Handig met getallen
Niveau: referentieniveaus SLO

De niveaus van de opgaven in HMG zijn gebaseerd op de publicatie ‘Over de drempel met rekenen
(SLO, Expertisegroep taal en rekenen, 2009)’. In deze publicatie werkt de SLO de niveaus 1F t/m 3S
uit per type onderwijs, van basisonderwijs t/m HBO. Op de website www.taalenrekenen.nl vind je
voorbeelden van de verschillende referentieniveaus.
Overigens gebruikt de publicatie ‘Referentieniveaus rekenen (SLO 2009)’ een indeling in vier
domeinen. De domeinen Meten en Meetkunde zijn door de SLO samengenomen.
Rekendoelen en referentieniveaus
Voor alle vormen van onderwijs (behalve voor het Wetenschappelijk Onderwijs) zijn rekendoelen
geformuleerd op twee niveaus: ‘F’ (fundamenteel) en‘S’ (streef). Het 3F niveau is gestapeld, dat wil
zeggen: niveau 3F bouwt verder op niveau 2F en niveau 2F op niveau 1F.
Het 3S niveau is een nadere uitwerking van 3F. Een S niveau vraagt ook meer inzicht in rekenen dan
het F niveau waar het bij hoort en bevat formelere opgaven met lastiger getallen.
De referentieniveaus zijn:
- Leeftijd t/m 12 jaar (basisonderwijs): 1F en 1S.
- niveau 1F sluit aan op vmbo-bb en vmbo-kb.
- niveau 1S sluit aan op vmbo-t, havo en vwo.
- Leeftijd t/m 16 jaar (vmbo-4, onderbouw havo/vwo): 2F en 2S.
- niveau 2F sluit aan op vmbo-bb en vmbo-kb.
- niveau 2S sluit aan op vmbo-t en onderbouw havo/vwo.
- Leeftijd 18-20 jaar (mbo-3, mbo-4, bovenbouw havo en vwo): 3F en 3S.
- Niveau 3F sluit aan op mbo-3 en mbo-4.
- Niveau 3S sluit aan op bovenbouw havo/vwo.
Niveau 2F wordt gezien als het ‘algemeen maatschappelijk niveau’. Dat wil zeggen: het rekenniveau
dat eigenlijk iedereen in Nederland zou moeten beheersen. Voorbeelden van dit en andere niveaus
staan op de website www.taalenrekenen.nl.
Eind- en aanvangsniveau Handig met getallen
Als ‘professioneel gecijferde leerkracht basisonderwijs’ sta je boven de leerstof die je de kinderen
aanbiedt en kun je de rekenstof voor hen inzichtelijk maken. Daarom wordt er van je verwacht dat je
rekenniveau 3S beheerst. Dat is het eindniveau van Handig met getallen. Om te kunnen beginnen
met Handig met getallen is het nodig dat je niveau 2F beheerst.

Cantal bv
T: 073-5236280

Felix Timmermanslaan 40
E: info@cantal.nl

5242 EJ Rosmalen
W: www.cantal.nl

1

