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Agenda

1: Inleiding, kennismaking
2: Twee uitgangspunten voor goed rekenonderwijs
3: Drieslagmodel
4: Oefenen



Twee uitgangspunten



1. Functionele gecijferdheid
Het doel van goed rekenwiskunde-onderwijs is het 
ontwikkelen van functionele gecijferdheid voor alle 
kinderen.

2. Ontwikkeling van rekenwiskundige concepten als 
fundament
Het begrijpen van rekenwiskundige concepten is 
het fundament van een goede rekenwiskundige 
ontwikkeling.

Belangrijkste uitgangspunten



Werkopdracht

Ben je het eens met deze twee uitgangspunten?

Wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk in je school
- De rekenlessen
- Hulp aan zwakke rekenaars tijdens de lessen
- Hulpplannen

Bespreek in tweetallen



Drieslagmodel



Drieslagmodel



984 mensen staan bij een skilift. Zij willen allemaal 
naar boven. In een gondel kunnen 40 mensen. 
Hoeveel keer moet de gondel omhoog?

Drieslagmodel



Daan en Lisa maken een fietstocht van 21 km. Na 
18 km  krijgt Daan een lekke band. Hoe ver moeten 
zij nog? ( fietsen / lopen)

Drieslagmodel



Een kaars kost € 2. Je koopt 3 kaarsen.
Hoeveel moet je betalen?

Drieslagmodel



Het Drieslagmodel kun je dus o.a. gebruiken voor:

- Eerste analyse + diagnostiek
n.a.v. Citotoetsen, voordat je hulpplan opstelt

Drieslagmodel



Cito-toets

à Problemen veelal op de schuine assen (rechter en linker-as)
à Maar ook voor een deel op onderste as, als het gaat om 

efficiënt strategiegebruik
à Hoe kan je dat eerder zien en aanpakken?

PREVENTIE??

Drieslagmodel



Observatiepunten bij betekenisverlening
Kunnen leerlingen:
• Zelfstandig een bewerking bedenken bij een context?
• Betekenis verlenen aan getallen uit de bewerking in relatie tot de 

context?
• Een tekening maken bij de context?

• Bij een kale som een context 
bedenken?

Drieslagmodel; betekenisverlening



Observatiepunten bij uitvoeren
•Kunnen leerlingen de gevraagde bewerking uitvoeren op formeel 
niveau?
•Voeren ze de bewerking uit met een efficiënte en gewenste 
oplossingsstrategie?

Drieslagmodel; uitvoeren



Observatiepunten bij reflectie
• Weet de leerling wat het antwoord (getal) betekent?
• Koppelt leerling het antwoord terug naar context?
• Gaat leerling na of antwoord kan kloppen?
• Gaat de leerling na of de vraag is beantwoord?

Drieslagmodel; reflecteren



Zelfstandig bewerking bedenken bij context en 
betekenis verlenen aan getallen uit bewerking in 
relatie tot deze context

• Niet te eenvoudige contexten.
• Leerlingen meteen, zonder enige uitleg, aan het 

werk.
• Vaak opdrachten uit methode geschikt.

• In nabespreking: Koppelen van de getallen uit de 
bewerking aan de  context.

à Dus altijd vragen stellen

Hoe werkt drieslagmodel in de klas?



Tekeningen bij context

- Waarom en wanneer tekenen / schetsen?
- Welke vragen stel je bij de tekeningen?
- Waar voldoet een goede tekening / schets aan?
- Zelf aan de slag

Hoe werkt drieslagmodel in de klas?



Waarom tekenen?

• Tekenen is middel , geen doel: als je context niet 
begrijpt ga je tekenen 

• Doel van tekenen is niet om tot antwoord te komen! 
Doel is om context te begrijpen!

• In bovenbouw dus vaak getallen aanpassen (kleiner 
maken)

• In bovenbouw kan tekening over gaan in model
• Bij R100 à niet tekenen maar getallenlijn



Waar voldoet een goede tekening aan?

• Het is een abstracte weergave van het 
contextprobleem

• Uit de tekening wordt helder om welke bewerking het 
gaat

• Alle getallen uit de context zijn (schetsmatig) terug te 
vinden in de tekening (bij kleine getallen als x of 0, bij 
grotere getallen evt. als cijfer)

• Tekening helpt je om tot antwoord te komen



Welke vragen?

•In je vragen: Verbinding leggen tussen getallen uit 
context, tekening en bewerking

• Letterlijke zinnen uit de context verbinden met de tekening: 
waar zie ik in jouw tekening …

•Dit leidt tot diepere begripsvorming
•Laten tekenen alleen is dus onvoldoende, je moet 
vragen stellen



Van bewerking naar context à as van betekenis 
verlening (rechter-as)

à bij een kale som een verhaal bedenken

• Ook hierbij vragen stellen bij nabespreking

Hoe werkt drieslagmodel in de klas?



Het Drieslagmodel kun je gebruiken voor 
(tot nu toe aan de orde geweest):

- Eerste analyse + diagnostiek
n.a.v. Citotoetsen, voordat je hulpplan opstelt

- Observaties + interventies dagelijks tijdens lessen

Drieslagmodel



Het ultieme doel Drieslagmodel is om het te gebruiken 
voor:

- Zelf beoordelen blokdoelen (naast of i.p.v
methodetoetsen)

Drieslagmodel



Blokdoelen / methodetoetsen

Hoe gaat dat nu?
• blokdoel à methodetoets à bepaling of leerling 

goed gaat in zijn rekenontwikkeling

• Wat zou de toegevoegde waarde van het 
drieslagmodel kunnen zijn? à daar gaan we naar 
kijken

Drieslagmodel



Methodetoetsen

Neem lijst met observatiepunten van drieslagmodel.
- Welke punten worden gemeten / getoetst d.m.v. 

methodetoets?
- Welke niet?
- Welke conclusies kun je wel / niet trekken over de 

rekenontwikkeling van je leerlingen?

Werkvorm: Tweetal Coach

Drieslagmodel



Observatiepunten bij betekenisverlening
Kan de leerling:
• Zelfstandig een bewerking bedenken bij een context?
• Betekenis verlenen aan getallen uit de bewerking in relatie tot de 

context?
• Een tekening maken bij de context?
• Bij een kale som een verhaal bedenken?

Observatiepunten bij uitvoeren
•Kan de leerling de gevraagde bewerking uitvoeren 
op formeel niveau?
•Voert hij de bewerking uit met een efficiënte en 
gewenste oplossingsstrategie?

Observatiepunten bij reflectie
•Weet de leerling wat het antwoord (getal) betekent?
•Koppelt leerling het antwoord terug naar context?
•Gaat leerling na of antwoord kan kloppen?



Zelf aan de gang met drieslagmodel
(observatiepunten in kaart brengen bij 
minimaal 1 blokdoel)

Kies voor blokdoel: bewerkingen

Actie na vandaag met  
Drieslagmodel



Aan de slag met drieslagmodel

• Observatieformulier drieslagmodel ligt op tafel
• Vul 1 blokdoel in 
• Lesdoelen relateren aan het blokdoel
• Elke les die over dat blokdoel gaat vul je minimaal 1 

observatiepunt van drieslagmodel in (- of +)
• Eind van het blok: alle observatiepunten zijn ingevuld van 

alle leerlingen voor dat ene blokdoel
• Vraag: welke observatiepunten kun je makkelijk invullen? 

Welke zijn lastig te achterhalen?

Actie na vandaag, vervolg


