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Onderzoek SLO:
Passende Perspectieven Rekenen & Taal

Rekenvaardig(er) bij Zorg & Welzijn

a) Op welke rekenvaardigheden wordt een beroep gedaan?
b) Op welk (referentie)niveau zijn deze vaardigheden?

Suzanne Sjoers (SLO) – 6 juni 2019

Rekenen in het examenprogramma Z&W
• 1F (eind primair onderwijs)
2F (eind vmbo/ mbo 123)
3F (mbo4, eind havo/vwo)?
• Getallen,
Verhoudingen,
Meten Meetkunde
Verbanden?

Domeinen
Referentieniveaus
1F
3F

Getallen

2F
Verhoudingen

Meten
Meetkunde
Verbanden
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prijslijst groothandel

Onderzoek SLO:
Passende Perspectieven Rekenen & Taal

a) Op welke rekenvaardigheden wordt een beroep gedaan?
b) Op welk (referentie)niveau zijn deze vaardigheden?
c) Bij welke onderdelen ervaren de leerlingen de meeste
problemen?

Groothandel Bigros Oppevenerweg 44
1234 AA Hamstenrade
prijslijst
De prijzen zijn exclusief 6 % btw.
producten

prijs €

aanbieding

geleisuiker per kilo

€ 2,84

2e kilo voor de
helft van de prijs

citroenen per stuk
pruimen per kilo

€ 0,75
€ 2,20

munt per zakje

€ 1,78

Z&Wzijn
2016
DeKBL
prijzen
exclusief 21 % btw.
jampotten met deksel (per 3 verpakt)

€ 1,45

per 2 kilo 10%
korting

KBL Z&W 2016

Product
chloortabletten
glassex
interieurreiniger
ontvetter
meubelwas
onderhoudsmiddel voor metalen in de keuken
sanitairreiniger
schuurmiddel

Verpakkingseenheid
100 stuks
doos met 6 flessen à 0,75 liter
doos met 2 flessen à 1,5liter
doos met 4 flessen à 2 liter
doos met 6 blikjes à 100 ml
doos met 2 spuitflacons à 0,75 ml
doos met 4 flessen à 1,5 liter
doos met 6 flessen à 0,75 ml

Rekenangst

Vul in de laatste 2 kolommen in welke producten er nodig zijn en wat er besteld moet worden bij de groothandel.
product

minimale
voorraad

werkelijk
aanwezig

Interieurreiniger

8 flessen

3 liter

(à 1,5 liter)

1 fles

(à 1,5 liter)

sanitairreiniger

8 liter

wat is er nodig per liter,
fles of stuks.

wat ga je bestellen
bij de groothandel?

Onderzoek SLO:
Passende Perspectieven Rekenen & Taal
Interventies voor de 'lastige onderdelen' waarbij:
- Rekenhiaten hersteld worden,
- Leerlingen rekenplezier ervaren,
- Leerlingen rekenvaardigheden oefenen in de
beroepspraktijk.
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+ geïntegreerde
praktijkopdracht

Mag ik van jou...

Rekenkaart ER-toets

https://www.examenblad.nl/onderwerp/er-toets/2019

Referentiematenmemory

Lichaamstemperatuur

37◦

Startopdracht groente snijden
• In tweetallen:
Snijd allebei een vleestomaat (of ander product
uit het recept) in vier gelijke delen.
Wie heeft het meest nauwkeurig gesneden?
Hoe controleer je dat?
• Varianten:
1
1
1
1
paprika, appel, courgette, komkommer
4
4
3
8
(gebruik afwisselend verschillende vormen)

Gewicht, lengte, inhoud

Breukenstrook in samenhang
Breukenposter
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Product
chloortabletten
glassex
interieurreiniger
ontvetter
meubelwas
onderhoudsmiddel voor metalen in de keuken
sanitairreiniger
schuurmiddel

Verpakkingseenheid
100 stuks
doos met 6 flessen à 0,75 liter
doos met 2 flessen à 1,5liter
doos met 4 flessen à 2 liter
doos met 6 blikjes à 100 ml
doos met 2 spuitflacons à 0,75 ml
doos met 4 flessen à 1,5 liter
doos met 6 flessen à 0,75 ml

Vul in de laatste 2 kolommen in welke producten er nodig zijn en wat er besteld moet worden bij de groothandel.
product

minimale
voorraad

werkelijk
aanwezig

Interieurreiniger

8 flessen

3 liter

(à 1,5 liter)

1 fles

(à 1,5 liter)

sanitairreiniger

8 liter

wat is er nodig per liter,
fles of stuks.

Bronnen
• Rekenkaarten ER-toets:
https://www.examenblad.nl/onderwerp/er-toets/2019
• Passende Perspectieven:
http://passendeperspectieven.slo.nl/

wat ga je bestellen
bij de groothandel?

Suzanne Sjoers – s.sjoers@slo.nl
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