Rekenen in de 21e eeuw
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.

Geeke Bruin-Muurling
(Educatieve Dienstverlening Bruin-Muurling (EDB))

en Marike Verschoor
(Uitgeverij Zwijsen)
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Wat staat leerlingen in
de toekomst te wachten?
De belangrijkste bijdrage van de leerling aan
ĚĞŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉŝũǀĂŶĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚǁŽƌĚƚ

het oplossen van problemen en het
genereren van nieuwe ideeën.

Het uitrekenen
doet de computer.
ŽŵƉƵƚĞƌƐŶĞŵĞŶƐƚĞĞĚƐŵĞĞƌ
ƌŽƵƟŶĞŵĂƟŐĞƚĂŬĞŶŽǀĞƌ͘ĂĂƌĚŽŽƌ
ontstaat er een verschuiving van
werkzaamheden: we doen minder
ƵŝƚǀŽĞƌĞŶĚ;ƌĞŬĞŶͿǁĞƌŬ͘

Het nadenken en het vinden van
creatieve oplossingen doet de mens.
,ĞƚŶŝĞƚͲƌŽƵƟŶĞŵĂƟŐĞǁĞƌŬ͕ǌŽĂůƐŚĞƚ
ƵŝƚǀŽĞƌĞŶǀĂŶĂŶĂůǇƟƐĐŚĞƚĂŬĞŶĞŶŚĞƚ
ƐĂŵĞŶǁĞƌŬĞŶŝŶ;ŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞͿƚĞĂŵƐ͕
neemt in hoeveelheid juist toe.

Het begrijpen wordt
belangrijker dan het
zelf kunnen uitvoeren.
ŝƚŚĞĞŌŐĞǀŽůŐĞŶǀŽŽƌǌŽǁĞů
de kennis als de vaardigheden
die leerlingen in de toekomst
nodig hebben.
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1500 kg
ŬŽŵƚŽƉũĞ
af met een
snelheid van
ϰϱ͕ϯŵͬƐ
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Betekenis

Een kijkje in de toekomst
Door de digitalisering ontstaan nieuwe functies.
ĞůĞĞƌůŝŶŐǁŽƌĚƚŵŝƐƐĐŚŝĞŶǁĞůĂĨǀĂůŽŶƚǁĞƌƉĞƌ͕
ŬǁĞĞŬǀŝũǀĞƌďŽĞƌ͕ǌŽŶŶĞͲĞŶĞƌŐŝĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ͕ƚĞůĞĐŚŝƌƵƌŐ͕
ŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚƐǌŽƌŐŶĂǀŝŐĂƚŽƌŽĨƐŝŵƉůŝĐŝƚǇͲĞǆƉĞƌƚ
;ǀŝĂǁǁǁ͘ŽŶĞǁŽƌůĚ͘ŶůͿ͘

Door de digitalisering is andere kennis nodig.
Er is een verschuiving gaande in de vakgebieden uit
ĚĞǁŝƐŬƵŶĚĞĚŝĞĞĞŶŐƌŽƚĞƌŽůƐƉĞůĞŶŝŶŚĞƚĚĂŐĞůŝũŬƐ
leven. Deze verschuiving zal ook zichtbaar worden
ŝŶŚĞƚŽŶĚĞƌǁŝũƐ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌĞƌŶŝĞƵǁĞĚŽŵĞŝŶĞŶĞŶ
aandachtsgebieden bij zullen komen.
Denk hierbij aan: weten welke data je moet verzamelen
en wat je met de resultaten van de analyse kunt doen.

statistiek

ĞŶŬŚŝĞƌďŝũĂĂŶ͗ďĞŐƌŝũƉĞŶŚŽĞĚŝŐŝƚĂůĞ
gegevens tot stand zijn gekomen.
progra
m

meren

Interpreteren en gebruiken.
De grootste gemene deler is dat leerlingen
ŝŶĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚŐĞƚĂůƐŵĂƟŐĞŐĞŐĞǀĞŶƐ
ŶĂĂƌǁĂĂƌĚĞŵŽĞƚĞŶŬƵŶŶĞŶƐĐŚĂƩĞŶ͕
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞƌĞŶĞŶŐĞďƌƵŝŬĞŶ͘

Door de digitalisering krijgen we informatie op
een andere manier toegespeeld, en moeten we op
een andere manier beslissingen nemen.
ŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ͗ĚĞĞůĂƐƟŶŐĚŝĞŶƐƚǀĞƌǌĂŵĞůƚalle gegevens en
vult de formulieren in. De leerling moet de juistheid ervan
kunnen controleren.
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Hoe wordt een leerling
een probleemoplosser?
De leerling moet zelfsturend worden.

Problemen los je niet op
in je eentje.

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

/ĞĚĞƌŚĞĞŌǌŝũŶŽĨŚĂĂƌƐƉĞĐŝĂůŝƐŵĞ͘
Leerlingen moeten leren
samenwerken en communiceren.

Wat helpt de leerling nog verder?
,ĞƚŚĞůƉƚĚĞůĞĞƌůŝŶŐĂůƐŚŝũŽĨǌŝũ
ǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶďĞǌŝƚĚŝĞĚĞĐŽŵƉƵƚĞƌŶŝĞƚ
ŚĞĞŌ͕ǌŽĂůƐŚĞƚŬƵŶŶĞŶŐĞŶĞƌĞƌĞŶǀĂŶ
ŶŝĞƵǁĞŝĚĞĞģŶ͕ŚĞƚǀŝŶĚĞŶǀĂŶŽƌŝŐŝŶĞůĞ
ŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶĞŶŬƌŝƟƐĐŚŬƵŶŶĞŶĚĞŶŬĞŶ͘

Iedere leerling werkt en communiceert
in de toekomst digitaal: hij of zij moet
met de juiste digitale middelen kunnen
ŽŵŐĂĂŶ;ĞŶŵĞĞŬƵŶŶĞŶǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶͿ͘
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Wat heeft dat voor gevolgen
voor het vak rekenen?
Er komen complexere taken
rondom het rekenwerk.

WAT DAN?

ŝũǀŽŽƌďĞĞůĚŚĞƚŬƌŝƟƐĐŚďĞŽŽƌĚĞůĞŶǁĂƚĞƌ
ŐĞďĞƵƌƚďŝũĞĞŶůĂƐƟŐĞďĞƌĞŬĞŶŝŶŐŝŶƉůĂĂƚƐǀĂŶŚĞƚ
zelf uitvoeren van eenvoudigere berekeningen.

Er komt een verschuiving in de
verhouding tussen uitrekenen
en wiskundig denken zoals
probleemoplossen. Een leerling
wordt een kritisch wiskundig denker.
WAAROM DAN?
Elke leerling moet zijn of haar rekenkennis
ĞŶͲǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶŐĂĂŶŝŶǌĞƩĞŶǀŽŽƌŚĞƚ
ƉƌŽďůĞĞŵŽƉůŽƐƐĞŶĞŶŶŝĞƚŵĞĞƌǀŽŽƌŚĞƚ
uitvoeren van berekeningen (want dat
ĚŽĞƚĚĞĐŽŵƉƵƚĞƌͿ͘,ŝĞƌǀŽŽƌŝƐĞĞŶĚŝĞƉĞƌĞ
kennis van rekenen-wiskunde nodig.

Andere kennis bij
rekenen wordt
belangrijk.
WELKE DAN?
ͻƐƚĂƟƐƟĞŬ
ͻƉƌŽŐƌĂŵŵĞƌĞŶ
• kennis over
wiskundige structuren
en samenhang

HOE DAN?
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?
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NEE HOOR!

Meer dan de
computer alleen
ICT is een middel, geen doel.
ŝŐŝƚĂůĞĚĞǀŝĐĞƐǌŝũŶƉƌĂĐŚƟŐǀŽŽƌŽĞĨĞŶĞŶ͕ƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ͕
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞĞŶƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ͘DĂĂƌŶŝĞƚĂůůĞ
leerdoelen zijn via de digitale route te benaderen. Handelend
ƌĞŬĞŶĞŶ͕ĐŽŶƐƚƌƵĞƌĞŶ͕ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ͕ƐĂŵĞŶǁĞƌŬĞŶ͕ǌĞůĨƚĞŬĞŶĞŶ͗
ǀĞĞůƌĞŬĞŶͲǁŝƐŬƵŶĚĞͲŝŶŚŽƵĚǀƌĂĂŐƚŽŵƉƌĂƚĞŶĞŶƉĂƉŝĞƌ͘

Flexibel aanbod.
Scholen verschillen in visie over
de wenselijkheid van de mate van
ĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐ͘&ŽůŝŽ͕ĚŝŐŝƚĂĂůĞŶ
handelen gaan daarom hand in
ŚĂŶĚ͘&ƵůůĚŝŐŝƚĂů͕ǀŽŽƌĂůƉĂƉŝĞƌ͕
ĚŽĞŶŽĨĞĞŶŵŝǆ͗ĂůůĞĐŽŵďŝŶĂƟĞƐ
zijn in de toekomst mogelijk.

Begin gewoon vandaag!
DĂĂŬǀĂŶũĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŬƌŝƟƐĐŚĞǁŝƐŬƵŶĚŝŐĞĚĞŶŬĞƌƐĚŽŽƌ͗
ͲǌĞŝŶĐŽŵƉůĞƚĞĐŽŶƚĞǆƚĞŶĂĂŶƚĞďŝĞĚĞŶ;ǌŝĞǀŽŽƌďĞĞůĚĂĐƟǀŝƚĞŝƚϭͿ
- ze zelf onderliggende verbanden te laten ontdekken ;ǌŝĞǀŽŽƌďĞĞůĚĂĐƟǀŝƚĞŝƚϮͿ
ͲǌĞŚƵŶƌĞŬĞŶŬĞŶŶŝƐƚĞůĂƚĞŶŐĞďƌƵŝŬĞŶŽŵŬƌŝƟƐĐŚŶĂƚĞĚĞŶŬĞŶ;ǌŝĞǀŽŽƌďĞĞůĚĂĐƟǀŝƚĞŝƚϯͿ
- ze de samenhang in de wiskundige structuur te laten ontdekken ;ǌŝĞǀŽŽƌďĞĞůĚĂĐƟǀŝƚĞŝƚϰͿ
ͲǌĞƚĞůĞƌĞŶĚĂƚĚĂƚĞƌŶŝĞƚĂůƟũĚĠĠŶŐŽĞĚĂŶƚǁŽŽƌĚŝƐ;ǌŝĞǀŽŽƌďĞĞůĚĂĐƟǀŝƚĞŝƚϱͿ
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Voorbeeldactiviteit 1
>ĞĞƌůŝŶŐĞŶůĞƌĞŶƉƌŽďůĞĞŵŽƉůŽƐƐĞŶ
ǁĂŶŶĞĞƌǌĞŝŶĐŽŵƉůĞƚĞĐŽŶƚĞǆƚĞŶ
aangeboden krijgen
;ŽƉĚƌĂĐŚƚǀŽŽƌŐƌŽĞƉϳŽĨϴͿ͘

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

ĞĞůĚ͗,ŽůůĂŶĚƐĞ,ŽŽŐƚĞͬDĂŐŶƵŵWŚŽƚŽƐ

Voorbeeldactiviteit 2
Leerlingen ontdekken zelf
onderliggende verbanden
;ƐƚĞůůŝŶŐǀŽŽƌŐƌŽĞƉϲͿ͘

Een breuk

ĞĞůĚ͗ŝƌŐŝƩĞ&ƌŝĞƌ^ƚĞǁĂƌĚ͕^ƚƆǀƌŝŶŐ͕ĞŶĞŵĂƌŬĞŶͬŽĞŶĚĞ<Žƌƚͬ^ŚƵƩĞƌƐƚŽĐŬ

is een del

ing.

Voorbeeldactiviteit 3
>ĞĞƌůŝŶŐĞŶůĞƌĞŶŬƌŝƟƐĐŚŶĂĚĞŶŬĞŶ
door inzet van hun rekenkennis
;ŽƉĚƌĂĐŚƚǀŽŽƌŐƌŽĞƉϴͿ͘

Toen Starbucks
een nieuw form
aat beker (de Tr
introduceerde, h
enta)
eeft iemand dit
plaatje bedacht
over na te denk
om
en.
Wat zou deze p
erso
Ben je het daarm on willen zeggen?
ee eens?

ϵϭϲŵů
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gemiddeld

e maaginh

oud: 900

ml

Voorbeeldactiviteit 4
Leerlingen ontdekken de
samenhang in een wiskundige
ƐƚƌƵĐƚƵƵƌ;ƐƚĞůůŝŶŐǀŽŽƌŐƌŽĞƉϱͿ͘
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Voorbeeldactiviteit 5
Leerlingen leren dat er niet
ĂůƟũĚĠĠŶŐŽĞĚĂŶƚǁŽŽƌĚŝƐ
;ƐƚĞůůŝŶŐǀŽŽƌŐƌŽĞƉϴͿ͘
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Steuntje in de rug nodig?
Gebruik het stappenplan!

^ƚĂƉϭ͗Lees de stelling of de vraag.
^ƚĂƉϮ͗tĂƚǌĞŐƚĚĞƐƚĞůůŝŶŐŽĨĚĞǀƌĂĂŐƉƌĞĐŝĞƐ͍
^ƚĂƉϯ͗Wat moet je weten om iets over de
stelling of de vraag te kunnen zeggen?
^ƚĂƉϰ͗ Zoek uit of de stelling waar of niet waar
ŝƐ͕ŽĨĚĂƚĞƌĞĞŶĂŶƚǁŽŽƌĚŽƉĚĞǀƌĂĂŐƚĞ
ǀŝŶĚĞŶŝƐĚŽŽƌƵŝƚƚĞƉƌŽďĞƌĞŶ͕ŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ
ƚĞŐĞďƌƵŝŬĞŶ͕ƚĞƌĞŬĞŶĞŶ͘
^ƚĂƉϱ͗Trek je conclusie.
^ƚĂƉϲ͗Bedenk hoe je je bewijs aan je
klasgenoten kunt uitleggen. Werk alle
ĚĞŶŬƐƚĂƉƉĞŶŶĞƚũĞƐƵŝƚ͘
^ƚĂƉϳ͗Geef de uitleg aan je klasgenoten.
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Verder lezen?
ͻƌƵŝŶͲDƵƵƌůŝŶŐ͕'͘ΘD͘sĞƌƐĐŚŽŽƌ;ϮϬϭϱͿ͘KƉĚĞtoekomst
ǀŽŽƌďĞƌĞŝĚ͘<ƌŝƟƐĐŚǁŝƐŬƵŶĚŝŐůĞƌĞŶĚĞŶŬĞŶ͘Volgens Bartjens͕
ũĂĂƌŐĂŶŐϯϰ;ϱͿ͕ϯϲͲϯϵ͘
ͻsĞƌƐĐŚŽŽƌ͕DΘ'͘ƌƵŝŶͲDƵƵƌůŝŶŐ;ϮϬϭϱͿ͘
ZĞŬĞŶͲǁŝƐŬƵŶĚŝŐĞŝŶǌŝĐŚƚĞŶĞŶϮϭƐƚĐĞŶƚƵƌǇƐŬŝůůƐ͘
 Z
 ĞŬĞŶͲǁŝƐŬƵŶĚĞŽŶĚĞƌǁŝũƐ͗ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͕ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ͕ƉƌĂŬƟũŬ͕44-54.

Meer weten?
Verder kijken?
ͻDĞǇĞƌ͕͘;ϮϬϭϬͿ͘Math class needs a makeover.
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚĞĚ͘ĐŽŵͬƚĂůŬƐͬĚĂŶͺŵĞǇĞƌͺŵĂƚŚ
ͺĐƵƌƌŝĐƵůƵŵͺŵĂŬĞŽǀĞƌͬƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚ
ͻtŽůĨƌĂŵ͕͘;ϮϬϭϬͿ͘TEDGlobal 2010 talk via
ŚƩƉ͗ͬͬďůŽŐ͘ǁŽůĨƌĂŵ͘ĐŽŵͬϮϬϭϬͬϭϭͬϮϯͬĐŽŶƌĂĚͲǁŽůĨƌĂŵƐͲƚĞĚͲƚĂůŬͲ
ƐƚŽƉͲƚĞĂĐŚŝŶŐͲĐĂůĐƵůĂƟŶŐͲƐƚĂƌƚͲƚĞĂĐŚŝŶŐͲŵĂƚŚͬ
ͻŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďƌƵŝŶͲŵƵƵƌůŝŶŐ͘Ŷůͬ
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