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PROGRAMMA

● 1. Wat is (laag)gecijferdheid?
● 2. Rekenbeleving
● 3. Rekendidactiek
● 4. Rekengesprekken
● PAUZE
● 5. Cursus Leer omgaan met tijd en geld



1. Wat is laaggecijferdheid? 

Iemand is laaggecijferd als hij in het dagelijks leven problemen ondervindt 
met situaties waarin getallen, maten en verbanden een rol spelen. 



Rekenen  Gecijferdheid
Rekenen = sommen maken? Rekenen = redeneren met getallen.

Rekenen = functioneel in het 
dagelijks leven.

Ik heb 50 euro, kan ik de schoenen 
en de regenjas kopen?



2. Rekenangst, hfdst. 4 Succes! Basishulp Rekenen
Oorzaken:

ervaringen van falen

negatieve feedback

Rekenangst kan zich uiten in: 

onzekerheid, vermijden, spanning / blokkeren, lichamelijke 
reacties



Omgaan met rekenangst bij deelnemers

● zorg voor een sfeer van vertrouwen
● geef ruimte aan eigen inbreng van 

deelnemers
● sluit aan bij kennis die al aanwezig is
● laat deelnemers gebruik maken van eigen 

oplossingsstrategieën



3. Rekendidactiek, hoofdstuk 4 Succes! Rekenen

● Functioneel rekenen in drie stappen 
(drieslagmodel)

● Eigen oplossingen 

● Rekenniveaus en modellen (handelingsmodel)



Functioneel rekenen in drie stappen



Handelingsniveaus rekenen



de ijsberg: illustratie van de handelingsniveaus
€55,-+ €40,-=

10
50 

50 €

informeel: 
doen, 
echt

voorstellen: 
afbeeldingen

model als 
hulpmiddel

formeel: de 
abstracte som



Rekenstrategieën en rekenschema’s

optellen - rijgen en splitsen (rekenkaart Succes! 4)

aftrekken - rijgen en splitsen (rekenkaart Succes! 5)

vermenigvuldigen - herhaald optellen (rekenkaart Succes! 6)

delen - herhaald aftrekken (rekenkaart Succes! 7)

schema’s: 

getallenlijn, honderdveld, HTE-schema (rekenkaart Succes! 2) , 

Hoe reken je zelf? We proberen het uit!

26 + 37 = 3 X 50 =



26 + 37
splitsen: 20 + 30 = 50 en 6 + 7 = 13, 50 + 13 = 63

rijgen: 26 + 30 + 4 + 3 = 63

     26                                            56                 60           63     
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3 X 50 =
Tafels van vermenigvuldiging:

Denk aan 3 X 5 = 15  3 X 50 is tien keer zo groot, dus 150

Herhaald optellen: 

50 + 50 + 50 = 150



4. Rekengesprekken, hfdst. 5 Succes! Basishulp rekenen

SAMEN ONTDEKKEN, NIET TE SNEL UITLEGGEN

● open vragen (wat is het probleem?)
● samenvatten en doorvragen
● correcte rekenstappen herhalen
● benoemen wat goed gaat
● uitnodigen tot tekenen / schetsen / noteren



PAUZE



4. Cursus Leer omgaan met tijd en geld

● rekenniveau
● veronderstelde basiskennis
● lesopzet en differentiatie
● cursusmap



Rekenniveau “Leer omgaan met tijd en geld”
In de volwasseneneducatie onderscheidt men 3 niveaus:

*Instroom

*1F: vergelijkbaar met het niveau eind basisschool

*2F: vergelijkbaar met het niveau eind VMBO of MBO 2 / 3

Kenmerken instroomniveau:

makkelijke (ronde) getallen 

handig rekenen, met materiaal (geld) 

uitschrijven op papier: tekenen of schema’s

altijd gekoppeld aan concrete situatie (dit i.p.v. onderstaande)



Basiskennis vereist voor Succes! rekenen instroom
- tellen tot en met 100; ook in stappen van 10
- uitspreken van getallen (t/m duizend en de duizendtallen)
- vergelijken en ordenen van hele getallen
- vlot rekenen tot 20
- verdubbelen, halveren, keer 10. gedeeld door 10 met eenvoudige getallen
- herkennen en uitspreken van geldbedragen
- klok kijken (digitaal en analoog); alleen hele en halve uren



Lesopzet en differentiatie
● Informatie uit intake

● Iedereen heeft al voorkennis, eigen rekenstrategieën

● Rekenen kent stapsgewijze opbouw, maar niet iedereen doorloopt de 
stappen in de vaste volgorde

● Ga flexibel om met de indeling van de lessen



Aanvullend (eigen) materiaal
Zorg voor materiaal dat aansluit bij de werkelijkheid van de deelnemers:

maak foto’s, verzamel folders, reclame-kalenders, horloges, klokken, enz.

Wat is er verder nodig?

● analoge en digitale klok
● 40 fiches
● agenda
● kalender
● nepgeld
● rekenmachine



Cursusmap



VEEL SUCCES!


