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Ons rekencurriculum is historisch gegroeid 
tot een verzameling van weloverwogen 
en welomschreven taken die de leerling 
moet kunnen uitvoeren. 

Bereidt dit de leerlingen wel 
voldoende voor op hun toekomst?

Onze maatschappij verandert in 
een rap tempo onder invloed van 
digitalisering en globalisering. 
Dit laat ook het rekenonderwijs niet 
ongemoeid. Dit zal moeten veranderen 
zodat het beter aansluit bij de eisen die in de 
toekomst aan onze leerlingen worden gesteld.

Rekenen in de 21e eeuw



Het nadenken en het vinden van 
creatieve oplossingen doet de mens.

neemt in hoeveelheid juist toe.

De belangrijkste bijdrage van de leerling aan 

het oplossen van problemen en het 
genereren van nieuwe ideeën.

Het uitrekenen 
doet de computer. 

ontstaat er een verschuiving van 
werkzaamheden: we doen minder 

Het begrijpen wordt 
belangrijker dan het 
zelf kunnen uitvoeren. 

de kennis als de vaardigheden 
die leerlingen in de toekomst 
nodig hebben.

Wat staat leerlingen in 
de toekomst te wachten?

Kijk 
uit!

BetekenisPrecisie

1500 kg 

af met een 
snelheid van 



Door de digitalisering ontstaan nieuwe functies. 

Interpreteren en gebruiken. 
De grootste gemene deler is dat leerlingen 

Denk hierbij aan: weten welke data je moet verzamelen 
en wat je met de resultaten van de analyse kunt doen.

Door de digitalisering krijgen we informatie op 
een andere manier toegespeeld, en moeten we op 
een andere manier beslissingen nemen.

alle gegevens en 
vult de formulieren in. De leerling moet de juistheid ervan 
kunnen controleren. 

gegevens tot stand zijn gekomen.

statistiek

programmeren

Door de digitalisering is andere kennis nodig. 
Er is een verschuiving gaande in de vakgebieden uit 

leven. Deze verschuiving zal ook zichtbaar worden 

aandachtsgebieden bij zullen komen. 

Een kijkje in de toekomst



Problemen los je niet op 
in je eentje. 

Leerlingen moeten leren 
samenwerken en communiceren.

De leerling moet zelfsturend worden.
In de toekomst moet iedere leerling 
doelgericht een taak kunnen voltooien en 
verantwoordelijkheid kunnen nemen voor 
het eigen werk. Ook moet de leerling zichzelf 

Wat helpt de leerling nog verder?

Iedere leerling werkt en communiceert 
in de toekomst digitaal: hij of zij moet 
met de juiste digitale middelen kunnen 

Digital first!

Hoe wordt een leerling 
een probleemoplosser?



Er komen complexere taken 
rondom het rekenwerk. 

zelf uitvoeren van eenvoudigere berekeningen.

Andere kennis bij 
rekenen wordt 
belangrijk. 

•  kennis over 
wiskundige structuren 
en samenhang

De leerkracht zet de leerling aan 
het denken en begeleidt hem of 
haar in het probleemoplossen. 
Door meer denkvragen te stellen en 
alleen uitleg te geven als dat echt nodig is.

Moet dat allemaal nu meteen?

Er komt een verschuiving in de 
verhouding tussen uitrekenen 
en wiskundig denken zoals 
probleemoplossen. Een leerling 
wordt een kritisch wiskundig denker. 

Elke leerling moet zijn of haar rekenkennis 

uitvoeren van berekeningen (want dat 

kennis van rekenen-wiskunde nodig.

Wat heeft dat voor gevolgen 
voor het vak rekenen? 

WAT DAN?

WELKE DAN?

HOE DAN?

NEE HOOR!

WAAROM DAN?



ICT is een middel, geen doel.

leerdoelen zijn via de digitale route te benaderen. Handelend 

Begin gewoon vandaag!

-  ze zelf onderliggende verbanden te laten ontdekken 

-  ze de samenhang in de wiskundige structuur te laten ontdekken 

Flexibel aanbod.
Scholen verschillen in visie over 
de wenselijkheid van de mate van 

handelen gaan daarom hand in 

zijn in de toekomst mogelijk. 

Meer dan de 
computer alleen



Voorbeeldactiviteit 1

Waarom staan de mensen allemaal in zo’n vreemde houding?Wat maakt deze 
foto grappig?

aangeboden krijgen 



Een breuk is een deling.

Leerlingen ontdekken zelf 
onderliggende verbanden 

Voorbeeldactiviteit 2



door inzet van hun rekenkennis 

Voorbeeldactiviteit 3

gemiddelde maaginhoud: 900 ml

Toen Starbucks een nieuw formaat beker (de Trenta) 
introduceerde, heeft iemand dit plaatje bedacht om 
over na te denken.Wat zou deze persoon willen zeggen? Ben je het daarmee eens?



Leerlingen ontdekken de 
samenhang in een wiskundige 

Voorbeeldactiviteit 4

Bij een keersom en bij 

een deelsom mag je de 

getallen in de som van 

plek verwisselen.



Leerlingen leren dat er niet 

Voorbeeldactiviteit 5



Steuntje in de rug nodig? 
Gebruik het stappenplan!

Lees de stelling of de vraag. 

Wat moet je weten om iets over de 
stelling of de vraag te kunnen zeggen?
 Zoek uit of de stelling waar of niet waar 

Trek je conclusie.
Bedenk hoe je je bewijs aan je 
klasgenoten kunt uitleggen. Werk alle 

Geef de uitleg aan je klasgenoten.



Verder lezen?
toekomst 

Volgens Bartjens

44-54.

Verder kijken?
Math class needs a makeover. 

TEDGlobal 2010 talk via 

Meer weten?


