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Flexmaat
Een nieuwe visualisatie van het metriek stelsel (2)
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. In het Volgens Bartjens
nummer 4 van dit jaar is de achterliggende gedachte van
Flexmaat toegelicht. In dit artikel richten de auteurs zich
met name op leerkrachten die met Flexmaat willen gaan
werken. Ze starten met een lesvoorbeeld om toe te lichten
hoe Flexmaat van toegevoegde waarde kan zijn. Daarnaast
beschrijven ze welke keuzes ze gemaakt hebben in de opbouw
van het product en geven ze een overzicht van verschillende
toepassingsmogelijkheden.
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doorkijkje groep 7, rekenles met als
thema oppervlakte
Start van de rekenles: alle leerlingen kijken
naar een filmpje over Christo, de kunstenaar
die beroemd is door zijn ‘inpakkunst’. Na afloop
bespreekt Juf Chantal met de leerlingen onder
andere dat er wel heel veel papier of stof nodig
moet zijn om een gebouw in te pakken.
Terwijl een gedeelte van de leerlingen al zelf aan

de slag gaat met leerstof uit de methode, werkt
Chantal met enkele leerlingen die nog weinig
voorstelling hebben van maten. Naomi haalt de
posters (Flexmaat poster 2 en 3) van de wand en
legt ze op de instructietafel.
Chantal: ‘Waarover ging dit filmpje nu, denken
jullie? Had het te maken met lengte, oppervlakte,
inhoud of gewicht?’ De leerlingen zijn het er over
eens dat het gewicht er niet toe deed. Fiene: ‘Ik
denk dat het deze is en wijst op de referentiemaat
bij kilometer - lengte.’ Daarop ziet ze namelijk een
gebouw staan. Hoeveel één kilometer is, weet ze
niet. Er ontstaat een gesprek over lengtematen en
de referentiematen worden al metend nogmaals
doorgenomen, gebruik makend van poster 2.
Jorian: ‘Ik denk dat het niet lengte is met dat
papier, maar vierkante meters’. Chantal: ‘Want wat
meet je met vierkante meters?’ Liv zegt: ‘Of het wel
vierkant is?’ Chantal: ‘Nee het hoeft niet vierkant
te zijn, maar zo klinkt het wel, gek hè. Wat reken
je uit als je de vierkante meters berekent?’ Jorian:
‘De omtrek... oh nee, de oppervlakte!’
Chantal: ‘Ja, de oppervlakte. Ik had eerder al uitgelegd dat je aan een boterham kunt denken. Het
beleg dat je erop doet, is de oppervlakte. Omtrek is
het korstje eromheen, weet je nog? Christo wil niet
alleen een lijn om het kunstwerk maken maar wil
het helemaal inpakken en heeft dus een flink vlak,
een flinke oppervlakte aan papier of stof nodig. We

Leerlingen van groep
3 buigen zich over
Flexmaatposter
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Leerkracht met leerlingen
(groep 7) aan de
instructietafel

weten nu dus dat we aan het werk moeten rondom
de grootheid oppervlakte. En waar zie je oppervlakte op de poster?’ De leerlingen wijzen de juiste
grootheid aan. Liv reageert: ‘Hé, de oppervlakte
van één vierkante centimeter is niet zo groot, dat is
alleen maar de bovenkant van een toets!’
Chantal: ‘Kijk eens in je boek bij opgave 2. Daar
gaat het over de hoeveelheid papier die Christo
nodig had om een stoel in te pakken. Welke
maat past daar dan goed bij, denk je? ’ Ze laat de
kinderen even samen nadenken.
‘Vierkante meter, ook al is het papier een lange
baan’, zegt Fiene. Om te verduidelijken hoe groot
een vierkante meter is, wordt op de vloer van de
klas met tape 1 vierkante meter geplakt (1m bij
1m). Chantal maakt er een foto van.
Dit is de opmaat die Chantal heeft gemaakt, voordat
zij verder gaat met de instructie. De kinderen zijn op
weg geholpen, omdat ze zelf nagedacht hebben over
welke grootheid het gaat en welke maten daarbij
horen. Chantal vervolgt de les en laat de kinderen
aanvullend ook nog stoeien met de vraag of ze de
stoel van de juf zouden kunnen inpakken en of ze
kunnen aangeven hoeveel vierkant meter papier of
stof ze dan nodig hebben.

Een paar dagen later is de stoel ingepakt met
behulp van een groot laken. Het laken is 270 cm
lang en 185 cm breed. Ze hebben de oppervlakte
eerst geschat en toen berekend.
Deze les zal ze bijblijven, denken we. De leerlingen
hebben, behalve de les uit de methode, ook zelf
1m2 ‘live’ ervaren door het gemarkeerde vlak op
de vloer én doordat ze een zelfgemaakte ‘langwerpige’ vierkante meter gemaakt hebben van een
strook behangpapier van 0,5m bij 2m. Chantal heeft
foto’s gemaakt waarbij kinderen het behangpapier
vasthouden. Dat geeft ook houvast bij het inschatten
van de werkelijke grootte. Deze foto’s gaat ze
invoegen als eigen afbeeldingen van referentiematen in de PowerPoint. De dia met de maten met
eigen referentiematen print ze voor de leerlingen of
kan ze beschikbaar maken op de tablet. Bij volgende
opgaven kunnen de leerlingen dit gebruiken.

investeren in maatbesef als basis
Uiteraard is Flexmaat niet het antwoord op alle
problemen die kinderen ervaren bij het oplossen
van meetopgaven. Veel leerlingen duizelt het
wanneer zij geconfronteerd worden met alle
maten, afkortingen, rijtjes, ‘nullen en komma’s’.
Daarom pleiten we voor een degelijke opbouw
waarbij de verschillende grootheden expliciet
worden onderscheiden en herhaaldelijk terugkomen in meerdere lessen. Niet alle leerlingen
hebben op basis van de lessen in de methode
voldoende bagage om formele sommen uit te
rekenen. Meer kennis van maten en referentiematen zou enorm kunnen helpen.
Leerlingen kunnen pas begripsvol leren rekenen
met maten én herleiden als er in de jaren daarvoor
een gedegen basis is gelegd, opgebouwd uit informele ervaringen en begripsvormende activiteiten.
Dat gebeurt vaak al volop in de voorschoolse
periode en in de groepen 1-2, doordat kinderen
ervaringen opdoen met natuurlijke maten (bijvoorbeeld een kopje, stap, hand, touwtje). Flexmaat kan
vanaf groep 3 ingezet worden om de kennis vast te
houden, die is opgedaan bij het ontwikkelen van
(eigen) referentiematen. Dat geeft steun voor de
volgende stap: het uitbreiden van de kennis van
referentiematen, het gebruik van standaardmaten
en later het omrekenen van maten.
doorgaande lijnen
Het idee is dat de leerkracht met behulp van de
Flexmaatposters en digitale, flexibele versie de
leerlingen kan leren hoe de maten zich tot elkaar
verhouden, zodat ze met het metriek stelsel
kunnen werken (of het in ieder geval per grootheid goed kunnen begrijpen). Doordat we de
weergaves al eerder dan gebruikelijk zichtbaar
maken in de klas en de weergaves een geleidelijke
opbouw kennen met een uniforme vormgeving,
denken we dat er een betere doorgaande lijn
gemaakt kan worden in de school. Dat wat je in
groep 3-4-5 doet op het gebied van meetonderwijs
vormt op die manier een stevig fundament voor de
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bovenbouw. Ook in groep 6, 7 en 8 vinden we het
van belang om bij de introductie van nieuwe maten
en de samenhang daartussen, terug te grijpen naar
het opdoen van ervaringen met echte materialen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de introductie
van dm3 en het verband tussen inhoudsmaten
(‘kubieke’) en litermaten, door vloeistoffen over te
gieten vanuit een fles van 1 liter in een bak van 1
kubieke decimeter (1 dm bij 1 dm bij 1 dm).

opbouw posterset
Het product Flexmaat bestaat uit twee componenten, een posterset (3 stuks) en een flexibele
variant in PowerPoint. We beschrijven eerst de
opbouw van de posters en geven vervolgens
een toelichting op de PowerPoint.Er zijn drie
Flexmaatposters, die opbouwen in complexiteit, niveau en abstractie. Het beeld is eenduidig
gehouden in kleurgebruik en opbouw, ter bevordering van de herkenbaarheid en mogelijkheid
om het in te slijpen. De standaardmaat is steeds
omkaderd en de voorvoegsels (kilo, hecto, deca
etc) zijn rechtsboven afgebeeld op een memo.

Bovenste deel van poster 1: grootheid lengte

Poster 1 bevat de grootheden lengte, oppervlakte,
inhoud in litermaten en gewicht, met referentiematen bij de meest gebruikte maten die doorgaans
(afhankelijk van de methode) geïntroduceerd
worden in de groepen 3, 4 en 5. De maten staan
voluit geschreven, met de afkortingen er in het
klein bij. De maten die nog niet gentroduceerd zijn,
staan licht afgebeeld. Daardoor zie je al wel dat
er nog meer maten zijn; dat het model nog verder
gevuld wordt. De gekozen referentiematen zijn
bedoeld om een indicatie te geven van de grootte.
We willen dat kinderen er gevoel bij krijgen of er
bijvoorbeeld in een fles shampoo 250 milliliter of
25 liter zit. Dat is belangrijker dan een voorwerp
afbeelden dat bijvoorbeeld precies 1 milliliter
verbeeldt. De voorvoegsels staan op de memo in
de rechterbovenhoek vermeld, in getallen dan wel
in woorden.

Bovenste deel van poster 2: grootheid lengte

Poster 2 bevat de grootheden lengte, oppervlakte,
inhoud in litermaten én inhoudsmaten (‘kubieke’)
en gewicht. De referentiematen bij alle eenheden
staan afgebeeld. De afkortingen van de maten zijn
groot afgebeeld, de termen voluit in het klein. De
voorvoegsels staan op de memo in de rechterbovenhoek vermeld, in getallen, woorden en in
breuken. Op kleine memo’s staan per grootheid
enkele belangrijke omrekeningen vermeld, die
ook als rekenfeit kunnen worden ingeslepen.
Bijvoorbeeld 1 km =1000 m, 1 l = 1000 ml. Vanuit
die kennis kan de wijze van omrekenen beredeneerd worden. Uiteraard is daar instructie van de
leerkracht bij nodig.
Poster 3 bevat dezelfde indeling als poster 2, maar
er staan geen referentiematen meer bij afgebeeld.
De voorvoegsels staan op de memo in de rechtsbovenhoek vermeld, in breuken én in decimalen.
Veelgebruikte maten zoals hectare en cc zijn
vermeld, evenals formules met een uitgewerkt
voorbeeld. Voor het onthouden van de volgorde
van de maten is een ezelsbruggetje toegevoegd.

Bovenste deel van poster 3: grootheid lengte
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de flexibele, digitale variant
(per grootheid)
Naast de posters is er ook een aanpasbare, digitale
variant. Deze verschilt van de posters, doordat hier
steeds één grootheid in beeld is. De onderdelen
van de posters zijn als losse elementen beschikbaar, zodat naar eigen voorkeur een visualisatie
van het metriek stelsel kan worden opgebouwd,
bijvoorbeeld in PowerPoint. Bij voorkeur bouw
je de visualisatie samen met de leerlingen op.
Maateenheden zijn te verplaatsen, afbeeldingen
kunnen worden verwijderd en eigen afbeeldingen
of foto’s kunnen naar wens worden toegevoegd.
Ook de memo met voorvoegsels kan worden
weggelaten (als het op dat moment niet relevant
is). Ezelsbruggetjes en omrekenboogjes kunnen

PowerPoint dia Flexmaat.
Grootheid lengte
waarbij alle onderdelen
vervangbaar zijn of weg
gehaald kunnen worden.

desgewenst handmatig worden toegevoegd. Het
resultaat is eenvoudig te printen en kan bijvoorbeeld als leerlingexemplaar worden ingezet.
Met name de digitale variant biedt mogelijkheden om de instructie in te steken via ‘guided
re-invention’ ofwel geleid heruitvinden. U biedt
de leerlingen dan, middels gerichte activiteiten,
de mogelijkheid om zelf te ontdekken waarom
bijvoorbeeld een standaardmaat handig is en
waarom er meerdere maten zijn bij eenzelfde
grootheid. Ook formules kunnen door leerlingen
zélf ontdekt worden. In groep 7 wordt het metriek
stelsel vaak ‘aangereikt’ aan leerlingen en wordt
uitgelegd welke berekeningen er moeten worden
gemaakt bij het omrekenen (10, 100, 10 et cetera).
Hetzelfde geldt voor formules zoals: ‘oppervlakte
= lengte × breedte’. Veel leerlingen kunnen deze
formule weliswaar toepassen bij opgaven waar
een lengte en een breedte in te herkennen zijn,
maar of zij werkelijk begrijpen hoe het systeem in
elkaar zit en waarom de formule zo is opgesteld, is
nog maar de vraag.
Zie voor meer inspiratie: http://www.fisme.
science.uu.nl/wiki/index.php/Geleid_heruitvinden

praktisch en toepasbaar
Bij het ontwikkelen van Flexmaat hebben een
klankbordgroep, Panama-deelnemers en leraren
van de pilotscholen meegedacht in de ontwikkeling, toepasbaarheid en inzetbaarheid van de
producten. Mede vanuit ontvangen suggesties zijn
er ideen ontstaan voor diverse toepassingsvormen
van Flexmaat. In onderstaand schema staan enkele
mogelijkheden en verschillen tussen de diverse
producten.

Inzetbaarheid producten Flexmaat

Klasseposters

Digitale posters

Digitale PowerPoint

Print van PowerPoint
dia op A3

Print van PowerPoint
op A4
(leerlingformaat)

• Ophangen
(A1 of A2)
• Aan de
instructietafel
-kinderen lopen er
naartoe om iets op
te zoeken

Op het digibord

Op het digibord

Aan de instructietafel

Voor de leerling als
eigen boekje.

Op de tablet

Op de tablet (mits
juiste software)

Overzicht over
alle grootheden en
samenhang ertussen

Ja

Ja

Nee

Nee (wel onder elkaar
op te hangen)

Nee (wel als boekje
voor leerling in elkaar
te zetten)

1 grootheid in beeld

Nee

Inzoomen op één
grootheid mogelijk

Ja

Ja

Ja

Eigen referentiematen Nee
invoegen

Nee

Ja

Ja (ook voorwerpen,
tekeningen en
afbeeldingen zijn erbij
te plaatsen)

Ja
(eerst digitaal naar
wens aangepast of
opgebouwd)

Beschrijfbaar?

Afhankelijk van
digibordsoftware

Ja digitaal

Ja, evt de lamineren,
zodat aantekeningen
uitwisbaar zijn

Ja, evt de lamineren,
zodat aantekeningen
uitwisbaar zijn

Hoe bruikbaar

Nee (kan wel maar is
blijvend)
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checklist meetonderwijs
• Besteed je voldoende aandacht aan het oriënteren op de juiste
grootheid en de bijbehorende maten in je lessen?
• Zie je meerwaarde en mogelijkheden om met je leerlingen samen
na te denken over ‘eigen’ referentiematen?
• Welke grootheden en maten worden in de rekenmethode in je
eigen leerjaar geïntroduceerd?
• Leidt je huidige aanpak tot voldoende kennis en begrip? En zo
niet, wat zijn de onderwijsbehoeften van de kinderen waarbij dit
moeizaam verloopt?
• Welke visuele ondersteuning zet je op dit moment in om te komen
tot goed maatbesef en kennis van referentiematen?

waar is flexmaat te vinden?
De posters en de flexibele variant in Powerpoint
zijn voor scholen en non-profit doeleinden gratis
te downloaden via:
• http:/www.nvorwo.nl/category/
gesubsidieerde_projecten/
• www.vanderveldenonderwijsadvies.nl/
flexmaat
De posters zijn in diverse afdrukgroottes beschikbaar (A1, A2, A3 en A4 - formaat). Daarnaast vind
je er een beknopte toelichting op mogelijkheden

met Flexmaat, informatie over scholing en begeleiding bij de keuze voor en invoering van Flexmaat.
Omdat we ook graag willen weten hoe het werken
met Flexmaat bevalt, nodigen we iedereen uit om
ervaringen en reacties per email te geven.
Tot slot willen we je enkele reacties van leerlingen
op onze pilotscholen niet onthouden. Naast
uitspraken als ‘Fijn als je de posters ziet hangen in
de klas’, ‘overzichtelijk’, ‘goed dat er een voorbeeld
bijstaat hoe je het uitspreekt (bijvoorbeeld kubieke
meter)’ maakte ook een van de leerlingen de
ontnuchterende opmerking: ‘Het idee is goed,
maar ik betwijfel of het werkt’. Bij navraag bleek
hij daarmee te doelen op het belang van goede
lessen om te leren doorgronden wat er op de
posters staat en we delen zijn mening. Want alleen
in combinatie met krachtige meetlessen, waarbij
leerlingen zelf meetervaringen kunnen opdoen
én veel oefenen kunnen de posters een bijdrage
leveren aan het versterken van de vaardigheden
van kinderen.

Met dank aan de leraren en leerlingen van
Nutsbasisschool Burgst, Breda en BS De Schalm,
Vught en Bianca Spierenburg van Studio Polkadot
voor het beeldmateriaal van Flexmaat

Bewijs Ontdekkend leren
uit het
Hoe doorzichtig is een ruit
gerijmde
Hoe zwaar een parallellogram
Jaap van Lakerveld

Welk percentage is samsam
En hoe belazerd is een kluit?
Wat is de wortel uit een stam
Hoe puntig is een priemgetal
Hoeveel schepen keert de wal
En hoeveel hekken heeft een dam?
Hoe warm zijn lengte-, breedtegraden

Illustratie: Marjolijn Brouwer

Hoe onbemind is onbekend
En hoe zuinig is een krent
Hoe kies je goed tussen twee kwaden?
Je kunt van alles uitproberen
En daarvan dan ontdekkend leren.
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