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1. Handleiding ondersteunend leertraject groep 5 

 

In deze handleiding geven we informatie over het doel van het ondersteunend leertraject, 

voor wie dit leertraject bedoeld is, waarom dit ondersteunend leertraject van belang is en 

hoe de opbouw van het ondersteunend leertraject eruitziet.  

1.1 Inleiding  

Het rekenen tot 100 vormt een belangrijk onderdeel van het reken-wiskunde onderwijs. In dit 

getallengebied wordt namelijk de basis voor het verdere rekenen gelegd. Hierbij is het volgens de 

TULE-doelen belangrijk dat leerlingen verschillende strategieën kunnen toepassen om tot een juiste 

oplossing te komen. In de praktijk blijkt dat de splitsstrategie regelmatig verkeerd wordt toegepast, 

met name bij aftreksommen. De splitsstrategie wordt om deze reden bij het aftrekken over het 

tiental vaak vermeden door zowel de leerkracht als methodes, maar is dit wel de juiste oplossing? 

Leerlingen ontwikkelen vaak hun eigen splitsstrategie, zonder dat het aangeboden wordt. Waarom 

dan niet een inzichtelijke onderbouwing van de splitsstrategie bieden, waardoor de leerlingen de 

splitsstrategie op een juiste manier kunnen toepassen? 

1.2 Welke strategieën zijn er?  

Om aftrekopgaven uit te rekenen zijn er verschillende manieren. In reken-wiskundelessen worden 

leerlingen uitgenodigd deze verschillende wegen te ontdekken en te bewandelen.  

De strategieën zouden in drie grote categorieën ingedeeld kunnen worden: 

- Rijgstrategie 

- Splitsstrategie 

- Varia-strategieën 

1.2.1 Rijgstrategie:  

Bij rijgend aftrekken wordt in een aftrekking het eerste getal intact gelaten en het tweede  

gesplitst. Dit wordt al of dan niet in delen (rijgend) van het eerste getal afgehaald.  

 

1.2.2 Splitsstrategie: 

Bij splitsend aftrekken worden de getallen gesplitst in tientallen en eenheden. De tientallen 
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worden van elkaar afgetrokken en de eenheden. Wanneer er over het tiental moet worden 

gerekend, werkt de splitsstrategie met tekorten. 

 

Varia-strategie 

Onder varia-strategie vallen aanpakken waarbij handig gebruik wordt gemaakt van kennis 

van getallen, relaties tussen getallen en van bewerkingen. (In methodes worden 

verschillende benamingen gebruikt voor varia-strategie). 

 

1.3 Wat is het doel van dit ondersteunend leertraject? 

Het doel van dit ondersteunend leertraject is een onderbouwing van de splitsstrategie bij aftrekken 

over het tiental geven. Bij aftrekken over het tiental met de splitstrategie maken leerlingen veel 

dezelfde fouten. Met dit ondersteunend leertraject worden leerlingen ondersteund in aftrekken over 

het tiental met de splitsstrategie en worden de veel voorkomende fouten inzichtelijk gemaakt.  

Dit ondersteunend leertraject helpt bij het betekenisvol maken van de splitsstrategie. Het kan dus 

ook als aanvulling op de methode dienen.  

De volgende doelen staan centraal in het ondersteunend leertraject: 

- Leerlingen kunnen aftrekken over het tiental en honderdtal; 

- Leerlingen krijgen inzicht in de veel voorkomende misconceptie op basis van instructies en oefenen 

met aftreksommen; 

- Leerlingen kunnen de splitsstrategie uitleggen aan andere leerlingen; 

- Leerlingen kunnen kladpapier gebruiken en hun denkstappen noteren. 

In de methodes is het accent op de splitsstrategie heel verschillend. Zo komt de splitsstrategie in de 

ene rekenmethode eerder en nadrukkelijker aan bod dan in de andere. De rijgstrategie wordt door 

alle methodes uitgebreid behandeld en ondersteund met concreet materiaal. Echter, de 

splitsstrategie wordt vrijwel meteen formeel aangeboden. Dit kan een reden zijn dat leerlingen veel 

fouten maken. Voor leerlingen is het belangrijk dat de strategie betekenisvol wordt. 

Kortom, u kunt dit ondersteunend leertraject inzetten wanneer uit de rapportage blijkt dat leerlingen 

misconcepties hebben bij het splitsen, of wanneer de methode het splitsen met tekorten niet of 

tekort aan de orde stelt.  

1.4 Voor wie is dit ondersteunend leertraject bedoeld?  

Dit ondersteunend leertraject is bedoeld voor leerlingen die in de rapportage van de Diagnostische 

Toets twee keer of meer een misconcepties bij het splitsen laten zien. Uit onderzoek en uit onze 



 ONDERSTEUNEND LEERTRAJECT  

5 

toetsresultaten blijkt dat leerlingen met een gemiddelde score dit soort misconcepties laten zien. Dit 

zijn leerlingen die toe zijn aan de splitsstrategie, maar waarbij een aantal misconcepties moeten 

worden opgelost.  

Voor zwakke leerlingen is het lastig om met meerdere strategieën te werken, zij hebben meer baat 

bij één strategie en dit is in de meeste gevallen de rijgstrategie. Het kan ook zijn dat leerlingen meer 

moeten oefenen met automatiseren, deze leerlingen zijn ook nog niet toe aan de splitsstrategie.  

1.5 Welke voorwaardelijke vaardigheden zijn nodig? 
Wanneer met dit ondersteunend leertraject wordt gewerkt, zijn er een aantal vaardigheden die 

leerlingen moeten beheersen: 

- Leerlingen kunnen optellen en aftrekken met de rijgstrategie;  

- Leerlingen kunnen getallen tot 100 splitsen (ze weten dat 46 bestaat uit 40+6 en uit 4 dozen/tienen 

en 6 lossen/enen);  

- Leerlingen kunnen splitsend optellen in het getallengebied tot 100 en hun denkstappen op papier 

noteren.  

1.6 Waarom de splitsstrategie?  

In de meeste reken-wiskundemethodes ligt bij het rekenen tot de 100 de nadruk op de rijgstrategie. 

Deze strategie wordt op een zeer gedegen en betekenisvolle wijze aangeboden. Via oefeningen met 

het rekenrek en een verkenning van de kralenketting wordt geleidelijk toegewerkt naar het rekenen 

op een lege getallenlijn. In de praktijk zien we echter dat leerlingen uit zichzelf de splitsstrategie 

toepassen. Daarnaast wordt in sommige methodes het splitsend rekenen alleen aangeboden bij 

optellen of alleen bij aftrekken waarbij niet over het tiental hoeft te worden gerekend. Juist bij het 

aftrekken over het tiental gaan leerlingen de fout in en sluipen er misconcepties in. Deze fouten 

kunnen tegen gegaan worden door leerlingen verplicht te laten rijgen. Er kan ook worden gekozen 

voor het aanbieden van een inzichtelijke onderbouwing van de splitsstrategie, waardoor deze 

misconcepties zich minder vaak zullen voordoen. Het is beter om leerlingen te laten inzien welk 

misverstand achter hun misconcepties schuilt. De splitsstrategie is een goede strategie, maar om het 

foutloos uit te voeren zijn wel een paar belangrijke inzichten vereist, met name bij het aftrekken over 

het tiental. Ontbreken deze inzichten, dan ontstaan er misconcepties.  

 

1.7 Wat zijn misconcepties? 

Veel leerlingen hebben problemen met het aftrekken over het tiental door een verkeerde aanpak 

van de splitsstrategie. Sommige (veel gemaakte) fouten kunnen op een misconceptie wijzen. Dit 

betekent dat de leerling nog niet goed begrijpt hoe een opgaven opgelost moet worden. Figuur 1 laat 

een voorbeeld zien waarin leerlingen de eenheden omdraaien en optellen bij de tientallen. Figuur 2 

laat een voorbeeld zien waarin leerlingen de eenheden bij elkaar optelt en optelt bij de tientallen. 

Deze fouten wijzen erop dat de leerling een misconceptie heeft over hoe opgaven met een tekort 

aan eenheden moeten worden opgelost. Dit ondersteunend leertraject richt zich alleen op eraf-

sommen met tekorten, omdat bij deze sommen de misconcepties ontstaan. 
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Figuur 1. Omdraaien van eenheden 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figuur 2. Optellen van eenheden  
 
1.8 Hoe zit het met de doorlopende leerlijn van groep 3 tot en met 8? 

In dit ondersteunend leertraject wordt aandacht besteed aan de splitsstrategie omdat meerdere 

methodes slechts matig de strategie aan de orde laten komen, terwijl de splitsstrategie juist een 

voorbereiding is op het latere kolomsgewijs- en cijferend rekenen in de bovenbouw. In figuur 3 is een 

overzicht te zien waarin wordt aangegeven welke strategieën leerlingen op welk moment in uw 

methode aangeboden krijgen. In dit overzicht ziet u de leerlijn van rijgend aftrekken (niveau 1) tot en 

met cijferend aftrekken (niveau 5). Dit betekent bijvoorbeeld dat leerlingen de rijgstrategie (niveau 1) 

moeten beheersen voordat de combinatiestrategie (niveau 2) wordt aangeleerd. 

 

1.9 Waarom concreet materiaal? 

Het MAB-materiaal laat de 10 en 100 structuur zien. Deze structuur maakt dat hoeveelheden in een 

oogopslag zichtbaar zijn. Net als bij de kralenketting is het van belang dat er met het oog op deze 

structuur verband wordt gelegd met wat een leerling al weet. Met MAB-materiaal kunnen de 

misconcepties achter de splitsstrategie opgelost worden en dienen daarmee als ondersteunend 

model dat het formele rekenwerk eenvoudiger maakt. Door concreet materiaal in te zetten zien 

leerlingen beter welk misverstand er achter hun misconceptie schuilt. Leerlingen worden zich bewust 

van het tekort (3-7) door met concreet materiaal te manipuleren. Bovendien hebben ze met concreet 

materiaal een middel in handen om een oplossing te vinden voor dit tekortenprobleem. 

Zo belangrijk als het MAB-materiaal is, zo belangrijk is het ook om het weer los te laten. Het 

materiaal is een model voor een rekensituatie, geen doel op zichzelf.  
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Figuur 3. Aangeboden strategieën per methode 

 

1.10 Waarom ook tekenen en noteren op kladpapier? 

Er kan niet eeuwig met MAB-materiaal worden gerekend. Het is de bedoeling dat leerlingen weer 

loskomen van het materiaal wanneer ze voldoende inzicht hebben verworven. Een belangrijk middel 

hierbij is het symboliseren via tekenen en noteren. Op deze manier wordt het rekenen steeds 

formeler. Leerlingen komen niet altijd zelf op het idee van handige notatie, daarom wordt in 

sommige lessen van dit traject aandacht besteed aan het uitwisselen van elkaars oplossingen. 

Leerlingen kunnen elkaars oplossingen vergelijken en zien hoe andere leerlingen het op een 

makkelijkere manier noteren of oplossen. Het tekenen van hun denkstappen ondersteunt het 

loslaten van het concreet aanwezige MAB-materiaal. Daarnaast zorgt het kladpapier ervoor dat het 

werkgeheugen wordt ontlast. Wanneer leerlingen kladpapier gebruiken, zien ze welke denkstappen 

ze maken, wat het maken van een som makkelijker maakt.  

1.11 Hoe ziet de opbouw van het ondersteunend leertraject eruit?  

Het ondersteunend leertraject bestaat uit vier lessen. Het leertraject loopt op in complexiteit. Binnen 

de lessen vinden steeds drie of vier leertaken plaatst die steeds minder ondersteuning bieden. 

1.11.1 Diagnostisch gesprek 

Als eerste is een diagnostisch gesprek van belang. Het moet namelijk zeker zijn dat de leerling de 

rijgstrategie beheerst. Daarnaast is het belangrijk om te identificeren of deze leerling daadwerkelijk 
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een misconceptie heeft bij splitsen. Het kan zijn de leerling de rijgstrategie verkeerd toepast en het 

daardoor in de rapportage lijkt op een misconceptie bij splitsen. Als dit het geval is, is dit 

ondersteunend leertraject niet geschikt voor deze leerling. 

1.11.2 Les 1 aftrekken over het tiental met de combinatiestrategie 

In deze les staat de combinatiestrategie centraal. De combinatiestrategie is een strategie die het 

rijgen en splitsen combineert. Door deze strategie aan te bieden wordt voor de leerlingen inzichtelijk 

dat ze eenheden niet kunnen omdraaien of optellen. De eerste stap wordt splitsend opgelost, maar 

de tweede stap (waar het vaak mist gaat) wordt rijgend opgelost. De combinatiestrategie is een 

niveau lager dan de splitsstrategie (zie figuur 3). In deze les worden de leerlingen ondersteund met 

MAB- materiaal. 

1.11.3 Les 2 aftrekken over het tiental met de combinatiestrategie 

In deze les staat de combinatiestrategie nogmaals centraal. Dit keer proberen de leerlingen de 

notatie zelf te tekenen. Op deze manier werken we naar een steeds formelere notatiewijze. In deze 

les zullen de leerlingen elkaars oplossingen uitwisselen, wat hun inzicht vergroot.  

 

1.11.4 Les 3 aftrekken over het tiental met de splitsstrategie 

De meeste leerlingen zullen nu de combinatiestrategie (niveau 2) beheersen en toe zijn aan de 

splitsstrategie (niveau 3). In deze les wordt de splitsstrategie  geïntroduceerd, maar nu met geld. 

Geld zullen ze in de methode vaker gebruiken. Daarnaast is geld realistischer dan MAB-materiaal, 

maar moeilijk door de 1, 2 en 5 euro’s. In deze les gaan de leerlingen samen aan de slag met het 

‘omkeerprobleem’.   Door samen te overleggen komen ze erachter wat er mis is gegaan en hoe het 

wel goed moet, dit vergroot het inzicht. 

1.11.5 Les 4 aftrekken over het honderdtal met de splitsstrategie 

In deze les wordt de splitsstrategie nog een keer geïntroduceerd, maar ditmaal bij aftrekken over het 

honderdtal. Als de leerlingen de splitsstrategie over het tiental beheersen, kan het aftrekken over het 

honderdtal aangeboden worden. In deze les gaan de leerlingen in tweetallen sommen bedenken met 

een tekort aan eenheden en zonder een tekort aan eenheden. Als leerlingen dit kunnen, hebben ze 

inzicht in het tekortenprobleem en zullen er minder misconcepties voordoen.  
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2. Lessen ondersteunend leertraject groep 5 

 

2.1 Les 1: Aftrekken over het tiental met de combinatiestrategie 

Groep / niveau - Groep 5  
- Leerlingen kennen de rijgstrategie en kunnen deze toepassen 
- Leerlingen die in de rapportage van de Diagnostische Toets twee of meer 
overbruggingsfouten hebben.  

Lesdoel - Leerlingen kunnen aftrekken over het tiental met de combinatiestrategie met 
behulp van MAB-materiaal 

Leerstofaspect Aftrekken over het tiental met de combinatiestrategie en met MAB-materiaal 
als ondersteuning. 

Benodigdheden - Oefenopgaven type 1 uit het oefenboek  
- MAB – materiaal voor elke leerling 
- Optioneel: rekenprogramma Gynzy 

Organisatie U werkt met een groepje leerlingen. Leerlingen die twee of meer 
overbruggingsfouten hebben in de Diagnostische Toets. 

Bedoeling In deze les vindt een onderbouwing van de combinatiestrategie plaats, waarbij 
wordt afgetrokken over tientallen. MAB-materiaal biedt structuur en overzicht. 
Dit materiaal dient als ondersteuning, zodat de misconceptie inzichtelijk en 
visueel wordt gemaakt. Een alternatief voor MAB-materiaal zijn eierdozen, maar 
gebruik het gekozen materiaal consequent. 

 

Leertaak 1: 
Voorbeeld 
leerkracht 
 
Inleiding 
 
 
 
 
 
Voorbeeld met 
MAB-materiaal 
 
 
 
 
 
 

Het is belangrijk dat u een uitgewerkt voorbeeld laat zien, waarin stap voor 
stap het voorbeeld wordt uitgewerkt.  
 
 
1. Vertel de leerlingen dat u van het weekend 42 koeken heeft gebakken en dat 
nu al 16 koeken op zijn. U wilt weten hoeveel koeken er nog over zijn. 
2. Schrijf de som 42 – 16 op. Waarbij u hardop vertelt: ‘ik had 42 koeken 
gebakken en er zijn er nu al 16 op, dus die trek ik eraf zodat ik weet hoeveel 
koeken nog over zijn’.  
 
3. Geef aan dat jullie dit met blokjes gaan uitrekenen omdat dit makkelijker is. 
De eerste stap is de tientallen van elkaar afhalen. U schrijft op (40 – 10 =) . 
Waarbij u weer hardop vertelt ’De eerste stap is de tientallen van elkaar 
aftrekken. Ik pak 4 staven van 10, dat is 40 en haal nu 1 staaf weg. Er liggen nog 
30 koeken’. Schrijf deze uitkomst op.  
4. Vertel dat er nog twee lossen koeken liggen en dat deze bij de 30 koeken 
worden opgeteld, anders vergeet u deze koeken. Schrijf de som (30 + 2 = ) op.  
5. Leg vervolgens de twee blokjes bij de 30 blokjes en schrijf nu ook de uitkomst 
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Voorbeeld met 
MAB-materiaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tip 
 
 
 
 
Lenen van de nul 
 
 

op (30 + 2 = 32).  
6. Geef aan dat er 10 koeken zijn afgehaald, maar dat er in totaal 16 koeken zijn 
opgegeten, dus dat er nog 6 koeken afgehaald moet worden. Schrijf de som 32 
– 6 op.  
7. Vertel dat er geen 6 koeken afgehaald kunnen worden, omdat er maar 2 losse 
koeken liggen. U komt dus 4 koeken tekort. (Het is nog niet erg als de leerlingen 
de term ‘tekort’ nog niet kennen, bij het instrueren van de splitsstrategie wordt 
dit duidelijker). Vertel dat u een idee heeft of hebben de leerlingen misschien 
een idee hoe dit opgelost kan worden? Wissel de staaf van 10 in voor 10 losse 
blokjes.  
8. Nu kunnen er wel 6 koeken afgehaald worden. Haal 6 koeken van de 32 af en 
vertelt dat wat er nu nog ligt, het aantal koeken is die over zijn. Schrijft de som 
32 – 6 = 26 op.  
 
U kunt op deze manier nog een aantal sommen voordoen. Nu kunt u meer de 
inbreng van leerlingen aan bod laten komen. Leg ook sommen uit waarbij niet 
over het tiental wordt gerekend. Schrijf de berekening van een som over het 
tiental en van een som waar niet over het tiental hoeft te worden gerekend 
naast elkaar. Zien de leerlingen dat de eenheden, bij een som waarbij niet 
over het tiental hoeft te worden gerekend, worden aangevuld?  
 
 
 

 
 
Om leerlingen meer te betrekken bij de les en het werken met materiaal te 
stimuleren, kunt u de leerlingen zelf een som op het digibord laten maken met 
het programma Gynzy, waar ze kunnen rekenen met eierdozen of MAB-
materiaal. 
 
 
Over het algemeen blijkt dat lenen van een tiental moeilijker is dan van de 
nul. U kunt met de leerlingen bovenstaande stappen ook doorlopen met het 
aftrekken van de nul .  
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Leertaak 2:  
Samen 
 
 
 
Inleiding 
 
 
 
 
Leerlingen 
zelfstandig 
 
 
 
 
 
Samen nakijken 
 
 

Het is belangrijk dat de leerlingen het nu zelf gaan proberen, zodat u kunt 
observeren. Daarna kijk u samen met de leerlingen de som na, zodat de 
leerlingen kunnen zien of ze de som goed hebben (volg weer de stappen zoals 
in leertaak 1). 
 
1. Vertel dat u thuis een pot met 33 dropjes had, maar dat uw buurkinderen 
veel dropjes hebben gegeten en dat ze in totaal 17 dropjes op hebben. U wilt 
weten hoeveel dropjes nog in de droppot zitten.  
2. Vraag aan een leerling of hij de juiste som op het bord wilt noteren.  
 
3. De leerlingen rekenen de som alleen uit met MAB-materiaal. Laat het noteren 
op papier nog even achterwege, dit belast namelijk het werkgeheugen. Ze 
moeten eerst het inzicht krijgen door met MAB-materiaal te werken.  
4. Reageer nog niet wanneer u ziet dat leerlingen het verkeerd doen. Ze moeten 
hier zelf achter komen op het moment dat jullie samen nakijken. Laat de 
leerlingen alleen de uitkomst noteren. 
 
5. Wanneer de leerlingen klaar zijn, kijken jullie de som samen na. Probeer dit 
op de zelfde manier te doen als bij leertaak 1. (U laat wel de som zien met 
materiaal èn kladpapier, op deze manier zien de leerlingen hoe het uiteindelijk 
moeten).  
6. Wanneer leerlingen merken dat ze een andere uitkomst hebben, vraagt u of 
ze weten waar en wat er fout is gegaan. 

Leertaak 3: 
Alleen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evalueren 

De leerlingen gaan nu zelf aan de slag met sommen uit het oefenboek. Voor 
leerlingen die de som uit leertaak 2 fout hadden is het belangrijk dat u nog 
een aantal sommen samen oefent tijdens een verlengde instructie  
 
1. De leerlingen die de som in vorige leertaak goed hebben gemaakt, mogen aan 
de slag met de oefenopgaven type 1 (met en zonder context) uit het oefenboek. 
Stimuleer de leerlingen om met MAB-materiaal te werken. Ze hoeven alleen 
nog het antwoord op te schrijven.  
2. Voor leerlingen die de som in de vorige leertaak fout hadden, is het belangrijk 
dat u de som nog een keer samen maakt. Wanneer u merkt dat ze het alleen 
kunnen, kunnen de leerlingen aan de slag.  
 
3. Evalueer met de leerlingen hoe de sommen zijn gegaan. Vonden ze het 
makkelijker met materiaal? Het is niet erg als de sommen niet af zijn, de 
volgende les kunnen ze verder met deze oefenopgaven. 
4. Let bij het nakijken op de misconcepties. Zijn er leerlingen die antwoorden 
opschrijven die lijken op een misconceptie (achterin het oefenboek staan 
antwoorden die voorkomen door misconcepties bij overbruggen). 
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2.2 Les 2: Aftrekken over het tiental met de combinatiestrategie 

Groep / niveau - Groep 5 
- Leerlingen kennen de rijgstrategie en kunnen deze toepassen 
- Leerlingen kunnen de combinatiestrategie uitvoeren met MAB-materiaal 
(vorige les).  
- Leerlingen die in de rapportage van de Diagnostische Toets twee of meer 
overbruggingsfouten hebben.  

Lesdoel - Leerlingen kunnen aftrekken over het tiental met de combinatiestrategie met 
als ondersteuning uittekenen.  

Leerstofaspect Aftrekken over het tiental met de combinatiestrategie met als ondersteuning 
tekenen (leerlingen die dit lastig vinden mogen het MAB-materiaal als 
ondersteuning gebruiken). 

Benodigdheden - Afmaken van oefenopgaven vorige les (type 1) of nieuwe oefenopgaven type 3 
- MAB – materiaal voor elke leerling 
- Optioneel: rekenprogramma Gynzy 

Organisatie U werkt met een groepje leerlingen. Leerlingen die twee of meer 
overbruggingsfouten hebben in de Diagnostische Toets. 

Bedoeling In deze les vindt een onderbouwing van de combinatiestrategie plaats, waarbij 
wordt afgetrokken over tientallen. De leerlingen gaan deze keer de som 
uittekenen. De som uittekenen biedt structuur en overzicht en dient als 
ondersteuning, zodat de misconcepties inzichtelijk en visueel worden gemaakt.  
Leerlingen die het tekenen nog lastig vinden, mogen het MAB-materiaal 
gebruiken als ondersteuning.  

 

Vooraf 1. Vraag de leerlingen wat jullie de vorige keer hebben gedaan 
2. Geef aan dat jullie vandaag weer met aftreksommen aan de slag gaan, maar 
gaan proberen zonder MAB-materiaal, maar ze wel mogen tekenen.  

Leertaak 1: 
Voorbeeld 
leerkracht 
 
Inleiding 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld met 
tekenen 
 
 
 
 
 
 

Het is belangrijk dat u weer een uitgewerkt voorbeeld laat zien, omdat de 
sommen deze keer niet met MAB-materiaal worden geïntroduceerd, maar 
tekenend.  
 
1. Vertel de leerlingen dat u op vakantie 84 foto’s heeft gemaakt en deze af 
heeft laten drukken. 37 foto’s waren wazig of niet mooi, dus die heb je 
verwijderd. Nu wil je weten hoeveel foto’s je nog over hebt, want je wil een 
fotoboek maken.  
2. Schrijf de som 84 – 37 op. Waarbij u hardop praat: ‘Ik had 84 foto’s, maar heb 
er 37 verwijderd, dus die trek ik eraf en dan weet ik hoeveel foto’s ik nog over 
heb’.  
 
3. Geef aan dat u dit gaat uittekenen omdat dit makkelijker is, maar iets 
moeilijker dan de blokjes. De eerste stap is het aftrekken van tientallen. U schijft 
op (80 – 30 =). Vertel hardop ‘De eerste stap is tientallen van elkaar aftrekken. Ik 
teken 8 mapjes, in elk mapje zit 10 foto’s. Ik haal nu 3 mappen weg. Er liggen nu 
nog 5 mappen, dus 50 foto’s’. Schrijf de uitkomst op.  
(De leerlingen leren zo sneller met de 10 structuur te rekenen en zien geen 10 
losse foto’s meer. Met MAB-materiaal zagen ze nog wel 10 blokjes) 
4. Vertel dat er nog vier foto’s liggen en deze bij de 50 worden opgeteld, anders 
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vergeet u deze foto’s. Schrijf de som (50 + 4 = ) op.  
5. Teken vervolgens vier losse foto’s erbij en schrijf nu ook de uitkomst op (50 + 
4 = 54). 
6. Geef aan dat u maar 30 foto’s eraf heeft gehaald, maar dat u 37 foto’s heeft 
verwijderd, dus dat er nog zeven foto’s afgehaald moet worden (54 – 7).  
7.Vertel dat u zeven foto’s er niet af kan halen, omdat je 3 foto’s tekort komt. 
(het is niet erg als de leerlingen de term ‘tekort’ niet begrijpen dit wordt bij de 
splitsstrategie duidelijker). Vertel dat u een idee heeft en streep nog een mapje 
met 10 door en teken daarvoor 10 losse foto’s.  
8. Nu kunnen er wel 7 foto’s afgehaald worden. U haalt 7 foto’s van de 54 af en 
vertelt dat wat er nu nog ligt, het aantal foto’s is die over zijn, dus 54 – 7 = 47.  
 
U kunt nog een aantal sommen voordoen op het bord, waarbij leerlingen mee 
mogen doen. Leg ook sommen uit waarbij niet over het tiental wordt 
gerekend. Schrijf de berekeningen van een som over het tiental en van een 
som waar niet over het tiental hoeft te worden gerekend naast elkaar. Zien de 
leerlingen dat de eenheden, bij een som waarbij niet over het tiental hoeft te 
worden gerekend, worden aangevuld en begrijpen ze waarom? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld 84 foto´s  
 
Voor sommige is de stap naar het tekenen te snel, deze leerlingen mogen ook 
met MAB-materiaal werken. 

Leertaak 2:  
Samen 
 
 
Inleiding 
 
 
 
Leerlingen 
zelfstandig 
 
 
 
 
Samen nakijken 

Het is belangrijk dat de leerlingen het nu zelf proberen, zodat u kunt 
observeren. Daarna maken jullie de som samen, zodat de leerlingen de som 
kunnen nakijken.  
 
1. Vertel dat u 35 mandarijnen heeft gekocht, maar dat er al 16 zijn opgegeten. 
Nu wilt u weten hoeveel mandarijnen u over heeft.  
2. Vraag of een leerling de som op het bord kan schrijven.  
 
3. Stimuleer de leerlingen om de som uit te tekenen. Het is veel werk, maar het 
geeft ze inzicht in het rekenen met tekorten. 
4. Reageer nog niet wanneer u ziet dat leerlingen het verkeerd doen. Ze moeten 
hier zelf achter komen op het moment dat jullie de som samen nakijken. Laat de 
leerlingen alleen hun uitkomst noteren.  
 
5. Wanneer de leerlingen klaar zijn, gaan jullie de som samen nakijken. Probeer 
het op dezelfde manier uit te voeren als bij leertaak 1. (U laat wel de som zien 
met materiaal en kladpapier, op deze manier zien de leerlingen hoe het 
uiteindelijk moet).  
6. Wanneer leerlingen merken dat ze een andere uitkomst hebben, vraagt u of 
ze weten waar en wat er fout is gegaan.  
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Leertaak 3: 
Alleen 

De leerlingen gaan nu zelf aan de slag met sommen uit het oefenboek. Voor 
leerlingen die de som uit leertaak 2 fout hadden is het belangrijk dat u nog 
een aantal sommen samen oefent.  
 
1. De leerlingen die de som in vorige leertaak goed hebben gemaakt, mogen aan 
de slag met de oefenopgaven type3 (met en zonder context) uit het oefenboek. 
Geef aan dat het belangrijk is, dat leerlingen de som uittekenen.  
2. Voor leerlingen die de som in de vorige leertaak fout hadden, is het belangrijk 
dat u de som nog een keer samen maakt.  

Leertaak 4: 
Elkaar uitleggen 

Wanneer de leerlingen klaar zijn, kunnen ze in tweetallen elkaar uitleggen hoe 
ze de sommen hebben opgelost. Wanneer leerlingen de oplossingsstrategie 
kunnen uitleggen, betekent dit dat ze de strategie begrijpen. Daarnaast is het 
voor veel leerlingen waardevol wanneer een iets betere leerling de oplossing 
modelleert.  
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2.3 Les 3: Aftrekken over het tiental met de splitsstrategie  

Groep / niveau - Groep 5 
- Leerlingen kennen de rijgstrategie en kunnen deze toepassen 
- Leerlingen kennen de combinatiestrategie en kunnen deze toepassen 
- Leerlingen kunnen de combinatiestrategie uitvoeren met MAB-materiaal en 
tekenend (lessen 1 en 2).  
- Leerlingen die in de rapportage van de Diagnostische Toets twee of meer 
overbruggingsfouten hebben.  

Lesdoel - Leerlingen kunnen aftrekken over het tiental met de splitsstrategie met als 
ondersteunend materiaal geld.  

Leerstofaspect Aftrekken over het tiental met de splitsstrategie met als ondersteuning geld. 

Benodigdheden - Afmaken van oefenopgaven vorige les (type 3) en nieuwe oefenopgaven type 
2 
- Geld voor elke leerling (briefjes van tien, twintig, vijftig, één en twee 
euromunten).  
- Optioneel: rekenprogramma Gynzy 

Organisatie U werkt met een groepje leerlingen. Leerlingen die 2 of meer 
overbruggingsfouten hebben in de Diagnostische Toets. 

Bedoeling In deze les vindt een onderbouwing van de splitsstrategie plaats, waarbij wordt 
afgetrokken over tientallen. De sommen met concreet materiaal (geld) maken 
biedt structuur en overzicht en dient als ondersteuning, zodat de misconcepties 
inzichtelijk worden gemaakt. 
Het is de bedoeling dat leerlingen nu steeds formeler gaan rekenen en dus hun 
denkstappen noteren op kladpapier. 

 

Vooraf 1. Vraag de leerlingen wat jullie de vorige keer hebben gedaan 
2. Geef aan dat jullie vandaag weer met aftreksommen aan de slag gaan, maar het op 
een iets snellere manier gaan uitrekenen en dat de leerlingen hun denkstappen gaan 
noteren.  

Leertaak 1: 
Voorbeeld 
leerkracht 
 
Inleiding 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld 
met geld 
 
 
 
 
 
 

Het is belangrijk dat u een uitgewerkt voorbeeld laat zien, omdat deze strategie een 
stap minder hanteert dan de combinatiestrategie.  
 
 
1. Vertel de leerlingen dat u een trui van 65 euro wilde kopen, maar toen u bij de 
kassa kwam bleek u 17 euro korting te krijgen. U wilt weten wat u uiteindelijk voor de 
trui heeft betaald.  
2. Schrijf de som 65 – 17 op. Waarbij u hardop praat: ‘De trui kostte eigenlijk 65 euro, 
maar ik kreeg 17 euro korting, dus als ik 17 euro eraf trek weet ik hoeveel de trui 
uiteindelijk kostte ‘.  
 
 
3. Geef aan dat jullie dit met geld gaan uitrekenen, maar dat de leerlingen vandaag 
gaan proberen om hun denkstappen op papier te noteren. De eerste stap van de 
splitsstrategie is ook het aftrekken van tientallen. U schrijft op (60 – 10 =). Vertel 
hardop ‘De eerste stap is tientallen van elkaar aftrekken. Ik leg 6 briefjes van 10 euro 
neer en haal 1 briefje van 10 euro weg. Er liggen nu nog 5 tientjes, dus 50 euro’. 
Schrijf de uitkomst nu ook op. (Wanneer leerlingen aangeven dat je ook één briefje 
van 50 euro en één briefje van 10 neer kunt leggen, mag dit ook). 
4. Vertel hardop dat u nu de eenheden van elkaar aftrekt en schrijf (5 – 7) op bord. 
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Voorbeeld 
met geld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertel dat dit niet gaat, omdat je 2 tekort komt. Vertel dat u in de vorige twee lessen 
nog de tussenstap opschreef, maar dat nu niet meer gaat doen. U schrijft het 
antwoord op ( 5 – 7 = - 2 tekort). (De meeste leerlingen weten meteen dat ze 2 tekort 
komen, maar voor de leerlingen die dat niet in een keer zien kunt u 5 euro’s erbij 
tekenen en deze wegstrepen, zie voorbeeld). 
5. Vertel hardop dat er nog 50 euro ligt en dat hier 2 euro vanaf getrokken met 
worden. Schrijf de som (50 – 2) op.  
6. Vertel dat u nu niet meer gaat inwisselen, maar uit het hoofd weet dat (50 – 2 = 48) 
is. De trui kostte uiteindelijke 48 euro. (De meeste leerlingen zullen dit kunnen, 
wanneer leerlingen dit niet lukt kunt u individueel deze leerling helpen).  
 
U kunt nog een aantal sommen voordoen op het bord, waarbij leerlingen mee 
mogen doen. Leg ook sommen uit waarbij niet over het tiental wordt gerekend. 
Schrijf de berekening van een som over het tiental en van een som waar niet over 
het tiental hoeft te worden gerekend naast elkaar. Zien de leerlingen dat de 
eenheden, bij een som waarbij niet over het tiental hoeft te worden gerekend, 
worden opgeteld en begrijpen ze waarom?  
 
1) 
 
 
 
 
 
 
 
2) 
 
 
 
 
 
3) 
 

Leertaak 2:  
Samen 
 
 
Inleiding 
 
 
 
 
Leerlingen 
zelfstandig 
 
 
 

Het is belangrijk dat de leerlingen het nu zelf proberen, zodat u kunt observeren. 
Daarna maken jullie de som samen, zodat de leerlingen de som kunnen nakijken.  
 
 
1. Vertel dat u gister een paar boodschappen heeft gedaan en dat u een rekening had 
van 21 euro had. U heeft betaald met 2 briefjes van 20 euro. Nu wilt u weten hoeveel 
euro u terug hebt gekregen van de serveerster.  
2. Vraag of een leerling de juiste som op het bord wilt schrijven (40 - 21 = ).  
 
3. Stimuleer de leerlingen om het kladblaadje te gebruiken en de denkstappen te 
noteren. Wanneer de leerlingen dit lastig vinden mogen ze kiezen of ze MAB-
materiaal of geld als ondersteuning willen gebruiken.  
4. Reageer nog niet wanneer u ziet dat leerlingen het verkeerd doen. Ze moeten hier 
zelf achter komen op het moment dat jullie het samen nakijken. Zorg dat de 
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Samen 
nakijken 

leerlingen volledige denkstappen noteren. 
 
5. Wanneer de leerlingen klaar zijn, gaan jullie de som samen nakijken. Probeer het 
op dezelfde manier uit te voeren als bij leertaak 1.  
6. Wanneer leerlingen merken dat ze een andere uitkomst hebben, vraagt u of ze 
weten waar en wat er fout is gegaan.  

Leertaak 3: 
Omkeertaak 
 
 
Inleiding 
 
 
 
 
Samen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld 
fouten 

In deze leertaak laat u de leerlingen zien welke soort fouten er worden gemaakt bij 
eraf-sommen.  
 
 
1. Vraag aan de leerlingen of ze zelf een som willen opschrijven waarbij ze over het 
tiental moeten rekenen (als dit te moeilijk is doet u er een paar samen).  
2. Vraag vervolgens welke sommen ze hebben bedacht en kies er eentje uit en schrijf 
deze som op het bord.  
 
3. Reken de som samen met de leerlingen op het bord uit. Vervolgens laat u naast 
deze berekening, de berekening zien wanneer leerlingen de eenheden omdraaien (zie 
voorbeeld). Vertel erbij dat dit regelmatig gebeurt. 
4. Vraag aan de leerlingen of ze zien wat er fout gaat. Ze zien dat je op deze manier 
op het verkeerde antwoord uitkomt. 
5. Laat vervolgens de berekening zien van het optellen van eenheden (zie voorbeeld) 
en vraag de leerlingen of ze zien wat er hier fout gaat. Ze zien dat je op deze manier 
ook op het verkeerde antwoord uitkomt.  
 

 

Leertaak 4: 
Alleen 
 
 
 
 
 
 
Tip 

De leerlingen kunnen nu zelf aan de slag met sommen uit het oefenboek.  
 
1. De leerlingen die de som in vorige leertaak goed hebben gemaakt, kunnen 
oefenopgave type 3 (met en zonder context) van de vorige les afmaken en 
oefenopgave type 2. Geef aan dat het belangrijk is dat leerlingen hun denkstappen op 
kladpapier noteren. 
 
Het programma Gynzy heeft een programma waarmee leerlingen kunnen oefenen 
met het terugkrijgen van geld.  
 



 ONDERSTEUNEND LEERTRAJECT  

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ONDERSTEUNEND LEERTRAJECT  

19 

2.4 Les 4: Aftrekken over het honderdtal met de splitsstrategie  

Groep / niveau - Groep 5 
- Leerlingen kennen de rijgstrategie en kunnen deze toepassen 
- Leerlingen kennen de combinatiestrategie en kunnen deze toepassen 
- Leerlingen kunnen de combinatiestrategie uitvoeren met MAB-materiaal en 
tekenend als ondersteuning (vorige lessen).  
- Leerlingen kennen de splitsstrategie en kunnen deze toepassen bij aftrekken 
over het tiental met geld als ondersteuning.  
- Leerlingen die in de rapportage van de Diagnostische Toets twee of meer 
overbruggingsfouten hebben.  

Lesdoel - Leerlingen kunnen aftrekken over het honderdtal met de splitsstrategie en 
kunnen hun denkstappen noteren.  

Leerstofaspect Aftrekken over het tiental en honderdtal met de splitsstrategie. 

Benodigdheden - Afmaken van oefenopgaven vorige les (type 2) en nieuwe oefenopgaven type 
3. 
- Geld voor elke leerling (briefjes van tien, twintig, vijftig, één en twee 
euromunten).  
- Optioneel: rekenprogramma Gynzy 

Organisatie U werkt met een groepje leerlingen. Leerlingen die twee of meer 
overbruggingssfouten hebben in de Diagnostische Toets. 

Bedoeling In deze les vindt een onderbouwing van de splitsstrategie plaats, waarbij wordt 
afgetrokken over het honderdtal en tiental. De sommen maken met concreet 
materiaal (geld) biedt structuur en overzicht en dient als ondersteuning, zodat 
de misconcepties inzichtelijk en visueel worden gemaakt.  
Het is de bedoeling dat leerlingen nu steeds formeler gaan rekenen en dus hun 
denkstappen noteren op kladpapier. 

 

Vooraf 1. Vraag de leerlingen wat jullie de vorige keer hebben gedaan 
2. Geef aan dat jullie vandaag weer met aftreksommen aan de slag gaan, net zo 
als vorige week, maar nu ook over het honderdtal. Geef aan dat de leerlingen 
gaan proberen om alleen met kladpapier de som uit te rekenen.  

Leertaak 1: 
Voorbeeld 
leerkracht 
 
Inleiding 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld met 
geld 
 
 
 

Het is belangrijk dat u een uitgewerkt voorbeeld laat zien met geld, omdat 
deze strategie een stap minder hanteert dan de combinatiestrategie en omdat 
er deze keer ook over het honderdtal wordt gerekend.  
 
1. Vertel de leerlingen dat u voor twee goede doelen geld hebt gespaard. In 
totaal heeft u 316 euro gespaard. 172 euro heeft u voor UNICEF gespaard en de 
rest voor SOSkinderdorpen. U wilt weten hoeveel u heeft gespaard voor 
SOSkinderdorpen.  
2. Schrijf de som 316 – 172 op. Waarbij u hardop praat: ‘Ik heb in totaal 316 euro 
gespaard, 172 euro gaat naar UNICEF. Als ik 172 euro van 316 euro afhaal, weet 
ik hoeveel euro ik voor SOSkinderdorpen overhoud ’.  
 
 
3. Geef aan dat u dit voorbeeld met geld ondersteund, maar dat de leerlingen 
vandaag gaan proberen om alleen het kladpapier te gebruiken om hun 
denkstappen te noteren. De eerste stap van de splitsstrategie is het aftrekken 
van honderdtallen. U schrijft op (300 – 100 =). Vertel hardop ‘De eerste stap is 
honderdtallen van elkaar aftrekken. Ik leg 3 briefjes van 100 euro neer en haal 1 
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Voorbeeld 

briefje van 100 euro weg. Er liggen nu nog 2 briefjes van 100 euro, dus 200 euro’. 
Schrijf de uitkomst nu ook op (300 – 100 = 200).  
4. Vertel hardop dat de volgende stap de tientallen van elkaar afhalen is. Schrijf 
(10 – 70 =) op bord en vertel dat dit niet gaat, omdat je 60 tekort komt. U schrijft 
het antwoord op ( 10 – 70 = - 60 tekort). U wisselt de 100 euro in voor 10 briefjes 
van 10 euro.  
5. Vertel hardop dat er nog 200 euro ligt en dat hier 60 euro vanaf getrokken 
moet worden. Schrijf de som (200 – 60 =) op. U streept 6 briefjes van 10 euro 
weg en vertelt dat er nu nog 140 euro ligt en schrijft dit antwoord op (200 – 60 = 
140). 
6. Vertel dat de eenheden nog van elkaar afgetrokken moeten worden. Schijf (6 
– 2 =) op het bord en leg er 6 euromunten bij. Laat zien dat als er twee weghaalt 
er nog 4 munten liggen, deze moeten dus bij de 140 euro worden opgeteld. Het 
is belangrijk dat de leerlingen zien dat de eenheden nu worden opgeteld (er 
wordt niet geleend).  
7. Vertel dat u dus 144 euro voor SOSkinderdorpen heeft gespaard (140 + 4 = 
144).  
 
U kunt nog een aantal sommen voordoen op het bord, waarbij leerlingen mee 
mogen doen. Probeer ook sommen uit te leggen waarbij niet over het tiental 
wordt gerekend. Schrijf de berekening van een som over het tiental en van een 
som waar niet over het tiental hoeft te worden gerekend naast elkaar. Zien de 
leerlingen dat de eenheden, bij een som waarbij niet over het tiental hoeft te 
worden gerekend, worden opgeteld en begrijpen ze waarom (net zoals 
voorbeeld)?  
 
 
 
1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) 
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Leertaak 2:  
Samen 
 
 
Inleiding 
 
 
 
Leerlingen 
zelfstandig 
 
 
 
 
Samen nakijken 

Het is belangrijk dat de leerlingen het nu zelf proberen, zodat u kunt 
observeren. Daarna maken jullie de som samen, zodat de leerlingen de som 
kunnen nakijken.  
 
1. Vertel dat u gister twee broeken heeft gekocht voor 233 euro. Eén broek 
kostte 162 euro. U wilt weten hoeveel de andere broek kostte.  
2. Vraag of een leerling de juiste som op het bord wilt schrijven (234- 162 = ).  
 
3. Stimuleer de leerlingen om het kladblaadje te gebruiken en de denkstappen te 
noteren.  
4. Reageer nog niet wanneer u ziet dat leerlingen het verkeerd doen. Ze moeten 
hier zelf achter komen op het moment dat jullie het samen nakijken. Zorg dat de 
leerlingen hun antwoord noteren.  
 
5. Wanneer de leerlingen klaar zijn, gaan jullie de som samen nakijken. Probeer 
het op dezelfde manier uit te voeren als bij leertaak 1.  
6. Wanneer leerlingen merken dat ze een andere uitkomst hebben, vraagt u of 
ze weten waar en wat er fout is gegaan.  

Leertaak 3: 
Zelf sommen 
bedenken 
 
 
 
Inleiding 
 
 
 
Zelfstandig 
 
 
Samen met 
leerling 
 
 
 
 
Samen met 
leerkracht 

In deze taak moeten de leerlingen zelf sommen bedenken. Sommen over het 
tiental of honderdtal en sommen waarbij niet over het honderdtal of tiental 
gerekend hoeft te worden. Als leerlingen dit kunnen, hebben ze al een goed 
inzicht in de misconceptie. Weten ze ook wanneer en waarom je eenheden 
moet optellen en wanneer niet?  
 
1. Vertel de leerlingen dat ze zelf sommen gaan bedenken. Laat ze ieder twee 
sommen over het honderdtal of tiental bedenken en twee sommen die niet over 
het honderdtal of tiental gaan.  
 
2. Deze sommen gaan ze uitrekenen. Stimuleer ze om hun denktappen te 
noteren. 
 
3. Als ze klaar zijn mogen ze de som aan hun buurvrouw of buurman uitleggen en 
vertellen waarom de som wel of niet over het honderdtal of tiental gaat.  
4. Loop rond en kijk of de leerlingen begrijpen wanneer ze over het tiental 
rekenen en wanneer niet.  
 
5. Laat enkele leerlingen hun berekening en denktappen op het bord noteren. 
Hebben de leerlingen door wat aftrekken over het tiental en honderdtal is? En 
snappen ze dat bij aftrekken over het tiental de eenheden worden afgetrokken 
en wanneer er niet wordt gerekend over het tiental, de eenheden worden 
opgeteld? (Wanneer leerlingen dit nog lastig vinden, kunt u verschillende 
voorbeelden op bord laten zien. U kunt dit het best inzichtelijk maken door geld 
of MAB-materiaal te gebruiken. 

Leertaak 4: 
Alleen 
 
 
 
 
 

De leerlingen kunnen nu zelf aan de slag met sommen uit het oefenboek.  
 
 
1. De leerlingen die de som in vorige leertaak goed hebben gemaakt, kunnen 
oefenopgave type 2 (met en zonder context) van de vorige les afmaken en 
nieuwe oefenopgave type 3. Geef aan dat het belangrijk is, dat leerlingen het 
kladpapier gebruiken en hun denkstappen noteren. 

Evalueren 2. Evalueer met de leerlingen hoe ze de lessen vonden. Snappen ze nu beter hoe 
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aftreksommen werken? Vinden ze het prettig om hun denkstappen te noteren?   
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3.Oefenboek 
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Beste leerkracht, 

 

In dit boek staan extra rekenopgaven voor uw leerlingen om mee te oefenen. 

Van ieder opgavetype, zoals weergeven in tabel 1, zijn er 10 oefenopgaven. 

Dit zijn 5 contextopgaven en 5 kale opgaven. 

 

Tabel 1: Opgavekenmerken in Diagnostische Toets  

Type Overschrijding  Voorbeeld Bladzijde 

1 10 86 - 78 =  25 

2 10 83 – 26 29 

4 10  70 – 43 =  33 

5 100  1000 – 340=  37 

3 100  634 – 251 =  41 
 

 

Antwoordsleutel  

Achter in dit document (paginanummers 45 – 46) zijn de sleutels bij de opgaven 

opgenomen. Ook zijn per opgave de mogelijke antwoorden, die duiden op een 

overbruggingsfout opgenomen. Hiermee kunt u zelf bepalen of de leerling 

overbruggingsfouten heeft gemaakt bij het oefenen. 

Let op: De sleutel en mogelijke overbruggingsfouten van opgavetype 4 bestaat uit 

drie tabellen. 
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Opgavetype 1: 86 – 78 = 

 

1.  

Rob en Stijn kopen samen een cadeau. 

Het cadeau kost 24 euro. 

Stijn betaalt 17 euro.  

Rob betaalt de rest. 

Hoeveel euro betaalt Rob?  

 

__________ euro  

 

 

2.  

Mo heeft 43 euro. 

Hij koopt een spel van 37 euro. 

Hoeveel euro houdt Mo over? 

 

_____ euro  

 

 

3.  

Er zijn 24 kralen. 

De juf heeft 16 kralen nodig. 

Hoeveel kralen blijven over? 

 

__________ kralen 
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4.  

Naomi trakteert zakjes chips. 

Ze heeft 34 zakjes chips. 

Er zitten 28 kinderen in de klas. 

Elk kind krijgt een zakje chips. 

Hoeveel zakjes chips houdt Naomi over? 

 

_____ zakjes chips 

 

 

 

5.  

Mara heeft 23 plastic dieren. 

15 honden en de rest zijn katten. 

Hoeveel plastic katten heeft Mara? 

 

_____ plastic katten 
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6.  85 – 76 = __________ 

 

 

 

 

 

 

7.  25 - 17 = __________ 

 

 

 

 

8.  32 – 26 = __________  
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9.  62 – 57 = __________ 

 

 

 

10.  56 – 48 = __________  
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Opgavetype 2: 83 – 26 = 

 

1.  

Annemiek heeft 83 knikkers.  

Ze doet 27 knikkers in het blauwe bakje en 

de rest in het groene bakje.  

Hoeveel knikkers komen in het groene 

bakje?  

 

____ knikkers  

 

 

2.  

Bij het korfbaltoernooi zijn 92 spelers. 

26 spelers zijn invaller en spelen niet mee. 

Hoeveel korfbalspelers spelen wel? 

 

__________ spelers 

 

 

3.  

Bij een spel gooit Daan de bal 31 meter ver. 

Iris gooit de bal 14 meter minder ver. 

Hoeveel meter ver gooit Iris? 

 

__________ meter 

 

 



 ONDERSTEUNEND LEERTRAJECT  

30 

4.  

85 fietsers rijden een wedstrijd.  

17 fietsers halen de finish niet.  

Hoeveel fietsers halen de finish wel?  

 

__________ fietsers 

 

 

5.  

Carlo heeft 43 stickers. 

Hij geeft 17 stickers aan zijn zus. 

Hoeveel stickers heeft Carlo nu nog?  

 

_____ stickers 
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6.  55 – 37 = __________ 

 

 

 

7. 72 – 53 = __________ 

 

 

 

8. 42 – 15 = __________  
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9. 63 – 36 = __________ 

 

 

 

 

10. 71 – 14 = __________ 
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Opgavetype 3: 70 - 43 = 

 

1.  

Agnes moet 90 kilometer rijden. 

Ze stopt na 61 kilometer. 

Hoeveel kilometer moet ze dan nog rijden? 

 

__________ volwassenen 

 

 

 

 

2.  

Tom en Ard spelen domino. Het dominospel 

heeft in totaal 40 stenen. 

Samen hebben ze al 14 stenen gepakt. De 

rest ligt op de stapel. 

Hoeveel stenen liggen op de stapel? 

 

__________ stenen  

 

 

3.  

Elif heeft 70 euro.  

Ze koopt een vulpen van 16 euro. 

Hoeveel euro houdt ze over? 

 

________ euro 

 



 ONDERSTEUNEND LEERTRAJECT  

34 

4.  

Noud bakt koekjes. 

Hij heeft 80 gram boter nodig. 

Hij heeft al 63 gram. 

Hoeveel gram boter heeft Noud nog nodig? 

 

________ gram 

 

 

 

 

5.  

Er hangen 30 ballonnen in de kamer. 

18 roze en voor de rest zijn het witte. 

Hoeveel witte ballonnen hangen in de 

kamer? 

 

_______ ballonnen 
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6. 30 – 11 = __________ 

 

 

 

7.  70 – 24 = __________  

 

 

 

 

 

8.  80 – 57 = __________ 
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9.  60 – 36 = __________ 

 

 

 

 

 

10.  50 – 22 = __________ 
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Opgavetype 4: 1000  –  340 = 

 

1.  

Erik en Lotte rijden van Frankrijk naar huis. 

Dit is precies 1000 kilometer. Lotte rijdt het 

eerste stuk van 340 kilometer. Erik rijdt de 

rest. 

Hoeveel kilometer rijdt Erik? 

  

_______ kilometer 

 

 

2.  

Een nieuw koffiezetapparaat kost 1000 

zegels.  

Kees heeft al 850 zegels.  

Hoeveel zegels moet hij nog sparen?  

 

________ zegels 

 

 

3.  

Suraj speelt het computerspel  

'De Ster'. 

Bij 1000 punten heeft hij gewonnen.  

Hij heeft al 720 punten. 

Hoeveel punten heeft hij nog nodig om te 

winnen? 

 

__________ punten 
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4.  

Mark doet mee aan een hardloopwedstrijd 

van 1000 meter.  

Na 540 meter staat zijn moeder langs de 

kant.  

Hoeveel meter moet Mark dan nog lopen tot 

de finish? 

 

__________ meter 

 

 

5.  

Sanne en Robin gaan op vakantie.  

De vliegreis en het vakantiehuis kosten 

samen 1000 euro. 

De vliegreis kost 420 euro. 

Hoeveel euro kost het vakantiehuis? 

 

__________ euro  
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6.  1000 – 260 = __________ 

 

 

 

 

 

7.  1000 – 570 = __________ 

 

 

 

8. 1000 – 110 = __________ 
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9. 1000 – 370 = __________ 

 

 

 

 

 

10. 1000 – 620 = __________ 
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Opgavetype 5: 634 – 251 = 

 

1.  

Saskia kiest tussen een laptop en een 

computer. 

De laptop kost 866 euro.  

De computer kost 675 euro. 

Hoeveel euro is de computer goedkoper? 

 

__________ euro  

 

 

 

 

2.  

Gertine heeft een boerderij met 816 bruine 

en witte kippen.  

755 kippen zijn bruin.  

Hoeveel kippen zijn wit?  

 

____ kippen  
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3.  

Waterpolo-club ANS heeft 436 leden.  

274 van de leden zijn jonger dan 18.  

Hoeveel leden zijn 18 jaar of ouder?  

 

________________ leden 

 

 

4.  

Op de parkeerplaats kunnen 234 auto’s. 

Er is nog plek voor 161 auto’s. 

Hoeveel auto’s staan op de parkeerplaats? 

 

____________ auto’s 

 

 

5.  

Sem en Amir spelen een spel. 

Sem heeft 875 punten. 

Amir heeft 183 punten minder. 

Hoeveel punten heeft Amir? 

 

________ punten 
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6.  886 – 592 = __________ 

 

 

 

7.  527 – 245 = __________ 

 

 

 

8. 617 – 534 = __________ 
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9.  736 – 473 = __________  

 

 

 

10.  458 – 185 = __________ 
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Oefenopgaven  

Sleutels en mogelijke antwoorden bij overbruggingsfouten 

Opgavetype 86 – 78 = 

nummer opgave sleutel antwoord bij overbruggingsfout 

1 24 - 17 7 -1 3 13 17  

2 43 - 37 6 3 4 14 16  

3 24 - 16 8 2 4 12 18  

4 34 - 28 6 -2 2 4 14 16 

5 23 - 15 8 2 5 12 18  

6 85 - 76 9 -1 1 4 11 19 

7 25 - 17 8 -2 2 3 12 18 

8 32 - 26 6 2 4 14 16  

9 62 - 57 5 1 3 15   

10 56 - 48 8 -4 2 12 18  

 

Opgavetype 83 – 26 = 

nummer opgave Sleutel antwoord bij overbruggingsfout 

1 83 - 27 56 50 53 54 64 66 

2 92 - 26 66 62 64 74 76  

3 31 - 14 17 13 15 16 23 27 

4 85 - 17 68 58 62 63 72 78 

5 43 - 17 26 20 23 24 34 36 

6 55 - 37 18 8 12 13 22 28 

7 72 - 53 19 11 15 17 21 29 

8 42 - 15 27 23 23 25 33 37 

9 63 - 36 27 21 23 24 33 37 

10 71 - 14 57 53 55 56 63 67 

 

Opgavetype 70 – 43 = 

nummer opgave Sleutel antwoord bij overbruggingsfout 

1 90 - 61 29 21 31 39   

2 40 - 14 26 24 34 36   

3 70 - 16 54 56 64 66   

4 80 - 63 17 13 23 27   

5 30 - 18 12 18 22 28   

6 30 - 11  19 11 21 29   

7 70 - 24 46 44 54 56   

8 80 - 57 23 27 33 37   

9 60 - 36 24 26 34 36   

10 50 - 22 28 22 32 38   
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Opgavetype 1000 – 340 = 

nummer opgave sleutel antwoord bij overbruggingsfout 

1 1000 - 340 660 240 260 340 360 640 

2 1000 - 850 150 250 750 850 1150 1250 

3 1000 - 720 280 220 320 380 620 680 

4 1000 - 540 460 440 540 560 1440 1460 

5 1000 - 420 580 320 380 420 480 520 

6 1000 - 260 740 140 160 240 260 760 

7 1000 - 570 430 470 530 570 1430 1470 

8 1000 - 110 890 10 90 110 190 810 

9 1000 - 370 630 230 270 330 370 670 

10 1000 - 620 380 320 420 480 520 580 

 

Opgavetype 1000 – 340 = vervolg 1 

nummer opgave sleutel antwoord bij overbruggingsfout 

1 1000 - 340 660 740 760 1240 1260 1340 

2 1000 - 850 150 1750 1850    

3 1000 - 720 280 720 780 1220 1280 1320 

4 1000 - 540 460 1540 1560    

5 1000 - 420 580 620 680 1320 1380 1420 

6 1000 - 260 740 840 860 1140 1160 1240 

7 1000 - 570 430 1530 1570    

8 1000 - 110 890 910 990 1010 1090 1110 

9 1000 - 370 630 730 770 1230 1270 1330 

10 1000 - 620 380 620 680 1320 1380 1420 

 

Opgavetype 1000 – 340 = vervolg 2 

nummer opgave sleutel antwoord bij overbruggingsfout 

1 1000 - 340 660 1360 1640 1660 1740 1760 

2 1000 - 850 150      

3 1000 - 720 280 1380 1620 1680 1720 1780 

4 1000 - 540 460      

5 1000 - 420 580 1480 1520 1580 1620 1680 

6 1000 - 260 740 1260 1740 1760 1840 1860 

7 1000 - 570 430      

8 1000 - 110 890 1190 1810 1890 1910 1990 

9 1000 - 370 630 1370 1630 1670 1730 1770 

10 1000 - 620 380 1480 1520 1580 1620 1680 

 

Opgavetype 634 – 251 = 

nummer opgave Sleutel antwoord bij overbruggingsfout 

1 866 - 675 191 71 111 131 211 291 

2 816 - 755 61 41 51 141 161  

3 436 - 274 162 102 132 142 242 262 

4 234 - 161 73 13 33 43 133 173 

5 875 - 183 692 552 612 622 712 792 

6 886 - 592 294 134 214 314 394  

7 527 - 245 282 222 242 262 322 382 

8 617 - 534 83 23 63 73 123 183 

9 736 - 473 263 203 233 243 343 363 

10 458 - 185 273 173 223 233 333 373 

 

 


