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Flexmaat

een nieuwe visualisatie van het metriek 
stelsel 

Voor veel leerlingen is het doorzien en het gebruiken van het 
metriek stelsel een struikelblok. Van der Velden en Van Vliet 
ontwikkelden een nieuwe visualisatie van het metriek stelsel 
die de naam ‘Flexmaat’ kreeg. De ontwikkeling werd mede 
mogelijk gemaakt door de NVORWO. 

Voor veel kinderen is meten en met name het 
metriek stelsel lastige materie. Er is dan ook al 
vaak geprobeerd om door middel van visuali-
saties de stappen in de omrekening van de ene 
maateenheid naar de andere inzichtelijker te 
maken. Veel leerlingen blijven echter ‘goochelen 
met nullen’. Flexmaat is ontworpen om leerlingen 
en leraren een hulpmiddel te bieden dat zij kunnen 
aanpassen aan hun eigen behoeftes en wensen. 
Flexmaat bestaat uit een set van drie posters en 
een flexibele versie in Powerpoint die door leraren 
en leerlingen aangepast kan worden. 

In dit artikel geven we suggesties en vragen voor 
rekencoördinatoren om samen met hun team het 
gesprek over meetonderwijs én de doorgaande 
lijn daarbinnen op gang te brengen en leest u 
meer over de gedachten achter Flexmaat. In een 
tweede artikel (in het meinummer van Volgens 

Bartjens) zullen we aan de hand van voorbeelden 
de praktische inzetbaarheid van de posters laten 
zien en leest u over de eerste ervaringen vanuit de 
pilotscholen.

vragen over het meetonderwijs voor 
de rekencoördinator
In de meeste scholen is weinig tijd beschikbaar om 
samen met het team gesprekken te voeren over 
leerlijnen en de keuzes die per leerlijn schoolbreed 
gemaakt worden. Veel scholen hebben wel een 
rekenscoördinator in huis met die de voorberei-
ding van deze gesprekken op zich zou kunnen 
nemen. Aan de hand van een aantal vragen willen 
we de rekencoördinator handvatten geven om het 
gesprek over de leerlijn meten op gang te brengen 
en gezamenliik tot goede keuzes voor de school te 
komen,

1. wordt er in uw school een goede 
basis gelegd in de onderbouw? 
De basis voor een goed begrip van ons maten-
stelsel begint al op jonge leeftijd als de kinderen 
ervaringen opdoen met het meten van lengte en 
andere grootheden. Deze ervaringen zijn onont-
beerlijk om goed te leren rekenen met maten. Het 
is van belang dat de leerkrachten de leerlijn en 
didactiek van meten in de onderbouw duidelijk 
voor ogen hebben zodat ze een rijk aanbod kunnen 
creëren. Of, zoals het in de TAL brochure Meten 
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voor het jonge kind1 beschreven staat: ‘Er zijn drie 
essentieel verschillende vormen van meten die 
voor de onderbouw van belang zijn: 
•  meten via vergelijken en ordenen
•  meten via afpassen aan de hand van een 

maateenheid (natuurlijke maat of standaard-
maat) 

•  meten via gebruik van een meetinstrument.

Deze drie vormen kunnen in het onderwijs achter-
eenvolgens en in samenhang aan de orde worden 
gesteld. Daarbij gaat het niet zozeer om het 
inoefenen van meethandelingen als zodanig, maar 
veel meer om het verwerven van inzicht in deze 
handelingen en algemener, om het ontwikkelen 
van goed begrip van het meten.’

2. zijn er afspraken wanneer 
welke standaardmaten worden 
geïntroduceerd en welke 
referentiematen worden gebruikt? 
In de meeste methodes wordt vanaf groep 3 het 
gebruik van een standaardmaat geïntroduceerd. 
Via meetactiviteiten wordt het maatbesef verder 
ontwikkeld met bijbehorende referentiematen 
en een toenemende kennis van de voorvoegsels 
kilo-, hecto-, deca- enzovoort. In de bovenbouw 
leren leerlingen ook rekenen met maten en daarbij 
blijkt vaak dat het hen nog ontbreekt aan begrip 
en kennis van standaardmaten en bijbehorende 
referentiematen. 

3. vanaf welk leerjaar wordt in 
uw school het metriek stelsel 
aangeboden en hoe wordt ernaartoe 
gewerkt? Welke visualisaties worden 
in de school gebruikt? 
In de bovenbouw komt op een bepaald moment 
het metriek stelsel in beeld. We zien vaak dat er 
binnen één school diverse visualisaties (bijvoor-
beeld verschillende posters) van het metriek stelsel 
gebruikt worden die inhoudelijk sterk uiteen 
kunnen lopen. Zo kan het dan gebeuren dat Anna, 
een zwakke rekenaar van 11 jaar eerst in groep 
6 hulp kon zoeken op een poster zonder afbeel-
dingen met het ‘matenrijtje’ als kolom, in groep 
7 gebruik kon maken van een visualisatie op een 
lijn mét referentiematen en vervolgens in groep 8 
van de leerkracht leerde om zelf een trappetje te 
tekenen met pijlen erbij voor ‘het verschuiven van 
de komma’. Een zwakke rekenaar als Anna krijgt zo 
onvoldoende kansen om een helder beeld te krijgen 
van referentiematen dat zij kan gebruiken bij het 
rekenen met maten. Het lijkt ons wenselijk dat de 
gebruikte visualisaties logisch op elkaar aansluiten.

4. wat moeten kinderen (met speciale 
onderwijsbehoeften) eigenlijk 
kunnen en weten wat betreft 
het domein meten volgens het 
referentiekader op 1S of 1Fniveau?
Om goede keuzes te maken in het aanbod is het 
ook van belang te weten wat aan het einde van de 

basisschool verwacht wordt. Het referentiekader 
beoogt de aansluiting van het basisonderwijs 
naar het voortgezet onderwijs te versoepelen. 
Vanuit die gedachte is het raadzaam te weten 
wat 1S-leerlingen (die uitstromen naar vmbo-t, 
havo en vwo) en 1F-leerlingen (vmbo-k en 
-bb) minimaal moeten beheersen. Zo moeten 
1S-leerlingen in betekenisvolle situaties maten 
kunnen herleiden van grotere naar kleinere maten 
én andersom, terwijl de 1F-leerling met name 
van grotere naar kleinere maten moet kunnen 
herleiden. Een 1S-leerling moet bijvoorbeeld 
de maten hectare, are, ton, m3 en cm3 als parate 
kennis beschikbaar hebben, terwijl dat niet geldt 
voor de 1F-leerling. De decimale structuur en 
samenhang doorzien tussen grootheden in het 
metriek stelsel is pas aan de orde op 1S-niveau 
(bij ‘weten waarom’)2. En hoe zit dat bij leerlingen 
voor wie 1F niet haalbaar blijkt? De doelenlijsten 
van Passende Perspectieven helpen om verant-
woorde keuzes te maken, waarbij zelfredzaamheid 
in het dagelijks leven en toepasbaarheid in de 
beroepen de belangrijkste richtinggevers zijn (zie 
ook passendeperspectieven.slo.nl). 

5. geven de leerlingresultaten op het 
gebied van meten extra aanleiding 
om dit onderwerp op de agenda te 
zetten ?
Als rekencoördinator kunt u nagaan of er, naast 
de door collega’s ervaren problemen rondom het 
domein meten, ook vanuit de toetsresultaten extra 
aandacht nodig blijkt voor het meetonderwijs op 
uw school. Analyse van zowel de Cito-resultaten 
als de resultaten op methodegebonden toetsen, 
kunnen bijdragen aan het prioriteren van dit 
onderwerp en het vergroten van het urgentiebesef 
om dit domein extra aandacht te geven.

afstemming op onderwijsbehoeften
Vanuit het protocol ERWD biedt met name het 
Hoofdfasenmodel houvast bij het vormgeven van 
de opbouw van de leerlijn meten.
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Hieronder vindt u een korte toelichting op de vier 
fasen uit de leerlijn meten:
•  Begripsvormende activiteiten: bijvoorbeeld 

ervaringen opdoen met vergelijken en meten 
met natuurlijke maten. 

•  Procedureontwikkeling en het ontwikkelen van 
passende strategieën: meten en rekenen met 
standaardmaten, bijvoorbeeld: In een meter 
passen 10 stukken van 1 decimeter. Als je van 
meter naar decimeter omrekent wordt het 
aantal eenheden dus tien keer zo groot

•  Vlot leren rekenen en automatiseren: bijvoor-
beeld de verhoudingen van de meest gangbare 
maten paraat hebben. 1 meter is gelijk aan 100 
centimeter, 1 kilometer is gelijk aan 1000 meter 

•  Flexibel toepassen: bijvoorbeeld in een contextop-
gave zowel de oppervlakte van de vloer berekenen 
als ook meteen bepalen hoeveel je voor de verf 
moet betalen als je die oppervlakte wilt verven. 

Wanneer een leerkracht duidelijk voor ogen heeft 
in welke fase de les uit de methode zich bevindt, 
is het zaak dat hij zich vervolgens afvraagt of de 
meeste leerlingen ook behoefte hebben aan die 
kern. In de praktijk zien we vaak meetlessen waarin 
bijvoorbeeld het herleiden centraal staat (denk 
aan opgaven zoals ‘1200 ml = …. dl), terwijl de 
leerlingen nog te weinig begrip hebben opgebouwd 
van de maten en bijbehorende referentiematen. 
Wanneer de leerlingen nog geen betekenis kunnen 
verlenen aan de maten in de opgave komt een 
dergelijke omrekenopgave te vroeg.

flexmaat
Binnen het basisonderwijs blijkt het in het meeton-
derwijs vaak nog te ontbreken aan een duidelijke 
opbouw in de opeenvolgende groepen. Ook blijken 
veel weergaven van het metriek stelsel slechts op 
formeel niveau te zijn, terwijl dit niet aansluit bij de 
onderwijsbehoeften van álle leerlingen. 

Bij de ontwikkeling van de nieuwe posters en 
de Powerpoint van Flexmaat hebben we eerst 
al bestaande weergaves met elkaar vergeleken 
op basis van enkele criteria zoals: de wijze van 
visualiseren van de opeenvolgende maten, de 
aanwezigheid van referentiematen en wiskundige 
correctheid. Dit heeft geleid tot het formuleren van 
een aantal uitgangspunten die in de vormgeving 
zijn verwerkt. Eenduidigheid in de opbouw van 
het beeld van het metriek stelsel staat voorop. 
Daarnaast vinden we het van belang dat de visua-
lisatie een heldere opbouw laat zien die aansluit 
bij de verschillende lagen van het hoofdlijnen- en 
handelingsmodel. We hebben toegewerkt naar 
een visualisatie die kan meegroeien met het 
niveau van de leerlingen (vanaf groep 3 t/m 8 en 
verder), die eenvoudig aanpasbaar is én die zowel 
op papier als op het digibord te gebruiken is. De 
visualisatie moet bijdragen aan een doorgaande 
lijn in het meetonderwijs. 

De drie posters kennen een heldere opbouw 
van een concretere en meer op begripsvorming 
gerichte weergave (met enkele referentiematen), 
naar een abstractere met meer aandacht voor 
flexibele toepassingen in contextopgaven én 
aandacht voor de relaties tussen de maten.
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Model hoofdfasen in de 
leerlijn. Uit: Leren rekenen 
ook als het moeilijk wordt3

Meetlessen
•  Op welke fase hebben de (methode)lessen 

betrekking? Is er voldoende aandacht voor de 
eerste fase, namelijk de begripsvorming?

•  Sluiten de lessen uit de methode genoeg 
aan bij het niveau van de meeste leerlingen 
zodat zij tot een stevig gevoel van maatbegrip 
kunnen komen? 

•  Is het zinvol om aanvullende meetlessen aan 
te bieden? 

•  Zo ja: aan welke groepen leerlingen en met 
welke additionele materialen of lessen? 
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De flexibele variant in Powerpoint bestaat uit een 
zelf aan te passen visualisatie met dezelfde lay-out 
en stijl als de posters. Maten kunnen worden 
afgedekt, eigen referentiematen kunnen worden 
toegevoegd. Ook voorvoegsels, ezelsbruggetjes, 
weetjes, formules en dergelijke kunnen worden 
toegevoegd of weggelaten. Er is ruimte voor het 
maken van aantekeningen en het eindresultaat 
kan afgedrukt worden zodat elke leerling een 
eigen exemplaar heeft. Steeds opnieuw kan de 
eigen laatste versie van een groep op het digibord 
gebruikt worden.

aan de slag met het team
Om aandacht te vragen voor goed meetonderwijs 
op uw school, reiken we alvast twee werkvormen 
aan, waarmee u het team kunt enthousiasmeren 
en aan het denken kunt zetten:

1. schrijf en draai door 
Korte werkvorm waarbij het team inhoudelijk 
nadenkt over meetonderwijs: de sterke kanten, de 
valkuilen, eventueel ervaren problemen et cetera.
Werkwijze: Bedenk voorafgaand aan de teambij-
eenkomst vragen over dit onderwerp. Noteer 
elke vraag op één vel papier. Zorg daarbij voor 
voldoende schrijfruimte onder of rondom de 
vraag. Laat de teamleden aan de slag gaan met 
de vragen (bijvoorbeeld in duo’s). Zodra een 
antwoord genoteerd is, wordt het papier doorge-
schoven naar de volgende groep. Doe dit meerdere 
keren. Bespreek daarna de reacties en reflecteer. 

Enkele voorbeeldvragen: 
•  Welke grootheden en maten/eenheden komen 

er in jouw leerjaar aan bod? 
•  Welke fasen uit het hoofdlijnenmodel komen 

er in jouw leerjaar aan bod en wat betekent dat 
voor je onderwijs? 

•  Welke struikelblokken komen de leerlingen 
tegen? 

•  Wat vind je zelf lastig bij het geven van 
meetlessen? 

•  Welke specifieke rekenvaktaalwoorden zijn 
lastig voor leerlingen in jouw groep?

2. alle posters op tafel
Laat je collega’s alle gebruikte posters/visualisa-
ties van het metriek stelsel meebrengen naar de 
teambijeenkomst. Bespreek de overeenkomsten 
en verschillen. Maak ook een koppeling naar 
het handelings- en hoofdfasenmodel en probeer 
samen de posters te plaatsen. Bij welke fase(n) 
van het hoofdfasenmodel past deze visualisatie 
en waarom? Bij welk(e) handelingsniveau(s) 
sluit deze weergave aan? Wat is ervoor nodig om 
ook aan de andere fasen en niveaus tegemoet 
te komen, zodat de leerlingen optimaal kunnen 
leren?

tenslotte
Flexmaat kan worden ingezet om binnen uw 
team het vakinhoudelijk en didactisch reper-
toire bij meetonderwijs te versterken. Wanneer 
leerkrachten betere tools hebben om aandacht te 
schenken aan begripsvorming en procedureont-
wikkeling, verwachten we dat dit zal bijdragen 
aan meer kennis en een steviger begrip van maten 
en het rekenen met maten bij leerlingen. Een 
doorgaande lijn in modelgebruik in de school biedt 
ondersteuning aan álle leerlingen. 

Flexmaat is vanaf schooljaar 2017- 2018 gratis te 
downloaden of af te drukken op diverse formaten. 
De link naar de website volgt in ‘Flexmaat, een 
nieuwe visualisatie van het metriek stelsel (deel 
2)’ in de volgende Volgens Bartjens.
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