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Inleiding
In deze publicatie nemen we het referentiekader Taal en Rekenen en de officiële pilot van de
Rekentoets 2F voor het voortgezet onderwijs in het voorjaar van 2013 als uitgangspunt.
We willen met deze korte brochure ondersteuning bieden aan docenten bij het komen tot een
effectieve didactiek waarmee zij hun leerlingen kunnen voorbereiden op het oplossen van het
soort rekenopgaven zoals die in de Rekentoets 2F te vinden zijn.

Wettelijke regeling
Leerlingen in het voortgezet onderwijs dienen een rekentoet met goed gevolg af te leggen om
in aanmerking te komen voor een diploma.
Die wettelijke regeling wordt voortdurend nog op allerlei manieren verfijnd, verbijzonderd en is
in de tijd aan veranderingen onderhevig. Voor de meest actuele stand van zaken verwijzen wij
naar de immer actuele website van het Steunpunt Taal en Rekenen VO
(www.steunpunttaalenrekenenvo.nl).
Op 1 september 2012 is de stand van zaken als volgt:

• Rekentoets 2F voor vmbo, Rekentoets 3F voor havo en vwo.
• In elk schooljaar is er een periode waarin de toets digitaal afgenomen kan worden en een
periode waarin een herkansing digitaal afgenomen kan worden.
In schooljaar 2012/2013 zijn die perioden: 4 maart - 15 maart 2013 en 30 mei - 5 juni
2013.
• Aan de toetsen kunnen leerlingen in examenklassen en voorexamenklassen deelnemen.
• Elke leerling heeft 1 kans en 1 herkansing. Met uitzondering van leerlingen die in 2012/2013
in een voorexamenklas zitten. Zij kunnen meedoen aan de laatste pilot (regulier en herkansing) in voorjaar 2013. Bij een voldoende resultaat (>= 5) krijgen zij vrijstelling voor de
examentoets in 2014. Bij onvoldoende resultaat kunnen ze gewoon in 2014 meedoen. Deze
lichting krijgt dus 2 extra kansen, als zij tenminste meedoen aan de pilot in voorjaar 2013.
• Voor leerlingen die in 2013/2014 examen doen is een 5 voor de rekentoets genoeg om te
slagen. Later wordt dat strenger via de kernvakkenregeling.

Hoofdzaken uit de rekentoetswijzers
De vorm en de inhoud van de toetsen passen zijn conform het referentiekader Taal en Rekenen,
maar worden in veel meer detail vastgelegd in de Rekentoetswijzer 2F en Rekentoetswijzer 3F.
De rekentoetsen 2F en 3F bestaan verreweg voor het grootste deel uit rekenopgaven die het functioneel rekenen toetsen. Daarbij gaat het om het oplossen van kwantitatieve problemen uit de wereld om
ons heen. De opgaven overdekken de domeinen zoals die in het referentiekader beschreven staan.

Didactische tips om leerlingen voor te bereiden op de rekentoest 2F

7

Een globale indicatie van de verdeling van de opgaven over de domeinen is:
• Getallen 		
30%
• Verhoudingen
30%
• Meten/Meetkunde
20%
• Verbanden 		
20%
De meest rekenopgaven die gaan over functioneel rekenen zijn nooit precies aan één domein
te koppelen. Deze opgaven zijn dus allemaal gegeven in een context. Aan de leerling de taak
het kwantitatieve probleem op te lossen. Hij mag daarbij de hulpmiddelen gebruiken die hem
daarbij kunnen helpen: kladpapier en rekenmachine.
Voor het oplossen van dergelijke problemen is een didactiek te ontwikkelen. Daarover gaat deze
brochure.
In beide toetsen komen ook een beperkt aantal contextloze (kale) rekenopgaven voor, waarbij
geen rekenmachine gebruikt mag worden.
Voor 2F

Naar schatting 15-20% van de opgaven
Het niveau van deze opgaven beperkt zich tot het niveau 1F.
Voor 3F

Naar schatting 20% van de opgaven
Het niveau van deze opgaven beperkt zich tot het niveau 1F en 1S.
De rekentoetsen 2F en 3F bestaan uit 60 opgaven die in 90 respectievelijk 120 minuten opgelost dienen te worden, dat is 1,5 respectievelijk 2 minuten per opgave. Er mag niet teruggebladerd worden, dus per opgave is er één oplospoging.
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De aanpak van rekenproblemen
Een voorbeeld zoals de leerlingen kunnen tegenkomen in de rekentoets 2F.

Het oplossen van dit probleem vergt een aantal denkstappen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Waar gaat het probleem over?
Wat wordt er precies gevraagd?
Welke gegevens zijn er gegeven om het probleem op te lossen?
Welke gegevens heb ik nodig?
Hoe zou ik het dan uitrekenen?
Nu ga ik het uitrekenen in één of meer rekenstappen.
Ik heb het uitgerekend. Slaat dit ergens op?
Is dit nu wat er gevraagd wordt?
Is het antwoord zo goed of moet ik nog afronden of iets anders mee doen?

Internationaal wordt er veel onderzoek gedaan naar het oplossen van dergelijke problemen.
Om de benodigde rekenstappen in beeld te brengen wordt vaak een schema gebruikt.
In de bijlage staan een aantal van deze veelgebruikte schema’s.
Wij hanteren het schema dat gebruikt wordt bij PISA.
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Vertaald naar het Nederlands ziet dat er zo uit:

Vergelijkbare termen

De meeste docenten kennen bewust of onbewust deze fase in het oplosproces en de stappen die
leerlingen moeten zetten. Ze kunnen op allerlei manieren benoemd worden, maar het komt wel
steeds op hetzelfde neer.
We geven een aantal veel voorkomende andere namen voor deze fasen en stappen. die wij in de
praktijk zijn tegengekomen.
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De fasen:

probleem in dagelijks leven
rekenkundig probleem
uitkomst bewerking(en)
		
oplossing van probleem

contextprobleem, context
wiskundig probleem, wiskundig model, de som
antwoord, oplossing, tussenoplossing, onafgeronde antwoord,
rekenmachine-uitkomst
praktijkantwoord, echte antwoord, echte uitkomst

De stappen:

mathematiseren		modelleren, plannen, voorbereiden, analyseren
uitrekenen		bewerken, uitvoeren, cijferen
interpreteren		kijken of het klopt, kijken of dit gevraagd werd.
op waarde schatten		evalueren, reflecteren

Er wordt in al deze schema’s een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de verschillende fasen in
het oplossingsproces:
1. de vertaling van de context naar het wiskundig probleem
2. het oplossen van het wiskundig probleem
3. het terugvertalen van de uitkomst in termen van het oorspronkelijke probleem.
4. heb ik het goede uitgerekend, werd dit gevraagd?
In alle fasen worden cognitieve eisen gesteld aan de kandidaat. In alle fasen kunnen fouten
gemaakt worden. Alle fasen dragen bij tot de complexiteit van het probleem.
Er is een hardnekkige praktijk gegroeid in rekenlessen, in wiskundelessen, bij sommige lesmaterialen, bij sommige toetsen om bij functioneel rekenen en functionele wiskunde toch vooral
naar de bewerkingen te kijken en alle ander stappen voor lief te nemen. De praktijk om alleen
naar de bewerkingen te kijken, betekent dat er alleen gekeken wordt naar de verticale stap aan
de rechterkant van deze schema’s. Daardoor blijven allerlei factoren die van wezenlijk belang
zijn bij het oplossen van het hele probleem buiten beschouwing.
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Genres en didactische modellen
Bepaalde type opgaven komen vaak voor, in het dagelijkse leven en in de toets. Het is van
grote waarde als leerlingen leren inzien dat opgaven op elkaar lijken of bij elkaar horen. Kortom
dat ze tot hetzelfde genre behoren. Bij een genre hoort een bepaald wiskundig model.
We bespreken in deze brochure een aantal van die genres.
In de Rekentoets 2F zijn de belangrijkste genres:

• Procentsommen
17, 22, 30, 49, 55, 59
• Delen (van delen) van iets
7, 11, 14, 16, 21, 51
• Metriek stelsel
3, 8, 12, 18, 24, 34, 37, 39, 41, 57, 58
• Tijd-rekenen
15, 28, 36, 45, 53, 60
• Samengestelde eenheden (afstand/tijd)
9, 32, 42, 50, 54
• Kale sommen
1 ,2, 6, 10, 14, 20, 27, 33, 38, 43, 48, 51, 56

Genre: Procentsommen
Wat doe je bij procentsommen?

•
•
•
•

mathematiseren
uitrekenen
interpreteren
op waarde schatten

De verhoudingstabel is voor procentsommen het meest krachtige en flexibele denkmodel voor
het mathematiseren en voor het uitrekenen.
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2F (17)

Mathematiseren

• Structureer in een verhoudingstabel
• Wat is 100%?
• Wat wil je weten?
: 100
1%

-4,5%

100%

8.000

- 36 000

800.000

x 4,5
Uitrekenen

• Terug naar 1%
• Naar gevraagde of gegeven percentage
Dit zijn de gestructureerde rekenstappen. Het eindantwoord hoeft niet per se in deze tabel.
Leer leerlingen bewust de laatste stap te zetten.
Interpreteren

• Wat wordt gevraagd?
• Koeien in 2009, dus 800.000 – 36. 000 = 764.000
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Op waarde schatten?

• Is dit een normaal antwoord? Ja
• Klopt dat met het plaatje? Ja
2F (22)

Mathematiseren

• Structureer in een verhoudingstabel
• Wat is 100% ?
• Wat wil je weten?
: 100
1%

….

100%

0,12 (of 12 cent)

4,80

12

x?
Uitrekenen

• Terug naar 1%
• Naar gevraagde of gegeven percentag
Hoeveel keer 0,12 zit er in 4,80?
4,80 : 0,12 = 40
Dit zijn de gestructureerde rekenstappen. Het eindantwoord hoeft niet per se in deze tabel.
Leer leerlingen bewust de laatste stap te zetten.
Interpreteren

• Wat wordt gevraagd?
• Het percentage, dus antwoord is 40%
Op waarde schatten?

• Is dit een normaal antwoord? Ja
• Klopt dat met de tabel? Ja
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2F (30)

Mathematiseren

• Structureer in een verhoudingstabel
• Wat is 100% ?
• Wat wil je weten?
: 100
1%

….

100%

0,159

0,8

15,9

x?

Uitrekenen

• Terug naar 1%
• Naar gevraagde of gegeven percentage
Hoeveel keer 0,159 zit er in 0,8?
0,8 : 0,159 = 5,0314465
Dit zijn de gestructureerde rekenstappen. Het eindantwoord hoeft niet per se in deze tabel.
Leer leerlingen bewust de laatste stap te zetten.
Interpreteren

• Wat wordt gevraagd?
• Rond af op hele procenten 5%
Op waarde schatten?

• Is dit een normaal antwoord? Ja
• Klopt dat met de begingegevens? Ja
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Genre: Delen (van delen) van iets
Maak leerlingen vertrouwd met de volgende feitenkennis.
1/2

50%

helft

1 op de 2

x 0,5

1/4

25%

kwart

1 op de 4

x 0,25

1/5

20%

een vijfde

1 op de 5

x 0,2

1/10

10%

een tiende

1 op de 10

x 0,1

Mathematiseren

• Wat is het geheel?
• Helpt het als ik decimalen gebruik?
• Waarmee moet ik vermenigvuldigen?
Uitrekenen

• Werken met 0,5 ; 0, 25 ; 0, 2 en 0,1
• Of werken met delen door 2, 4, 5, 10
Interpreteren

• Wat wordt gevraagd?
Op waarde schatten?

• Is dit een normaal antwoord?
2F (11)

Mathematiseren

• Wat is het geheel?
alle mensen
• Helpt het als ik decimalen gebruik?
Uitrekenen

• 0,2 en 0,25 dat is samen 0,45
• de rest is 0,55
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Interpreteren & Op waarde schatten

• Wat wordt gevraagd?
0,55 is de rest, dat is meer dan de helft.
Meerkeuze, dus antwoord A

2F (16)

Mathematiseren

• Wat is het geheel?
de prijs: 243 euro
• Helpt het als ik decimalen gebruik?
Vader 0,5
Jordi en Timo samen 0,5, dat is elk 0,25
Waarmee moet ik vermenigvuldigen?
0,25 x 243 = 60,75
Interpreteren

• Wat wordt gevraagd?
Bedrag, verder geen afronding, dus 60,75
Op waarde schatten?

• Is dit een normaal antwoord?
ja
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Genre Metriek stelsel
Komt alles voor?		
Kan alles voorkomen?

Nee
In principe wel, maar ….

mm, cm, dm, m, hm, km
ml, cl, dl, L, hl
mg, g, kg, ton
cm2, dm2, m2
are, hectare !!!
cm3, dm3, m3
Mathematiseren

• Welke eenheid werkt hier het handigst (beslissen vóór dat ik ga rekenen)
• Alles omzetten naar dezelfde eenheid
Uitrekenen

• 1 kg komt overeen met 1000 g
Dus …..
Interpreteren

• Wat wordt gevraagd?
Op waarde schatten?

• Is dit een normaal antwoord?
(Klopt dat met de begingegevens? )
2F (41)
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Mathematiseren

• Welke eenheid werkt hier het handigst, vóór dat ik ga rekenen.
Zet alles om naar liters (of naar milliliters):
Ik moet 6 liter hebben
• Alles omzetten naar zelfde eenheid.
Links staat 0,6 L rechts staat 1,5 L
Uitrekenen.

• Links: 10 x 0,6 pakjes, dus 12,00
• Rechts: 4 x 1,5-pakken, dus 7,60
Interpreteren

• Wat wordt gevraagd?
verschil dus: 4,40
Op waarde schatten?

• Is dit een normaal antwoord? ja
2F (37)

Mathematiseren

• Welke eenheid werkt hier het handigst, vóór dat ik ga rekenen.
Milliliters Alles omzetten naar zelfde eenheid
3,5 dl naar ml
Uitrekenen

• Je moet weten: 1 dl = 100 ml, dan in schema
1 dl		
3,5 dl
10 cl		
35 cl
100 ml
350 ml
Interpreteren

• Wat wordt gevraagd?
350 ml
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Op waarde schatten?

• Is dit een normaal antwoord? Ja, is iets minder dan een halve liter.
2F (39)

Mathematiseren

• Welke eenheid werkt hier het handigst, vóór dat ik ga rekenen?
Speciaal geval van inhoud naar liters.
Zet altijd om naar decimeters!!!!!
Dan heb je gelijk een antwoord in Liters
• Alles omzetten naar zelfde eenheid
Je moet weten: 1 m = 10 dm
Dan wordt het 40 dm bij 70 dm bij 12 dm
Uitrekenen

• 40 x 70 x 12 = 33 600 dm3
Interpreteren

• Wat wordt gevraagd? Inhoud in liters, dus 33 600 liter
Op waarde schatten?

• Is dit een normaal antwoord?
Ja, in een zwembad gaan veel liters
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Genre Tijdrekenen
Twee types komen wel voor:
Tijdsduur tussen tijdstippen

Bij uitrekenen van tijdsduur is het voor vmbo BB en KB aan te raden om eerder te werken met
een getallenlijn en doortellen, dan met aftrekken.
Voorbeeld

Van 9:51naar 16:24
Hoe lang duurt dit?
Mathematiseren

• Getallenlijn is zeker te overwegen voor vmbo BK en BB
9 min.		

6 uur		

24 min.

|___________|______________________|__________|
9:51
10:00		
16:00
16:24		
Uitrekenen

•
•
•
•

Nog 9 minuten naar 10:00
Dan 6 uur van 10:00 naar 16:00 en
Dan nog 24 minuten naar 16:24
Samen 6 uur en 33 minuten.

2F (45)

Van 11:22 naar 11:51.
Doortellen: 8 + 21 = 29 minuten
Tijdsduur door middel van omrekenen

Feitenkennis voor omrekenen is:
1 dag = 24 uur
1 uur = 60 minuten
1 minuut-= 60 seconden

Didactische tips om leerlingen voor te bereiden op de rekentoest 2F
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2F (54)

Mathematiseren

• Het moet van uur naar minuten!
Uitrekenen
75 mijl

75 mijl

….

1 uur =

=60 minuten

10 minuten

:6
Interpreteren & Op waarde schatten

• Dus 75 mijl gedeeld door 6 = 12,5 mijl.
• Er wordt niets gevraagd over afronden.
• 12,5 is een logisch antwoord

Genre - Samengestelde eenheden
Hier gaat het met name om afstand en tijd.
Gebruik bijvoorbeeld altijd eenzelfde verhoudingstabel.
afstand
tijd

Gaat het om km/uur, dan zorg je dat er beneden precies 1 uur (= 60 minuten = 3600 seconden)
komt te staan en boven een aantal kilometers.
Gaat het om m/s, dan zorg je dat er beneden precies 1 seconde komt te staan en boven een
aantal meters.
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2F (32)

Mathematiseren
afstand

100 km

100/60 km

… km

tijd

1 uur

1 minuut

45 minuten

: 60

x 45

Uitrekenen

• 100 : 60 x 45 = 75 km
Interpreteren & Op waarde schatten

• Dat werd ook precies gevraagd, dus 75 km..
2F (50)

Mathematiseren
afstand

900 m

20 m

tijd

45 sec

1 sec

: 45

1 min

72 000 m

72 km

1 uur

1 uur

x 3600
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Uitrekenen

• 900 : 45 x 3600 = 72000 m, dus 72 km
(of 900 : 45 x 60 x 60)
Interpreteren & Op waarde schatten

• Omdat er beneden nu precies 1 uur staat is de snelheid 72 km/uur.

Genre Kale sommen
Hieronder volgen de kale sommen zoals die voorkomen in de Rekentoets 2F.
Voorbeeldtoets 2F (maart 2012)

8 - 1,25 = …

150 – 29 + 39 = …

40% van 350 is …

3,50 : 0,50 = …

5 x 38 + 15 x 38 = …

6005 : 5 = …

¼ deel = … %

2201 – 298 = …

1,99 + 0,2

Een kwart van 120 is …

22 + 24 + 26 + 28 = …

9 x 0,25 = …

Aandachtspunt:

De kale sommen zijn eenvoudig (hooguit niveau 1F voor rekentoets 2F)
Bijna altijd aspect van handig rekenen. Het loont om even goed naar de opgave te kijken.
Het is GEEN hoofdrekenen. De antwoorden hoeven niet uit het hoofd gevonden te worden.
Gebruik kladpapier. Leer dat handig te gebruiken.
Geen formeel rekenen met breuken.
Wel kennis van een aantal elementaire breuken (¼, ½, ¾).
Voor deze opgaven is het effectief om dit soort gemêleerde rijtjes te oefenen. Het door elkaar
aspect is daarbij van belang. Veel dezelfde achter elkaar leidt tot automatische piloot en rigiditeit en dat is wat anders dan bewust vaardig zijn in het oplossen van dergelijke rekensommen.
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Overige algemene didactische tips
Kijk met leerlingen naar de vorm van de toets.

• Vraag staat altijd rechts…
• Als er een afbeelding staat heb je die meestal ook echt nodig.
Bespreek met leerlingen gebruik van rekenmachine.

• Rekenmachine mag je gebruiken, maar het hoeft niet.
• Je mag het probleem oplossen hoe je wil: uit het hoofd, met de rekenmachine, met een schetsje, met een berekening op papier.
• Laat leerlingen oefenen met de online rekenmachine ('Proef op de som' via
Examentester).
Bespreek met leerlingen het invoeren van antwoorden in het antwoordveld.

• Gebruik bij invoeren NOOIT de punt voor duizendtallen. Examentester behandelt zowel de
komma als de punt als het decimale scheidingsteken.
- Invoeren van 120.000 leidt dus tot 120 (dat is ook zichtbaar in het scherm)
- Invoeren van 35.95 leidt tot 35,95
- Invoeren van 35,95 leidt tot 35,95
Bespreek met leerlingen het afronden van antwoorden.

• Als er niets staat over afronden is er misschien een afronding die logisch uit het probleem
voortvloeit: vb: 7,35 bussen nodig, dan dus 8 bussen nodig
• Als er niets staat over afronden. Kies dan een afronding die redelijk is.
Dat is vaag, maar moet je wel leren. In het dagelijks leven doe je niet anders.
- Geen sleep getallen achter de komma
- Bedragen op 2 decimalen, etc.
Bespreek met leerlingen waar de opgaven eigenlijk voor bedoeld zijn.

• Hoe serieuzer leerlingen de context nemen, hoe groter de kans dat ze de opgave goed oplossen. Dus spreek niet negatief of denigrerend over contexten in termen van verhaaltjessommen. Dat zijn het niet, het gaat om een simulatie van de werkelijkheid.
• Laat leerlingen bewust reflecteren of gevonden antwoord ergens op slaat.
voorbeeld: inhoud zwembad 12,8 liter, gemiddeld maandsalaris 3,7 euro, …

Didactische tips om leerlingen voor te bereiden op de rekentoest 2F
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Bijlage 1
Schema’s voor probleem oplossen bij rekenen/
wiskunde uit diverse wetenschapsgebieden
Om beter grip te krijgen op het interpreteren van contextopgaven en het vaststellen van de
complexiteit daarvan maken we even een uitstapje naar de internationale onderzoeksliteratuur
op dit gebied.
Vanuit verschillende hoeken wordt hier diepgravend onderzoek naar gedaan. Die deelgebieden
zijn: problem solving modelling (o.a. Schoenfeld, Burkhardt, Blum), word problems (Verschaffel
et al.), international assessment (OEDCD, PISA PIAAC), computer based assessment of mathematics (CBAM).
Met deze kennis kunnen we wat uitgebreider ingaan op wat nu eigenlijk de factoren zijn die de
complexiteit van opgaven voor functioneel rekenen bepalen.
Er zijn een drietal schema’s veelgebruikt in onderzoek en theorievorming. Die worden hieronder
gepresenteerd en kort toegelicht. Ze komen allemaal min of meer op hetzelfde neer.

(Blum e.a. 2007)
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(Verschaffel e.a 2009)

(OECD, 2012 (PISA, Stacey))

Het schema dat in deze brochure wordt gebruikt is een vertaling van dit schema.
In Nederlandse publicaties in het basisonderwijs wordt een vergelijkbaar schema gebruikt.
In het Protocol Ernstige Rekenwiskunde problemen en Dyscalculie (ERWD) voor de basisschool is
het volgende schema te vinden.
In grote lijnen komt dat op hetzelfde neer als de andere schema’s.

Didactische tips om leerlingen voor te bereiden op de rekentoest 2F
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Bijlage 2
Afronden en intervallen bij computer scoorbare vragen
Afronden, significantie en relevantie

De werkwijze hoe om te gaan met afronden, significantie en goed te rekenen antwoorden, is nog
verre van uitgekristalliseerd in de klassenpraktijk en ook nog niet helemaal in de toetspraktijk.
Er zijn verschillende oplossingen mogelijk:

• Altijd in de opgave er bij zetten hoe er afgerond moet worden.
Voordeel is dat dat volstrekte helderheid schept voor leerlingen en docenten.
Nadeel is dat elke opgave ook afronden toetst, dat de leerling niet bij het antwoord nadenkt
over significantie of relevantie, maar gewoon automatisch doet wat de toetsenmaker vraagt.
Het leert de leerling niet nadenken.
• Het aan de leerling overlaten en ruimhartig zijn in het goed rekenen van antwoorden.
Voordeel is dat het veel nadruk legt op de manier waarop je het antwoord hebt bereikt en
minder op de preciesheid van dat antwoord.
Nadeel is een grote variëteit aan antwoorden met verschillende nauwkeurigheid. Het is aan
de leerling bijna niet uit te leggen dat dat allemaal goed is.
• Eisen dat de leerling een verstandige en significante afronding kiest.
Voordeel is dat je de leerling echt laat nadenken over een relevant antwoord, gegeven het
probleem.
Nadeel is dat de klassenpraktijk en de lesmaterialen hier over het algemeen nog volstrekt
niet mee bezig zijn en dat er voortdurend discussie over kan ontstaan.
In de huidige rekentoetsen wordt in de antwoordsleutel vaak een grotere mate van precisie
verwacht in antwoorden dan dat aannemelijk is in de gegeven context. We geven hier twee
voorbeelden uit de rekentoets 3F.
Tip voor leerlingen

Als er niets staat over afronden, dan:
• Kijk of er in de vraag een logische afronding is: bijvoorbeeld 7,3 bussen nodig, dus 8 bussen
nodig.
• Is er geen voor de hand liggende logische afronding, kies dan een redelijke afronding.
- Geen sleep getallen achter de komma;
- Bedragen op 2 decimalen.
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3F (20)

Volgens antwoordmodel: 7416
De berekening 38316 x 0,24 /1,24 komt precies uit op 7416. Klaar.
Maar de volgende combinaties en wat daar tussenin ligt zouden net zo goed de werkelijkheid
kunnen zijn:
2009

2010

meer

% meer

31025

38316

7291

24% (23,50040%)

30900

38316

7416

24% (24,00000%)

30777

38316

7540

24% (24,49961%

Tip: Zonder verdere informatie: houd het antwoord op 7416.
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3F (4)

Volgens antwoordmodel: 103200
De berekening 76800 / 32 x 43 komt precies uit op 103200. Klaar.
Echter 76800/0,32 = 240000. Daar is men blijkbaar vanuit gegaan
Maar het verkochte aantal Redphones ligt waarschijnlijk ergens tussen 75600 en 78000.
En van de Bluephones zijn er waarschijnlijk tussen de 102000 en 104400 verkocht.
Tip: Zonder verdere informatie: houd het antwoord op 103200.
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Bijlage 3
De moeilijkheidsgraad van opgaven
Bij het vaststellen van de moeilijkheidsgraad van opgaven in het kader van functioneel rekenen
wordt vaak gewerkt met het begrip denkstappen.
Dat is de som van de (denk) activiteiten in alle fasen van het oplossingsproces.
De optelling van de denkstappen in de verschillende fasen is een redelijke maat om de complexiteit vast te stellen. Dit gebeurt onder andere ook in PISA en PIAAC.
Vanuit deze bredere invalshoek kunnen we komen tot een aantal criteria die het aantal denkstappen beïnvloeden en dus daardoor de moeilijkheid bepalen.
De volgende aspecten in een opgave kunnen allemaal variëren van (zeer) eenvoudig tot (zeer)
complex:
1. representatie van de context (beeldend, talig, structurering)
2. taalgebruik (te veel tekst; laagfrequente woorden)
3. gebruikte getallen (bijv. kommagetallen of breuken in maten en percentages)
4. aanpak/strategie (bijv. niet onmiddellijk duidelijk; niet-standaard)
5. aantal benodigde rekenconcepten (bijvoorbeeld combinaties van tijd en % of inhoud en %
etc)
6. mate van eenduidigheid (zijn er verschillende interpretatie mogelijk, worden er leerlingen
makkelijk op het verkeerde been gezet, instinkers).
De complexiteit van een opgave is een 'optelsom' van de complexiteiten van de verschillende
onderdelen.
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