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Verklarende woordenlijst
Drieslagmodel

Het drieslagmodel laat zien hoe een contextopgave, via drie stappen,
aangepakt kan worden: context, bewerking en oplossing.

Het drieslagmodel
ERWD-3

Het Protocol ERWD-3 beoogt een leidraad te zijn voor het ontwikkelen
van rekenbeleid en het geven van goed rekenonderwijs. Goed
rekenonderwijs staat of valt met de professionaliteit van leraren en leidt
tot begeleiding van studenten die aansluit bij hun onderwijsbehoeften.
Dit protocol is geschreven voor allen die zich, direct of indirect,
bezighouden met het rekenonderwijs in en om de scholen voor het
middelbaar beroepsonderwijs.

Handelingsmodel

Het handelingsmodel is een didactisch model voor de leerkracht. Het
model laat zien dat studenten een bewerking uit kunnen voeren op
verschillende handelingsniveaus. De handelingsniveaus lopen van
concreet naar abstract (door te handelen in de werkelijkheid met
concrete materialen binnen een context, door afbeeldingen van
contexten te gebruiken, door materialen en modellen in te zetten en
door de bewerking ‘kaal’ te maken).

AMN-intaketest

De AMN (assess - manage-navigate) - Intaketest geeft inzicht in de
capaciteiten en persoonlijkheid van een deelnemer, geeft advies over
de gewenste begeleidingsstijl en geeft inzicht in de resultaten van
individuele deelnemers én groepen.
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1. Inleiding
Op 17 juni 2014 is de wettelijke regeling gepubliceerd betreffende het examenprotocol voor
de centrale examens Nederlands en rekenen in het MBO. Vanaf schooljaar 2015-2016 gaat
het rekenexamen meetellen voor het diploma van het voortgezet onderwijs en MBO-4. Een
jaar later volgen MBO-2 en MBO-3.
Slagen of zakken wordt afhankelijk gemaakt van de resultaten op het centrale rekenexamen.
Dit zou kunnen betekenen dat rekenzwakke studenten geen diploma halen. Daarom is het
van belang dat het rendement van de rekenlessen zo hoog mogelijk is. Dit is in het belang
van de studenten en uiteraard ook van de school.
Het “Protocol voor Ernstige Reken- en Wiskunde Problemen en Dyscalculie” (Groenestijn,
van Dijken, Janson, 2012) oftewel ERWD-3, biedt richtlijnen voor het MBO om een
stagnerende of moeizame rekenontwikkeling in kaart te brengen en vormt een leidraad voor
de ondersteuning van en afstemming op rekenzwakke studenten.
Dit protocol omschrijft de manier waarop het MBO van Nordwin College inspeelt op de
veranderingen die op dit moment landelijk plaatsvinden en de wijze waarop zij haar
rekenonderwijs inricht.

2. Visie op rekenonderwijs
Goed rekenonderwijs is afgestemd op zowel de zwakke als sterke rekenaars. Volgens het
ERWD-3 protocol (Groenestijn et al., 2012) verwijst “goed” in dit verband naar een
combinatie van de volgende kenmerken:
 Het rekenonderwijs sluit aan bij de onderwijsbehoeften van studenten, ook als die
heel specifiek zijn op het gebied van het leren rekenen.
 Het rekenonderwijs is gericht op zowel het consolideren van al verworven kennis,
vaardigheden en inzichten, als op het verder uitbreiden daarvan.
 Het rekenonderwijs is gericht op het bevorderen van functionele gecijferdheid, zodat
studenten zich in de samenleving, beroep en in hun vervolgopleidingen kunnen
redden in de wereld van de getallen.
 Het rekenonderwijs is gericht op het voorkomen van problemen en op het voorkomen
van het groter worden van al onderkende problemen bij het leren rekenen van
studenten.
 Het rekenonderwijs is erop gericht de ondersteuningsmogelijkheden binnen de school
of afdeling optimaal te benutten en de samenwerking en afstemming tussen
rekendocenten en vakdocenten te stimuleren.
Nordwin College is een groene onderwijsinstelling voor (V)MBO. De school onderstreept het
belang van het geven van goed rekenonderwijs als voorbereiding op het beroep en
burgerschap. De Wet Referentieniveaus Nederlands Taal en Rekenen schrijft voor dat
studenten MBO, afhankelijk van de gekozen opleiding en het niveau, moeten voldoen aan
kwalificatie-eisen (Steunpunt Taal en rekenen, kwalificatiedossiers) op niveau 2F of 3F.
Hiervoor zijn in dit plan van aanpak richtlijnen opgesteld om dit mogelijk te maken.
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3. Organisatie
Nordwin College, MBO, voorziet in een studentvolgsysteem waarbij de referentieniveaus op
drempelmomenten zichtbaar worden. Hiervoor worden diverse meetinstrumenten gebruikt:


0-meting: Rekengeschiedenis. Is het rekencertificaat bij binnenkomst in het eerste
cursusjaar MBO, wel of niet behaald? Hierbij wordt gekeken naar niveau van
vooropleiding, beoordeling en of het gaat om de aangepaste of reguliere
rekenexamen. Daarnaast wordt de AMN-intaketest afgenomen bij alleen die
studenten waarbij aanvullende informatie wenselijk is over competenties en aanleg.



Het oefenprogramma Nu Rekenen (Noordhoff uitgevers) richt zich op één doel per
keer, één structuur, één didaktiek en is beschikbaar voor de niveaus 1F, 2F en 3F.
De methode kent 8 toetsen die bij Nordwin College, MBO niveau 3 en 4, die
concentrisch per periode op 4 toetsmomenten, per periode van 10 weken,
gecombineerd worden afgenomen. Dit oefenprogramma wordt wekelijks minimaal 1
uur ingezet.



Proefexamen(examentraining) 2F of 3F.



Digitaal (aangepast) examen + eventueel herexamen.
Mocht een student het regulier rekenexamen bij de eerste kans niet halen, dan mag
hij bij de herkansing niet kiezen voor het aangepaste rekenexamen. Andersom, dus
eerst een aangepast examen doen en vervolgens het regulier examen, mag wel.

De praktijk leert ons dat niet alle studenten vanuit het VO instromen op het 2F niveau, maar
ook dat niet voor alle studenten het eindniveau een haalbare kaart lijkt. Nordwin College
streeft echter naar maximaal rendement. Niveau 2F geeft immers aan dat degene die over
deze taal- en rekenvaardigheden beschikt volop kan meedraaien in onze maatschappij. 2F
niveau is het wenselijk eindniveau voor studenten van niveau 1,2 en 3. 3F is dat voor niveau
4. Heeft de student meer in huis, dan mag hij meer laten zien! Een student niveau 3 mag
daarom wel op 3F-niveau rekenexamen doen, een student niveau 4 mag dat niet op niveau
2F.
3.1 Continuïteit in begeleiding
Studenten die in het MBO instromen hebben rekenles gehad. De verschillen in
rekenvaardigheid bij deze studenten is groot. Niet alleen tussen studenten van MBO-niveau
1 en MBO-niveau 4, maar ook binnen alle MBO-niveaus. Vooral voor de rekenzwakke
studenten is het van belang dat de begeleiding en ondersteuning die zij in het voorgezet
onderwijs kregen, zo snel mogelijk in het MBO worden voortgezet.
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In het Protocol ERWD-3 wordt onderscheid gemaakt tussen drie begeleidingscategorieën:





Begeleidingscategorie 1 is voor studenten die geen of geringe rekenproblemen
ervaren. Zij krijgen begeleiding in de generieke lessen.
Begeleidingscategorie 2 is voor studenten die ernstige rekenproblemen ervaren. Zij
kunnen gebruik maken van deskundige begeleiding, zowel binnen de school in de
vorm van arrangementen, als extern op eigen initiatief.
Begeleidingscategorie 3 is voor studenten die ernstige en tevens hardnekkige
rekenproblemen ervaren. Ongeacht of ze een dyscalculieverklaring hebben, krijgen
zij blijvende, intensieve en deskundige begeleiding op basis van een persoonlijk
arrangement. Deze begeleidingscategorie is ook bestemd voor studenten die in een
traject “psychodiagnostisch onderzoek” zitten vanwege het vermoeden van
dyscalculie.

Nordwin College voorziet op de locaties in begeleidingscategorie 1 en 2. Voor
begeleidingscategorie 3 vindt een interne begeleiding plaats binnen de klas,
psychodiagnostisch onderzoek vindt uitsluitend extern plaats.
3.2 Docentcompetenties
Eerstelijnsondersteuning - Van docenten wordt verwacht dat ze kunnen ondersteunen in het
“primaire proces”. Dit bestaat uit het volgen van een rekenmethode en het kunnen
interpreteren van de resultaten. Rekenen blijft niet beperkt tot de rekenles, ook de docenten
beroepsgerichte vakken en de praktijkopleiders kunnen te maken krijgen met rekenen. De
beroepspraktijk is bij uitstek een plek waar motivatie studenten kan helpen rekenblokkades
te overwinnen. Door de sterke context zal dit een stimulerende en inzichtvergrotende functie
kunnen hebben in hun rekenontwikkeling.
Tweedelijnsondersteuning – De begeleiding in de tweedelijnsondersteuning richt zich op
studenten in begeleidingscategorie 2. Docenten beschikken over kennis op masterniveau om
lesinhoud en lesmateriaal af te stemmen op studenten:
- De docent (her)kent de verschillende handelingsniveaus van het handelingsmodel
en spreekt de studenten op het juiste niveau aan.
- De docent differentieert binnen de groep met subgroepen en individuele studenten en
weet waar er binnen het drieslagmodel hulp nodig is.
- De docent zorgt ervoor dat het doel van de les concreet is en evalueert met
studenten of dit doel is bereikt.
- De docent tweedelijnsondersteuning werkt buiten de generieke rekenles, als dat
mogelijk is met subgroepen.
Derdelijnsondersteuning vanuit de (externe) begeleiding - Deze docent beheerst het
diagnosticerend onderwijzen (zie tweedelijnsondersteuning) en bezit eveneens de
competenties om diagnostiek voor rekenen en wiskunde uit te voeren.
Tot slot, alle docenten die zich met het ontwikkelen van de rekenvaardigheden bezig houden
zijn op de hoogte van de ontwikkelingen van de rekenexamens 2F en 3F. Hiervoor is de site
www.steunpunttaalenrekenen.nl een geschikte informatiebron. Verder worden zij bijgestaan
door de coördinator taal en rekenen vanuit Centrale Diensten.
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3.3 Rol van de student
Het succes van begeleiding en ondersteuning staat of valt met de betrokkenheid van de
student zelf. De student is zoveel mogelijk eigenaar van zijn eigen leerproces, hij heeft en
krijgt vertrouwen om zijn leerproces in eigen hand te nemen. Voorwaarde is wel dat de
student zich veilig voelt en hulp durft te vragen. De student kan gebruik maken van de
instrumenten en mogelijkheden die bestaan voor ondersteuning en begeleiding in groeps- en
persoonlijke arrangementen. Hij wordt over het aanbod geïnformeerd.
3.4 Criteria deelname aangepaste rekenexamen 2F en 3F
Nordwin College maakt op basis van de verschillende meetinstrumenten, zie § 3, een
indeling van de studenten in de verschillende begeleidingscategorieën. Dit wordt in een
groepsplan vastgelegd.
De studenten uit leerjaar 2 die voor deelname aan een aangepast rekenexamen in
aanmerking komen zijn:
- Studenten die op VMBO (MBO) al een aangepaste rekentoets/examen gemaakt
hebben.
- Studenten die volgens het volgsysteem van Nu Rekenen onder norm scoren (< 4,0)
én
- studenten die het proefexamen onder de norm scoren (< 4,0) én
- studenten die na begeleiding door groeps- of persoonlijke arrangementen, nauwelijks
of geen progressie laten zien.
Studenten die beschikken over een geldige dyscalculieverklaring maken het regulier
rekenexamen met een rekenhulpkaart (bijlage 3). Uiteindelijk zal de rekendocent adviseren
en de examencommissie van de locatie bepalen wie er voor het ER-examen in aanmerking
komt. Voor deelname aan de aangepaste rekenexamen 2F of 3F is een schriftelijke
toestemming van de ouders nodig als de student jonger is dan 18 jaar.
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4. Planning
Leerjaar 1, begeleidingscategorie 1, 2 en 3
Wat
Wanneer
Inventarisatie resultaten 2F Bij de intake kopie
rekenexamen VMBO
bewijs inleveren

Wie
Steunpunt
inventariseert en
geeft door aan
voortrekker rekenen
Alleen voor
studenten waarbij
extra informatie
nodig is tav
competentie en
aanleg.

Uitvoerend
Voortrekker
informeert collega’s
en leidinggevenden.

oktober/november

Voortrekker rekenen
MBO34

Voortrekker
informeert collega’s
en leidinggevenden.

oktober/november

Voortrekker rekenen
MBO34

Voortrekker
informeert collega’s
en leidinggevenden.

AMN-intaketest

September

1e toets Nu Rekenen
Domein Getallen
Groepsplan rekenen 2F/3F
instromers VMBO op basis
van toetsgegevens Nu
rekenen
Afspraken maken met
selectieve groep studenten
ER-examen MBO
2e toets Nu Rekenen
Domeinen Verhoudingen,
meten & meetkunde en
verbanden
3e toets Nu rekenen
Domeinen Getallen en
verhoudingen
Tussen evaluatie
groepsplan

Na periode 1

februari/maart

Voortrekker rekenen
en teamleider
“rekenen”.

Voortrekker
informeert collega’s
en leidinggevenden.

Eindevaluatie groepsplan

juni

Voortrekker rekenen
en teamleider
“rekenen”.

Voortrekker
informeert collega’s
en leidinggevenden.

In eerste leerjaar,
afhankelijk van stage,
wisselende afname
Na periode 2,3 of 4
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Leerjaar 2, begeleidingscategorie 1, 2 en 3.
Wat
Overzicht maken van
studenten die definitief in
aanmerking willen komen
voor het maken van het
ER examen

Wanneer
september/oktober

4e toets Nu rekenen
Domeinen Meten,
meetkunde en verbanden
(Dig.) (proef-)examen
(ER) 2F/ 3F
1e kans (ER) 2F/ 3F
examen
Analyse van de resultaten
van de examens rekenen
( ER) 2F/3F

Oktober, na periode 1

Uitvoerend
 Let op de
dossiervorming.
 Voortrekker
informeert
collega’s en
leidinggevenden.


Periode 2 of 3



Periode 4



juni/juli

Wie
Voortrekker
rekenen

Voortrekker
rekenen

Voortrekker informeert
collega’s en
leidinggevenden.

Leerjaar 3, begeleidingscategorie 1, 2 en 3.
Wat
Begeleiden van studenten
voor ER examen dmv
groeps- of persoonlijke
arrangementen

Wanneer
Hele schooljaar

2e kans (ER) 2F/3F
examen
3e kans (ER) 2F/3F
examen

Periode 3 en 4

Wie
Rekendocenten
Studenten met
score < 4,0 op het
rekenexamen
2F/3F 1e kans.

Uitvoerend
Rekenspecialist

5. Regeling met betrekking tot het eindexamen: het ER-examen
Het ER-examen 2F en 3F bevat ten opzichte van het regulier examen 2F/3F eenvoudiger
rekenopgaven.
- Bij het ER-examen mag de student bij alle opgaven een rekenmachine gebruiken.
Dat kan de ingebouwde rekenmachine zijn, de student mag ook een eigen
rekenmachine gebruiken.
- De opgaven zijn aan het gebruik van de rekenmachine aangepast. Een opgave die
met rekenmachine geen zinvolle rekenactiviteit meer meet, wordt aangepast of
vervalt. In het examen van 2014 werd gekozen voor het schrappen van de opgaven
zonder rekenmachine, in volgende jaren kunnen deze opgaven voor gebruik met de
rekenmachine zijn aangepast.
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Bij het aangepaste rekenexamen mag de student bij alle opgaven een standaard reken/formulekaart gebruiken die het het CvE vaststelt. Er is een standaard rekenkaart (rekenhulp)
in drie varianten (standaard 1, standaard 2, standaard 3). De kaart moet worden gezien als
een rekenhulp en kladpapier en is te downloaden via www.examenbladmbo.nl. De
rekenkaart standaard 1 is als bijlage 3 toegevoegd. Als eis ten aanzien van kladpapier geldt:
inname en vernietiging na afloop van het examen.
5.1 Ouderbetrokkenheid
Ouders kunnen – zonder op de stoel van de leerkracht te gaan zitten – veel doen om het
onderwijs op school te versterken. De aandacht voor het leren rekenen en het
(maatschappelijk) belang hiervan, moet door de ouders worden gedragen. Met onder andere
het (digitale) oefenprogramma Nu Rekenen, Score of een ander, door de student zelf aan te
schaffen oefenprogramma, kan ook thuis worden geoefend. Ouders kunnen dit stimuleren.
“Mijn vader kan het ook niet, dus ik zal het ook nooit leren!” Studenten waarbij de self
fullfilling prophesy een rol speelt, hebben ouders en leerkrachten hard nodig om juist het
tegenovergestelde te bereiken. Het geloof in eigen kunnen, met kleine stappen, verdient de
positieve bevestiging van ouders.
Nordwin College informeert student en ouders door middel van de selfservice-module over
de voortgang en de manier waarop de tussentijdse beoordelingen worden gedaan en
genoteerd. Ouders geven, indien de student jonger is dan 18 jaar, schriftelijk toestemming
voor de afname van een aangepast rekenexamen.
6. Tot slot
Dit document is het uitgangspunt voor het dyscalculiebeleid van Nordwin College voor de
komende jaren. De rekendocenten proberen via conferenties, abonnementen en
internetartikelen op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen ten aanzien van
dyscalculie. Dit document moet eenmaal per twee schooljaren volledig herzien worden. De
eerstvolgende keer is begin schooljaar 2016-2017. Als uitgangspunt is het ERWD-2 en 3
protocol gebruikt.
Heb je nog vragen, wend je dan tot S.Hoeksma@nordwincollege.nl
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Bijlage 1 Tips en adviezen voor studenten met een rekenprobleem
Wij hebben er vertrouwen in dat jij samen met ons je rekenvaardigheid kunt verbeteren.
Wij gaan je daarbij helpen. Je docent heeft uitgelegd hoe. Je kan zelf ook wat doen.
Hieronder staat wat je kan doen om je rekenen te verbeteren.
-

Weet dat leren tijd kost. Iedereen die ergens tijd en aandacht in stopt wordt daar
beter in, ook in rekenen.

-

Stel jezelf een duidelijk en haalbaar doel. Het stimuleert je om ergens voor te gaan en
je krijgt een goed gevoel als je het hebt gehaald.

-

Zoek samen met je docent en je ouders/verzorgers naar een manier van rekenen
leren die bij jou past. Werkt het goed om de tafels te leren tijdens de trap op en af
lopen? Doen! Of oefen je de tafels liever terwijl je op de fiets zit? Ook goed.

-

Bedenk voor jezelf waarom je je rekenen wilt verbeteren. Wat heb je eraan? Als je
weet waar je het voor doet motiveer je jezelf om beter te worden.

-

Als je docent of je ouders/verzorgers iets niet kunnen uitleggen, vraag dan een
klasgenoot die het snapt. Vaak begrijpen je leeftijdsgenoten beter waarom je iets niet
begrijpt.

-

Concentreer je tijdens het oefenen. Doe je mobieltje zolang uit en zorg dat je ook niet
wordt afgeleid door bijvoorbeeld games.

-

Verplaats je bij ‘verhaalsommen’ in de persoon die een som moet uitrekenen: wat zou
jij doen als je diegene bent die in tekst wordt beschreven?

-

Plan je rekenhuiswerk goed, want je hebt er wat meer tijd voor nodig. Vraag of
docenten (reken)huiswerk ruim van te voren willen opgeven.
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Bijlage 2 Uitwerking format dossier ERWD tbv deelname aan het ER-examen
Data student
Voornaam:

Achternaam:

Geboortedatum:

Studentnummer:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Opleiding:

Cohort:

Klas/groep:

E-mailadres:

Naam Medewerker:
1. Dyscalculieverklaring
Heeft de student een officiële dyscalculieverklaring? Ja/nee
2. Informatie vorig onderwijs
Bijvoorbeeld Rekencertificaat VO, heeft de student remedial teaching/andere
ondersteuning gehad? Is er gebruik gemaakt van passende perspectieven? Ook
informatie uit de dyscalculieverklaring kan hier worden beschreven.
-

3.

Bijlagen:
indien aanwezig Deskundigheidsverklaring
indien aanwezig Verklaringen van het voorafgaande onderwijs inzake de
beperking en de maatregelen die genomen zijn voor onderwijs en examinering.

Analyse vaardigheden student
Een korte beschrijving van de analyse over de (on)haalbaarheid van de standaard
rekendoelen op 2F of 3F.
(korte analyse over de onhaalbaarheid van de standaard rekendoelen met
mogelijke verwijzingen naar de stadia in het protocol dyscalculie – ERWD2)
Verwijzing naar stadia ERWD:
Begeleidingscategorie 1: begeleiding binnen de reguliere lessen
Begeleidingscategorie 2: Begeleiding in subgroepen
Begeleidingscategorie 3: Intensieve en structurele begeleiding dmv persoonlijke
arrangementen bij ernstige en hardnekkige rekenproblemen.
(Beschrijving van de leverde inspanning in de vorm van bijv. remediering,
vakantiecursussen, bijspijkerlessen, extra inspanning/oefening door de student)
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4. Voorbereiding op het ER-examen
(Beschrijving van het traject gericht op deelname aan het aangepast examen.
Wat heeft de student gedaan? Bijvoorbeeld oefenen rekenkaart, examentraining,
extra rekenles, bijles, RT en huiswerkopdrachten. Het gaat hier zowel om de extra
inspanning van school als student.)

Verklaring
Hierbij verklaar ik dat:
- Ik ervoor kies deel te nemen aan het aangepast examen rekenen,
- Ik ervan op de hoogte ben dat er daarvan een aantekening komt op mijn
resultatenlijst,
- Ik op de hoogte ben van beperkingen in de doorstroom naar vervolgopleidingen.

Toestemming
Ik geef wel/geen toestemming voor anoniem gebruik van de gegevens voor onderzoek door
het College van Examens met inachtneming van de wet op de privacy.
(tbv afnames schooljaar 15-16)

Datum:
Plaats:
Naam:
Handtekening:
(Bij studenten van 17 jaar of jonger is het nodig dat de ouder/verzorger tekent.)
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Bijlage 3 Rekenkaart (standaard1)
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