
 
Precies waar jij op rekent! 

 
 
Rekenblokken is dé nieuwe rekenmethode voor VO én MBO die helemaal is afgestemd op het 
Referentiekader rekenen/wiskunde van de commissie Meijerink.  
 
Doorlopende leerlijn rekenen 
De discussies over het huidige rekenniveau en met name de doorlopende leerlijn rekenen van 
Basisonderwijs, VMBO naar MBO zal u niet ontgaan zijn. Het gemiddelde rekenniveau van een 
leerling in het MBO zou zelfs beduidend lager zijn dan van een gemiddelde leerling in groep 8 van 
de basisschool.  
U kent het voortgezet onderwijs en met name het VMBO van binnenuit en u heeft, net als de 
overheid, ongetwijfeld zelf geconstateerd dat het tijd is voor actie. Zeker nu de overheid besloten 
heeft tot centrale examinering van specifiek het rekenniveau, óók aan het eind van het MBO.   
 
MBO’s al aan de slag 
Rekenblokken is het resultaat van de afgelopen twee jaar onderzoek en exploratie.  
Dit schooljaar 2009-2010 zijn we begonnen middels een pilotjaar alle MBO-instellingen een 
voordelige start aan te bieden met een nog steeds groeiend leersysteem. We vragen de 
deelnemende scholen een actieve rol te spelen en bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van 
Rekenblokken. Reeds 24 MBO-instellingen zijn al sinds het begin van dit jaar aan de slag en er 
komen er iedere week nog bij. 
 
Aanbod voor u! 
Ook u als vo- en met name vmbo-docenten biedt Malmberg nu de mogelijkheid om in de pilot in te 
stappen. Neem nu tot aan de zomer gebruik van dit aanbod en met ingang van cursusjaar 2009-
2010 kunt u over een volledige multmediale leergang rekenen beschikken, waarmee u de 
rekenproblemen op een voor leerlingen en docenten aantrekkelijke manier kan oplossen.  
 
Rekenblokken draait zowel in een eigen ELO (Electronische Leer Omgeving) van de school of kan 
draaien via de gratis aangeboden MLO (Malmberg Leer Omgeving).  
Inhoudelijk dekt Rekenblokken tot op 3F-niveau alle domeinen van het Referentiekader. 
Elk blok bestaat uit: 

• Een instaptoets die een individuele leerroute door het blok genereert 
• Multimediale presentaties van deelvaardigheden 
• Multimediale drill & practice oefeningen van elke deelvaardigheid 
• Multimediale Rekentaken gericht op de algemene én de beroepscontexten van het vmbo 
• Multimediale afsluitende toetsen 
• Docentenmateriaal, volledig downloadable 
• Een Werkboek per blok voor oefening op papier 

 
Desgewenst kan ook gewerkt worden met de Rekenwijzer als handboek. De Rekenwijzer bevat per 
deelvaardigheid de theorie, voorbeelden, handige oplossingstrategieën en tips. Ook zijn er 
verwijzingen opgenomen naar de oefenopgaven in de werkboeken en de multimediale lessen.  
 
Interesse? 
Als u interesse heeft om vanaf  januari 2009 in te stappen in de pilot van Rekenblokken neem dan 
contact op met de afdeling Voorlichting, telefoon O73 – 6288766 of voorlichting.mbo@malmberg.nl   
Met vriendelijke groet,   
 
Het Rekenblokken-team  
 
P.S. Stap nu voordelig in en betaal slechts 10 euro per leerling voor de pilot! 
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