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Rekenen

Geld in het SO en SBO

In deze kwaliteitskaart vindt u zes tips bij de
leerlijn geld in het rekenonderwijs voor SO en SBO.
Tip 1: Leer leerlingen eerst betekenis verlenen aan de biljetten en de
munten

Tip 2: Gebruik geld als didactisch hulpmiddel om getalrelaties duidelijk te
maken

Het rekenen met geld komt in de rekenles op twee manieren aan de orde:

Geld leent zich goed om getalrelaties en de waarde van getallen te laten zien.
Bij het leren van de munten en biljetten leren leerlingen bijvoorbeeld dat het
biljet van vijf euro evenveel waard is als vijf losse euromunten. En dat het biljet
van honderd euro evenveel waard is als tien losse biljetten van tien euro. Ook
leren leerlingen het getal 243 splitsen in 200, 40 en 3 oftewel in twee biljetten
van honderd euro, vier biljetten van tien euro en drie losse euromunten. Via het
kolomsgewijs optellen en aftrekken kunnen leerlingen leren hoe ze geldbedragen moeten samenvoegen en het verschil tussen bedragen kunnen
bepalen. Vanuit het handelen met geld leren zij geldbedragen bij elkaar
voegen, bedragen wisselen en rekenen met tekorten.

1. De leerlingen leren rekenen met geld in betekenisvolle situaties
2. Geld als didactisch hulpmiddel.
Zo leren leerlingen met geld inzicht te krijgen in het tientallig stelsel. Geld kan
echter alleen ingezet worden als didactisch hulpmiddel als leerlingen betekenis
kunnen geven aan de verschillende biljetten en munten. Zij kunnen een bedrag
lezen en neerleggen met munten en biljetten. Ook kunnen zij de munten en
biljetten actief benoemen.
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Tip 3: Zet levensechte ervaringen in bij de rekenles

Tip 5: Bekijk de doelen binnen het project Passende perspectieven

• Ga met de leerlingen samen naar de winkel om boodschappen te doen
Naast het gepast leren betalen, leren leerlingen ook bewust de waarden
van geldbedragen (prijzen van producten). Wat kan ik kopen voor tien euro?
Hoeveel kosten de producten samen? Welk product is goedkoper? Zowel
het precies rekenen als schattend rekenen komt hierbij aan de orde.

Het SLO-project ‘Passende perspectieven rekenen’ heeft doelenlijsten
samengesteld voor de verschillende leerroutes. Zie: www.slo.nl/organisatie/
recentepublicaties/paperekenen/. Deze doelen zijn:
•
•
•
•
•
•

Biljetten en munten kunnen benoemen en weten welke waarde ze hebben.
Bedragen kunnen samenstellen met (zo min mogelijk) biljetten en munten.
Het totaal van een aantal biljetten en munten bepalen.
Gepast (handelend) kunnen betalen en terug kunnen betalen.
Geld wisselen.
Enig inzicht hebben in de orde van grootte van veel voorkomende prijzen in
het dagelijks leven.
• Geld in verband brengen met decimale getallen.
• Weten dat er verschillende manieren van betalen zijn: pinpas, creditcard,
contant, internetbankieren, etc.
• Kennismaken met termen als schuld, sparen en lenen.

• Ga met de leerlingen naar een bank. Bespreek met de leerlingen de
waarde van geldbedragen en welke betalingswijzen voorkomen, de
pinpas, creditcard en contant betalen. Open bijvoorbeeld een
spaarrekening van de groep, waarop tijdens het schooljaar de inkomsten
en betalingen aan de orde komen.
• Benut de verschillende vormen van reclame (zoals advertenties, internet
en televisiespotjes) om leerlingen bewust te maken van geldbedragen
en de waarde van geld. Zij kunnen zelf reclame-uitingen maken
waarbij ze geldbedragen met elkaar vergelijken.

NB: op www.rekenboog.slo.nl zijn ook lessen over geld beschreven voor zeer
moeilijk lerende kinderen.

• Maak op school een winkel die past bij een thema dat centraal staat
(Zie ook de map ‘De winkel’ van het project Speciaal Rekenen). Richt
samen met de leerlingen de winkel in. Afhankelijk van hun leeftijd
kunnen verschillende activiteiten plaatsvinden in de winkel:
o De voorraden per tien stuks sorteren, zodat zij leren tellen en het
tientalligstelsel spelenderwijs leren ontdekken. Bijvoorbeeld: er zijn drie
bundels van tien boeken en twee losse boeken in de boekenwinkel.
o Het leren schrijven en uitspreken van geldbedragen.
o Het gepast leren betalen en leren budgetteren.

Tip 6: Omgaan met geld betreft meer dan de inhoud die rekenmethoden
bieden
Belangrijk binnen een leerlijn geld is dat ook het omgaan met geld en dan met
name de sociaal-emotionele kant aan de orde komt. Omgaan met geld wordt
steeds abstracter, via internet wordt betaald en geld halen we uit de ‘muur’ met
behulp van bankpasjes. Via diverse media worden leerlingen voortdurend
bloot gesteld aan verleidingen om geld uit te geven.

• Speel spellen in de groep zoals het zakgeldspel van Jumbo, het
boodschappenspel van Ravensburger en Monopoly.

Het is belangrijk dat leerlingen in de bovenbouw van het SBO of SO leren:

• Maak een klassenpot. Leerlingen leren op een speelse wijze het
klassengeld beheren. Hoeveel zit er in de pot? Hoeveel geven we uit
aan schoolreis, aanschaf materiaal etc.?

•
•
•
•

Wat de emotionele waarde van geld is.
Wat de functie en werking van een bank is.
Hoe ze kunnen rekenen met procenten in een realistische geldcontext.
Wat lenen, rood staan, rente en schuld inhouden.

Tip 4: Zet een (spel)computer of iPad in bij het leren rekenen met geld
De Rabobank heeft samen met KlasseTV de gratis virtuele leerlijn ‘Leren
omgaan met geld’ ontwikkeld. Het lespakket ‘Leren omgaan met geld’ gaat
vooral in op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling met betrekking
tot de omgang met geld, maar het bevat ook verdieping op rekenonderwijs.
Via visuele materialen (filmpjes, praatplaten, woordweb, webquests en
dergelijke) wordt het gesprek op gang gebracht over alles wat te maken heeft
met geld. Op deze manier leren leerlingen de waarde van geld en hoe ze er
verstandig mee om kunnen gaan. De lespakketten zijn voor alle leerjaren.
Zie www.klassetv.nl.
Op www.mediarakkers.nl is een gratis lesprogramma te downloaden over
gratis spelen, winkelen, geld en reclame in virtuele werelden en in sociale
media.

Een (spel)computer en iPad hebben een grote aantrekkingskracht op leerlingen.
Er zijn verschillende bronnen waar leerzame spelletjes te spelen zijn om te
leren rekenen met geld. Bepaal met de leerlingen vooraf wat zij van zo’n spel
willen leren en vraag na een oefensessie wat de leerlingen geleerd hebben
tijdens het werken met de computer of iPad. Op deze wijze kan er gericht
geoefend worden. Op Wikiwijs (arrangeren.wikiwijs.nl) zijn acht spelletjes in
een minileerlijn geld te vinden waarmee leerlingen leren rekenen met geld.
Ook op www.rekenweb.nl zijn verschillende spellen met geld te vinden.
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