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In opdracht van het Steunpunt Taal en Rekenen wordt de digitale rekenmethode
ffRekenen ontwikkeld voor (jong)volwassenen die onder het referentieniveau 1F
presteren. Deel 1 van dit programma is gereed.
Een grote groep jongeren heeft in hun basisschoolperiode het rekenniveau 1F niet
behaald. Ook in het voortgezet onderwijs is het rekenniveau niet gestegen. Voor een
goede participatie in de samenleving is het belangrijk minimaal referentieniveau 2F
te hebben. Het gat tussen het reële rekenniveau en niveau 2F is groot. ffRekenen is
een nieuw programma dat speciaal voor deze groep jongeren is ontwikkeld.
ffRekenen laat met aansprekende voorbeelden en effectieve aanpak de
rekenvaardigheden met sprongen stijgen, ver voorbij 1F. Het programma is
webbased. Het sluit aan op de belevingswereld van (jong-) volwassenen en is ook
geschikt voor tablets.
U krijgt nu de mogelijkheid om het programma te beoordelen. U kunt eenvoudig
inloggen met demo/demo via www.ffrekenen.nl
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Als het programma u bevalt, kunt u daarna met (zoveel mogelijk) leerlingen het
programma in de praktijk testen. U kunt daarvoor via licenties@ffrekenen.nl een
aanvraag doen. Daarbij moet u aangeven om hoeveel leerlingen het ongeveer gaat.
Uw leerlingen krijgen individueel toegang tot het programma en u kunt ze dan op
naam volgen via het volgsysteem.
De resultaten uit het volgsysteem zijn van groot belang voor de ontwikkeling van
deel 2 van het programma. Deel 1 en deel 2 van het programma dekken samen
ruimschoots het referentieniveau 1 F.
In ffRekenen wordt zeer uitgebreid aan de fundamenten van het rekenen gewerkt
volgens de didactiek die jongvolwassenen zullen herkennen van modern
basisonderwijs. Er is dus bewust geen trendbreuk gemaakt met voor de doelgroep
bekende aanpakken. Cursisten kunnen direct zelfstandig aan de slag met ffRekenen.
Verdere ondersteuning is wel wenselijk. Het werkt motiverend wanneer er over het
programma gecommuniceerd wordt met docenten die het goed kennen en de
achtergronden ervan steunen.
ffRekenen werkt met multimedia; teksten zijn gesproken, er wordt gebruik gemaakt
van video en rekenconcepten zijn volledig gevisualiseerd in animaties. Dat haalt de
abstractie weg, hét struikelblok voor zwakke rekenaars. De feedback bij opgaven
heeft een adaptief karakter: op basis van ingevoerde antwoorden kiest het
programma de best passende feedback .
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