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CHECKLIST VOORKENNIS l Kennisbasistraining  
 

 

In deze bijlage vind je een checklist voorkennis. We gaan er van uit dat je de meeste vragen kan 

beantwoorden met een ‘zeker’. Wanneer dit niet het geval is, dan raden we je aan om eerst de 

Wiscattraining te volgen, voorafgaand aan de Kennisbasistraining.  

 

Checklist voorkennis 

Domein 1 Gehele getallen  Ik kan dit al: 

Wat moet je kennen en kunnen als deelnemer? Zeker! Redelijk Nee 

1. Ik ken de volgorde van de basisbewerkingen    

2. Ik kan optellen en aftrekken tot 10.000    

3. Ik ken de tafels van vermenigvuldiging 1 tot en met 12    

4. Ik ken en kan werken met verschillende vormen van rekenen: hoofdrekenen / handig 

rekenen, cijferen, kolomsgewijs rekenen, schattend rekenen en rekenen met de 

rekenmachine.  

   

5. Ik kan machtsverheffen en worteltrekken    

 
 

 
 
  

Domein 2 Verhoudingen Ik kan dit al: 

Wat moet je kennen en kunnen als deelnemer? Zeker! Redelijk Nee 

1. Ik kan rekenen met behulp van een verhoudingstabel.    

2. Ik kan rekenen met behulp van een kruistabel.    

3. Ik ken de drie soorten procentopgaven en kan deze opgaven oplossen: 

- getal en percentage zijn bekend 

- van getal naar percentage 

- van percentage naar getal 

   

4. Ik kan breuken optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen    

5. Ik doorzie de decimale structuur van getallen, zowel voor als achter de komma    

6. Ik kan breuken, percentages en kommagetallen naar elkaar omzetten  

(bijvoorbeeld een breuk schrijven als een kommagetal) 
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Domein 3 Meten Ik kan dit al: 

Wat moet je kennen en kunnen als deelnemer? Zeker! Redelijk Nee 

1. Ik kan lengtematen, oppervlaktematen, inhoudsmaten, litermaten en massa’s 

omrekenen met het metrieke stelsel (bijvoorbeeld liters omrekenen naar cm3) 
   

2. Ik kan rekenen met tijd (bijvoorbeeld uren, minuten en seconden).    

3. Ik kan rekenen met snelheid (bijvoorbeeld km / u)    

Domein 4 Meetkunde Ik kan dit al: 

Wat moet je kennen en kunnen als deelnemer? Zeker! Redelijk Nee 

1. Ik weet het verschil tussen tweedimensionale / vlakke en driedimensionale / 

ruimtelijke figuren. 
   

2. Ik kan de omtrek, oppervlakte en inhoud berekenen van eenvoudige figuren 

(bijvoorbeeld de inhoud van een balk berekenen). 
   

Domein 5 Verbanden Ik kan dit al: 

Wat moet je kennen en kunnen als deelnemer? Zeker! Redelijk Nee 

1. Ik kan informatie uit een grafiek aflezen.    


