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PPON sbo:
een voorproefje van de resultaten

Panama
17 januari 2014
Judith Hollenberg

In deze presentatie

• Wat is PPON?

• Aanbod Rekenen-Wiskunde op sbo

• Wat kunnen de leerlingen?

• Strategieën door leerlingen versus instructie door de 
leerkrachten
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Wat is PPON?

Wat is PPON?

Periodieke peiling onderwijs Nederland:
• Toetsen door de leerlingen
• Aanbodvragenlijst
• Aanvullende onderzoeken

Regulier onderwijs  groep 5 en groep 8
s(b)o  groep 8
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Aanbod op het sbo

Methode

Aanbod op het sbo

Wat kan anders in methode?

• Aanbieden één voorkeursstrategie
• Meer aandacht voor cijferend/kolomsgewijs rekenen
• Meer oefenmateriaal voor breuken en contextopgaven
• Procenten eerder in methode 
• Meten door praktijkopdrachten
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Aanbod op het sbo

Leertijd

• 295 minuten per week
(versus 307 minuten in reguliere onderwijs en 270 minuten in sbo 2006)

• 4 tot 7 uur per week

Aanbod op het sbo

Organisatie

• 77% in niveaugroepen (versus 57% in regulier)
• 17% geeft hele groep zelfde instructie
• 4% werkt volledig individueel
• Gemiddeld 3 niveaugroepen per klas
• Aantal niveaugroepen tussen 1 en 6
• 31% begeleidt niet alle niveaugroepen zelf
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Aanbod op het sbo

Hulpmiddelen

Gebruikt? Indien gebruikt: met welke 
frequentie?

Getallenlijn niet gebruikt 30%
door enkele leerlingen 46%
door alle leerlingen 24%

altijd 38%
soms 62%

Rekenrek niet gebruikt 86%
door enkele leerlingen 12%
door alle leerlingen 3%

altijd 39%
soms 62%

MAB-materiaal niet gebruikt 53%
door enkele leerlingen 43%
door alle leerlingen 4%

altijd 15%
soms 85%

Tafelkaarten niet gebruikt 12%
door enkele leerlingen 83%
door alle leerlingen 5%

altijd 27%
soms 73%

Wat kunnen de leerlingen?

Het gaat vooruit!
Domein Niveau eind sbo Niveau t.o.v. 2006

Getallen Groep 5 ↑

Hoofdrekenen Groep 5 ↑

Bewerkingen Groep 5/6 ↑

Breuken, 
verhoudingen, 
procenten

Groep 6 ↑↑

Meten Groep 5/6 ↑

Tijd Groep 5 ↑

Geld Groep 5/6 ↑

Verbanden Groep 6
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Wat kunnen de leerlingen?

Opgave voor zwakke, gemiddelde of sterke sbo-leerling?

Wat kunnen de leerlingen?

Opgave voor zwakke, gemiddelde of sterke sbo-leerling?

Meneer Igas haalt het geld uit de snoepautomaat.

Er zitten precies 60 munten van 20 eurocent in.

Hoeveel euro is dat in totaal?

_____ euro



PPON sbo Panama 2014

7

Wat kunnen de leerlingen?

Opgave voor zwakke, gemiddelde of sterke sbo-leerling?

Wat kunnen de leerlingen?

Opgave voor zwakke, gemiddelde of sterke sbo-leerling?

2 ½   uur = __________ minuten
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Wat kunnen de leerlingen?

Opgave voor zwakke, gemiddelde of sterke sbo-leerling?

Wat kunnen de leerlingen?

Opgave voor zwakke, gemiddelde of sterke sbo-leerling?
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Wat kunnen de leerlingen?

Opgave voor zwakke, gemiddelde of sterke sbo-leerling?

Wat kunnen de leerlingen?

Opgave voor zwakke, gemiddelde of sterke sbo-leerling?

Jolien is in januari jarig.

Francis is in de maand vóór januari jarig.

Welke maand is dat?

____________________
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Strategieën leerling versus leerkracht

• 46% leerkrachten gebruikt meerdere strategieën

• 70% kiest voor rijgen (via hele tiental)

• 20% kiest voor splitsen

• Bij opgaven met klein verschil kiest 10% voor tellende 
strategie

Strategieën leerkracht                  
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Strategieën leerling versus leerkracht

• Leerling kiest voor één vaste oplossingswijze

• Leerling voorkeur voor splitsen (kolomsgewijs)

• Strategie leerling ≠ strategie leerkracht!
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De betere sbo-leerlingen

• Handig rekenen

• Bij klein verschil: doortellen/’weet ik gewoon’


