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Workshop: Jan rekent zich een breuk 
 
Handelingsmodel:  

voor onderwijs neem je de route omhoog. Door jouw denken te verwoorden kun je met kinderen de 
stap nemen van informeel handelen, via afbeeldingen en modellen naar de formele som. Voor zorg 

neem je de route naar beneden. Door een formele som te tekenen of concreet voor te stellen en 
tenslotte uit te spelen, probeer je te werken aan begrip. 

 
 

Het drieslagmodel (hoe rekent een kind):  
Tijdens de rekenles geven we niet alleen aandacht aan de bewerking. We leren kinderen ook 

denken (welke som zou ik in deze context moeten gebruiken) en controleren (wat betekent het 
antwoord op deze som in deze context en kan dit eigenlijk wel?). In gesprek met de leerling kun je 

via dit model achterhalen of de situatie begrepen wordt, of dat het probleem in de 
oplossingsprocedure gezocht moet worden.  
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Bij het voorbereiden van de rekenles kun je gebruik maken  
van het handelingsmodel. Doelstelling: het beheersen van  

de formele som. De route er naartoe zijn de lagen eronder.  
 

Veel problemen ontstaan in de basis. Een getal is een hoeveelheid met een symbool en een naam 
(***=3=drie).  

 
Contexten, materialen en modellen dienen om rekenen minder abstract te maken. Maak gebruik van 

vingertellen, turven, DHTE-schema, eierdozen, geld, enz. Zet deze gericht in, aansluitend bij de 
denkstap die een kind moet leren maken.  

Bijv. Janneke kan heel goed tellen, maar draait 75 en 57 altijd om. Gebruik van de getallenlijn 
heeft hier geen zin. Hier kan het DHTE-schema, de eierdozen en het geld behulpzaam zijn.   

 
Voor elke stap in de rekenontwikkeling is voorkennis vereist. Bij diagnostiek is het belangrijk 

erachter te komen welke voorkennis bij een leerling ontbreekt. Pak de oudste fout als eerste op.  
 

Schema: rekendiagnostiek bij een leerling 
1. Welke som vindt een leerling lastig? 

2. Welke contexten, materialen en modellen passen hierbij (niveaus van handelingsmodel)? 

3. Waar zit het probleem in het drieslagmodel? 

4. Welke voorkennis is nodig om deze som op te lossen?  

5. Ga op zoek naar de hiaten! 

6. Gebruik actief rekentaal. 

 
 

Vragen? Neem contact op met jvandenbroek@koc.nu  

mailto:jvandenbroek@koc.nu

