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In de rubriek Gereedschap bespreken verschillende experts elke maand een (les)methode

Er is steeds meer vraag naar extra en uitda-
gende materialen voor rekenen-wiskunde die 
helpen om een doorgaande lijn PO-VO vorm te 
geven. Real Life Rekenen van Zwijsen is reken-
materiaal dat aanvullend kan worden gebruikt 

naast de reguliere reken-wiskundeme-
thode. Met Real Life Rekenen ervaren 
kinderen dat rekenen overal voor kan 
komen, bij allerlei andere vakken zoals 
bijvoorbeeld aardrijkskunde. Daarnaast 
komen kinderen rekenen in het dage-
lijks leven tegen, bijvoorbeeld bij het 
bezoek aan een pretpark of het spelen 
van een spelletje. Dit wordt functioneel 
rekenen genoemd. Om rekenkennis te 
leren toepassen is meer nodig dan het 
kennen van rekenprocedures, feiten en 
inzicht. Real Life traint de kinderen om 
hun rekenkennis actief toe te passen. 

Rekenen met contexten
Met de nieuwe lichting reken-wiskun-
demethoden zoals bijvoorbeeld 
Wereld in Getallen, Alles Telt, Reken-
rijk, Pluspunt of Wizwijs kunnen kin-
deren prima leren rekenen. Deze 

methoden hebben goed uitgewerkte leerlij-
nen, goede contexten en zien er aantrekkelijk uit 
voor zowel de leerling als de leerkracht. De 
methoden bestrijken de leerlijnen van alle 
domeinen en leiden leerlingen op tot het streefni-
veau (1S) of het fundamentele niveau (1F) (Com-
missie Meijerink, 2008). Een volledig reken-wis-
kundepakket dus om gedegen mee aan de slag 
te gaan met als doel om kinderen goed te leren 

rekenen. Daarnaast hoop je als leerkracht dat 
zij deze opgedane rekenkennis en vaardighe-
den kunnen toepassen. Dit wordt getoetst met 
bijvoorbeeld de Cito-toetsen van het Cito Leer-
ling Volgsysteem en ook in de Cito-eindtoets. 
Hier krijgen kinderen situaties voorgelegd die 
ze nog niet eerder hebben gezien en wordt van 
hen verwacht deze rekenopgaven op te lossen 
met de rekenkennis die ze hebben opgedaan. 
Dat laatste is nog niet zo gemakkelijk. Veelal 
horen we dat de toets te talig is of dat de kinde-
ren niet weten hoe ze dergelijke opgaven kun-
nen aanpakken. Ze struikelen hierover. In de 
methoden zijn wel rekensituaties opgenomen 
om de rekenkennis toe te passen. Deze contex-
ten zijn echter veelal gestructureerd en kinderen 
worden erg geholpen om een berekening te kie-
zen en te maken. In het dagelijkse leven en in 
andere leervakken zijn de situaties niet zo 
gestructureerd. Vaak ontbreekt informatie, moet 
je schatten of zoeken naar wat je kunt gebrui-
ken (zie de voorbeelden uit Real Life Rekenen in 
het kader op deze pagina).

Naast het goed leren rekenen, worden kinderen 
dus voorbereid op hoe je een rekenopgave 
aanpakt. Het maakt niet uit of het een kale 
opgave is, een rekenprobleem, rekenverhaaltje 
ofwel redactiesommen. Rekenproblemen analy-
seren en oplossen kun je leren. Strategisch den-
ken en handelen is een belangrijke ontwikkeling 
om rekenvaardigheden te kunnen toepassen. De 
auteurs van Real Life Rekenen besteden aan-
dacht aan een gestructureerde manier van pro-
bleem oplossen.

Wat is Real Life Rekenen?
Real Life Rekenen is extra materiaal voor reke-
nen dat naast de reken-wiskundemethode kan 
worden gebruikt voor leerlingen van groep 6 tot 
en met 8 van het basisonderwijs. Met de reken-
methode oefenen kinderen met ‘moderne’ 
redactiesommen en tegelijkertijd trainen zij hun 
aanpakgedrag. Het materiaal verbindt het reke-
nen met de reguliere rekenmethode met functio-
nele rekenen. Kinderen leren hun rekenkennis 
effectief toepassen in het dagelijks leven én in 
andere schoolvakken.
De methode bestaat uit drie rekenboeken per 
jaargroep. Het is verbruiksmateriaal. De leerlin-

Real Life Rekenen
Real Life Rekenen traint leerlingen om hun rekenkennis actief toe te passen. De titel zegt 
het al: rekenen uit het echte leven. In deze Gereedschap wordt de methode (bedoeld 
voor groep 6 tot en met 8) onder de loep genomen.

Voorbeeldvragen van Real Life Rekenen
1. Hoe lang loop of fiets jij naar de speeltuin het dichtst bij jouw huis?
2. De korf die gebruikt wordt bij korfbal hangt op een hoogte van 2 ½ meter. Past 

dat in jouw klas?
3. Hoeveel fietsen per kind zijn er bij jullie in de klas? En hoeveel kinderen per 

fiets?
4. Wie gaat er harder: de wereldkampioen sprint op de 100 meter of een auto 

die in de binnenstad rijdt? 
5. Hoeveel MB kost het om een YouTube-filmpje op je mobiele telefoon te 

bekijken? 
6. Hoeveel suiker zit er eigenlijk in frisdrank?

handleiding
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ken uit het dagelijkse leven 
doorloop je meestal (onbe-
wust) drie stappen: beteke-
nis verlenen waarbij het 
vraagstuk wordt geanaly-
seerd, het uitvoeren van 
de berekening en het 
reflecteren waarbij je 
nagaat of het antwoord 
klopt en of het een ant-
woord is op de vraag. 
De rekensom krijgt in het 
rekenonderwijs veel aan-
dacht, maar is dus 
slechts een onderdeel 
van het oplossen van het 
vraagstuk. 
Een voorbeeld is een 
korting van 30 procent 
die gegeven wordt op 
een kledingstuk. De jas kost € 120. Hoeveel 
moet je betalen? Een analyse van de situatie 
gaat vooraf: Wat betekent korting? Hoe reken 
ik 30 procent uit? Enzovoort. Dan wordt de 
berekening uitgevoerd: bijvoorbeeld eerst 10 
procent en daarna 3 keer dat bedrag, dat is 
dan € 36. De laatste stap is reflectie. Gelukkig 
maar. Want de berekening levert de uitkomst € 
36. Op zich goed uitgerekend, maar het is niet 
een antwoord op de vraag over hoeveel ik 
voor de jas moet betalen. Want dan moet ik 
nog een berekening 
maken, namelijk de kost-
prijs min de korting. 
Dan betaal ik dus € 84 
voor de jas en niet € 
36.
Hiernaast is het drie-
slagmodel schematisch 
weergegeven.

Eerst bepaal je een plan 
van aanpak op basis 
van een analyse van de 
situatie. Vervolgens voer 
je dat plan uit en ten 
slotte ga je na of het 
een juiste actie was 
(reflectie). In Real Life 

gen werken in het rekenwerkboek. De boekjes 
zijn sterk visueel vorm gegeven met mooie foto’s. 
Elk boek gaat over een thema, zoals sport of 
maatschappij. In de werkboeken krijgen leerlin-
gen complexe rekenopdrachten aangeboden in 
een eigentijdse context. Ze kunnen ongeveer 20 
tot 30 minuten per pagina hier aan werken. De 
boekjes hebben een A4-formaat en bij elk boek 
hoort een antwoorden boek.
Om extra informatie te gebruiken wordt toe-
gang tot een computer aangeraden. Zo is er 
online ondersteuning; bijvoorbeeld een YouTube-
filmpje over weersverwachtingen bij het thema 
‘Exact’ en soms moeten leerlingen iets opzoe-
ken, bijvoorbeeld over stedelijke voorzieningen 
in hun eigen omgeving.
Voor de leerkrachten is een korte, duidelijke 
handleiding te downloaden van 
www.jsw-online.nl/jsw/downloads

Hoe werkt de methode?
De bedoeling van Real Life Rekenen is dat kin-
deren stapsgewijs groeien vanuit de activiteiten 
met de reguliere rekenmethode van de basis-
school naar de vakken van het voortgezet 
onderwijs.
Het werken in de boekjes gaat volgens een 
gestandaardiseerde aanpak. Centraal staat het 
oefenen van de probleemaanpak bij de reken-
opgaven. Deze aanpak gaat volgens een stap-
penplan dat in het werkboek ‘Zo werkt het’ is 
genoemd:
Stap 1  Schrijf en teken in het grote vak alle 

informatie die je nodig hebt.
Stap 2  Schrijf in het kleine vak je berekenin-

gen en de uitkomst.
Stap 3  Schrijf rechtsonder jouw gouden tip 

voor de volgende keer (of voor je 
klasgenoot)

Bij het maken van het stappenplan hebben de 
auteurs gekozen voor de methodiek van het 
Drieslagmodel (Groenestijn, 2002) wat is 
beschreven in het Protocol Ernstige Reken-wis-
kundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) (Borg-
houts, Van Groenestijn & Janssen, 2011).
Dit model geeft handreikingen voor het lesgeven 
en heeft betrekking op het probleem oplossend 
handelen. Bij het oplossen van rekenvraagstuk-

Thema’s Groep 6 Groep 7 Groep 8

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

Rekenen in maatschappijvakken

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

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

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 
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.

4

Drieslagmodel (Groenestijn, 2002)
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waar het over gaat en welke leuke informatie er 
allemaal rond het onderwerp is.

Na het maken van zo’n 25 opdrachten komt 
aan het eind van het boekje de vraag om een 
top 5 te maken van alle tips die kinderen na elk 
werkblad bedenken (Stap 3 – reflectie). Ook 
mag het kind de 5 leukste werkbladen noemen.

Conclusie
Real Life Rekenen is prachtig vormgegeven mate-
riaal, waar Nederlandse uitgeverijen om 
bekend staan. Mooi geïllustreerde werkbladen 
die uitnodigen tot activiteit. De naam doet zeker 
recht aan de inhoud als je de verschillende 
onderwerpen in beschouwing neemt, bijvoor-
beeld gedeeltes over heerlijke brownies, voe-
dingswaarde, kleuren zien, codes kraken, mum-
mies, enzovoort. En met al die onderwerpen 
wordt flink gerekend.
Het hele concept is goed doordacht. Er is niet 
alleen aandacht voor uitdagende contexten en 
mooie foto’s, er is ook een fundament gelegd 
voor didactiek. Het drieslagmodel is goed ver-
taald naar het stappenplan wat kinderen op de 
voet kunnen volgen en waarvoor ruimte is 
gemaakt op de werkbladen. Jammer is wel dat 
dat ook de enige wijze is om met de inhoud aan 
de slag te gaan. Deze gestructureerde aanpak is 
niet altijd voor alle kinderen gewenst. Denk bij-
voorbeeld aan snelle rekenaars. Zij willen niet 
eerst opschrijven wat de vraag precies is (want 
die staat er namelijk al). En dan heb ik het nog 
niet over (hoog)begaafde kinderen die deze 
structuur vaak als belemmering ervaren. Over-
slaan is moeilijk, want de kaders staan prominent 

GEREED
SCHAP

Rekenen is de praktische vertaling van dit model 
als volgt zichtbaar:

Stap 1  Denk eerst na! – plannen en 
analyseren

Stap 2  Reken uit – de bewerking
Stap 3  Tip – bedenk een tip voor jezelf en 

voor anderen voor als je een verge-
lijkbare opdracht gaat maken

Tip: Het stappenplan staat beschreven op een 
uitklapbare flap van de kaft van het werkboek 
zodat de leerling deze stappen bij alle rekenbla-
den kan gebruiken. Zo traint deze methode, vol-
gens de auteurs, het probleemoplossend vermo-
gen van kinderen.

Hoe werken kinderen met de 
methode?
Voor kinderen is praktische informatie opgeno-
men over waar het rekenen over gaat en hoe ze 
dit gaan doen. Voorbeeld informatie voor de 
leerlingen groep 8 kun je downloaden via 
www.jsw-online.nl/jsw/downloads

De inleiding geeft aan binnen welk thema wordt 
gewerkt en de tip is om altijd eerst het startblad 
te maken. Dat blad ‘vertelt’ de leerling iets over 
het onderwerp en het helpt op weg met de 
andere bladen. Zo gaat het startblad voor groep 
7 met thema ‘Maatschappij’ over ‘Breng het in 
kaart’. Allerlei opdrachtjes over aardrijkskunde 
bereiden de leerlingen voor op het hele reken-
boek. Zie het voorbeeld in onderstaand kader. 

Daarna is het kind goed voorbereid op de con-
text waarbinnen de rekenopdrachten zich vervol-
gens afspelen. Op de werkbladen die volgen 
staan veel foto’s en is informatie opgenomen die 
niet altijd logisch geplaatst is. Het is juist de 
bedoeling om de informatie te vinden die nodig 
is bij de rekenopdracht. Het kind wordt wel 
geholpen, via het stappenplan, om tot een oplos-
sing te komen. Het geheel ziet er bijzonder aan-
trekkelijk uit en nodigt uit om te onderzoeken 

Voorbeeld startblad
De sneeuwgrens op de Mount Ever-
est is met bijna 2 kilometer naar 
boven opgeschoven. Je moet nu 
naar 5500 meter klimmen om bij 
de sneeuw te komen. Waar lag de 
sneeuwgrens eerst?

DENK EERST NA!
REKEN UIT

jaartal  totaal aandeel aantal pk   aantal pk stoom in % stoom

1760 85.000 5 ,9 ....................
1800 170.000 20 ,6 ....................
1830 350.000 47 ,1 ....................
1870 2.300.000 89 ,6 ....................
1907 9.842.000 98 ,1 ....................

1 !"#$%&'(#)*$#&&+#,))'-

STOOM 
AFBLAZEN

Door de komst van de stoommachine kon de industrie snel gaan groeien. Het eerst gebeurde dit in  Engeland. Deze periode noemen we de industriële revolutie. Het vermogen dat stoommachines konden  leveren werd aangegeven in het aantal paardenkrachten (pk). De groei van het aantal paardenkrachten dat  beschikbaar is in de industrie is een indicator van de snelheid van deze omwenteling. Hoeveel pk  leverden de stoommachines in nijverheid en industrie in Engeland in de periode 1760-1907?

In welke jaren 

verliep de revolutie 

volgens jou het snel� ?

 van ...............
..  

 tot ..............
....  

geen kopieermateriaal © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg28

10898_rlr_maatschappij_jgr8_WB_bw.indd   28

28-11-2012   11:05:43

DENK EERST NA!

De daling is: ..................................
Belangrijkste oorzaak: .................
.......................................................

Op � � m komen2
In Nederland kwam de industriële revolutie later op gang dan in Engeland. In de tweede helft van de negentiende eeuw werd het gebruik van de stoommachine steeds goedkoper. Wat is de daling in kosten in guldens per geleverde pk per uur tussen 1843 en 1893? Wat is de belangrijkste oorzaak van deze daling?

REKEN UIT

gemiddelde  toename van 
stoommachines per jaar

jaren '1850
jaren '1860
jaren '1870

jaren '1880

53

107

85

119

StoommachinesIn 1850 waren er 290 
stoommachines in  gebruik 

in de Nederlandse 
 nijverheid. Hoeveel waren dat er in 1890?

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

geen kopieermateriaal © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg

1843 1893

De kosten van een stoominstallatie in de  nijverheid van 12 pk gedurende 300 dagen van 11 uur per dag in 1843 en 1892 in Nederland in guldens (ƒ). 

rente en afschrijving
reparatie en onderhoud
personeel

steenkool

totaal

950

900

700

2831

600

5981

420

380

800

1069

400

3069

diversen (olie, hennep, menie, 
poetsmateriaal, water, verzekering)
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Marike Verschoor (Uitgeverij Zwijsen): ‘We zijn blij 
dat de recensent concludeert dat de vertaling van het 
drieslagmodel naar kindniveau is geslaagd. Voor leer-
krachten is het door tijdgebrek vaak niet haalbaar om 
met leerlingen lastige rekenproblemen te bespreken. 
Wij zien in de praktijk dat Real Life Rekenen eraan 

bijdraagt dat leerlingen met plezier en zelfvertrouwen 
hun rekenkennis gaan toepassen. Real Life Rekenen is 
inderdaad geen verrijkingsmateriaal. De opdrachten 
zijn zo opgebouwd dat eind groep 8 het gewenste 
instroomniveau van vmbo-t wordt bereikt. Alle leerlin-
gen hebben er baat bij!’

REACTIE 
VAN DE

UITGEVER

op de werkbladen, daar kun je niet omheen.
Een vaste structuur van werken en schrijven kan 
tot moeheid leiden, een zogenoemde structuur-
moeheid. Met name jongens zijn over het alge-
meen niet gebaat bij veel schrijven binnen een 
structuur. Het elke keer formuleren van tips met 
als topper het samenstellen van de top 5 is het 
beste voorbeeld van zo’n steeds herhalende 
structuur. Laat dit maar weg voor deze kinderen 
en laat ze flexibel met de inhoud omgaan. De 
rol van de leerkracht is dan louter het stellen van 
goede vragen zodat verdieping plaatsvindt.
Real Life Rekenen beoogt met levensechte contex-
ten te rekenen, maar de aanpak blijft program-
matisch. De vraag blijft dan in hoeverre je van 
‘levensecht’ kunt spreken. Je kunt proberen om 
hier de mogelijkheden in te zien. Een lichtpuntje 
is dat er buiten de rekenopdrachten om af en toe 
gevraagd wordt naar de eigen leefomgeving van 
de kinderen, bijvoorbeeld: hoeveel appels eet jij 
gemiddeld per jaar? Dat geeft meer opening 
naar functionele gecijferdheid. Wellicht brengt dit 
je zover om werkelijke levensechte vraagstukken 
aan te bieden aan kinderen. Denk aan het toe-

passen van rekenvaardigheden bij het organiseren 
van een wedstrijd of het treffen van voorbereidin-
gen voor een kamp. Hoeveel tenten moeten mee 
op kamp? En hoe gaan we dat regelen? De ana-
lyse van dit vraagstuk (Stap 1) moet wel in interac-
tie worden gedaan. Namelijk: hoeveel tenten zijn 
er in de gezinnen van de klas aanwezig en met 
hoeveel kun je daar in slapen? En is dat wenselijk 
voor het kamp? Enzovoort. De berekening van het 
aantal tenten (Stap 2) moet wel gecontroleerd wor-
den (Stap 3) anders gaat het mis op het kamp.
Zo zijn er in de echte wereld (en dus ook de 
schoolse wereld) veel voorbeelden, die we nu maar 
al te vaak laten liggen, om kinderen hun rekenken-
nis- en vaardigheden te laten inzetten. Laten we 
hopen dat Real Life Rekenen kinderen en leerkrach-
ten de mogelijkheid geven om deze verbinding te 
zoeken. Kinderen zijn zich dan ook eerder bewust 
waarom ze de rekenstof leren en dat bevordert 
motivatie voor de leervakken in het voortgezet 
onderwijs.
Leerkrachten zijn gewend aan de inzet van extra 
materialen naast de reguliere methode. Real Life 
Rekenen is bedoeld voor alle leerlingen. We stre-
ven immers voor alle leerlingen naar functionele 
gecijferdheid. Verwarrend is dat sommige sites ver-
melden dat dit materiaal bedoeld is voor (hoog)
begaafde leerlingen. Zwijsen heeft het zelf ook 
over verrijkingsmateriaal. Dit maakt het voor leer-
krachten niet gemakkelijk dit materiaal in te zetten. 
Is het nu alleen voor sterke rekenaars of kinderen 
die meer aan kunnen of laat ik iedereen met dit 
materiaal werken? De vraag is dan ook welke tijd 
hiervoor beoogd wordt. De PO-raad geeft als 
advies om elke dag 1 uur rekenen op het rooster te 
zetten en dit uur gaat vaak in het geheel op aan 
de rekenmethode. Natuurlijk kunnen kinderen die 
meer aan kunnen en tijd over hebben zelfstandig 
werken met de werkboekjes van Real Life Rekenen, 
maar het is bekend dat veel zelfstandig werken niet 
voldoende effect heeft op leren. Interactie is ook bij 
alle stappen van de Real Life Rekenen-didactiek 
van belang. Het betreft dus een hele organisatie 
voor de leerkracht om dit extra materiaal nuttig in 
te zetten.

Uitproberen?
Op internet (www.zwijsen.nl) 
kun je een werkblad downloa-
den voor groep 8.
De handleiding is ook gratis te 
downloaden, ga naar 
bit.ly/1uN4WHj

Real Life Rekenen bestaat uit:
3 rekenboeken per leerjaar, 
voor groep 6, groep 7 en 
groep 8. Kosten: € 20,30 per 
5 stuks.
Bij de rekenboeken horen ant-
woordenboeken. Kosten:  
€ 9,95 per stuk.

De methode wordt uitgegeven 
door: 
Zwijsen BV
Postbus 805 
5000 AV TILBURG 
klantenservice@zwijsen.nl 
013 – 5838800

DENK EERST NA!

De daling is: ..................................
Belangrijkste oorzaak: .................
.......................................................

Op � � m komen2
In Nederland kwam de industriële revolutie later op gang dan in Engeland. In de tweede helft van de negentiende eeuw werd het gebruik van de stoommachine steeds goedkoper. Wat is de daling in kosten in guldens per geleverde pk per uur tussen 1843 en 1893? Wat is de belangrijkste oorzaak van deze daling?

REKEN UIT

gemiddelde  toename van 
stoommachines per jaar
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jaren '1860
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53
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StoommachinesIn 1850 waren er 290 
stoommachines in  gebruik 

in de Nederlandse 
 nijverheid. Hoeveel waren dat er in 1890?

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

geen kopieermateriaal © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg

1843 1893

De kosten van een stoominstallatie in de  nijverheid van 12 pk gedurende 300 dagen van 11 uur per dag in 1843 en 1892 in Nederland in guldens (ƒ). 
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