
Verantwoording en toelichting rekenkaart 

Vanaf 1 januari 2015 is een aantal aanpassingen bij de rekenkaart mogelijk . De aanpassingen vloeien 

voort uit contacten met het veld. De eerder gepubliceerde standaard rekenkaart blijft toegestaan, 

het is aan de school om met leerling of student vast te stellen of een overstap naar een iets andere 

rekenkaart op dit moment gewenst is.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Standaard rekenkaart en aanvulling 

Naast de standaard rekenkaart is er een aanvulling op de rekenkaart, die meer informatie bevat o.a. 

over het metrieke stelsel, het rekenen met tijd en de tafels van vermenigvuldiging. De aanvulling mag 

uitsluitend gebruikt worden bij de aangepaste rekentoets c.q. het aangepaste rekenexamen. 

Leerlingen met een dyscalculieverklaring mogen de standaard rekenkaart gebruiken bij het 

standaard rekenexamen, de aanvulling echter niet (net zo min als de eigen rekenmachine). Wie het 

standaard rekenexamen aflegt, wil laten zien dat hij voldoet aan de standaard eisen; de hoeveelheid 

informatie op de aanvulling doet daaraan afbreuk, net als de rekenmachine. Ook bij centrale 

examens met veel rekenwerk mag uitsluitend de standaard rekenkaart worden gebruikt (door 

leerlingen die bij de rekentoets een rekenkaart mochten gebruiken). De leerling die dus de 

aangepaste rekentoets maakt, gebruikt bij de aangepaste rekentoets rekenkaart plus aanvulling, 

maar bij het examen economie uitsluitend de standaard rekenkaart. 

 

2. Het gebruik van de rekenkaarten 

Enkele, waarschijnlijk goeddeels vanzelfsprekende, aanwijzingen voor het gebruik van de rekenkaart; 

a. De rekenkaart moet aansluiten op het onderwijs. De leerling die er nooit mee heeft gewerkt, 

zal er tijdens toets en examen niets aan hebben. Met name geldt dat voor de standaard 

rekenkaart. Die is sterk gebaseerd op verhoudingstabellen, en die zijn weer gemeengoed bij 

rekenen in het basisonderwijs. Maar als dat niet is bijgehouden, kan de leerling die 

vaardigheid kwijt zijn. 

Als de docent op grond van didactische afwegingen iets anders wenst dan op de kaart staat, 

dan kan hij een alternatief ter goedkeuring aan het CvTE voorleggen. Ingrijpende wijzigingen 

kosten wel enige behandeltijd, uiteraard. 

Er is een standaard rekenkaart (rekenhulp) in drie varianten (standaard1, standaard2, standaard3). 

Deze kan worden gebruikt zoals de oude rekenkaart (standaard1 is de oude rekenkaart), dus: 

a. Bij de ER-rekentoets (het ER-rekenexamen) door alle deelnemers aan de toets 

b. Bij de gewone rekentoets (rekenexamen) en de centrale examens met substantieel 

rekenwerk, alleen voor leerlingen met een dyscalculieverklaring 

Naast de standaard rekenkaart is er een aanvulling. De aanvulling is meer een opzoekhulp dan een 

rekenhulp. De aanvulling mag uitsluitend worden gebruikt bij de ER-rekentoets of het ER-

rekenexamen. Ook een kandidaat met dyscalculie mag dus de aanvulling niet gebruiken bij de 

reguliere rekentoets of bij het centraal examen wiskunde of economie.  



b. De lay-out van de kaart is niet voor iedereen perfect. Als vorm en inhoud wat definitiever 

wordt, zal het CvTE er ook een vormgever naar laten kijken. Voor nu geldt: 

- De school mag onderdelen weglaten 

- De school mag e.e.a. op deelkaarten plaatsen: veel zaken op één kaart kan 

ontmoedigend zijn voor de leerling. 

- Typische vormgevingszaken als lettertype mogen gewijzigd worden. Tabellen mogen 

worden gespiegeld. Tabellen mogen worden ‘’gedubbeld’’ (identieke tabel nogmaals 

toevoegen). De school mag geen informatie toevoegen.  

c. De kaart is onderdeel van het bij toets of examen toegestane uitwerkpapier. Net als het 

uitwerkpapier, moet dus een gebruikte rekenkaart na afloop worden ingenomen en 

vernietigd. Met name de aanvullende rekenkaart (opzoekkaart) zal relatief minder worden 

‘’ingevuld’’. Na vaststelling dat er niets op een (deel)kaart is geschreven, mag de school die 

‘’ongebruikte’’ kaarten laten hergebruiken. 

d. Op het proces-verbaal van de zitting staat vermeld welke leerlingen een rekenkaart 

gebruiken, en ook welke rekenkaart. Dat kan eenvoudig door een (blanco) rekenkaart aan 

het proces verbaal toe te voegen.  

e. En vanzelfsprekend maar wel belangrijk: let op dat de leerling uitsluitend de kaart krijgt die 

voor hem bij deze toets of dit examen is toegestaan.  

 

3. Aanpassingen op de standaard rekenkaart 

De aanpassingen in de standaard rekenkaart zijn beperkt. De kaart bevat nauwelijks informatie maar 

hoofdzakelijk rekensteuntjes. In de aanpassingen wordt niets toegevoegd, alleen is de lay-out op 

onderdelen aangepast.  

Uit contacten met de scholen bleek dat veel lesmethoden de verhoudingstabellen in een horizontale 

vorm hanteren. De aanpassing sluit daarbij aan. Daarop past weer een nuancering: in 

economiemethodes wordt bij bijvoorbeeld btw-berekening weer een verticale tabel gebruikt. De 

standaard rekenkaart bestaat daarom in drie ‘’varianten’’: 

- Hoofdzakelijk verticaal – de oude kaart standaard1 

- Omgezet naar horizontaal – standaard2 

- Omgezet naar horizontaal maar ‘’economische’’ tabellen nog steeds verticaal – standaard3 

In standaard 2 en standaard 3 is daarnaast de lay-out van enkele tabellen verduidelijkt door 

informatie en rekendeel wat meer te scheiden. Ook is de weergave van breuken (1/2) verbeterd met 

een horizontale deelstreep. Tenslotte is de kaart van ‘’tussenkopjes’’ voorzien.  

De drie standaard rekenkaarten zijn naast elkaar toegestaan. De school mag een keuze voorschrijven 

of de keuze aan de leerling laten en  elke leerling de kaart van zijn eigen keuze laten gebruiken. De 

school mag door combinatie ook een kaart maken bestaande uit elementen van verschillende 

standaarden, of door weglating van tabellen (of van een gedeelte van de inhoud).  

 

 



De standaardkaarten zijn toegestaan: 

a. Bij de ER-toetsen, voor iedere leerling die door de school tot die toets wordt toegelaten 

b. Bij de reguliere rekentoets, alleen als de leerling in het bezit is van een geldige 

dyscalculieverklaring 

c. Bij de centrale examens die veel rekenwerk bevatten, als de leerling bij de rekentoets recht 

heeft op een rekenkaart, dus in categorie (a) of (b) valt. 

 

3a. Aanpassingen standaardkaart in detail 

a. Procenten 

Procenten Aantallen 

 100%  

50%  

 

Deze tabel uit standaard1 wordt in standaard2 en standaard3 horizontaal gemaakt zoals 

hieronder aangegeven, met  de BTW percentages in een afzonderlijke tabel. Bovendien 

wordt van 100% eerst naar 1% gegaan. Als dat de voorkeur heeft, mag ook ‘’aantal’’ op de 

onderste en ‘’procenten’’ op de bovenste rij. 

 

aantal Alles =        

procenten 100% 1% 50% 25% 10%    

 

b. Breuken 

Horizontaal gemaakt en breukstreep horizontaal gemaakt 1/2  wordt dus 
2

1
 

c. Lengte, gewicht en inhoud 

Deze tabel is horizontaal gemaakt en qua vorm meer volgens de tijdtabel op de oude 

standaardkaart. De gegevens (1 km = 1000 meter) zijn meer gescheiden van het rekendeel. 

 

 

 

 

 

 

1 10 100 1000    

   1 10 100 1000 

kilo hecto deca Meter/gram/liter deci centi milli 



d. Uren, kwartieren en minuten 

Deze later toegevoegde tabel was al horizontaal maar loopt nu in omgekeerde richting. Er is een 

scheiding aangebracht tussen de gegevens en de rekenvakjes 

1 4 60  

 1 15  

  1 60 

uren kwartieren minuten seconden 

    

    

    

    

 

e. Kortings- en btw-tabellen 

Deze komen in methodes zowel horizontaal als verticaal voor. Daarom worden beide weergegeven, 

in standaard2 horizontaal, in standaard3 verticaal. Verder is steeds als hulp ook  1% toegevoegd, 

voor de leerling die liever volgens een betrouwbare standaardmethode rekent, dan ‘’slim’’.  Ook zijn 

de termen ‘’incl. BTW’’ en ‘’excl. BTW’’ toegevoegd.  

Verwarrend voor leerlingen kan zijn dat dit deels een verhoudingstabel is, maar aan het eind een 

optelling. Dat is in de lay-out gemarkeerd door een scheiding. 

Horizontaal ziet het er dan als volgt uit: 

     

Oud = 100% 1% Korting = …%  nieuw 

 

  



4. De aanvullende rekenkaart 

De aanvullende rekenkaart bevat vooral informatie, die in de verhoudingstabellen van de standaard 

rekenkaart niet is vermeld of hoogstens impliciet. Er is discussie mogelijk over de vraag of het feit dat 

een hectometer 100 meter is, een ‘’feit’’ is dat los staat van de rekenvaardigheid. Maar vaststaat dat 

wie ernstige rekenproblemen heeft, in het oerwoud van regels en definities het spoor wel eens 

bijster raakt. Hij krijgt daarom het houvast van een opzoekkaart. Dat impliceert wél, dat hij niet 

langer aan de standaard eisen voldoet. Vandaar dat de opzoekkaart alleen is toegestaan bij het 

aangepaste ER-examen, dat (op termijn) een vermelding krijgt op de cijfer- of resultatenlijst.  

Nog even beknopt: 

Bij standaard toets/examen (en o.a. wiskunde en economie): 

Alleen aanpassingen toegestaan met geldige dyscalculieverklaring. De aanpassing betreft dan een 

half uur extra en de standaard rekenkaart. De aanvullende rekenkaart of een rekenmachine bij alle 

opgaven zijn niet toegestaan. 

Bij aangepaste rekentoets/rekenexamen: 

Aanpassingen zijn toegestaan voor iedereen die aan de eisen voldoet (dossier). Verlengde tijd zit al in 

de toetstijd – extra verlenging bij dyscalculieverklaring dus niet toegestaan. Standaard rekenkaart en 

aanvullende rekenkaart toegestaan, en gebruik van rekenmachine bij alle opgaven. Vermelding op 

cijfer- of resultatenlijst (zodra pilotfase voorbij is). 

De kaart wordt gepubliceerd in de vorm van losse bladen om een keuze (samenstellen) te 

vereenvoudigen.  

a. Tafelkaart 

De tafelkaart lijkt overbodig omdat de leerling een rekenmachine heeft die de tafels beheerst. 

Volgens veel docenten is het echter toch een zinvol hulpmiddel – het helpt de leerling structureler te 

laten werken en bevordert het inzicht. Juist omdat de rekenmachine de tafels ook bevat, voegt de 

kaart (alleen bij de aangepaste toets dus) geen verboden informatie toe. 

Tafelkaarten zijn er in alle soorten en maten. We geven er hier twee. Het is toegestaan om delen 

‘’weg te lakken’’ . De tafel van 1 wordt meestal wel beheerst (maar kan ook geen kwaad). 

Type 1: 

1 x 1 = 1 1 x 2 = 2 1 x 3 = 3 1 x 4 = 4 1 x 5 = 5 1 x 6 = 6 1 x 7 = 7 1 x 8 = 8 1 x 9 = 9 1 x 10 = 10 

2 x 1 = 2 2 x 2 = 4 etc        

etc          

          

 

1 : 1 = 1 2 : 2 = 1 etc        

2 : 1 = 2 4 : 2 = 2         

etc          



 

Type 2: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1            

2 2 4           

3 3 6 9          

4 4 8 12 16         

5 5 10 15 20 25        

6 6 12 18 24 30 36       

7 7 14 21 28 35 42 49      

8 8 16 24 32 40 48 56 64     

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81    

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100   

11 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121  

12 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 

 

b. Metriek stelsel 

Het metrieke stelsel komt in rekenmethoden op verschillende manieren voor. Een gewone tabel 

waar ook iets in is opgenomen over x 10 en : 10. Een lijst met ‘’boogjes’’ of een trappetje. De eerste 

twee worden als optie op de aanvullende rekenkaart opgenomen, zie ook de bijlage. Voor de laatste 

horen we graag van het veld of men dit wenst te gebruiken. Zonder erop toegesneden didactiek is 

het trappetje eerder een risico dan een hulpmiddel.  

De boogjes zien er als volgt uit: 

                         X 10 

 

     

Kilometer (km) Hectometer (hm) Decameter (dam) etc.  

 

                         : 10 

Bewust is ervoor gekozen voor elke richting maar één pijl in de tabellen op te nemen – 

overzichtelijkheid is ook wat waard. Er is geen bezwaar tegen als de andere pijlen worden 

toegevoegd. 

Het trappetje ziet er als volgt uit (met variaties op het thema):  

 



c. Breuken 

Handige hulpmiddelen bij breuken zijn stroken of pizza’s. We hebben overwogen om beide op de 

kaart op te nemen. Daar is toch van afgezien: ingevulde pizza’s en stroken zijn heel verhelderend 

maar het is arbitrair welke dan worden opgenomen (op sommige in de praktijk gebruikte kaarten 

staan dan ook erg veel pizza’s en stroken). En een lege strook of pizza voegt niets toe: de kandidaat 

kan dat eenvoudig op zijn uitwerkpapier tekenen. Hoewel daaromtrent in de regels niets is vermeld, 

mág het uitwerkpapier ruitjespapier zijn met ruitjes (vierkantjes) van 1 cm2. 

Op de aanvullende kaart is wel een aanvullend breukenschema opgenomen; gesplitst in twee delen. 

Het schema kan wat houvast geven bij eenvoudige breuken; en het systeem geeft wellicht houvast 

voor de denkrichting bij complexer breuken als 3/20, waarbij dan weer de rekenmachine het 

feitelijke rekenwerk overneemt. 

d. Formules 

Formules voor oppervlakte en inhoud worden niet gegeven. De formule voor de oppervlakte van de 

rechthoek en de inhoud van de balk moeten op inzicht worden beheerst en niet als regeltje (trucje). 

Complexer oppervlakteregels (cirkel) worden in het examen rekenen niet gevraagd en bij 

bijvoorbeeld het centraal examen wiskunde in het examen gegeven. 

e. Jaar, maand, week etc. 

Ook de bij economie wel gebruikte formules over omrekening van week naar maand etc. moet de 

kandidaat op inzicht kunnen afleiden, waarbij overigens de tabel op de standaard kaart wel 

behulpzaam is. In het algemeen geldt dat formules kunnen worden onthouden als ze kunnen worden 

begrepen. En dat het wellicht mogelijk is om een paar formules te onthouden of effectief te 

gebruiken  bij een toets over een deelonderwerp, maar dat werkt niet meer bij brede toetsing met te 

veel formules. Op de kaart is wel een lijstje geplaatst. 

f. Rekenregels 

Rekenregels omtrent de hiërarchie van bewerkingen (eerst tussen haakjes, etc.) komen op de 

rekenkaart niet voor. Bij de contextloze opgaven in de aangepaste rekentoets zijn deze complexe 

rekenregels niet nodig. En bij contextopgaven vloeit, als het goed is, de bewerkingsvolgorde voort uit 

de context. Niemand zal uit de context een abstracte berekening halen in de vorm (3 +4) x 17 = …. 

g. Tijdlijn 

Het rekenen met tijden die niet in het metrieke stelsel passen is lastig voor alle leerlingen en zeker 

voor leerlingen met een rekenprobleem. Een tijdlijn is overwogen op de rekenkaart. Een handig leeg 

model konden we echter niet vinden en met getalvoorbeelden wordt op de kaart niet gewerkt. De 

leerling kan zijn geruite uitwerkpapier gebruiken om zelf een tijdlijn neer te zetten. We houden ons 

aanbevolen voor mooie standaardtijdlijnen op eventuele volgende versies van de rekenkaart. 

De verhoudingstabel op de standaard rekenkaart geeft houvast.  Net als bij  het metrieke stelsel is op 

de aanvullende kaart nog wel een enkele ‘’definitie’’ opgenomen.  

 



h. Stappenplannen 

Cruciaal bij rekenen is een stappenplan. De context doorgronden – tekst en vraag lezen, het 

rekenwerk eruit halen, de berekening uitvoeren, het antwoord terugvertalen naar de context, en als 

lastigste stap reflecteren op het antwoord (slaat het ergens op?). 

Zo’n instructie komt in de literatuur (waaronder het protocol) in verschillende lineaire of cyclische 

vormen voor. Het is een vanzelfsprekend onderdeel van het rekenonderwijs maar het staat niet op 

de kaart; omdat de kandidaat bij de toets dit  vanzelfsprekende onderdeel moet beheersen en ook 

omdat de verschijningsvormen heel verschillend zijn.  

i. Vlakke en ruimtelijke figuren 

Deze worden NIET op de kaart vermeld. Anders dan wellicht verwarrende begrippen als hectare, 

horen rechthoek en bol bij de begrippen die ook de rekenzwakke leerling moet kennen. 

j. Van km/u naar m/sec 

De algemene regel over formules geldt ook hier. Het is van belang dat het begrip van eenheden 

wordt ontwikkeld en dat niet klakkeloos met 3,6 wordt vermenigvuldigd of door 3,6 gedeeld (en dan 

nog in de verkeerde richting). Wel is op de aanvullende kaart een rekenhulp geplaatst. 

 

 


