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Inleiding

Real Life Rekenen zorgt ervoor dat de leerling 
optimaal wordt voorbereid op het toepassen van 
zijn rekenkennis in het dagelijks leven en in zijn 
schoolloopbaan na de basisschool. De leerling 
groeit met Real Life Rekenen stapsgewijs vanuit 
de activiteiten op de basisschool naar de vakken 
van het voortgezet onderwijs toe. Het is daarbij 
belangrijk om de ontwikkeling van strategisch 

Didactiek

Contexten

In het basisonderwijs wordt het rekenonderwijs 
georganiseerd rond vier domeinen: getallen en 
bewerkingen, verhoudingen, meten en meetkun-
de en verbanden. In de rekenmethodes wordt de 
leerstof steeds meer naar deze domeinen geor-
dend. Vaak zijn er lessen per domeintype en 
worden in andere lessen de domeinen in samen-
hang geoefend.
De contexten die in de rekenboeken van het 
basisonderwijs worden gebruikt zijn veelal 
afkomstig uit praktijksituaties. De contexten zijn 

denken en handelen van de leerling te verster-
ken. Het ontwikkelen van dit denken en hande-
len is cruciaal om situaties, waarin toepassing van 
rekenvaardigheden nodig is, te kunnen herken-
nen en te analyseren. Dit is nodig om op de juiste 
wijze rekenwiskundig te kunnen handelen. We 
noemen dit functionele gecijferdheid (Borghouts, 
Van Groenestijn, Janssen, 2011).

gemaakt om een bepaalde rekenleerstap te 
ondersteunen. Het zijn daarnaast ook ‘perfecte’ 
contexten. Dat betekent dat de opbouw van de 
opgaven, met tekst, afbeeldingen, grafi eken en 
tabellen, alle informatie bevat die nodig is om 
een leerstap in de doorgaande lijn van een 
rekendomein te maken. Er ontbreekt geen 
informatie, de getallen ondersteunen de leerstap 
en de illustraties zijn functioneel. Voorkennis 
wordt geactiveerd door voorgaande opdrachten 
of tips bij de opdrachten. Deze combinatie van 
domein specifi eke leerstappen en perfecte 
contexten is uitstekend voor het aanleren van 
rekenwiskundige procedures.
De leerling wordt echter minder gestimuleerd om 

Materiaalsamenstelling

Real Life Rekenen is beschikbaar voor groep 6, 7 en 8 in het basisonderwijs. Er zijn vijf werkboeken per 
leerjaar. Bij elk werkboek hoort een antwoordenboek met uitgebreide antwoorden. Online kunt u naast 
deze algemene digitale handleiding ook gratis een inhoudelijke toelichting per werkboek downloaden.
De werkboeken hebben de volgende thema’s:

  Groep 6 Groep 7 Groep 8  Groep 6 Groep 7 Groep 8  Groep 6 Groep 7 Groep 8  Groep 6 Groep 7 Groep 8  Groep 6 Groep 7 Groep 8  Groep 6 Groep 7 Groep 8  Groep 6 Groep 7 Groep 8

 Maatschappij Maatschappij  Rekenen in de  Rekenen in aardrijkskunde, Rekenen in  Rekenen in de  Rekenen in aardrijkskunde, Rekenen in  Rekenen in de  Rekenen in aardrijkskunde, Rekenen in  Rekenen in de  Rekenen in aardrijkskunde, Rekenen in  Rekenen in de  Rekenen in aardrijkskunde, Rekenen in  Rekenen in de  Rekenen in aardrijkskunde, Rekenen in  Rekenen in de  Rekenen in aardrijkskunde, Rekenen in  Rekenen in de  Rekenen in aardrijkskunde, Rekenen in
  wereld om je heen geschiedenis en maatschappij maatschappijvakken  wereld om je heen geschiedenis en maatschappij maatschappijvakken  wereld om je heen geschiedenis en maatschappij maatschappijvakken  wereld om je heen geschiedenis en maatschappij maatschappijvakken  wereld om je heen geschiedenis en maatschappij maatschappijvakken  wereld om je heen geschiedenis en maatschappij maatschappijvakken  wereld om je heen geschiedenis en maatschappij maatschappijvakken  wereld om je heen geschiedenis en maatschappij maatschappijvakken

 Exact  Exact Rekenen in de natuur Rekenen in de natuur en Rekenen in exacte vakkenRekenen in de natuur Rekenen in de natuur en Rekenen in exacte vakkenRekenen in de natuur Rekenen in de natuur en Rekenen in exacte vakkenRekenen in de natuur Rekenen in de natuur en Rekenen in exacte vakkenRekenen in de natuur Rekenen in de natuur en Rekenen in exacte vakkenRekenen in de natuur Rekenen in de natuur en Rekenen in exacte vakken
   techniek   techniek   techniek   techniek   techniek   techniek

 Sport  Sport Rekenen in de sport Rekenen in de sport Rekenen in de sportRekenen in de sport Rekenen in de sport Rekenen in de sportRekenen in de sport Rekenen in de sport Rekenen in de sportRekenen in de sport Rekenen in de sport Rekenen in de sportRekenen in de sport Rekenen in de sport Rekenen in de sportRekenen in de sport Rekenen in de sport Rekenen in de sport

 Kunst  Kunst Rekenen in de kunst Rekenen in de kunst Rekenen in de kunstRekenen in de kunst Rekenen in de kunst Rekenen in de kunstRekenen in de kunst Rekenen in de kunst Rekenen in de kunstRekenen in de kunst Rekenen in de kunst Rekenen in de kunstRekenen in de kunst Rekenen in de kunst Rekenen in de kunstRekenen in de kunst Rekenen in de kunst Rekenen in de kunst

 Taal  Taal Rekentaal  Rekentaal (Nederlands Rekentaal (in moderneRekentaal  Rekentaal (Nederlands Rekentaal (in moderneRekentaal  Rekentaal (Nederlands Rekentaal (in moderneRekentaal  Rekentaal (Nederlands Rekentaal (in moderneRekentaal  Rekentaal (Nederlands Rekentaal (in moderneRekentaal  Rekentaal (Nederlands Rekentaal (in moderne
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zich aanpakstrategieën eigen te maken, die voor 
toepassing van rekenkennis in het dagelijks leven 
of andere schoolvakken nodig zijn. In die situaties 
doen zich geen perfecte contexten voor. Een 
leerling zal zelf moeten ontdekken welke proce-
dures en domeinen nodig zijn. Dat is voor veel 
leerlingen erg lastig. Om dit struikelblok weg te 
nemen werkt een leerling in Real Life Rekenen 
met ‘imperfecte’ contexten. Dat betekent bijvoor-
beeld dat getallen niet altijd zo gekozen zijn dat 

Drieslagmodel  

Wanneer zich in het dagelijks leven een probleem voordoet, dan doorloop je idealiter een aantal 
stappen. Eerst bepaal je een plan van aanpak op basis van een analyse van de situatie. Vervolgens 
voer je dat plan uit. Ten slotte ga je na de uitvoering na of het een juiste actie was.
In het onderwijs werkt het ook zo bij een leerling die een opdracht maakt. De analyse die een leer-
ling maakt als hij een probleem oplost kan worden vertaald in een schema: het drieslagmodel (Van 
Groenestijn 2002).

Dit drieslagmodel ziet er zo uit:

Het model wordt beschreven 
in de dissertatie van Mieke 
van Groenestijn (Van Groenes-
tijn 2002) en het Protocol 
Ernstige Reken-Wiskundepro-
blemen en Dyscalculie (ERWD) 
(Borghouts, Van Groenestijn, 
Janssen, 2011). 

Je doorloopt het model als volgt: de leerling 
werkt met een aantal wat-vragen:

•   Stap 1: De eerste wat-vragen helpen de leerling 
bij het bepalen van de aanpak. 

  Bijvoorbeeld: “Wat is het probleem?” en: “Wat 
ga ik doen om het probleem op te lossen?”

•  Stap 2: Vragen als “Wat ga ik uitrekenen?” en 
“Wat doe ik eerst?” helpen de leerling bij de 
uitvoering van de gekozen bewerking(en) om 
de oplossing te vinden.

•  Stap 3: Tijdens de refl ectie controleert de 
leerling of zijn oplossing juist is aan de hand 
van vragen als: “Wat heb ik gedaan?” en: “Heb 
ik de bewerking goed uitgevoerd?”

zij de keuze van een bepaald type bewerking 
uitlokken, of tot handig te controleren uitkomsten 
leiden. Ook de wijze van aanbieden en de vind-
plaats van de noodzakelijke gegevens zal van 
rekenprobleem tot rekenprobleem verschillen. 
Soms zal ook informatie worden aangeboden op 
een pagina die betrekking heeft op de context, 
maar niet direct nodig is voor het oplossen van het 
rekenvraagstuk. Dit betreft veelal achtergrondin-
formatie en kleine, losse rekenopdrachten.

De didactische ondersteuning door de leerkracht 
vindt plaats door het stellen van hoe-vragen, 
bijvoorbeeld: “Hoe ga je het probleem oplos-
sen?”, “Hoe reken je het uit?” en “Hoe heb je 
het gedaan?”

 Het maakt niet uit bij welke stap de leerling start. 
Het gaat erom dat de leerkracht observeert of de 
leerling in staat is de overstap te maken van 
aanpak naar bewerking naar refl ectie, door 
vragen te stellen over het waarom van de keuzes 
van de leerling: ‘Waarom heb je voor deze 
berekening gekozen?’ en: ‘Waarom heb je het op 
deze manier gedaan?’

3
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Dit drieslagmodel ziet er zo uit:

Je doorloopt het model als volgt: de leerling 



Drieslagmodel in Real Life Rekenen

Voor de leerling is binnen Real Life Rekenen een 
praktische vertaling ontwikkeld voor het theore-
tische drieslagmodel.

•  Stap 1.  de fase van het plannen en analyseren, 
heeft als kopje: Denk eerst na! Deze stap wijst 
de leerling op het goed lezen van de vraag, het 
bedenken welke getallen en bewerkingen hij 
kan kiezen en of hij wel alle benodigde infor-
matie heeft.

•  Stap 2.  de bewerking, heeft als kopje: Reken 
uit.

•  Stap 3.  de refl ectie, is een tip die de leerling 
zelf bedenkt. Hij bedenkt deze voor zichzelf, als 
hij opnieuw een vergelijkbare opdracht gaat 
doen, of voor medeleerlingen die de opdracht 
nog moeten maken.

Dit stappenplan staat uitgebreid beschreven op 
een uitklapbare fl ap aan het kaft van het werk-
boek. Zo kan het altijd naast de werkbladen 
worden gehouden.

Op de werkbladen wordt het model visueel en 
tekstueel ondersteund met iconen en een vaste 
paginaopbouw. Elke stap in het drieslagmodel 
heeft een eigen invulkader. De koppen van de 
kaders noemen de belangrijkste stappen van het 
drieslagmodel (Denk eerst na!, Reken uit, tip). De 
werkrichting wordt aangegeven door pijlen van 
opdracht naar kader en tussen de kaders onder-
ling. In de kaders staan dezelfde iconen als op de 
fl ap. Deze stimuleren de leerling zichzelf tussen-
vragen te stellen.
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DENK EERST NA!DENK EERST NA!

REKEN UIT

REKEN UIT

E950: ............................. gram

E951: ............................. gram

ZOETE KRACHT!

een kopieermateriaal © Uitgeveri

zoeter dan suiker2frisdrank met klontjes1

In een pakje 

vruchtensap gaat 

maar 200 ml.

In een pakje sinaasappelsap 

 zitten  .......... 
 suikerklontjes. 

In een pakje appelsap zitten 

 ..............
...............

..........  

suikerklontjes.

De zoet� o� en in cola light heten:
 .............................   .............................  

DE VRAAG IS:
Hoeveel gram van elke zoetstof heb je nodig om cola light net zo zoet te laten smaken Hoeveel gram van elke zoetstof heb je nodig om cola light net zo zoet te laten smaken 
als gewone cola?

DE GEGEVENS DIE JE NODIG HEBT ZIJN:
• Gewone cola heeft 10,6 gram suiker per 100 ml.
• De zoetkracht geeft aan hoeveel keer zoeter de zoetstof smaakt dan suiker.
• In cola light zit E950 (40%) en E951 (60%).
• De informatie over zoetstof en zoetkracht.

DE BEREKENINGEN DIE JE MAAKT ZIJN:
Stap 1 Zoek op hoe groot de zoetkracht is.

De zoetkracht van de zoetstoffen E950 en E951 is 200.
Stap 2 Bereken hoeveel zoetstof je nodig hebt.

De zoetkracht van de zoetstof in cola light is 200 keer zo groot als de zoetkracht van suiker. Om 
de smaak weer gelijk te maken moet je daarom de hoeveelheid suiker in cola delen door 200. 
Op die manier vind je het gewicht van de benodigde zoetstof. Je krijgt de som:
10,6 gram suiker : 200 = 0,053 gram zoetstof

Stap 3 Bepaal per zoetstof de hoeveelheid in grammen.
E950: 40% van 0,053 gram
E951: 60% van 0,053 gram

DE ONTBREKENDE INFORMATIE DIE JE ZOEKT IS:
• De hoeveelheid suiker in cola light vind je in de tabel op de linkerpagina.
• De zoetkracht van E950 en E951 vind je in de tabel onder het ‘reken uit’ vak.
• De zoetstoffen die in cola light zitten vind je in de groene balk onder het ‘denk eerst na’ vak.

HEB JE ALLES?
Je mag bij deze opdracht een rekenmachine gebruiken.

DE VRAAG IS:

DE GEGEVENS DIE JE NODIG HEBT ZIJN:
• 
• 
• 

DE BEREKENINGEN DIE JE MAAKT ZIJN:
Stap 1

Stap 2

Stap 3

DE ONTBREKENDE INFORMATIE DIE JE ZOEKT IS:
• 
• 
• 

HEB JE ALLES?

6,2 (iets meer dan 6)

6,8 (bijna 7)

7,9 (bijna 8)

5,8 (bijna 6)

4,7 (bijna 5)

5,0 (5)

6,0 (6)

0,0212

0,0318

acesulfaam−K (E950)aspartaam (E951)

ANTWOORD
 GEEF HIER JE EIGEN

4

tussen de 4 en 5

Opbouw Real Life Rekenen

Differentiatie

De werkboeken van Real Life Rekenen kennen een opbouw in moeilijkheidsgraad, zowel in het aantal 
stappen dat gezet wordt om tot de oplossing te komen, als in het niveau van rekenwiskundige kennis 
en procedures die de leerling toepast. Het niveau in groep 8 komt overeen met het verwachte in-
stroomniveau op vmbo-t niveau.

Groep 6 Groep 7 Groep 8

2/3 laagse problemen 2/3/4 laagse problemen 3/4 en meer laagse problemen

Groep 6 Groep 7 Groep 8

CITO LOVS M6 en E6 1F 1F-1S

6

De werkboeken van Real Life Rekenen zijn naast 
elke rekenwiskundemethode te gebruiken. Een 
leerling kan meerdere werkboeken maken, 
afhankelijk van zijn rekenniveau en interesses. 
Wij raden aan om een leerling in elk geval de 
werkboeken met betrekking tot natuur en 
techniek (exacte vakken) en de wereld om je 
heen (maatschappijvakken) te laten maken. Dit 

Werkwijze

Real Life Rekenen is zo geschreven dat leerlingen 
zelfstandig of in tweetallen aan de opdrachten 
kunnen werken. Voor sommige kleinere rekenop-
drachten is het handig als de leerlingen toegang 
hebben tot een computer.

De antwoordenboeken geven niet alleen de 
antwoorden op de opdrachten, maar geven 
voorbeelduitwerkingen en ondersteunen de 
leerling bij het vinden van de juiste informatie.

Voor de leerkracht die de werkbladen wil nabe-
spreken met leerlingen zijn toelichtingen op de 
werkbladen beschikbaar. 
Deze zijn een aanvulling op de antwoordenboe-
ken, en geven informatie over leerstofdomeinen 
en tips over het type vragen dat de leerkracht 
kan stellen om het denkproces bij de leerlingen 
te ondersteunen.

versterkt de doorgaande lijn naar het voortgezet 
onderwijs. Een leerling die minder gemotiveerd is 
bij het vak rekenen zal in de reeks sport veel uit 
het dagelijks leven herkennen. De delen over taal 
en kunst laten de leerling ervaren dat rekenwis-
kundekennis op voor hen onverwachte terreinen 
een grote rol speelt. Ook benadrukken deze 
delen de schoonheid van het vak rekenen.
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