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Competenties inzake wiskunde, exacte 
wetenschappen en technologie 1ste graad 
A/B stroom 
INZICHT ONTWIKKELEN IN EN OMGAAN MET GETALLEN EN HOEVEELHEDEN: GETALLENLEER 

Eindterm BG 6.1 beoogt dat de leerling met behulp van ICT (GSM, computersoftware, 
zakrekenmachine,…) bewerkingen met natuurlijke getallen en positieve decimale getallen met maximaal 
2 cijfers na de komma kan uitvoeren in realistische situaties. Dit kan bijvoorbeeld het berekenen van een 
reductie in de solden zijn, de aankoopprijs per koper berekenen in geval van een gezamenlijke aankoop, 
… Hierbij is het nuttig dat men vooraf de grootte-orde van het resultaat van de bewerking kan schatten 
zodat de leerling een realistisch idee heeft van het resultaat. Ook het zinvol afronden van het resultaat 
van een bewerking is noodzakelijk. Indien berekend werd dat bijvoorbeeld 6,23 potten verf nodig zijn om 
een ruimte te schilderen, is het aangewezen om 7 potten verf te kopen in plaats van 6. 

BG 6.1 De leerling voert met behulp van ICT bewerkingen uit in functionele contexten. 

Bouwsteen Kennis en dimensies 
Inzicht ontwikkelen in en 
omgaan met getallen en 
hoeveelheden: 
getallenleer. 

Met inbegrip van kennis 
* Conceptuele kennis 
- Getallen: grootte-orde, natuurlijke en negatieve getallen, eenvoudige 
procenten en breuken 
* Procedurele kennis 
- Optelling, aftrekking, vermenigvuldiging, deling met natuurlijke getallen en 
positieve decimale getallen met maximaal 2 cijfers na de komma 
- Berekening met procenten 
- Strategieën om handig te rekenen met natuurlijke getallen en positieve 
decimale getallen met maximaal 2 cijfers na de komma in herkenbare 
functionele situaties 
- Schatting van grootte-orde van resultaten 
- Zinvolle afronding 
 
Met inbegrip van dimensies eindterm 
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
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In de huidige maatschappij wordt informatie veelal voorgesteld in tabellen. Denk bijvoorbeeld aan een 
uurschema van het openbaar vervoer, eenheidsprijzen van verschillende soorten materialen in een doe-
het-zelf zaak, … Eindterm BG 6.2 heeft als doelstelling dat de leerling deze informatie kan gebruiken. Dit 
betekent de tabel juist lezen, de gegevens juist interpreteren en indien nodig bewerkingen uitvoeren op 
de gegevens met behulp van ICT.  

BG 6.2 De leerling gebruikt informatie uit eenvoudige tabellen in functionele contexten. 

Bouwsteen Kennis en dimensies 
Inzicht ontwikkelen in en 
omgaan met getallen en 
hoeveelheden: 
getallenleer. 

Met inbegrip van kennis 
* Conceptuele kennis 
- Getallen: grootte-orde, natuurlijke en negatieve getallen, eenvoudige 
procenten en breuken 
* Procedurele kennis: 
- Interpretatie van gegevens 
- Vergelijking van gegevens 
- Bewerkingen met ICT in functie van informatieverwerking 
 
Met inbegrip van dimensies eindterm 
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

 

Daarnaast is het gebruik van maatgetallen en eenheden van lengte, oppervlakte, volume, tijd en massa 
essentieel in het dagelijks leven (eindterm BG 6.3). De leerling moet in staat zijn om in een realistische 
context de juiste eenheid met de juiste grootheid te gebruiken alsook een maatbesef hebben van deze 
grootheden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de duur van een film uitdrukken in uren of minuten en niet 
in kilometer maar ook niet in seconden en dat een film doorgaans 2 uren duurt en geen 5 uren. 

BG 6.3 De leerling gebruikt maatgetallen en eenheden van grootheden in functionele contexten. 

Bouwsteen Kennis en dimensies 
Inzicht ontwikkelen in en 
omgaan met getallen en 
hoeveelheden: 
getallenleer. 

 
Met inbegrip van kennis 
* Feitenkennis 
- Courante eenheden voor tijd, lengte, oppervlakte, inhoud/volume en 
massa: uren, minuten, seconden, kilometer, meter, centimeter, 
millimeter, liter, deciliter, centiliter, milliliter, vierkante meter, kubieke 
meter, kilogram, gram 
* Conceptuele kennis 
- Onderscheid tussen lengte, oppervlakte en inhoud/volume 
- Grootte-orde en maatsbesef van grootheden horende bij lengte, 
oppervlakte, inhoud/volume, tijd, massa 
* Procedurele kennis: 
- Interpretatie en bepaling van eenheden 
- Bepaling van lengte, tijd, massa 
- Bewerkingen met ICT 
- Schatting van grootte-orde van resultaten 
- Zinvolle afronding 
 
Met inbegrip van dimensies eindterm 
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
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INZICHT ONTWIKKELEN IN EN OMGAAN MET RUIMTE EN VORM: MEETKUNDE EN METEND REKENEN 

Eindterm BG 6.4 heeft als doel dat de leerling vlakke figuren, ruimtefiguren en meetkundige relaties in 
functionele contexten herkent. Het herkennen van het feit dat de muren van een huis loodrecht op het 
oppervlak staan, dat de wanden van een kast normaliter evenwijdig zijn ten opzichte van elkaar, dat het 
wiel van een fiets geen bol is maar een cirkel, … 

BG 6.4 De leerling herkent meetkundige objecten en meetkundige relaties in functionele contexten. 

Bouwsteen Kennis en dimensies 
Inzicht ontwikkelen in en 
omgaan met ruimte en 
vorm: meetkunde en 
metend rekenen 

 
Met inbegrip van kennis 
* Conceptuele kennis 
- Onderscheid tussen vlakke figuren en ruimtefiguren 
- Meetkundige relaties in het vlak: loodrechte hoeken, evenwijdige rechten 
- Meetkundige objecten: driehoek, vierhoek (vierkant en rechthoek), cirkel, 
balk, kubus, bol 
 
Met inbegrip van dimensies eindterm 
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau onthouden 

 

Een veelvoorkomende vlakke figuur  is de rechthoek. Denk maar aan de vorm van een tafeloppervlak, de 
wanden van kasten, de vorm van een voetbalveld, … Het berekenen van de omtrek en oppervlakte van 
een rechthoek met gegeven formule behoort dan ook tot de basisgeletterdheid wiskunde.(Eindterm BG 
6.5) 

BG 6.5 De leerling berekent omtrek en oppervlakte van een rechthoek in functionele contexten. 

Bouwsteen Kennis en dimensies 
Inzicht ontwikkelen in en 
omgaan met ruimte en 
vorm: meetkunde en 
metend rekenen 

Met inbegrip van kennis 
* Conceptuele kennis 
- Omtrek en oppervlakte 
* Procedurele kennis 
- Omtrek en oppervlakte van een rechthoek met gegeven formule, lengte en 
breedte 
- Bewerkingen met ICT 
 
Met inbegrip van dimensies eindterm 
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 
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INZICHT ONTWIKKELEN IN EN OMGAAN MET RELATIE EN VERANDERING: ZOALS ALGEBRA, ANALYSE EN DISCRETE 

STRUCTUREN 

In eindterm BG 6.6 moet de leerling in staat zijn om verhoudingstabellen te gebruiken in realistische 
contexten. Wanneer bijvoorbeeld in een kookboek een recept staat voor 2 personen kan de leerling met 
een gegeven verhoudingstabel de benodigde ingrediënten omrekenen naar bijvoorbeeld een recept voor 
5 personen. 

BG 6.6 De leerling gebruikt wiskundige verhoudingen in functionele contexten. 

Bouwsteen Kennis en dimensies 
Inzicht ontwikkelen in en 
omgaan met relatie en 
verandering: zoals 
algebra, analyse en 
discrete structuren 

Met inbegrip van kennis 
* Conceptuele kennis 
- Gelijkwaardige wiskundige verhoudingen 
* Procedurele kennis: 
- Verhoudingstabel 
- Bewerkingen met ICT 
 
Met inbegrip van dimensies eindterm 
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

 

INZICHT ONTWIKKELEN IN EN OMGAAN MET DATA EN ONZEKERHEID: ZOALS KANSREKENEN EN STATISTIEK. 

Naar analogie met eindterm BG 6.2 wordt informatie in het dagelijks leven ook weergegeven met behulp 
van diagrammen. Om maatschappelijk te kunnen functioneren is het belangrijk om informatie uit deze 
diagrammen te halen (eindterm BG 6.7). Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het aflezen van een 
temperatuur uit een lijndiagram dat de temperatuurschommelingen over een bepaalde periode 
weergeeft, het vergelijken van de afgelezen waarde met een andere waarde in hetzelfde diagram, het 
kunnen aflezen van een ‘spie’ uit een cirkeldiagram, … 

BG 6.7 De leerling haalt informatie uit diagrammen in functionele contexten. 

Bouwsteen Kennis en dimensies 
Inzicht ontwikkelen in en 
omgaan met data en 
onzekerheid: zoals kansrekenen 
en statistiek 

Met inbegrip van kennis 
* Conceptuele kennis 
- Staafdiagram, cirkeldiagram, lijndiagram 
* Procedurele kennis 
- Waarden aflezen 
- Interpretatie van gegevens 
 
Met inbegrip van dimensies eindterm 
Cognitieve dimensie: beheersingsniveau toepassen 

 

 


