblemen met betrekking tot prijs per eenheid die een beroep doen op de 

verhouding 2 : 5 en strategieën als herhaald optellen, verdubbelen, gebruik van de factor 10 : 5 
repen voor 2 euro → 40 repen voor ? via:

 –  2 voor 5, 4 voor 10, 6 voor 15, etc.;
 –  2 voor 5, 4 voor 10, 8 voor 20, 16 voor 20.
•  Problemen van dit type met berekeningen op basis van een verhouding die een geheel getal 

met een kommagetal (geld) combineert, bijvoorbeeld 6 sinaasappels voor € 2,50. 
•  Breuk als meetgetal: associëren van gewichten die in gram zijn uitgedrukt met breuken, 

bijvoorbeeld 480 gram (maar ook 520 gram) is ongeveer een V kilo.

Langere termijn: blok 5 en 6
•  Vaststellen van een percentage om een deel van een hoeveelheid weer te geven 

(voorbeeldopgave 4) en gebruik van een percentage als korting: wat moet je betalen, als het 
normaal € 80,- kost en je krijgt 50% korting?

•  Evenredigheid in de context van recepten (voorbeeldopgave 5) en andere situaties, waarvan 
de verhouding en de vraag een beroep doen op verdubbelen/halveren en/of redeneren in 
termen van dubbel zoveel en half zoveel.

•  Gebruik van breuken als maat: W deel van 280 cm is ... cm.
Het geheel overziende moeten we concluderen dat ruim 20% van de meest gevorderde  
12-jarige sbo-leerlingen nog niet vertrouwd is met de meest elementaire kern van breuken, 
verhoudingen en procenten. Deze leerlingen hebben (ruim) twee schooljaren nodig om deze 
kern te verwerven. 

 Schepjes Bekers

 2 1

 4 2

 8 4

 16 8
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Leerlingen die tussen percentiel 25 en percentiel 50 rekenen, hebben wel een zekere basis 
gelegd, die hen in staat stelt om in de volgende onderwijsperiode (tussen 6 en 18 maanden) in 
contexten en formeel, inzichtelijk met de elementaire betekenissen van en relaties tussen 
breuken, verhoudingen en procenten om te gaan.

Het verschil tussen een leerling op percentiel 75 en een leerling op percentiel 25 is dat 
eerstgenoemde al redelijk vertrouwd is geraakt met de kern die zijn tegenpool nog moet 
verwerven. Een dergelijke leerling beheerst namelijk de typen opgaven van de eerste drie 
blokken goed en die van blok 4 tot en met 6 al matig.
Dit ontwikkelingsniveau komt vrijwel overeen met dat van de gemiddelde leerling van de 
reguliere scholen aan het einde van jaargroep 6, ware het niet dat deze gemiddelde leerling de 
opgave van blok 4 al beheerst. Deze gemiddelde leerling leert in de loop van jaargroep 7 de 
opgaven van blok 7 correct te schematiseren en op te lossen en verwerft ook leerinhouden die 
hem in staat stellen om de typen opgaven van blok 7 en 8 met een redelijke kans op succes 
(tussen 50% en 80%) correct uit te rekenen.
Op basis van deze referentie, schatten we in dat 12-jarige sbo 6+-leerlingen op percentiel 75 in 
de loop van de eerstvolgende 18 maanden (tot twee schooljaren) de leerinhouden die in de 
opgaven van blok 4 tot en met 7 zijn gecontextualiseerd kan verwerven en in contexten van het 
leven van alledag leren gebruiken. Het gaat om de volgende elementen van de kern van 
breuken, verhoudingen en procenten:

Korte termijn
•  De hierboven beschreven inhouden van blok 4 en 5.

Langere termijn
•  De hierboven beschreven inhouden van blok 6.
•  Blok 7:
 –  gebruik van breuken als verhouding: 4 van de 12 pakjes als 1/3 deel bij voorbeeldopgave 6;
 –  evenredigheid: situaties met complexere verhoudingen en van het type 5 halen, 4 betalen.

12-jarige sbo-Leerlingen op percentiel-90-niveau doen, zoals gezegd, niet onder voor de 
percentiel 75-leerlingen eind jaargroep 6. Deze leerlingen kunnen in de loop van het 
eerstvolgende schooljaar in principe de stof verwerven die nodig is om de opgaven van blok 7 
tot en met blok 9 correct op te lossen. In de periode daarna kunnen ze zinvol met de stof van 
blok 10 aan de slag. Het gaat om de volgende kern van breuken, verhoudingen en procenten:
Korte termijn: de hierboven beschreven inhouden van blok 7 
Langere termijn: blok 8 en 9
•  het omzetten van een verhouding als 1 op de 4 of 3 op de 4 in procenten en omzetten van 

procenten in een breuk (voorbeeldopgave 7);
•  het uitrekenen van het zoveelste deel van een hoeveelheid of grootheid, bijvoorbeeld 1/5 van 

1000 mensen en X van 160 liter;
•  informeel delen met breuken via het bepalen hoe vaak de betreffende breuk in een geheel 

getal past: 3 : W via 3 x (4 x W) (voorbeeldopgave 8);
•  het berekenen van zoveel procent van een hoeveelheid (12,5% van 12000 auto’s) of een 

grootheid (15% van € 800,-).

Blok 10
•  optellen met breuken via redeneren binnen de betreffende context (voorbeeldopgave 10); 
•  complexere berekeningen met procenten die een beroep op flexibel vermenigvuldigen en 

delen op basis van getalrelaties en eigenschappen als verdubbelen/halveren;
•  verhoudingen in procenten vertalen;
•  redeneren en rekenen met evenredigheid (met behulp van een verhoudingstabel). 
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•	Niveau en perspectief van de 13-jarige sbo 6+-leerlingen

De groep 13-jarige sbo 6+-leerlingen rekent in het domein van de breuken, verhoudingen en 
procenten iets boven het niveau van leerlingen uit de reguliere basisscholen. We zetten hier op 
een rijtje wat deze leerlingen vermoedelijk weten, kunnen beredeneren en uitrekenen en geven 
aan wat ze op basis van deze kennis, redeneringen en procedures in de komende onderwijs-
periode zouden kunnen leren.

Een leerling op percentiel-25 beheerst de kern die in de typen opgaven van blok 1 tot en met 3 is 
gecontextualiseerd. Leerlingen die dit niveau hebben bereikt, kunnen in de komende onderwijs-
periode vertrouwd raken met de meest elementaire verschijningsvormen en betekenissen van 
breuken, verhoudingen en procenten en elementaire berekeningen in contextsituaties als die 
van blok 4 en 5 met inzicht in de onderliggende relaties en samenhang leren uitvoeren.

De gemiddelde 13-jarige sbo 6+-leerling is waarschijnlijk vertrouwd met de kern die in de 
opgaven van de eerste blokken besloten ligt. Leerlingen die dit niveau hebben bereikt, kunnen 
zich richten op de stof van blok 7:
•  redeneren en rekenen met evenredigheid in de verhoudingscontexten uit het leven van alledag;
•  een deel van iets uitrekenen, zowel met breuken als met procenten;
•  deel-geheel relaties met procenten en een breuk beschrijven. 

Kinderen die het niveau van de percentiel 75-leerling hebben bereikt, rekenen in dit domein nog 
onder het niveau van de gemiddelde leerling eind jaargroep 6. Deze leerlingen zijn voldoende 
georiënteerd in de kern van breuken, verhoudingen en procenten om zich te kunnen richten op 
toepassingen in contexten en met getallen die een beroep doen op:
•  de kennis van de samenhang binnen en tussen de deelgebieden;
•  flexibel rekenen (en vooral vermenigvuldigen en delen) met eigenschappen en relaties.
De typen opgaven van blok 9 en gedeeltelijk 10 die hierboven zijn beschreven liggen in de zone 
van de naaste ontwikkeling van deze leerlingen. De 10% meest gevorderde leerlingen van deze 
groep is zelfs toe aan de moeilijkste opgaven van blok 10 en 11.

Conclusie

Van alle leerlingen die de basisschool verlaten – ook van leerlingen uit het speciaal onderwijs – 
wordt verwacht dat ze fenomenen en handelingen uit hun leefwereld met breuken, verhoudingen 
en procenten kunnen beschrijven en eenvoudige problemen (be)redenerend en/of met vaste 
rekenprocedures kunnen oplossen op basis van hun inzicht in de verwantschap tussen breuken, 
kommagetallen, verhoudingen en procenten en gebruikmakend van de relaties binnen en tussen 
de deelgebieden.
De resultaten van de groep sbo 6+-leerlingen die aan breuken, verhoudingen en procenten is 
toegekomen tonen aan, dat slechts een kleine minderheid deze verwachting waarmaakt. 
Deze groep leerlingen wordt gevormd door 10% van de 12-jarige en ruim 25% van de 13-jarige 
sbo 6+-leerlingen die minstens het niveau van de percentiel 75-leerling eind jaargroep 6 hebben 
bereikt. 
Het gros van de leerlingen verkent de kernaspecten van breuken, verhoudingen en procenten 
die in de tussendoelen voor medio jaargroep 7 en eind jaargroep 7 zijn beschreven.
Het benutten van het verworven gevoel voor verhoudingen en inzicht in de relaties tussen 
breuken en verhoudingen reikt bij de 10% minst gevorderde leerlingen van de totale groep niet 
verder dan het vlot nemen van de helft van 80 kranten, inzien dat een ‘kwartpunt’ Limburgse vlaai 
€ 3,- moet kosten, als je € 12,- voor de hele vlaai moet betalen, het correct mengen van chocolade-
poeder met melk uitgaande van 2 schepjes voor 2 bekers en het zich realiseren dat je ‘twee keer’ 
twee pakjes van een V liter melk – dus 4 halve plakjes – moet kopen, als je 2 liter nodig hebt.
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8 Conclusies en discussie

8.1 Kwaliteitsverbetering van het speciaal onderwijs

In het schooljaar 2001-2002 bezocht de inspectie de scholen voor speciaal basisonderwijs om de 
kwaliteit van het onderwijs in taal en rekenen-wiskunde te beoordelen. De resultaten van dit 
eerste onderzoek in de nieuwe context van het sbo zijn in de uitgave De kwaliteit van het 
speciaal basisonderwijs – Nulmeting bij een nieuw schooltype gerapporteerd (2002). De inspectie 
signaleert in haar conclusie twee knelpunten met betrekking tot het leerstofaanbod en de 
leerlingenzorg:
•		Het	hoofdprobleem	is	dat	de	leerlingenzorg	op	veel	scholen	tekortschiet,	veelal	door	een	
gebrekkig	schoolbeleid.	Het	gevolg	daarvan	is	dat	de	leraren	onvoldoende	zicht	hebben	op	de	
leerprestaties en de vorderingen van hun leerlingen om ‘planningsgericht’ te kunnen werken. 

•		Een	bijkomend	probleem	is	dat	weinig	rekenmethoden	speciaal	voor	sbo-scholen	zijn	
ontwikkeld	en	dat	mede	hierdoor	veel	scholen	verouderde	methoden	gebruiken	of	recente	
methoden	aangevuld	met	zelf	samengestelde	pakketten.	De	inspectie	is	van	mening	dat	deze	
pakketten moeilijk overdraagbaar zijn aan andere leraren en dat ze bovendien de doorgaande 
lijn	in	de	leerstof	onvoldoende	garanderen.	

De inspectie ging er vanuit dat het zeker enige tijd zal duren voordat schoolteams de kwaliteit 
van hun onderwijs konden verbeteren. De kwaliteit van het speciaal basisonderwijs werd dan 
ook pas in de periode 2005-2006 vastgesteld aan de hand van het waarderingskader voor het 
speciaal basisonderwijs. Alle scholen werden onderzocht en van iedere onderzochte school is 
een	afzonderlijk	kwaliteitsprofiel	gemaakt.	

Bij	haar	nulmeting	van	het	leerstofaanbod	voor	taal	en	rekenen-
wiskunde en de onderwijsresultaten in beide gebieden kwam de 
onderwijsinspectie in oktober 2002 tot de conclusie dat de kwaliteit 
van het speciaal basisonderwijs ‘risicovol’ was. Te veel sbo-scholen 
gebruikten	verouderde	onderwijsmaterialen	en	misten	de	informatie	
die nodig is om planningsgericht te werken. Bij de doorlichting van 
alle sbo-scholen in 2005-2006 was de situatie op grote schaal 
zichtbaar beter. 
In	dit	afsluitende	hoofdstuk	formuleren	we	conclusies	bij	de	
resultaten van de derde peiling van het aanbod en de opbrengst van 
het speciaal basisonderwijs in het licht van de door de inspectie 
gemeten kwaliteit van de leerlingenzorg. In het verlengde hiervan 
geven we vier verbeter punten ter bevordering van een 
‘ontwikkelingsgerichte’ leerlingenzorg.
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Het	totaalbeeld	van	deze	kwaliteitsprofielen	is	in	het	rapport	De kwaliteit van het speciaal 
basisonderwijs in 2005 en 2006	(Inspectie	van	het	onderwijs,	2007)	vastgesteld.	De	inspectie	
constateert in dit rapport dat veel scholen aan kwaliteitsverbetering werken en dat verbetering 
over	het	algemeen	zichtbaar	is,	maar	dat	de	kwaliteit	van	het	speciaal	onderwijs	op	te	veel	
scholen nog onvoldoende is.
•		‘Slechts	45	procent	van	de	scholen	laat	voldoende	basiskwaliteit	zien.	Zij	analyseren	beter	

voordat zij hun instructie en verwerking afstemmen op verschillen en beschikken over een 
leerlingenzorg	die	over	de	hele	linie	op	orde	is.	Deze	scholen	realiseren	op	deze	twee	aspecten	
significant	betere	resultaten.	Toch	is	het	bij	driekwart	van	hen	niet	mogelijk	geweest	de	
opbrengsten	te	beoordelen.	

•		Op	55	procent	van	de	sbo-scholen	is	onvoldoende	basiskwaliteit	aangetroffen.	Bepalend	voor	dit	
oordeel is met name het feit of scholen een ontwikkelingsperspectief formuleren voor de 
leerlingen	en	dit	ook	evalueren.	

•		Op	ongeveer	de	helft	van	deze	scholen	is	de	basiskwaliteit	op	belangrijke	indicatoren	niet	
aangetroffen,	maar	is	er	wel	sprake	van	voldoende	ontwikkeling.	Zij	blijken	op	de	meeste	
indicatoren	niet	significant	lager	te	scoren	dan	het	landelijk	gemiddelde.	Dit	geldt	niet	voor	het	
werken	met	een	ontwikkelingsperspectief.	Bij	deze	scholen	is	echter	wel	sprake	van	
opbrengstgerichtheid, doordat zij concrete voornemens hebben tot het invoeren van dit 
perspectief.’	(p. 9).

De	inspectie	meent	dat	de	situatie	zorgelijk	is,	‘omdat	kwetsbare	leerlingen	niet	het	onderwijs	
krijgen	waar	ze,	op	grond	van	hun	speciale	onderwijs-behoeften,	recht	op	hebben’ (p. 9). 
In vergelijking met 2002 is echter vooruitgang geboekt met betrekking tot de kwaliteit van het 
leerstofaanbod	en	de	leerlingenzorg.	Twee	keer	zoveel	scholen	voldoen	aan	de	eisen	van	de	
planmatige	uitvoering	van	zorg	en	ruim	2,5	keer	zoveel	scholen	geven	een	aanbod	voor	rekenen	
en wiskunde dat voldoet aan de kerndoelen (p. 9). 

Op	basis	van	de	bevindingen	is	ruim	de	helft	van	de	sbo-scholen	in	een	vorm	van	intensief	
toezicht	geplaatst	(Inspectie	van	het	Onderwijs,	2007).	In	2007	is	de	inspectie	op	een	deel	van	
deze	scholen	nagegaan	in	hoeverre	de	betreffende	leraren	en	schoolteams	de	schoolcondities	
hadden verbeterd met betrekking tot twee indicatoren die essentieel zijn voor speciaal onderwijs:
•	De	school	stelt	bij	plaatsing	voor	iedere	leerling	een	ontwikkelingsperspectief	vast.
•		De	school	volgt	of	de	leerling	zich	ontwikkelt	conform	het	ontwikkelingsperspectief	en	maakt	
naar	aanleiding	hiervan	beredeneerde	keuzes.

Over het geheel genomen doen de scholen het in 2007 beter dan in 2006. Ze onderschrijven 
bovendien vrijwel zonder uitzondering het belang van werken met ontwikkelingsperspectieven.

8.2 Conclusies bij het gerapporteerde aanbod en vaardigheidsniveau

De	derde	periodieke	peiling,	waarvan	de	resultaten	in	de	hoofdstukken	hiervoor	zijn	
gerapporteerd,	is	in	de	periode	van	het	intensieve	toezicht	van	de	inspectie	uitgevoerd.	
We	formuleren	daarom	in	deze	paragraaf	de	conclusies	bij	de	resultaten	van	hoofdstuk	3	
(aanbod) en 5-7 (leerresultaten) in het licht van de bovenstaande bevindingen en conclusies 
van de inspectie. 

Hoe	groter	de	verschillen	tussen	de	leerlingen,	des	te	moeilijker	het	voor	een	school	is	om	een	
passend onderwijsaanbod te geven. We nemen daarom verschillen in de groepen van de 
deelnemende sbo-scholen als aanknopingspunt om conclusies te trekken met betrekking tot de 
inhoud,	de	organisatie	en	de	resultaten	van	hun	reken-wiskundeonderwijs.
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Verschillen tussen leerlingen

Zoals	gezegd	in	paragraaf	2.2	hebben	de	leraren	aangegeven	hoe	breed	het	leerstofaanbod	in	hun	
groep zou moeten zijn om de niveauverschillen tussen álle leerlingen te kunnen dekken. 
Het	jaarprogramma	van	de	gebruikte	methode	werd	hiertoe	als	eenheid	gebruikt.	De	antwoorden	
van de leraren geven aan dat de groepen van de deelnemende scholen zeer heterogeen zijn 
samengesteld.	In	slechts	één	van	de	98	groepen	met	10	of	meer	leerlingen	werkten	álle	leerlingen	
met	de	boekjes	van	eenzelfde	jaarprogramma.	In	22	groepen	moest	het	programma	van	twee	
schooljaren	worden	gedekt,	in	54	dat	van	drie	schooljaren.	In	21	groepen	moest	ten	slotte	de	volle	
breedte	van	het	programma	van	jaargroep	4	tot	en	met	7	worden	gedekt.
De	conclusie	kan	niet	anders	zijn	dat	in	3	op	de	4	groepen	de	leraar	niet	binnen	de	grenzen	van	
zijn	groep	op	maat	kan	onderwijzen,	omdat	het	ontwikkelingsniveau	van	zijn	leerlingen	te	sterk	
uiteenloopt.

Inhoud en organisatie van het reken-wiskundeonderwijs

Leerstofaanbod
De	PPON-vragenlijst	geeft	aanwijzingen	met	betrekking	tot	vier	van	de	zeven	indicatoren	die	de	
inspectie	voor	de	kwaliteit	van	het	leerstofaanbod	gebruikt:
•		de	dekking	van	de	kerndoelen	(1);
•		een	doorgaande	lijn	(2)	tot	en	met	jaargroep	8	(3);
•		de	tegemoetkoming	aan	verschillen	tussen	de	leerlingen	(4).
De	deelnemende	leraren	gebruiken	in	hoofdzaak	vier	methoden	die	voor	de	leerlingen	van	de	
reguliere basisscholen zijn ontwikkeld: Wis en Reken, Pluspunt, Wereld in Getallen 3 en Alles	Telt. 
Slechts twee leraren geven aan dat ze Maatwerk	gebruiken,	een	multimediale	methode	voor	
remediërend	rekenen	met,	in	de	bewoording	van	de	uitgever,	een	compleet	dekkend	reken-
programma	voor	het	speciaal	onderwijs,	waarbij	de	leerlingen	in	hun	eigen	tempo	het	minimum-
rekenprogramma	van	het	basisonderwijs	kunnen	doorlopen.
Tegenover dit gebruik van een beperkt aantal realistische rekenmethoden staat de waaier van 
42	verschillende	leerpakketten	en	24	verschillende	computerprogramma’s	die	twee	op	de	drie	
leraren naast hun rekenmethoden gebruiken.
In twee opzichten maken sbo-scholen anders gebruik van de beschikbare methoden en 
aanvullende materialen dan de reguliere basisscholen die aan de peiling eind jaargroep 8 
hebben deelgenomen:
•		ze	gebruiken	veel	meer	de	methode	Wis en Reken en veel minder de methoden Pluspunt, 

Wereld in Getallen en Alles	Telt,	die	basisschoolleraren	juist	erg	veel	gebruiken;
•		ze	gebruiken	ook	op	grotere	schaal	twee	aanvullende	pakketten	en	computerprogramma’s	

– Remelka/Maatwerk rekenen en Rekensom/Tafeltotaal – terwijl de leraren van jaargroep 6 en 7 
van de reguliere basisscholen vooral Remelka als aanvullend materiaal gebruiken.

Dat Wis en Reken veel meer dan de methoden Pluspunt, Wereld in Getallen en Alles	Telt wordt 
gebruikt,	laat	zich	voor	een	deel	door	achtergrond-	en	vormkenmerken	van	de	methode	
verklaren. Wis en Reken is een grondig geactualiseerde versie van de methode Rekenen & 
Wiskunde	die	veel	werd	gebruikt	in	de	voormalige	LOM-	en	MLK-scholen.	Het	voldeed	aan	de	eis	
van	eigentijds	onderwijs,	sloot	aan	bij	de	behoefte	aan	gestructureerd	onderwijs	en	bood	een	
overzichtelijke	manier	van	differentiëren	aan	via	de	systematische	afwisseling	van	klassikale	
instructie	en	herhaling-	en	verrijkingactiviteiten,	een	structuur	en	werkwijze	die	in	Wis en Reken 
nog herkenbaar is.
Wellicht	gebruiken	sbo-scholen	minder	de	in	de	reguliere	scholen	meest	gebruikte	methoden,	
omdat de leerlingenzorg in deze methoden in de regel te smal is om de leerlingen van zeer 
heterogene	groepen	‘op	maat’	te	kunnen	bedienen.	Een	leraar	die	het	aanbod	van	drie	school-
jaren moet dekken moet zes deelhandleidingen en minstens evenveel leerlingenboeken 
inzetten om de leerlingenzorg adequaat te plannen en uit te voeren. De bandbreedte van de 
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verschillen	binnen	de	groep	zou	op	dezelfde	manier	het	structureel	gebruik	van	een	breder	scala	
aan aanvullende materialen en computerprogramma’s kunnen verklaren.

Wat	de	inhoud	van	het	onderwijs	betreft	vormt	de	doorgaande	lijn	in	het	domein	van	de	getallen	
en de bewerkingen voor sbo-scholen een lastig probleem. Sbo-leraren moeten volgens de 
kerndoelen,	naast	hoofdrekenen	(en	‘ongeveer’	rekenen)	ook	een	of	andere	gestandaardiseerde	
vorm	van	schriftelijk	rekenen	onderwijzen	(al	dan	niet	in	combinatie	met	rekenen	met	de	
zakrekenmachine),	terwijl	de	meningen	verdeeld	zijn	over	wat	leerlingen	moeten	leren	en	hoe	ze	
dat	het	beste	kunnen	doen	(zie	paragraaf	8.4	Discussie). Methodeschrijvers hebben zo hun eigen 
ideeën	hierover	en	volgen	een	eigen	aanpak,	die	thans	ter	discussie	staat,	omdat	het,	wat	het	
schriftelijke	rekenen	betreft,	niet	de	verwachte	resultaten	oplevert	(Janssen	et	al.,	2005).	
Dit brengt sbo-leraren in de problemen daar ze niet voldoende toegerust zijn om te kunnen 
overzien	wat	de	consequenties	zijn	van	keuzes	die	de	auteurs	van	hun	hoofdrekenmethode	op	
cruciale momenten hebben gemaakt en wat zinvolle en werkbare alternatieven voor hun 
leerlingen zouden kunnen zijn.
Deze omstandigheden verklaren waarschijnlijk het brede scala aan antwoorden op onze vragen 
met	betrekking	tot	hoofdrekenen/schattend	rekenen,	kolomsgewijs	rekenen	en	cijferen	en	het	
gebruik van de zakrekenmachine en wat er zich aan de ogen voltrekt bij rondgang door de 
groepen	van	een	sbo-school	met	een	zeer	heterogene	populatie.	Binnen	de	muren	van	eenzelfde	
lokaal	waar	15	leerlingen	op	niveau	5-6	werken,	worden	álle	denkbare	vormen	van	optellen/
aftrekken	en	vermenigvuldigen/delen	toepast,	zonder	dat	de	aanwezige	leraar	kan	aangeven	
welke	collega	welke	procedure	op	welk	niveau	heeft	aangeboden.	

Dit	brengt	ons	tot	een	eerste	conclusie	met	betrekking	tot	de	inhoudelijke	kant	van	het	leerstof-
aanbod.	Sbo-scholen	hebben	hun	aanbod	geactualiseerd	in	die	zin	dat	ze,	in	alle	groepen	van	de	
school,	een	en	dezelfde	methode	gebruiken	uit	het	beschikbare	aanbod	van	realistische	
methoden. Omdat deze methoden de kerndoelen dekken én de doorgaande lijn tot het niveau 
van	jaargroep	8	garanderen,	hebben	sbo-scholen	‘formeel	gezien’	een	grote	stap	vooruit	gezet,	
in vergelijking met het aanbod bij de nulmeting van 2001.
Het	gebruik	van	deze	methoden	vormt	echter	in	drie	van	de	vier	sbo-scholen	geen	garantie	voor	
een	goed	leerstofaanbod,	omdat	de	bandbreedte	van	de	verschillen	tussen	de	leerlingen	in	de	
groep zo groot is. Leraren moeten te veel verschillende deelhandleidingen en leerlingenboeken 
naast elkaar gebruiken om de verschillen binnen een jaargroep te kunnen dekken. 

Organisatie
In deze context is te begrijpen dat sbo-scholen met zeer heterogene groepen de verschillen 
proberen	op	te	vangen	door	hun	groepen	op	te	splitsen	om	de	leerstof	op	het	niveau	en	het	
tempo van de leerling te kunnen aanbieden. Dit verklaart waarschijnlijk de omgekeerde trend in 
de antwoorden van de leraren met betrekking tot de organisatie van het reken-wiskunde-
onderwijs.	In	de	bovenbouw	van	de	reguliere	basisschool	differentieert	70%	van	de	leraren	
alleen	de	verwerking	van	de	oefenstof	naar	niveau	en	tempo,	terwijl	20%	van	hen	leerstof-	en	
tempodifferentiatie	toepast.	Het	omgekeerde	geldt	in	het	sbo:	80%	van	de	leraren	past	leerstof-	
en	tempodifferentiatie	toe,	terwijl	14%	van	de	leraren	alleen	de	verwerking	van	de	oefenstof	
differentieert.	

Het	structurele	probleem	is	nu	dat	sbo-leraren	realistische	methoden	op	een	oneigenlijke	manier	
gebruiken,	daar	de	auteurs	van	deze	methodes	een	ander	differentiatieprincipe	toepassen	dan	
de	differentiatie	in	leerstof	en	tempo	(Gravemeijer	en	Van	Eerde,	2004).	De	leerstof	wordt	niet	in	
stukjes	opgedeeld	die	achter	elkaar	worden	behandeld	en	verwerkt,	maar	bestaat	uit	wiskundige	
‘kernen’ (vraagstellingen en problemen) die leerlingen op verschillende niveaus kunnen 
aanpakken,	begrijpen	en	verwerken.	Niet	iedereen	hoeft	op	hetzelfde	moment	op	deze	manier	te	
denken	en	te	rekenen,	in	tegendeel.	Verschillen	in	kijk-,	denk-	en	rekenwijze	worden	expliciet	
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uitgelokt	opdat	leerlingen	van	elkaars	inzichten	en	vaardigheden	kunnen	profiteren.	
De	tegenstelling	tussen	de	differentiatie	in	leerstof/tempo	en	de	differentiatie	in	oplossings-
niveau kan verklaren waarom sbo-scholen remediërende pakketen als Remelka en Maatwerk op 
grote schaal gebruiken. Ze kunnen immers hiermee leerlingen bedienen die te ver achterlopen 
ten	opzichte	van	de	voortgang	in	de	gebruikte	hoofdmethode	of	juist	te	zeer	vooruitlopen.	

Conclusie
Onze	conclusie	is	dat	de	schoolcontext	zelf,	via	de	instromende	leerlingen	en	de	beschikbare	
onderwijsleermiddelen,	de	twee	kernproblemen	van	de	sbo-scholen	genereren	die	er	niet	in	
slagen om de continue ontwikkeling van hun leerlingen te verzorgen. Naar onze mening is er 
sprake van een vicieuze cirkel die hieronder in kaart is gebracht en als volgt werkt: 

Vicieuze	cirkel	bij	planningsgericht	werken	in	sbo-scholen	met	zeer	heterogene	groepen

 

(1) Invoering van realistische methode 
t.b.v. eigentijds onderwijs, dekking 
van de kerndoelen en doorgaande lijn.  

(2)  Opdeling van de leerlingen en van de  
leerstof/activiteiten in de loop der 
maanden ten behoeve van de afstemming 
op het tempo en de mogelijkheden van 
van individuele leerlingen. 

(4) De leraar verliest het zicht op het  
leerproces en de vorderingen van  
individuele leerlingen. De verschillen 
nemen eerder toe dan af door inadequate 
afstemming van tussendoelen en  
activiteiten.  

(3)  Toenemende spanning tussen 
differentiatie van de methode en 
noodzakelijk maatwerk. De methode 
wordt losgelaten en aanvullende 
pakketten als Maatwerk  worden (deels 
als ‘bezemwagen’) ingezet.  

Sbo-scholen	schaffen	realistische	methoden	aan	om	te	voldoen	aan	de	kwaliteitseisen	van	het	
leerstofaanbod.	Het	onderwijs	in	deze	methoden	wordt	echter	rond	leerstofkernen	
georganiseerd die aan de hele groep worden voorgelegd en die gelijktijdig op verschillende 
niveaus	van	begrip	en	vaardigheden	worden	verwerkt.	Sbo-leerlingen	met	concentratie-	of	
gedragsproblemen	en	leerlingen	die	minder	in	hun	mars	hebben	of	gewoon	meer	instructie	en	
verwerkingstijd	nodig	hebben,	kunnen	dan	niet	in	het	tempo	van	de	methode	leren.	 
Tot de middenbouw kunnen leraren de verschillen in vorderingen opvangen door meer delen en 
leerlingenboeken	van	de	hoofdmethode	in	te	zetten.	De	bandbreedte	kan	in	sommige	scholen	
zo groot worden dat een leraar die op het niveau van jaargroep 6 werkt alle handleidingen en 
boeken	van	de	methode	van	jaargroep	4	tot	en	met	jaargroep	7	zou	moeten	gebruiken.	
Leraren	zoeken	dan	hun	toevlucht	tot	een	vergaande	vorm	van	leerstof-	en	tempodifferentiatie.	
De primaire groepen worden voor de (taal- en) rekenlessen in niveaugroepen opgedeeld die over 
de	leraren	van	de	school	worden	verdeeld.	Voor	zover	dat	mogelijk	is,	werken	de	niveaugroepen	
in	verschillende	delen	van	de	hoofdmethoden.	Leerlingen	die	te	veel	achterstand	hebben	
opgelopen,	volgen	dan	een	apart,	min	of	meer	zelfregulerend	remediërend	programma	als	
Maatwerk. Dit geldt ook gedeeltelijk voor leerlingen die sterk vooruitlopen en die toe zijn aan 
onderwerpen waaraan de meeste leerlingen niet zullen toekomen.
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Zo ontstaat ons inziens een niet door de auteurs van de methode bedoelde versnippering van de 
leerstof	en	van	het	onderwijs	in	sbo-scholen.	Deze	versnippering	maakt	de	leerlingenzorg	in	de	
hogere	groepen	hoe	langer	hoe	complexer	en	daarom	voor	velen	onuitvoerbaar,	omdat	de	
groepsleraar automatisch het zicht en dus de greep op de vorderingen van de individuele leerling 
verliest.	Er	ontstaat	bovendien	een	geïnstitutionaliseerde	manier	van	werken	die	automatismen	
in	de	hand	werken,	zoals	het	doorwerken	in	het	laatste	gebruikte	rekenboek	bij	de	start	van	het	
nieuwe	schooljaar,	zonder	na	te	gaan	of	dit	startniveau	wel	adequaat	is.	Hierdoor	nemen	de	
verschillen	tussen	de	leerlingen	eerder	toe	dan	af.	Een	kleine	groep	leerlingen	grijpt	kansen	om	
zoveel mogelijk te leren voor de school wordt verlaten terwijl een andere groep – aan de andere 
kant	van	de	verdeling	–	stagneert	of	steeds	verder	terugvalt	omdat	deze	leerlingen	geen	taken	
krijgen	die	hun	ontwikkeling	stimuleren.	Het	cirkeltje	is	dan	rond.	De	toegenomen	bandbreedte	
vereist een nog grotere opsplitsing.

Resultaten van het reken-wiskundeonderwijs

De	kernkwestie	is	of	de	leerlingen	die	buiten	de	reguliere	scholen	leren	werkelijk	profijt	trekken	
van de mogelijkheden van het sbo. Naar de mening van de inspectie was in 2001 onvoldoende 
(eigen)	informatie	voorhanden	om	deze	vraag	te	kunnen	beantwoorden	(Inspectie	van	het	
onderwijs,	2002,	p.	25)
De	derde	rekenpeiling	fungeert	dan	als	eerst	peiling	in	de	nieuwe	onderwijscontext.	
Het	geschatte	actuele	niveau	van	de	12-	en	13-jarige	sbo-leerlingen	draagt	dan	de	eerste	
informatie	aan	die	nodig	is	om	te	kunnen	beoordelen	in	welke	mate	deze	leerlingen	van	het	
speciale	onderwijs	hebben	geprofiteerd.
We	zetten	deze	informatie	per	domein	op	een	rij	en	formuleren	daarna	de	conclusie	die	
geschatte vaardigheden oproepen.

Getallen en getalrelaties
De variatie in vaardigheid binnen de groep 12-jarige sbo-leerlingen komt overeen met die van 
de leerlingen halverwege de basisschool (medio jaargroep 5). Sbo-leerlingen die een extra jaar 
volgen,	bereiken	het	niveau	van	de	basisschoolleerlingen	eind	jaargroep	5.	Dit	geeft	aan	dat	de	
voortgang van sbo-leerlingen trager verloopt dan die van de leerlingen uit de reguliere 
basisscholen.
De	12-jarige	sbo-leerling	op	percentiel	90	heeft	bij	dit	onderwerp	een	vergelijkbare	vaardigheid	
als de 12-jarige leerlingen uit jaargroep 8 die op percentiel 10 opereren. Aan de andere kant van 
de	verdeling	heeft	de	12-jarige	sbo-leerling	op	percentiel	10	het	niveau	van	de	percentiel	10-
leerling	eind	jaargroep	4	bereikt.	Zo	sterk	lopen	de	verschillen	bij	dit	onderwerp	uiteen	binnen	
de groep 12-jarige sbo-leerlingen en tussen deze leerlingen en 12-jarige basisschoolleerlingen.

Optellen	en	aftrekken
De	resultaten	in	het	domein	van	optellen	en	aftrekken,	afgezien	van	hoofdrekenen,	laten	een	
vergelijkbaar	beeld	zien.	De	verdeling	is	bij	de	basisoperaties	hetzelfde	als	bij	de	getallen	en	
getalrelaties. De resultaten van de Bewerkingen	met	pen	en	papier	zijn	vrij	laag.	Ruim	60%	van	de	
12-jarige	en	de	helft	van	de	13-jarige	sbo-leerlingen	rekent	onder	het	niveau	van	de	percentiel	
10-leerling	eind	jaargroep	7.	10%	van	de	groep	12-	en	13-jarigen	rekent	respectievelijk	op	het	
niveau	van	de	gemiddelde	leerling	eind	jaargroep	7	en	8	of	op	een	niveau	dat	maximaal	
20 schaalpunten hoger ligt.
De	resultaten	bij	hoofdrekenen	suggereren	dat	veel	sbo-leraren	het	vaardigheidsniveau	van	hun	
meest	gevorderde	12-	en	vooral	13-jarige	leerlingen	overschatten.	Om	de	hoofdrekentoets	te	
kunnen	maken,	moesten	de	leerlingen	minstens	in	de	rekenboeken	van	jaargroep	6	rekenen.	
De	helft	van	deze	6+-groep	rekent	in	werkelijkheid	onder	het	niveau	van	de	percentiel	 
10-leerling	eind	jaargroep	8.	De	percentiel	75-leerling	van	deze	groep	rekent	op	hetzelfde	
niveau	als	de	gemiddelde	leerling	eind	jaargroep	7	en	slechts	10%	van	de	totale	groep	rekent	op	
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het	niveau	van	de	gemiddelde	leerling	eind	jaargroep	8	of	maximaal	20	schaalpunten	boven	dit	
niveau.	Het	verschil	met	de	bewerkingen	is	dat	het	extra	jaar	bij	hoofdrekenen,	statistisch	
gezien,	geen	effect	heeft.	

Vermenigvuldigen en delen
De toetsen bij het onderwerp Basisoperaties en Bewerkingen met pen en papier zijn alleen 
gemaakt	door	leerlingen	die	minstens	op	het	niveau	van	jaargroep	5	rekenen,	de	toetsen	bij	het	
onderwerp Hoofdrekenen	zijn	alleen	gemaakt	door	de	sbo	6+-groep.	De	resultaten	laten	bij	de	
onderwerpen Basisoperaties en Hoofdrekenen	dezelfde	patronen	zien	als	bij	optellen	en	aftrekken.	
Zeer	opvallend	is	de	enorme	achterstand	die	de	groep	5+	sbo-leerlingen	bij	de	bewerkingen	met	
pen	en	papier	heeft	opgelopen.	Ruim	80%	van	de	12-jarige	leerlingen	en	ruim	75%	van	de	 
13-jarige	leerlingen	van	groep	5+	rekent	onder	het	niveau	van	de	percentiel	10-leerling	eind	
jaargroep	7.	De	meest	gevorderde	13-jarige	leerlingen	rekenen	ruim	onder	het	niveau	van	de	
gemiddelde leerling eind jaargroep 7.

Meten
De resultaten bij de drie onderwerpen van Meten	laten	dezelfde	trend	zien.	Het	vaardigheidsbereik	
van	de	hele	sbo-populatie	dekt	dat	van	de	leerlingen	van	de	jaargroepen	4,	5	en	6	uit	het	basis-
onderwijs.	Minder	dan	10%	van	de	12-jarige	leerlingen	opereert	boven	het	niveau	van	de	
gemiddelde	leerling	eind	jaargroep	7	en	evenveel	13-jarige	leerlingen	boven	het	niveau	van	de	
gemiddelde	eind	jaargroep	8.	40%	van	12-jarigen	en	60%	van	de	13-jarigen	komt	niet	verder	
dan het niveau van de gemiddelde leerling eind jaargroep 5. 

Rekenen plus
De	groep	12-jarige	leerlingen	heeft	de	grootse	achterstand	bij	Breuken,	verhoudingen	en	
procenten	opgelopen.	De	totale	groep	6+	denkt	en	rekent	in	dit	domein	op	hetzelfde	niveau	als	
de populatie basisschoolleerlingen eind jaargroep 6. Leerlingen die een jaar extra hebben 
gevolgd,	komen	iets	onder	het	niveau	die	basisschoolleerlingen	eind	jaargroep	7	bereiken.

Conclusie
Het	geheel	overziende	moeten	we	concluderen	dat	slechts	een	klein	deel	van	de	leerlingen	die	in	
de rekenboeken van jaargroep 6 en 7 (8) rekenen het niveau van de gemiddelde leerling eind 
jaargroep	7	bereikt.	Het	percentage	varieert	tot	maximaal	25%	bij	het	onderwerp	hoofdrekenen	
optellen/aftrekken.	Het	gros	van	de	leerlingen	ondervindt	(ernstige)	problemen	bij	de	verwerking	
van	de	leerstof	die	hun	leraar	uit	de	gebruikte	hoofdmethode	en	aanvullende	pakketten	voor	hen	
selecteert	en	aanbiedt.	De	lang	uitgestelde	aanbieding	van	vermenigvuldigen	en	delen,	meten	
en	breuken,	verhoudingen	en	procenten	belemmert	bovendien	de	ontwikkeling	van	de	nodige	
zelfredzaamheid	van	een	grote	groep	leerlingen	en	het	leggen	van	de	basis	voor	de	verdere	
vorming van deze leerlingen in schoolverband.

8.3 Slotconclusie

In de slotconclusie van haar rapport over de kwaliteit van het onderwijs in de speciale scholen 
merkt	de	onderwijsinspectie	op	dat,	in	vergelijking	met	2002,	vooruitgang	is	geboekt	op	de	toen	
als	onvoldoende	beoordeelde	kwaliteitsaspecten	leerstofaanbod	en	leerlingenzorg.	
Zeven	zwakke	punten	blijven	volgens	de	inspectie	over,	veelal	kwesties	die	te	maken	hebben	
met	het	vaststellen,	analyseren	en	managen	van	de	verschillen	tussen	leerlingen.
Bovenstaande interpretatie van de opbrengst van de eerste peiling in de nieuwe onderwijs-
context	brengt	ons	tot	de	volgende	slotconclusie.	Het	aanbod	en	de	resultaten	weerspiegelen	
de structurele problemen die sbo-teams en leraren ondervinden om leerlingen die qua 
ontwikkelings niveau ver uit elkaar liggen op een passende manier te stimuleren en te 
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begeleiden.	Ze	missen	aan	de	ene	kant	onderwijsleermiddelen	die	geënt	zijn	op	de	behoeften	
en	mogelijkheden	van	sbo-leerlingen	en	aan	de	andere	kant	de	zeer	hoge	professionaliteit	en	
vakmanschap die nodig is om om te gaan met de verschillen zoals vereist. 
In	dit	perspectief	sluiten	we	hieronder	deze	balans	af	met	een	discussieparagraaf	waarin	we	
kernkwesties voorleggen ter verbetering van de onderwijscondities van sbo-teams en -leraren 
en	ter	bevordering	van	hun	eigen	professionaliteit	en	vakmanschap.	

8.4 Discussie

Wat	leren	de	leerlingen	op	sbo-scholen	en	op	welke	manier?	Leren	ze	dat	werkelijk?	En:	staat	de	
opbrengst van dit onderwijs in verhouding tot het leerpotentieel van de leerlingen en de 
middelen die scholen ter beschikken worden gesteld om ervoor te zorgen dat elke leerling van 
zijn	onderwijs	profiteert?	
De	derde	periodieke	peiling,	waarvan	de	resultaten	in	deze	balans	zijn	gerapporteerd,	biedt	een	
referentiekader	voor	sbo-scholen	om	de	eigen	doelstellingen	en	resultaten	te	beoordelen.	
Dit onderzoek levert indicaties voor het verrichten van nadere (diepte)studies over het leren en 
onderwijzen van de betrokken leraren die van belang kunnen zijn voor de kwaliteitsbeoordeling 
en	-bevordering	van	het	schoolbeleid	en	de	praktijk	op	de	werkvloer.	De	peiling	heeft	
vaardigheidsschalen opgeleverd waarmee een nulmeting kan worden uitgevoerd op basis van een 
vergelijking met de landelijke trend in de reguliere basisscholen en die een vergelijking in de tijd 
mogelijk	maken.	Het	onderzoek	heeft	ten	slotte	empirische	gegevens	opgeleverd	over	hoe	sbo-
leraren	hun	aanbod	en	de	organisatie	van	hun	onderwijs	beschrijven,	de	actuele	vaardigheids-
niveaus	en	ontwikkelingsperspectieven	van	referentiegroepen	én	concrete	voorbeelden	van	hoe	
sbo-leerlingen,	in	de	context	van	de	schriftelijke	toetsafnamen,	zelfstandig	denken	en	rekenen,	
op welke niveau ze dat doen en welke trend deze oplossingswijzen zichtbaar maken.

In de context van de huidige kwaliteitsverbetering van het schoolbeleid en het onderwijs in sbo-
scholen	leggen	we,	ter	afsluiting	van	de	rapportage,	vijf	kwesties	ter	reflectie	en	discussie	voor.	
Deze	‘verbeterpunten’	zijn	ingegeven	door	de	analyse	van	gegevens	uit	vier	onderzoeksactiviteiten:
•		de	doorlichting	van	de	inspectie;
•		de	peiling	van	Cito;
•		onderzoek	naar	hoe	basisschoolleerlingen	leren	aftrekken	(Kraemer,	2009b)	en	vermenigvuldigen	
(Buijs,	2008)	en	hoe	sbo-leerlingen	kolomsgewijs	leren	rekenen	(De	Goei,	et	al.,	2007);

•		kortlopend	experiment	rond	het	gebruik	van	de	nieuwe	uitgave	van	Cito	Diagnosticeren en 
plannen in de onderbouw	(Kraemer,	2008)	als	kwaliteitsbevorderend	instrument	(Visser,	2008;	
Kraemer,	2009a;	Kraemer	en	Janssen,	in	voorbereiding).

We	leggen	hieronder	deze	kwesties	die,	ons	inziens,	de	prioriteit	verdienen,	één	voor	één	voor.

•	Schooleigen	ontwikkelingsreferenties

De	rekenmethoden	en	leerpakketten	die	sbo-leraren	gebruiken,	bieden	lange	ketens	van	reken-
lessen aan die leerlingen in de gelegenheid stellen om zich in de kerndomeinen van rekenen-
wiskunde te oriënteren. De opeenvolgende activiteiten van de doorlopende lijnen garanderen 
de	voortgang	van	een	zeer	brede	middengroep,	terwijl	de	geïntegreerde	zorgactiviteiten	
aandacht	schenken	aan	de	speciale	behoeften	van	de	verwachte	kleine	groep	leerlingen	die	
vooruitlopen	of	(licht)	achterlopen.	
Bij onze conclusie met betrekking tot het aanbod stelden we vast dat de verschillen tussen sbo-
leerlingen	zo	groot	zijn,	dat	slechts	een	minderheid	in	staat	is	om	het	leertempo	van	de	gebruikte	
realistische	methode	te	volgen.	Leraren	zetten	dan	deelhandleidingen,	leerlingen	boekjes	en	
bijpassende aanvullende leerpakketten in om álle leerlingen van de groep ‘op maat’ te kunnen 
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bedienen,	tot	de	grens	van	het	haalbare	wordt	bereikt	en	zij	genoopt	zijn	niveau	groepen	te	
vormen.
Onder deze conditie ontwikkelen sbo-leraren de gewoonte om aan te geven hoe leerlingen 
ervoor	staan	door	te	melden	waar	ze	in	de	gebruikte	boeken	of	mappen	werken:
	 Bahar,	Sissel	en	Steven	rekenen	in	boek	5B	van	Pluspunt.
	 	Sidat	en	Mucahit	oriënteren	zich	in	de	getallen	en	de	operaties	t/m	1000	door	de	werkbladen	te	
maken	van	de	‘blauwe	map’	van	Maatwerk.

	 	Ibrahim	maakt	de	bladen	van	deel	1	van	deze	map	die	ontworpen	zijn	om	zich	op	
vermenigvuldigen	te	oriënteren	en	de	tafels	te	reconstrueren	en	te	automatiseren.

Ze	nemen	al	doende	het	instapniveau	van	de	leerling	als	referentie,	zonder	te	specificeren	hoe	
deze	leerlingen,	die	aan	de	betreffende	taken	werken,	denken	en	rekenen,	daarbij	aannemend	
dat ‘hun plaats’ in de voortgang van de methode voldoende zegt. 

De aantekeningen uit toetsboekjes van deelnemende sbo-leerlingen op de volgende pagina tonen 
aan	dat	niets	minder	waar	is.	Het	probleem	van	de	foto’s	zou	in	deel	1	(oriëntatie)	of	in	deel	2	
(flexibel	aftrekken)	van	de	handleiding	van	elke	realistische	methode	voor	jaargroep	4	aan	de	orde	
kunnen	worden	gesteld	en	dus	in	elk	leerlingenboek	4A	of	4B	kunnen	staan,	het	probleem	van	de	
saté-stokjes	in	elke	handleiding	van	de	eerste	helft	van	jaargroep	5	en	in	elk	leerlingenboek	5A.	
De	tekst	van	deze	handleiding	zou	verschillen	specificeren	die	de	leraar	in	deze	fase	van	de	
voortgang	kan	verwachten,	uitgaande	van	de	veronderstelling	dat	iedereen	op	zijn	minst	doortelt	
(foto’s:	(29)	→	30,	40,	41,	etc.)	of	met	sprongen	van	tien	rekent	(saté:	(0)	→	10,	20,	30,	etc.).

Sbo-leerlingen	benaderen	en	verwerken	de	leerstof	van	een	les	uit	de	schoolmethode	echter	op	
zeer	uiteenlopende	niveaus	van	begrip	en	vaardigheid.	Dit	impliceert	ons	inziens,	dat	sbo-
leraren	niet	(meer)	kunnen	volstaan	met	het	refereren	naar	de	leerstof	waar	hun	leerlingen	aan	
werken om hun voortgang bij te houden en te sturen. Deze gewoonte zou overigens verklaren 
waarom	ze	het	niveau	van	hun	meest	gevorderde	leerlingen	(die	in	de	boekjes	van	jaargroep	5,	
6	of	7	werken)	overschatten,	

Dit brengt ons tot de stelling dat sbo-schoolteams en -leraren goed gedocumenteerde 
referenties	over	de	voortgang	van	hun	leerlingen	nodig	hebben	om	beter	vraaggericht	te	leren	
onderwijzen	en	al	doende	vanzelfsprekend	‘opbrengstbewust’	en	‘planningsgericht’	te	werken.	
We	doelen	op	schooleigen	voorbeelden	van	hoe	sbo-leerlingen,	in	een	bepaalde	fase	van	hun	
ontwikkeling,	bijvoorbeeld	over	hoe	ze	over	gehele	getallen,	optellen,	aftrekken,	
vermenigvuldigen	en	delen	denken,	en	hoe	ze,	op	basis	van	hun	verworven	begrip	kunnen	
rekenen	en	hun	rekenhandelingen	verder	kunnen	perfectioneren.	

•	Doorlopende	leerlijn	voor	de	Getallen	en	bewerkingen	tot	1000

De	integratie	van	gestandaardiseerd	rekenen	met	hoofdrekenen,	schattend	rekenen	en	rekenen	
met	de	zakrekenmachine	(Van	den	Heuvel-Panhuizen	et.	al.,	2000),	heeft	de	onderwijstaak	van	
basisschoolleraren in dit domein complex gemaakt. Dit geldt des te meer voor de leraren van 
het	speciaal	onderwijs	die	zich	op	dezelfde	kerndoelen	en	tussendoelen	moet	richten	als	hun	
collega’s	van	de	reguliere	basisscholen	terwijl	hun	leerlingen	de	leerstof	van	de	daarvoor	
gebruikte	basisschoolmethoden,	in	elk	geval	wat	het	tempo	betreft,	anders	verwerken.	
Een	bijkomend	probleem	is	dat	de	PPON-peilingen	niet	de	hele	kern	van	het	programma	dekken	
omdat het aanbod dat niet toelaat. We weten daarom niet in detail welk aspect van de 
kerndoelen sbo-leerlingen wel en niet kunnen realiseren. 
Een	derde	probleem	is	dat	sbo-leraren	op	teamniveau	een	gemeenschappelijk	standpunt	
moeten	nemen	met	betrekking	tot	de	doorlopende	lijn	bij	leren	optellen,	aftrekken,	
vermenigvuldigen	en	delen,	terwijl	de	realistische	aanpak	van	hun	methode	momenteel	ter	
discussie	staat,	ja	zelfs	onder	vuur	ligt	(Van	de	Craats,	2008).
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Ze	moeten	besluiten	of	hun	leerlingen,	naast	hoofdrekenen	(en	schattend	rekenen),	ook	een	
gestandaardiseerde	vorm	van	optellen,	aftrekken,	vermenigvuldigen	en	delen	moeten	leren	en	
automatiseren.	En	zo	ja,	of	ze	de	traditionele	cijferalgoritmen	moeten	leren	of	de	zogenoemde	
‘kolomsgewijze’	tussenvorm	en	welke	schriftelijke	rekentaal	op	school	ze	moeten	leren	en	
gebruiken.
In deze context hebben we in de rapportage van en de conclusie bij de resultaten van sbo-
leerlingen in het domein van Optellen-aftrekken en Vermenigvuldigen-delen de aandacht op drie 
bevindingen gericht:
•	het	aanbod	is	niet	homogeen;
•	de	resultaten	lopen	sterk	uiteen;
•		sbo-leerlingen	rekenen	niet	anders	dan	leerlingen	uit	de	reguliere	scholen	die	(op	verschillende	
leeftijden)	een	bepaald	ontwikkelingsniveau	hebben	bereikt.

Onderzoekers en uitgevers zouden de laatste bevinding en geobserveerde oplossingen van sbo-
leerlingen en minder vaardige leerlingen uit de reguliere scholen als aangrijpingspunt kunnen 
nemen om het aanbod van de schoolboeken te verbeteren. Op de eerste plaats door leerlijnen 
en	-activiteiten	af	te	stemmen	op	de	trend	in	en	het	tempo	van	de	voortschrijdende	begrips-
vorming van deze leerlingen aangaande de getallen en de operaties.

Aantekeningen van sbo-leerlingen in het toetsboekje van Aantekeningen van sbo-leerlingen in het toetsboekje van

niveau jaargroep 6 niveau jaargroep 5
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•	Dwarsverbindingen	met	Meten, tijd en geld

Sbo-leerlingen	lopen	een	aanzienlijke	achterstand	op	in	het	domein	van	meten,	tijd	en	geld,	
terwijl	meten	zo	belangrijk	is	voor	de	zelfredzaamheid	van	de	leerlingen,	hun	voorbereiding	op	
het vervolgonderwijs en de ondersteuning van inzichtelijk leren rekenen.

Ondersteuning van inzichtelijk leren rekenen	Getallen,	tellen	en	optellen	zijn	onlosmakelijk	met	
elkaar	verbonden.	Het	tellen,	uitbreiden,	samenstellen	en	uit	elkaar	halen	van	kleine	
hoeveelheden	legt	de	basis	voor	optellen	en	aftrekken	onder	ander	omdat	leerlingen	zich	
hierdoor realiseren dat elke hoeveelheid een deel is van een grotere hoeveelheid. Dan komen 
leerlingen er achter dat elk getal (behalve 1) de som van twee andere getallen die verenigd zijn 
in	een	groep	van	drie,	zoals	7	+	1	=	8,	4	+	4	=	8	en	5	+	3	=	8.	
Het	meten	van	grootheden	als	lengte,	gewicht,	tijd	e.d.	oriënteert	de	leerling	op	zijn	beurt	op	
een	ander	essentieel	aspect	van	optellen	en	aftrekken:	de	afbeelding	van	optelhandelingen	met	
stappen	op	de	getallenlijn	die	afgepaste	meeteenheden	symboliseren.	

Het	is	dus	van	het	grootste	belang	dat	sbo-leraren,	van	begin	af	aan,	ook	meetproblemen	aan	
de	orde	stellen	om	hun	jongste	leerlingen	breed	in	de	getallen,	tellen	en	optellen	te	oriënteren.	
Een	tweede	argument	om	meten	systematisch	met	de	getallen	en	de	bewerkingen	te	koppelen	
is	dat	leerlingen,	via	de	meethandelingen,	een	systeem	van	maten	ontwikkelen	dat	ze	als	
referentie	kunnen	gebruiken	voor	handig	rekenen.	We	doelen	vooral	op	de	geld-	en	tijdrelaties:
•	de	relaties	tussen	de	eurobriefjes	en	-munten:
	 10	ct	is	evenveel	als	10	x	1	ct,	2	x	5	ct	en	5	x	2	ct;
	 €	10	is	evenveel	als	10	x	€	1,	2	x	€	5	en	5	x	€	2;
	 €	100	is	evenveel	als	10	x	€	10,	2	x	€	50	en	5	x	€	20.

•	de	‘klokrelaties’:
 V uur als 2 x W uur →	30	=	2	x	15;
 1 uur als 2 x V	uur	of	4	x	W uur →	60	=	2	x	30	=	4	x	15.

Zelfredzaamheid	en	voorbereiding	op	de	verdere	vorming	in	school-	en	werkverband 
Meten moet natuurlijk ook een volwaardige plaats in het programma van sbo-scholen krijgen 
voor	de	zelfredzaamheid	van	de	leerlingen	én	voor	hun	voorbereiding	op	hun	verdere	vorming	
in	school-	en	werkband.	Dat	zoveel	leerlingen	niet	zelfstandig	de	lengte	van	een	schoolgenoot	
uitdrukken	in	centimeters	(bijvoorbeeld	148	cm)	niet	in	meter	en	centimeter	kunnen	herleiden,	
de	inhoud	van	een	verpakking	niet	kunnen	interpreteren	en	niet	weten	of	de	kassajuffrouw	het	
geld	correct	teruggeeft,	is	een	teken	aan	de	wand.	Het	weerspiegelt	de	eenzijdige	nadruk	tijdens	
de	rekenlessen	op	het	leren	van	rekenprocedures	ten	koste	van	het	zelfstandig	leren	aanpakken	
en oplossen van elementaire problemen uit het leven van alledag rond hoeveelheden én 
grootheden en het aan elkaar verbinden van kerninhouden van het reken-wiskundeprogramma. 
Dit	doet	geen	recht	aan	de	kwaliteiten	en	het	leervermogen	van	sbo-leerlingen.	Het	maakt	veel	
leerlingen	onnodig	afhankelijk	van	hulp	in	hun	leefomgeving,	ontneemt	hen	de	mogelijkheid	
om	elementaire	meetkennis	en	-vaardigheden	op	te	doen,	die	ze	voor	hun	verdere	vorming	in	
dit domein nodig hebben en belemmert bovendien hun voortgang bij de reconstructie van en 
het leren rekenen met hele en gebroken getallen.

•		Oriëntatie	in	denken	en	rekenen	met	gebroken	getallen	en	(gestandaardiseerde)	verhoudingen

De resultaten bij het onderwerp Rekenen plus doen recht aan de naam van dit onderwerp: alleen 
de	‘top’	van	de	sbo-populatie	komt	toe	aan	dit	onderwerp;	en	slechts	een	kleine	groep	oudste	
leerlingen uit deze populatie bereikt het niveau van vlot en inzichtelijk denken en rekenen met 
breuken,	verhoudingen	en	procenten.
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In	hoeverre	sbo-scholen	betere	resultaten	zouden	kunnen	bereiken,	is	op	basis	van	de	PPON-data	
niet	te	zeggen.	Er	zijn	voorlopig	geen	aantekeningen	uit	de	toetsboekjes	geanalyseerd	die	ons	
kunnen helpen begrijpen hoe deze leerlingen denken en rekenen en welke opeenvolgende 
drempels ze moeten nemen om op een hoger niveau van inzicht en vaardigheid te kunnen 
denken en rekenen.
Het	actuele	niveau	in	dit	domein	roept	hoe	dan	ook	de	vraag	op	of	sbo-leraren	hun	leerlingen	
niet	tekort	doen	door	zo	laat	en	zo	spaarzaam	met	de	‘beste’	onder	hen	‘iets’	aan	breuken,	
verhoudingen en procenten te doen. Anno 2008 is immers elke leerling aangewezen op een 
minimale	oriëntatie	in	de	kern	van	breuken,	verhoudingen,	procenten	en	kommagetallen	omdat	
de	wereld	waarin	hij	leeft	daar	om	vraagt.	De	kortlopende	experimenten	in	de	sbo-groepen	die	
hierboven	voor	de	constructie	van	een	schooleigen	referentiekader	zijn	aanbevolen,	zouden	ons	
inziens ook moeten worden benut om gericht ervaring op te doen met wat – uit de kern die het 
Tal-team	heeft	omschreven	(2008)	–	zinvol	en	haalbaar	is	voor	deze	leerlingen	in	dit	domein.	
Probleemgerichte	activiteiten	uit	de	realistische	methoden	of	uit	specifieke	handreikingen	
(Buijs,	2008)	kunnen	hiertoe	worden	gebruikt.

•	Drempelverleggende	leerlingenzorg

Volgens	de	inspectie	worstelt	ruim	de	helft	van	de	sbo-scholen	met	de	inhoudelijke	inrichting	van	
hun leerlingenzorg. Ze weten zich geen raad met de ‘leervragen’ van leerlingen die de greep 
verliezen	op	wat	hun	groepsgenoten	denken,	zeggen	en	doen.	Het	kernpunt	in	deze	kwestie	van	
rekenen op maat is dat sbo-leraren zich op de continuïteit en de doorgaande lijn in het leerproces 
van hun leerlingen richten. Ze moeten in die zin ‘ontwikkelingsgericht‘ en ‘drempelverleggend’ 
leren denken en onderwijzen (Kraemer 2009a). ‘Ontwikkelingsgericht’ houdt in dat ze zich niet op 
geconstateerde	tekorten	richten	en	hoofdzakelijk	‘reparerende’	instructies	geven,	maar	juist	wat	
de leerlingen al weten en kunnen als aangrijpingspunt nemen voor nieuwe doelen en activiteit. 
‘Drempelverleggend’	geeft	aan	dat	deze	doelen	en	activiteiten	telkens	weer	de	leerlingen	in	de	
condities stellen om de verworven kennis en vaardigheden op een hoger niveau te tillen.  
Dit	vergt	de	nodige	scholing,	omdat	leraren	hiertoe	een	helder	beeld	moeten	hebben	van:
•	de	trend	in	het	leerproces	in	de	kerndomeinen	van	het	programma;
•	de	opeenvolgende	mijlpalen	die	de	leerroute	markeren;
•		de	leerinhouden	die	ze	in	taken	en	opdrachten	moeten	contextualiseren	opdat	de	leerlingen	
leren	wat	nodig	is	om	de	afstand	tussen	de	ene	mijlpaal	en	de	andere,	onder	begeleiding,	maar	
op	eigen	kracht	te	kunnen	afleggen;

•		hoe	leerlingen,	door	wat	ze	binnen	een	bepaalde	activiteit,	taak	of	opdracht	doen,	anders	
tegen	de	aangekaarte	‘rekendingen’	gaan	aankijken,	en	hierdoor	hun	denken	en	vaardigheden	
op een hoger niveau tillen.

•		Balans	tussen	onderzoeken	in	groepsverband	en	zelfstandig	verwerken,	oefenen	en	
onderhouden

Een	laatste	prioriteit	betreft	ten	slotte	de	organisatorische	kant	van	lesgeven.	Om	hun	leerlingen	
drempelverleggend	uit	te	dagen,	te	begeleiden	en	te	ondersteunen	moeten	sbo-leraren	worden	
geholpen om een manier van werken te ontwikkelen waarbij het samen nadenken over een 
kleinere	of	grotere	kwestie	in	een	grote	of	een	kleine	groep	worden	afgewisseld	met	zelfstandige	
verwerkings-,	toepassings-	en	oefen-	of	onderhoudsactiviteiten.	Een	eerst	basis	voor	een	
dergelijke	vorm	van	probleemgericht	en	interactief	onderwijzen,	is	gelegd	in	het	kader	van	het	
project Speciaal	Rekenen	(Boswinkel,	1996;	De	Goeij	et.	al.;	2007).	Er	is	meer	nodig	om	leraren	te	
helpen een vorm te vinden voor wat ze kunnen doen om de juiste balans tussen samen nadenken 
en	zelfstandig	verwerken	te	vinden.
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9  Staalkaarten van ontwikkelings-
perspectieven

9.1	 Inhoud	en	functie	van	staalkaarten

Sinds	het	intensief	toezicht	van	2005	en	2006,	waar	we	in	paragraaf	2.5	aan	refereerden,	neemt	
de druk in het speciaal basisonderwijs toe om meer opbrengst- en planningsgericht te werken. 
Iedere school wordt geacht voor iedere binnenkomende leerling een instroom- en uitstroom-
niveau	vast	te	stellen.	De	leerling	wordt	daarna	zodanig	gevolgd	dat	de	betreffende	leraar	kan	
zien	hoe	de	ontwikkelingslijn	zich	tot	de	prognoselijn	verhoudt	om,	als	dat	nodig	blijkt,	het	
ontwikkelingsperspectief	en/of	de	geplande	koers	bij	te	stellen.	

In	de	hierna	volgende	pagina’s	zijn	drie	overzichten	met	voorbeeldopgaven	afgebeeld.	
Deze	staalkaarten	brengen	de	ontwikkelingsperspectieven	van	12-jarige	sbo-leerlingen	in	beeld,	
zoals	toegelicht	in	paragraaf	2.7.	Dat	wil	zeggen	dat	de	betreffende	opgaven	leerstofi	nhouden	
contextualiseren	die	de	percentiel-10-,	de	gemiddelde	en	de	percentiel-90-leerlingen	in	de	
eerste komende 12 à 18 maanden zouden kunnen verwerven. 

Sbo-scholen	en	leraren	kunnen	dan	deze	staalkaarten	als	referentie	nemen	om	adequate	
tussendoelen	te	stellen	en	de	daarbij	passende	leerinhouden	af	te	bakenen.	
In	de	titel	wordt	het	actuele	niveau	van	de	betreffende	sbo-leerling	telkens	aangeduid	met	het	
niveau	van	de	passende	referentieleerling	uit	de	reguliere	basisschool.	
Voorbeeld:	~	percentiel	10	eind	jaargroep	4 betekent dat het niveau van de sbo-leerling ongeveer 
hetzelfde	is	als	het	niveau	van	de	percentiel	10-leerling	eind	jaargroep	4.

9.2  Ontwikkelingsperspectieven van de 12-jarige sbo-leerling op 
percentiel	10

Getallen	en	getalrelaties	(actueel	niveau	op	dit	gebied	~	percentiel	10	eind	jaargroep	4)

In	dit	hoofdstuk	bespreken	we	de	ontwikkelingsperspectieven	van	
12-jarige	sbo-leerlingen	op	percentiel-10-,	gemiddeld	en	percentiel-
90-niveau.

2  

 In het hok staan 5 getallen.

  Welke van die getallen liggen op de getallenlijn tussen 

60 en 70?

                                 en                                

3 
50 30

50

80 + 90 = _____

40
+

 

	 Reken	handig	uit.	Schrijf	het	antwoord	op	de	streep.
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Optellen	en	aftrekken:	basisoperaties	(actueel	niveau	op	dit	gebied	~	percentiel	25	eind	jaargroep	4)

Optellen	en	aftrekken:	hoofdrekenen,	echter	alleen	sbo*-leerlingen	(niveau	jaargroep	7-8)
(actueel	niveau	~	percentiel	10	eind	jaargroep	6)

4 

  Welk getal op de getallenlijn ligt precies in het midden 

tussen	300	en	400?

                                

5 

	 Juf	Leonie	haalt	34	balpennen	uit	de	kast.

 Ze pakt zoveel mogelijk doosjes van 10 pennen.

	 Hoeveel	doosjes	pakt	ze	en	hoeveel	losse	pennen?

                                 doosjes van 10 en 

                                pennen

4 56	–	50	=                               

5 70	+	70	=                               

6 800	–	10	=                                

1  

	 Je	zaagt	de	plank	door.

	 Het	ene	stuk	is	48	centimeter	lang.

	 Hoe	lang	is	het	andere	stuk?

                                centimeter 

2 502	–	499	=                               

3  

	 De	fi	etstocht	start	en	eindigt	in	Ane.

	 Hoeveel	km	is	de	tocht	in	totaal?

                                km
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Optellen	en	aftrekken:	bewerkingen	(actueel	niveau	~	percentiel	25	eind	jaargroep	4)

Vermenigvuldigen	en	delen:	basisoperaties	(actueel	niveau	op	dit	gebied	<	percentiel	10	eind	
jaargroep	5)

4  

 620 kinderen hebben gestemd.

	 370	kinderen	willen	eerst	een	zwembad.

 De andere willen eerst een speelplein.

	 Hoeveel	kinderen	willen	eerst	een	speelplein?

                               

1 5	+	25	+	10	=                               

3 55	+	35=                               

4 20	–	15	=                                

5  

	 Jos	koopt	deze	trui	en	broek.

	 Hoeveel	moet	hij	betalen?

 €                               

6	 Vader	heeft	36	foto’s	gemaakt.

	 Er	zijn	29	foto’s	gelukt.

	 Hoeveel	foto’s	zijn	er	niet	gelukt?

                               

2 12	:	2	=                               

3 20	:	4	=                               

4 16	:	4	=                               

5 20	:	4	=                               
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Vermenigvuldigen	en	delen:	hoofdrekenen,	echter	alleen	sbo*-leerlingen	(niveau	jaargroep	7-8)
(actueel	niveau:	30	schaalpunten	<	percentiel	10	eind	jaargroep	6)

Vermenigvuldigen	en	delen:	bewerkingen	(actueel	niveau:	35	schaalpunten	<	percentiel	10	eind	
jaargroep	5)

Meten:	Lengte,	oppervlakte,	inhoud	en	gewicht	(actueel	niveau	~	percentiel	25	eind	groep	4)

3  Welk antwoord is groter dan 800 maar kleiner dan 

1000?

 

 

 antwoord                               

4  

	 	Voor	deze	trui	heb	je	600	gram	wol	nodig.	

	 Hoeveel	bollen	moet	je	dan	kopen?

                                bollen

1	 De	helft	van	50	is	=	                              2 4	x	12	=                                

2  

	 Dit	is	een	vel	stickertjes	van	juf	Elly.

	 Hoeveel	stickertjes	heeft	juf	Elly	al	gebruikt?

                                stickertjes

3 

	 Lars	heeft	een	tekening	gemaakt.

	 	Hoeveel	centimeter	is	het	poppetje	op	de	tekening	lang?

                                centimeter

4 

 Wat zal op het etiket achter 125 staan?

 A gram

 B  liter

 C kilo

 D centimeter



224 PPON

Meten:	Tijd	(actueel	niveau	~	percentiel	25	eind	jaargroep	4)

Meten:	Geld	(actueel	niveau	~	percentiel	25	eind	jaargroep	4)

2 

 

 Onno is op 12 januari jarig.

 Op welke dag is dat?

                               

3	 	Kies	uit:	maandag,	dinsdag,	woensdag,	donderdag,	

vrijdag,	zaterdag,	zondag.

	 Vandaag	is	het	                              

 Overmorgen is het                               

4 

	 Joke	maakt	een	kalender.

	 	Voor	elke	maand	van	het	jaar	maakt	ze	een	mooie	

tekening.

	 Hoeveel	tekeningen	maakt	ze?

                                tekeningen

3 

	 Renske	wisselt	dit	briefje	in	voor	munten	van	één	euro.

	 Hoeveel	munten	krijgt	ze?

                                munten

4  

	 Joris	betaalt	met	munten	van	50	eurocent.

	 Hoeveel	munten	moet	hij	geven?

                                munten

5	 Vader	pint	€	50,-.	Hij	krijgt	3	briefjes	uit	de	automaat.	

 Welke?

                                euro

 

                                euro

                                euro
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Breuken,	verhoudingen	en	procenten:	Rekenen	plus	(actueel	niveau	~	percentiel	10	eind	jaargroep	5)

9.3	 Ontwikkelingsperspectieven	van	de	gemiddelde	12-jarige	sbo-leerling

Getallen	en	getalrelaties	(actueel	niveau	op	dit	gebied	~	percentiel	20	eind	jaargroep	6)

1  

 Maurice moet 80 kranten bezorgen. 

	 Om	8	uur	heeft	hij	precies	de	helft	bezorgd.

	 Hoeveel	kranten	moet	Maurice	dan	nog	bezorgen?

                                kranten

2 

 

 René wil 8 bekers chocolademelk maken.

	 	Hoeveel	schepjes	chocoladepoeder	moet	hij	dan	nemen?

                                schepjes

3 

 Welke munt is één tiende deel van één euro?

 Munt                               

8 

	 Je	betaalt	met	briefjes	van	honderd.

	 Hoeveel	briefjes	heb	je	nodig?

                                	briefjes

9  

 Opa wordt 65.

 Oma wil daarom 65 ballonnen loslaten.

	 Hoeveel	zakken	van	10	ballonnen	moet	ze	dan	kopen?

                                 zakken
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Optellen	en	aftrekken:	basisoperaties	(actueel	niveau	op	dit	gebied	~	percentiel	25	eind	jaargroep	6)

10  

 Meneer Koppels bestelt 160 liter aarde.

	 Hoeveel	zakken	van	20	liter	zijn	dat?

                                 zakken

11 

1700 19001500

Flip de Tweede
wordt koning
van Flapland

?
 

 In welk jaar werd Flip de Tweede koning van Flapland?

 In het jaar                               

12  

 Lin prikt steeds 10 stukjes vlees aan één stokje.

	 Hij	wil	24	stokjes	maken.

	 Hoeveel	stukjes	vlees	heeft	hij	daarvoor	nodig?

                                 stukjes vlees

10 197	+	197	=                               

11 1250	+	1750	=                               

12 1	–	0,5	=                                
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Optellen	en	aftrekken:	hoofdrekenen,	echter	alleen	sbo*-leerlingen	(niveau	jaargroep	7-8)
(actueel	niveau	>	gemiddelde	eind	jaargroep	6)

Optellen	en	aftrekken:	bewerkingen	(actueel	niveau	~	percentiel	25	eind	jaargroep	6)

Vermenigvuldigen	en	delen:	basisoperaties	(actueel	niveau	op	dit	gebied	~	percentiel	25	eind	
jaargroep	5)

5  

	 Het	hoogste	gebouw	is	250	meter	hoog.	

	 Het	laagste	gebouw	is	189	meter	hoog.

	 Hoe	groot	is	het	verschil?

                                meter

6  

	 	Demi	gaat	met	haar	kat	naar	de	dierenarts.	Het	bezoek	

kost	€	22,25.	Ze	koopt	ook	nog	een	doos	met	pillen	van	

€	8,45	en	een	doos	met	pillen	van	€	7,75.

	 Hoeveel	moet	Demi	betalen?

 €                               

7 8003	–	7995	=                               

7	 In	een	album	passen	100	foto’s.

	 Er	zitten	74	foto’s	in.

	 Hoeveel	kunnen	er	nog	bij?

                               	foto’s

8 98	+	242	=                               

9 93	–	78	=                               

10	

 Deze wandelroute was vorig jaar maar 89 km lang.

	 Hoeveel	kilometer	route	is	erbij	gekomen?

                                km

11 650	–	598	=                               

7 50	x	8	=                               

8 100	:	5	=                               

9 100	:	50	=                                

10 100	:	4	=                                 
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Vermenigvuldigen	en	delen:	hoofdrekenen,	echter	alleen	sbo*-leerlingen	(niveau	jaargroep	7-8)
(actueel	niveau:	20	schaalpunten	<	percentiel	25	eind	jaargroep	6)

5  

  De mandarijnen worden in netjes gedaan. 

 In één netje komen 10 mandarijnen.

	 Hoeveel	netjes	met	10	mandarijnen	kun	je	maken?

                                netjes

6  

	 Jeffrey	maakt	voor	zijn	verjaardag	16	prikkers.	

	 Op	elke	prikker	doet	hij	3	knakworstjes.

	 Hoeveel	knakworstjes	heeft	hij	dan	nodig?

                                knakworstjes

7  

 De timmerman maakt een schutting van planken.

	 Voor	elke	plank	heeft	hij	4	schroeven	nodig.

	 	Hoeveel	planken	kan	hij	met	60	schroeven	

vastschroeven?

                                planken

8  

	 Peter	koopt	4	van	deze	blikken.

	 Hoeveel	liter	verf	is	dat	in	totaal?

                                liter

9  

	 Een	fl	esje	cola	kost	48	cent.

	 Jozef	heeft	5	euro.	Hij	wil	hier	fl	esjes	cola	voor	kopen.

	 Hoeveel	fl	esjes	kan	Jozef	kopen?

                               	fl	esjes
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Vermenigvuldigen	en	delen:	bewerkingen	(actueel	niveau:	17	schaalpunten	<	gemiddelde	leerling	
eind	jaargroep	5)

Meten:	Lengte,	oppervlakte,	inhoud	en	gewicht	(actueel	niveau	~	gemiddelde	leerling	eind	
jaargroep	5)

3 

 

	 	Simon	heeft	30	dropjes.	Hij	verdeelt	de	dropjes	over	

10 kinderen.

	 Hoeveel	dropjes	krijgt	elk	kind?

                                dropjes

4 12 euro  

 Deze kip kost 12 euro.

	 	Hoeveel	kippen	kun	je	met	een	briefje	van	50	euro	

kopen?

                                kippen

5 8	x	17	=                               

6 420	:	7	=                               

5  

	 Hoeveel	kost	de	lange	lap?

 €                               

6  

	 Hoeveel	blokjes	heb	je	nodig	voor	dit	bouwwerkje?

                                blokjes

7	 	Van	een	stuk	weg	van	2	km	wordt	het	wegdek	

vernieuwd. 

1600 meter is al klaar.

	 Hoeveel	meter	moet	nog?

                                m

8  

	 Hoeveel	pakjes	boter	van	250	gram	zitten	in	zo’n	doos?

                                pakjes boter
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Meten:	Tijd	(actueel	niveau	~	gemiddelde	leerling	eind	jaargroep	5)

Meten:	Geld	(actueel	niveau	~	gemiddelde	leerling	eind	jaargroep	5)

7  

	 Els	is	16	mei	jarig.

 Bea is 1 week eerder jarig.

 Wanneer is Bea jarig?

                                mei

8  

  De trein naar Amsterdam vertrekt normaal om

5 over één.

	 Hoe	laat	zal	hij	door	de	vertraging	vertrekken?

 Om                               

9 

	 Hoe	laat	is	het	op	deze	klok?

 

                               

7	 Jacob	heeft	10	briefjes	van	20	euro.

	 Hij	wil	deze	wisselen	voor	briefjes	van	100	euro.

	 Hoeveel	briefjes	van	100	euro	krijgt	hij?

                               	briefjes	van	100	euro

8 

 

 Moeder koopt 500 gram pruimen. 

 Zij betaalt met een munt van 2 euro. 

	 Zij	krijgt	3	munten	terug.

 Welke? Zet kruisjes.

 

9  

	 Hoeveel	eurocent	is	dit	samen	waard?

                                eurocent
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Breuken,	verhoudingen	en	procenten:	Rekenen	plus	(actueel	niveau	~	gemiddelde	leerling	medio	
jaargroep	5)

9.4  Ontwikkelingsperspectieven van de 12-jarige sbo-leerling op 
percentiel	90

Getallen	en	getalrelaties	(actueel	niveau	op	dit	gebied	~	percentiel	75	eind	jaargroep	7)

3  

 Welke munt is één tiende deel van één euro?

 Munt                               

4  

	 Wat	moet	bij	JA	staan?

                               	%

5 
Macaroni met gehakt
voor 4 personen

500 gram macaroni
400 gram gehakt
  90 gram boter
    2 blikjes tomatenpuree
    1 pakje kruiden
zout

 

 Moeder maakt macaroni voor 2 personen. 

	 Hoeveel	gram	macaroni	heeft	ze	nodig?

                                gram

17 Welke kaas is het zwaarst?

  

18 9705683
	 Hoeveel	is	de	7	waard	in	dit	getal?

                               

19 
2,4

2,71

2,6

2,35

2,15

2,06

 

	 	Kijk	in	het	vak	hierboven.	Er	zijn	twee	getallen	die	op	

de	getallenlijn	liggen	tussen	2,5	en	2,75.

 Welke 2 getallen zijn dat?

                                en                               
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Optellen	en	aftrekken:	basisoperaties	(actueel	niveau	op	dit	gebied	~	percentiel	90	eind	jaargroep	7)

Optellen	en	aftrekken:	hoofdrekenen,	echter	alleen	sbo*-leerlingen	(niveau	jaargroep	7-8)
(actueel	niveau	~	percentiel	90	eind	jaargroep	7)

Optellen	en	aftrekken:	bewerkingen	(actueel	niveau	~	percentiel	90	eind	jaargroep	6)

Vermenigvuldigen	en	delen:	basisoperaties	(actueel	niveau	op	dit	gebied:	iets	>	gemiddelde	leerling	
eind	jaargroep	6)

20  

 De bouw van dit theater kostte 6 miljoen euro. 

	 Er	was	gerekend	op	6,2	miljoen	euro.	

	 Hoeveel	euro	heeft	de	bouw	minder	gekost?

	 (Schrijf	het	getal	helemaal	met	cijfers!)

 €                               

12 1	–	0,5	=                               

14 6508	+	7089	=                               

15 6004	–	479	=                               

16 3,25	+	18,85	+	7,36	=                               

12 4	x	99	=                               

Alle schaalopgaven zijn beheerst.
Vlot	en	handig	rekenen	met	grote	(ronde)	getallen.
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Vermenigvuldigen	en	delen:	hoofdrekenen,	echter	alleen	sbo*-leerlingen	(niveau	jaargroep	7-8)
(actueel	niveau	17	schaalpunten	>	percentiel	75	leerling	eind	jaargroep	6)

Vermenigvuldigen	en	delen:	bewerkingen	(actueel	niveau	~	percentiel	90	eind	jaargroep	5)

Meten:	Lengte,	oppervlakte,	inhoud	en	gewicht	(actueel	niveau	~	percentiel	25	eind	jaargroep	4)

12 

 De klas schildert 80 bloempotten voor de schoolmarkt.

	 Ze	verkopen	alle	potten	voor	€	2,50	per	stuk.

	 Hoeveel	krijgen	ze	hiervoor	in	totaal?

 €                               

7 samen	28	bekers

	 Je	hebt	28	bekers	nodig	om	te	trakteren.

 Teken deze bekers in het hokje.

  Teken eerst stapels van 5 bekers en teken de rest 

ernaast.

8  

	 Je	verpakt	252	eieren	in	doosjes	van	elk	6	stuks.

	 Hoeveel	doosjes	heb	je	nodig?

                                doosjes

9 86	x	60	=                                

9	 	Een	stadstuin	is	ongeveer	12	meter	lang	en	6	meter	

breed.

	 Hoeveel	m2 is dat?

                                m2

10	 Een	klas	loopt	één	keer	om	het	sportveld.

	 Het	veld	is	100	meter	lang	en	50	meter	breed.

	 Hoeveel	meter	lopen	de	kinderen?

                                m
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Meten:	Tijd	(actueel	niveau	~	percentiel	25	eind	jaargroep	4)

11 

 

	 	Hoeveel	fl	essen	van	een	halve	liter	kun	je	vullen	met	

de ranja die nog in deze kan zit?

                               	fl	essen

12	 	Er	komt	een	groot	tapijt	op	de	vloer	van	een	zaal	in	het	

hotel.

	 De	vloer	is	32	m	bij	20	m.

	 Hoeveel	m2 tapijt moet gekocht worden?

                                m2

13	 Een	balk	is	61–2
 cm dik.

	 Hoeveel	mm	is	dat?

                                mm

13	 	Elk	deel	van	‘De	lokroep	van	de	papegaai’	duurt	bijna	

1 uur. 

	 	Hoeveel	delen	kun	je	op	een	videoband	van	

240	minuten	opnemen?

                                delen

14 
9.008.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00

ma

di

wo

do

vr

za

zo

Kapsalon Haarfijn

= open

 

	 	Op	deze	kaart	zie	je	wanneer	de	kapper	open	is,	en	

wanneer de kapper gesloten is. 

	 	Hoeveel	minuten	is	de	pauze	van	‘Kapsalon	Haarfi	jn’	

op donderdag?

                                minuten

15 

	 	De	fi	etsenmaker	repareert	de	fi	ets	van	Joke	in	

45	minuten.

	 Hoeveel	arbeidsloon	moet	Joke	betalen?

 €                               
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Meten:	Geld	(actueel	niveau	~	percentiel	25	eind	jaargroep	4)

10  

  Thomas koopt de auto van zijn buurman. 

	 Hij	geeft	9	briefjes	van	500	euro.	

	 De	rest	betaalt	hij	met	briefjes	van	20	euro.

	 Hoeveel	briefjes	van	20	euro	geeft	hij	dan?

                               	briefjes

11	 Marloes	heeft

	 40	munten	van	1	eurocent	en	

	 40	munten	van	2	eurocent	en

	 40	munten	van	5	eurocent.

	 Hoeveel	euro	is	dat	in	totaal?

 €                               

12 Spanje  

	 Daniël	heeft	van	alle	Spaanse	munten	één	munt.

	 Hoeveel	eurocent	is	dat	samen?

                                eurocent

13 

 In de spaarpijp zitten alleen munten van 20 eurocent.

 In totaal zijn de munten 80 euro waard.

	 	Hoeveel	munten	van	20	eurocent	zitten	dan	in	de	

spaarpijp?

                                munten

14 

	 	De	winkelier	wisselt	één	briefje	van	20	euro	in	voor	

rollen munten van 20 eurocent. 

	 Hoeveel	rollen	van	50	munten	krijgt	hij?

                                rollen
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Breuken,	verhoudingen	en	procenten:	Rekenen	plus	(actueel	niveau	~	percentiel	75	eind	jaargroep	6)

6 

	 	Welk	deel	van	deze	snoepjes	heeft	een	aardbeien-

smaak?

 A  1––12

 B 1–4

 C 1–3

 D 1–2

 E 2––3

7 In	Aldam	woont	34%	van	de	mensen	in	fl	ats.

 Dat is ongeveer  1–..  deel van de bevolking.

8 

	 	Lilian	heeft	3	liter	soep	gemaakt.	Ze	doet	de	soep	in	de	

diepvries. Ze vult bakjes van  1–4  liter.

	 Hoeveel	van	die	bakjes	kan	ze	in	totaal	vullen?

                               bakjes
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