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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. 
Het is niet toegestaan deze versie van Muiswerk door te geven of te verkopen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de 
uitgever. 
Het is niet toegestaan de gebruikte teksten, vragen en (niet-bestaande) woorden (flitswoorden) te hergebruiken in eigen of andere 
producten, zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. 
Het is niet toegestaan de gebruikte analysealgoritmes te hergebruiken in eigen of andere producten, zonder uitdrukkelijke 
toestemming van de uitgever. 
Het is niet toegestaan deze applicatie via een applicatieserver beschikbaar te stellen in een intra- of internetomgeving. 
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INLEIDING 
Muiswerkprogramma’s zijn programma’s voor het onderwijs. De programma’s zijn verkrijgbaar 
als web-based versie. Het belangrijkste principe van Muiswerkprogramma’s is dat een 
diagnostische toets de student stuurt naar oefenmateriaal dat aansluit bij de gemaakte fouten. 
De toets kan herhaald worden en eventueel leiden tot opnieuw oefenen. De docent heeft een 
scala aan mogelijkheden om leerlingen te sturen en de voortgang te bewaken.  

DOELGROEP 
Turborekenen 20 is bedoeld voor groep 3 en 4 van het basisonderwijs en vergelijkbaar niveau 
van het speciaal basisonderwijs. Het programma richt zich op de belangrijkste vaardigheden die 
nodig zijn voor het reken-wiskundeonderwijs. Er wordt nauw aangesloten bij de gangbare 
reken-wiskunde methoden.  
Het is ook zeer zeker geschikt voor remedial teaching bij kinderen die nog onvoldoende 
vaardigheid hebben opgebouwd bij het automatiseren tot en met 20. 
Kinderen kunnen zelfstandig de oefenstof verwerken om op motiverende wijze een goede 
beheersing van vaardigheden op te bouwen. Het programma voldoet aan alle kerndoelen voor 
het rekenen en volgt de vaardigheden die kinderen in verschillende jaargroepen op het gebied 
van rekenen-wiskunde moeten leren: denk aan Cito (het loopt synchroon met de Midden- en 
Eindtoets van het Cito), SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) en PPON (Periodieke Peiling 
Onderwijs Niveau). Ook worden de lijnen gevolgd die in TAL zijn uitgezet (Tussendoelen Annex 
Leerlijnen). 
De leerlingen kunnen op verschillende manieren met het programma werken en het is naast elk 
reken-wiskunde methode te gebruiken.  

STRUCTUUR 
Muiswerkprogramma's vormen een oefenomgeving voor computer ondersteund onderwijs. Het 
basisprincipe van Muiswerk is dat een diagnostische toets de leerling stuurt naar oefenmateriaal 
dat aansluit bij de fouten die hij maakte. De toets kan herhaald worden en eventueel leiden tot 
opnieuw oefenen.  
Ook Turborekenen 20 is zo gestructureerd. Er kan dus gedifferentieerd mee gewerkt worden.  
In Turborekenen 20 komt de volgende opbouw van de leerstof aan bod: 
 Optellen tot en met 10 

 Aftrekken tot en met 10 

 Optellen van 10 tot en met 20 (zonder overschrijding van het tiental) 

 Aftrekken van 20 tot en met 10 (zonder overschrijding van het tiental) 

 Aanvullen tiental tot en met 20 

 Leegmaken tiental tot en met 20 

 Gevarieerd oefenen 1 

 Gevarieerd oefenen 2 

 
Er is geen specifieke voorkennis nodig om met het programma te kunnen werken. Enige 
ervaring in het werken met de muis (aanwijzen, klikken, afrollen, slepen) is wel gewenst. Maar 
valt eventueel snel aan te leren. 
Er zijn 14 rubrieken oefenstof, waarbij er steeds na 2 rubrieken een toetsafname mogelijk is. 
Afhankelijk van het resultaat van deze toets wordt er dan wel of niet een eigen oefenprogramma 
voor de leerling aangemaakt. (Wat weet je al?) 
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De 14 rubrieken A t/m N staan garant voor de basisstof die elke leerling zou moeten beheersen.  
De Totaaltoets Z8 bevat oefenstof van alle rubrieken. Deze toets kunt u gebruiken om een eerste 
indruk van het vaardigheidsniveau van een kind te bepalen. Natuurlijk is het ook mogelijk 
hiervoor de tussentoetsen Z1 tot en met Z7 te gebruiken. Deze toetsen geven een gedetailleerder 
beeld van de resultaten van het kind. 
 
Het programma leent zich prima voor het zelfstandig werken, dit komt mede door de opzet en 
inhoud van de uitlegschermen bij elke oefening van de verschillende onderwerpen. In de 
uitlegschermen wordt, indien gewenst, de didactiek zichtbaar. De uitlegschermen worden 
allemaal voorgelezen zodat de leerlingen het nog niet zelf hoeven te lezen. 
Deze uitlegschermen worden zichtbaar door, als er onduidelijkheid is, op de blauwe Help i-knop 
te klikken tijdens het maken van de oefening. Soms zie je eerst de knop met Tip en het rode 
uitroepteken. Pas als je hierop geklikt hebt verschijnt de blauwe Help i-knop om de 
uitlegschermen op te roepen. 
 

 
Oefening B1. Via de “HELP i” knop rechtsonder is het mogelijk de uitleg van deze oefening op te roepen.  
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Het uitlegscherm van deze oefening B1.  

OMVANG 
Turborekenen 20 bestaat uit 8 toetsen en 90 oefeningen basisstof (zie leerstofoverzicht op blz. 
25).  
Er zijn 98 uitlegschermen met plaatjes, schema’s en tekst. Alle uitlegschermen worden ook 
uitgesproken.  
Het totale pakket bestaat uit de volgende onderdelen: 

 90 interactieve oefeningen waarbij de basisstof voor Turborekenen 20 op gevarieerde wijze 

aan de orde komt en geoefend wordt. 

 8 toetsen, waarin de basisvaardigheden van elk onderdeel getoetst kunnen worden. 

 Een overzichtelijke digitale handleiding in pdf-formaat.  

DIAGNOSE STELLEN 
Muiswerk kent toetsen en oefeningen. Oefeningen beperken zich altijd tot een deel van de stof, 
leggen uit, laten voorbeelden zien, laten de leerling oefenen en laten hem weten wat hij goed en 
fout doet. Toetsen laten nooit zien of het antwoord goed of fout was en dekken een breder deel 
van de stof.  
De toetsen van Muiswerk stellen een diagnose. Alle onderdelen van de stof komen gelijkmatig in 
elke toets aan bod; veelgemaakte fouten worden als het ware uitgelokt. De foute en goede 
antwoorden, die gecodeerd zijn, worden opgevangen en gerubriceerd. Zo komt de diagnose tot 
stand. Met behulp van de diagnose wordt een oefenprogramma op maat samengesteld. Dat wil 
zeggen: rubrieken waarin fouten werden gemaakt, worden vertaald in oefeningen die de 
oefenstof uit die rubriek aanreiken en oefenen. De leerling wordt door de oefeningen heen geleid 
die zwakke plekken in zijn kennis opvullen. Na het oefenen kan hij opnieuw een toets doen. 
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Het beginscherm van Turborekenen 20 met de knop waaronder alle toetsen zitten (Wat weet je al?) en de knop waaronder alle 
oefeningen te vinden zijn. De knop met het persoonlijk oefenprogramma ‘Jouw oefeningen’ verschijnt pas na het maken van 
een toets.  

TOETSEN 
De toetsen in een Muiswerkprogramma zijn een afspiegeling van de inhoud. Turborekenen 20 
heeft 8 toetsen. Deze worden zowel voor diagnose als voor evaluatie gebruikt. De toetsen 
bevragen steeds dezelfde lesinhouden maar zien er elke keer anders uit, want er wordt geput uit 
een groot oefenbestand. Maakt een leerling later de toets voor de tweede keer, dan kan het 
(deels) om andere opgaven en om andere vragen gaan, maar wel altijd om dezelfde basisstof. 
 

UITLEGSCHERMEN 
De uitlegschermen van Turborekenen 20 hebben geen vaste opbouw. De lesstof wordt erin 
uitgelegd en er worden vaak voorbeelden gegeven. Alle uitlegschermen worden ook voorgelezen 
zodat de leerlingen niet zelf hoeven te lezen. Door de opzet en inhoud van de uitlegschermen bij 
elke oefening van de verschillende rubrieken, leent het programma zich prima voor het 
zelfstandig werken. In de uitlegschermen wordt al vooraf de didactiek zichtbaar.  
Daarnaast worden deze uitlegschermen ook zichtbaar door, als er onduidelijkheid is, op de 
blauwe Help i-knop te klikken tijdens het maken van de oefening. 

INHOUD 
De inhoud van de oefeningen in de rubrieken van Turborekenen 20 is gebaseerd op de 
methodische opbouw bij het rekenen tot en met 20. 
 
“Leerlingen kennen uit het hoofd: de opteltafels tot 10 en de aftrektafels die daarvan zijn afgeleid.” 
(Doelstelling 2 van Proeve van een nationaal programma voor het reken-wiskundeonderwijs op 
de basisschool). 



Lesstof Turborekenen 20 
 

8 

Het kunnen splitsen van de getallen tot 10 en het optellen en aftrekken tot 10 is een eerste 
basisvoorwaarde voor het verdere rekenen, waarna het optellen en aftrekken tot en met 20 
hierop voortbouwt. 
In groep 3 moeten de kinderen het conceptueel subiteren o.a. toepassen bij de splitsingen. De 
hoeveelheid vijf kan gesplitst worden in 4 en 1, maar ook in 2 en 3 of omgekeerd. Het snel 
overzien van deze gedeelde beelden gaat verder dan het perceptueel subiteren. Het overzien van 
nog grotere splitsingen t/m 9 zal vervolgens een nog veel grotere aanslag op deze vaardigheid 
gaan doen. 
Kinderen die nog moeite hebben met het conceptueel subiteren en kinderen met dyscalculie, 
adviseren we direct in groep 3 te behandelen met het aanleren van hoeveelheidbeelden met 
hulp van het rekenrek.  
In het licht van het rendement van groepsinteracties is het sowieso aan te bevelen met alle 
kinderen hiermee direct te starten in groep 3. Het spreekt vanzelf, dat hierbij een 
multisensorische aanpak moet plaatsvinden, dus: 

- zelf de hoeveelheid in één keer opzetten en aflezen op het rek 
- de handeling verwoorden: hoeveel rode, hoeveel witte kralen; hoe wist je dat? 

 
N.B. De hoeveelheidbeelden t/m 10 kunnen ook al in groep 2 aangeleerd worden, waarbij ook 

hier het verwoorden een belangrijke functie moet hebben. Een aantal scholen heeft hier 
al zeer positieve ervaringen mee opgedaan. 

Bij kinderen met dyscalculie is dit zeker aan te bevelen, aangezien er onvoldoende 
hoeveelheidbeelden gevormd zijn en er bij het oefenen met hoeveelheidbeelden een keuze 
gemaakt moet worden voor efficiëntie en effectiviteit gelet op de veel langere leerweg die deze 
kinderen nodig hebben. 
Met behulp van de hoeveelheidbeelden van het rekenrek kunnen we deze kinderen alsnog een 
gevoel voor grootte van hoeveelheden bijbrengen en een besef van de waarde van de 
verschillende getallen t/m 20: het verschil tussen 3 en 8 moet niet alleen rationeel een duidelijk 
verschillende waarde betekenen, maar het moet tevens een duidelijk verschillend 
hoeveelheidgevoel impliceren.  
Door systematisch de hoeveelheidbeelden t/m 10 en later t/m 20 te trainen met de natuurlijke 
steun van de vijf-structuur op het rekenrek en direct de link naar het desbetreffende getalsymbool 
te leggen door het te laten verwoorden, kan alsnog een hoeveelheidbeleving bijgebracht worden én 
een appèl gedaan worden aan het gevoel van grootte- en verschillen hierbij tussen die 
hoeveelheden. De stap naar het besef van de verschillende waarden van getallen kan dan een 
volgende fase vormen, waarna de vorming van een mentale getallenlijn kan plaatsvinden. 

Hoeveelheidsbeelden vormen tot en met 10 met hulp van het rekenrek: 

 
De oefeningen met het rekenrek en de flitskaarten zijn erop gericht, dat de kinderen de 
hoeveelheden in één oogopslag gaan herkennen en in één beweging op het rekenrek kunnen 
opzetten. Bij het rekenen tot en met tien bevelen we alleen de enkelsporige hoeveelheidsbeelden 
aan, want het gebruik van dubbelen geeft in de praktijk vaak problemen en speelt geen verdere 
rol bij het rekenen tot 100 en verder. Het aanleren moet uiteraard multisensorisch gebeuren. 
Bovendien worden de hoeveelheidsbeelden met behulp van de vijf-structuur enkelsporig sneller 
herkend en kan het kind gemakkelijker loskomen van het tellen. Juist bij de bewerkingen tot tien 
ligt het werken op één staaf voor de hand: de hoeveelheden kunnen dan immers steeds in één 
beweging worden opgezet.  
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Bij de methodiek van het rekenen tot 10 en 20 maken we gebruik van de vijf-structuur van het 
rekenrek, het busmodel en de pijlentaal.  
Bij het rekenrek worden eerst de hoeveelheidbeelden t/m 10 aangeleerd en daarna de 
hoeveelheidbeelden t/m 20. 
De hoeveelheidbeelden t/m 10 komen in onderstaande volgorde aan bod, waarbij er ook 
flitskaarten gebruikt kunnen worden: 
 

    
 
Het zelf doen en het verwoorden is hierbij zeer belangrijk. Te onderscheiden vallen hierbij 5 
fasen die in de verschillende oefeningen zijn uitgewerkt: 
Fase 1: het inoefenen van vaste hoeveelheidbeelden voor de getallen tot en met tien 
Fase 2: kennis nemen van de handelingstermen bij het opzetten op het rekenrek 
Fase 3: het uitrekenen van opgaven door de kralen te schuiven op het rekenrek 
Fase 4: het uitrekenen van opgaven door te kijken naar de kralen op het rekenrek 
Fase 5: het uitrekenen van opgaven via voorgesteld rekenen 
Voor een uitvoerige beschrijving van deze fasen met voorbeelden, verwijzen we naar de notitie 
“Achtergronden Rekenen op maat 1, 2 & 3”.  
 
Bij het rekenen tot 20 komen de hoeveelheidbeelden van 11 tot en met 20 aan de orde en wordt 
het tiental met opgaven overschreden. De hoeveelheidbeelden 11 tot en met 20 komen in 
onderstaande beelden aan de orde en worden in verschillende oefeningen geoefend. Te 
onderscheiden vallen hierbij opnieuw de 5 fasen die in de verschillende oefeningen zijn 
uitgewerkt: 
Fase 1: het inoefenen van vaste hoeveelheidbeelden voor de getallen tot en met tien 
Fase 2: kennis nemen van de handelingstermen bij het opzetten op het rekenrek 
Fase 3: het uitrekenen van opgaven door de kralen te schuiven op het rekenrek 
Fase 4: het uitrekenen van opgaven door te kijken naar de kralen op het rekenrek 
Fase 5: het uitrekenen van opgaven via voorgesteld rekenen 
Voor een uitvoerige beschrijving van deze fasen met voorbeelden, verwijzen we naar de notitie 
“Achtergronden Rekenen op maat 1, 2 & 3”. 
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In Rekenen op maat 3 worden hiervoor nog oefeningen aangeboden om de koppeling van de 
hoeveelheidbeelden aan de bijbehorende getalsymbolen te herhalen. Zie hiervoor oefening A4, 
A7, B2 en B4 en E6. 
 
 

 
Het oefenen van de hoeveelheidbeelden tot en met 20 in E6 van Rekenen op  maat  3: ”Welk getal hoort hier bij?”. 

In eerste instantie wordt in de opbouw de bewerking met het rekenrek aangeboden om te 
oefenen: 
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Het oefenen van het optellen met het rekenrek  tot en met 10 in Turborekenen 20 bij A1: ”Welke som hoort hierbij?”. 

 
Het oefenen van het aftrekken met het rekenrek  tot en met 10 in Turborekenen 20 bij C1:.”Welke som hoort hierbij?”. 
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Bij het gebruik van het bus model als overgang naar de pijlentaal en de formuletaal wordt 
aanvankelijk een viertal stadia van het bus model gebruikt: 
 
Stadium 1: 

Voorbeeld van het eerste stadium van het bus model in oefening A2. 

Stadium 2: 

Voorbeeld van het tweede stadium van het bus model in oefening A3. 
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Stadium 3: 

Voorbeeld van het derde stadium van het bus model in oefening A4. 

Stadium 4: 

Voorbeeld van het vierde stadium van het bus model met de pijlentaal in oefening A5. 

Vanaf rubriek E vervalt het eerste stadium in de opbouw. 
Vanuit elk stadium wordt nu een direct verband gelegd met de formuletaal. 
De verschillende verdere oefeningen zien er als volgt uit: 
 

1. Welke som is goed? 
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Na de bovenstaande oefeningen volgt een eerste oefening met meerkeuze antwoorden: 
 

 
Een voorbeeld van het  oefenen van bewerkingen waarbij het bijbehorende  antwoord gekozen moet worden in oefening A6. 

2. Een puzzelplaatje: 
 

 
Een voorbeeld van het  inprenten van sommen met bijbehorende antwoorden in oefening D1 met een puzzelplaatje. 
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Deze oefeningen dragen eveneens op speelse wijze bij tot het inprenten van de antwoorden die 
bij elke gevraagde som horen. Na de juiste keuze komt de som met het antwoord ernaast in 
beeld en komt er steeds een deeltje vrij van een dierplaatje. 
 

3. Het antwoord zoeken bij elke som: 
Hierbij volgt een aantal opgaven, waarbij het antwoord gekozen moet worden in de zeshoek: 
 

 
Een voorbeeld van het  inprenten van bewerkingen met bijbehorende antwoorden in  oefening B2. 

Deze oefeningen dragen eveneens op speelse wijze bij tot het inprenten van de antwoorden die 
bij elke gevraagde som horen. 
 

4. Som en antwoord zoeken: 
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Een voorbeeld van een stenen oefening, waarbij alleen de goede sommen gekozen moeten worden in oefening H4. 

 
Deze oefeningen dragen op zeer speelse wijze bij aan het inprenten van som en bijbehorend 
antwoord. Het principe is in memory vorm bij elk antwoord van een som de bijbehorende som te 
zoeken en de plaats ervan te onthouden. Dat geldt ook voor het omgekeerde, afhankelijk van wat 
je als eerste aanklikt.  
 

5. Welke sommen zijn goed? 

Een voorbeeld van het  op speelse wijze vormen van automatismen in oefening F3. 

 
6. Een geflitste som: 

Deze oefeningen bevorderen het onthouden van een som met het bijbehorende antwoord. 
De leerling moet eerst op het vierkantje klikken of op ENTER drukken, waarna er gedurende 1 ½ 
seconde een som in beeld komt.  
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Een voorbeeld van een flits oefening, waarbij kort de som in beeld komt in oefening J5. 

Hierna moet de leerling uit 4 mogelijke antwoorden het juiste antwoord kiezen. Daarbij dient de 
som onthouden te zijn en de koppeling met het antwoord gemaakt te worden. 
 

7. Dezelfde antwoorden zoeken: 
Bij deze oefening moet eenzelfde uitkomst van een bewerking gezocht worden als het antwoord 
van de gevraagde som: 
 

 
Een voorbeeld van een oefening, waarbij eenzelfde antwoord met som gekozen moet worden in oefening J6. 
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8. Het antwoord zoeken bij elke som: 

Een voorbeeld van een oefening, waarbij het antwoord van de som gekozen moet worden in oefening F7. 
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9. Het antwoord typen: 
Zeer belangrijk is het oefenen van de optellingen en aftrekkingen door alleen het antwoord in te 
moeten typen (open vragen). De toetsen bestaan met name uit deze oefenvorm. 
In voorgaande gevarieerde oefeningen is veel geoefend, zodat er nu een redelijk resultaat 
verwacht kan worden.  
 

 
Een voorbeeld van het oefenen van de aftreksommen tot en met 20 in oefening L8. 

10.  De tabelvorm bij het inprenten van de antwoorden. 
Eveneens na het oefenen van de bewerkingen in de verschillende oefenvormen, wordt er verder 
geoefend in tabelvorm. In het uitlegscherm van de oefening wordt deze oefenvorm uitgelegd. 
 

 
Een voorbeeld van het oefenen van de optellingen t/m 20 in tabelvorm bij de oefening N5. 

11.  Dubbelgetallen: 
Dubbelgetallen of tweelingsommen kunnen handig ingeprent worden via het wipmodel, waarbij 
de leerlingen het rondje van de wip moeten aanklikken bij het horen van een uitkomstgetal. 
 



Lesstof Turborekenen 20 
 

20 

 
Een voorbeeld van het oefenen van dubbelgetallen bij oefening M1. 

12. Dobbelsteenbeelden met handig optellen: 
 

 
Een voorbeeld van het handig optellen van getallen bij oefening N2. 

Het handig optellen en aftrekken van meerdere getallen komt in verschillende oefeningen aan de 
orde: dubbelgetallen en mooie ronde combinaties van getallen voorkomen het één voor één 
tellen. 
 

13. De pijlentaal met handig optellen en aftrekken: 
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Een voorbeeld van het handig aftrekken van getallen bij oefening N3. 

Ook hier kan een handige combinatie tot een snellere oplossing van de aftrekking leiden: 14 – 4 
= 10: 10 – 5 = 5 en 5 – 2 = 3.   
 

14. Geld rekenen bij sommen tot en met 20: 
 

 
Een voorbeeld van het rekenen met geld bij oefening N7. 

 



Lesstof Turborekenen 20 
 

22 

De  verschillende toetsen: 
 
De toetsen bestaan grotendeels uit het intypen van het antwoord of de keuze van de juiste 
uitkomst bij een gegeven som. 
U kunt de volgende toetsen hierbij afnemen: 
 
Z1: Optellen tot en met 10 (A-B) 
Z2: Aftrekken tot en met 10 (C-D). 
Z3: Optellen tot en met 20 (E-F). 
Z4: Aftrekken tot en met 20 (G-H) 
Z5: Optellen tot en met 20 over het tiental (I-J) 
Z6: Terug over het tiental met aftrekken (K-L) 
Z7: Rekenen tot en met 20 (M-N) 
Z8: Totaaltoets  (A t/m N) 
 
Overzicht van de rubrieken met de oefeningen: 
 
Rubriek A:  
1. Optellen tot en met 10 met het rekenrek 
2. Optellen tot en met 10 met de bus (1) 
3. Optellen tot en met 10 met de bus (2) 
4. Optellen tot en met 10 met de bus (3) 
5. Optellen tot en met 10 met pijlentaal 
6. Optelsommen tot en met 10 
 
Rubriek B: 
1. Puzzelplaatje 
2. Het antwoord zoeken bij elke som 
3. Som en antwoord zoeken bij optellen tot en met 10 
4. Welke optelsommen zijn goed? 
5. Een geflitste som 
6. Dezelfde antwoorden zoeken 
7. Optelsommen tot en met 10 
8. Het antwoord typen bij optelsommen tot en met 10 
 
Rubriek C: 
1. Aftrekken tot en met 10 met het rekenrek 
2. Aftrekken tot en met 10 met de bus (1) 
3. Aftrekken tot en met 10 met de bus (2) 
4. Aftrekken tot en met 10 met de bus (3) 
5. Aftrekken tot en met 10 met pijlentaal 
6. Aftrekken tot en met 10 
 
Rubriek D: 
1. Puzzelplaatje 
2. Het antwoord zoeken bij elke som 
3. Som en antwoord zoeken bij aftrekken tot en met 10 
4. Welke aftreksommen zijn goed? 
5. Een geflitste som 
6. Dezelfde antwoorden zoeken 
7. Aftreksommen tot en met 10 
8. Het antwoord typen bij aftreksommen tot en met 10 
 
Rubriek E:  
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1. Optellen tot en met 20 met het rekenrek 
2. Optellen tot en met 20 met de bus  
3. Optellen tot en met 20 met pijlentaal 
4. Optelsommen tot en met 20 
 
Rubriek F: 
1. Puzzelplaatje 
2. Het antwoord zoeken bij elke som 
3. Som en antwoord zoeken bij optellen tot en met 20 
4. Welke optelsommen zijn goed? 
5. Een geflitste som 
6. Dezelfde antwoorden zoeken 
7. Optelsommen tot en met 20 
8. Het antwoord typen bij optelsommen tot en met 20 
 
Rubriek G: 
1. Aftrekken tot en met 20 met het rekenrek 
2. Aftrekken tot en met 20 met de bus  
5. Aftrekken tot en met 20 met pijlentaal 
6. Aftrekken tot en met 20 
 
Rubriek H: 
1. Puzzelplaatje 
2. Het antwoord zoeken bij elke som 
3. Som en antwoord zoeken bij aftrekken tot en met 20 
4. Welke aftreksommen zijn goed? 
5. Een geflitste som 
6. Dezelfde antwoorden zoeken 
7. Aftreksommen tot en met 20 
8. Het antwoord typen bij aftreksommen tot en met 20 
 
Rubriek I: 
1. Over het tiental heen met het rekenrek 
2. Over het tiental heen met de bus 
3. Over het tiental heen met de pijlentaal 
4. Over het tiental heen 
 
Rubriek J: 
1. Puzzelplaatje 
2. Het antwoord zoeken bij elke som 
3. Som en antwoord zoeken bij optellen tot en met 20 
4. Welke optelsommen zijn goed? 
5. Een geflitste som 
6. Dezelfde antwoorden zoeken 
7. Over het tiental heen 
8. Het antwoord typen bij optelsommen over het tiental 
Rubriek K: 
1. Terug over het tiental heen met het rekenrek 
2. Terug over het tiental heen met de bus 
3. Terug over het tiental heen met de pijlentaal 
4. Terug over het tiental heen 
 
Rubriek L: 
1. Puzzelplaatje 
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2. Het antwoord zoeken bij elke som 
3. Som en antwoord zoeken bij aftrekken tot en met 20 
4. Welke aftreksommen zijn goed? 
5. Een geflitste som 
6. Dezelfde antwoorden zoeken 
7. Terug over het tiental 
8. Het antwoord typen bij aftreksommen die over het tiental gaan 
 
Rubriek M: 
1. Dubbelgetallen 
2. Andere maniertjes bij het optellen 
3. Reken de som uit 
4. Het juiste antwoord 
5. Som en antwoord zoeken 
6. Welke sommen zijn goed? 
 
Rubriek N: 
1. Som en antwoord zoeken 
2. Hoeveel stippen zijn dit samen? 
3. Hoeveel mensen in de bus? 
4. Het antwoord typen bij sommen tot en met 20 
5. Opteltabel 
6. Reken de som uit (2) 
7. Betalen bij de kassa 
8.  Reken de som uit (3) 
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OVERZICHT OEFENINGEN EN TOETSEN TURBOREKENEN 20 
Links in het overzicht staan de onderwerpen. In de tweede kolom de namen van de oefeningen, 
gevolgd door het type oefening, het aantal uitlegschermen en het aantal opgaven per keer. 
 
 

Rubriek Oefening Type Uitleg Opgaven 

Z Toets 1 Optellen tot en met 10 (A-B) (*) Meerkeuze 1 16 

  2 Aftrekken tot en met 10 (C-D) (*) Meerkeuze 1 16 

  3 Optellen tot en met 20 (E-F) (*) Meerkeuze 1 18 

  4 Aftrekken tot en met 20 (G-H) (*) Meerkeuze 1 18 

  5 Optellen tot en met 20 over het tiental (I-J) (*) Meerkeuze 1 18 

  6 Terug over het tiental met aftrekken (K-L) (*) Meerkeuze 1 18 

  7 Rekenen tot en met 20 (M-N) (*) Meerkeuze 1 16 

  8 Totaaltoets  (A tot en met N) (*) Meerkeuze 1 21 

A Optellen tot en met 10 1 Optellen tot en met 10 met het rekenrek (*) Meerkeuze 1 15 

  2 Optellen tot en met 10 met de bus (1) (*) Meerkeuze 1 15 

  3 Optellen tot en met 10 met de bus (2) (*) Meerkeuze 1 15 

  4 Optellen tot en met 10 met de bus (3) (*) Meerkeuze 1 15 

  5 Optellen tot en met 10 met pijlentaal (*) Meerkeuze 1 15 

  6 Optelsommen tot en met 10 (*) Meerkeuze 1 15 

B Verder optellen tot en met 10 1 Puzzelplaatje Koppelpuzzel 1 12 

  2 Het antwoord  zoeken bij elke som (*) Plaatje klikken 1 10 

  3 Som en antwoord zoeken bij optellen t/m 10 (*) Memory 1 10 

  4 Welke optelsommen zijn goed? Stenen 1 10 

  5 Een geflitste som  Meerkeuze Flits 1 10 

  6 Dezelfde antwoorden zoeken Koppels 1 10 

  7 Optelsommen tot en met 10 (2) (*) Meerkeuze 1 15 

  8 Het antwoord typen bij optelsommen t/m 10 Open vraag 1 15 

C Aftrekken tot en met 10 1 Aftrekken tot en met 10 met het rekenrek (*) Meerkeuze 1 15 

  2 Aftrekken tot en met 10 met de bus(1) (*) Meerkeuze 1 15 

  3 Aftrekken tot en met 10 met de bus(2) (*) Meerkeuze 1 15 

  4 Aftrekken tot en met 10 met de bus(3) (*) Meerkeuze 1 15 

  5 Aftrekken tot en met 10 met pijlentaal (*) Meerkeuze 1 15 

  6 Aftreksommen tot en met 10 (*) Meerkeuze 1 15 

D Verder aftrekken tot en met 10 1 Puzzelplaatje Koppelpuzzel 1 12 

  2 Het antwoord  zoeken bij elke som (*) Plaatje klikken 1 10 

  3 Som en antwoord zoeken bij aftrekken t/m 10 (*) Memory 1 10 

  4 Welke aftreksommen zijn goed? Stenen 1 10 

  5 Een geflitste som  Meerkeuze Flits 1 10 

  6 Dezelfde antwoorden zoeken Koppels 1 10 

  7 Aftreksommen tot en met 10 (2) (*) Meerkeuze 1 15 

  8 Het antwoord typen bij aftreksommen t/m 10 Open vraag 1 15 

E Optellen tot en met 20 1 Optellen tot en met 20 met het rekenrek (*) Meerkeuze 1 15 

  2 Optellen tot en met 20 met de bus (*) Meerkeuze 1 15 

  3 Optellen tot en met 20 met pijlentaal (*) Meerkeuze 1 15 

  4 Optelsommen tot en met 20 (*) Meerkeuze 1 15 

F Verder optellen tot en met 20 1 Puzzelplaatje Koppelpuzzel 1 12 

  2 Het antwoord  zoeken bij elke som (*) Plaatje klikken 1 10 

  3 Som en antwoord zoeken bij optellen t/m 20 (*) Memory 1 10 

  4 Welke optelsommen zijn goed? Stenen 1 10 

  5 Een geflitste som  Meerkeuze Flits 1 10 

  6 Dezelfde antwoorden zoeken Koppels 1 10 

  7 Optelsommen tot en met 20 (2) (*) Meerkeuze 1 15 

  8 Het antwoord typen bij optellen tot en met 20 Open vraag 1 15 

G Aftrekken tot en met 20 1 Aftrekken tot en met 20 met het rekenrek (*) Meerkeuze 1 15 

  2 Aftrekken tot en met 20 met het de bus (*) Meerkeuze 1 15 
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  3 Aftrekken tot en met 20 met pijlentaal (*) Meerkeuze 1 15 

  4 Aftreksommen tot en met 20 (*) Meerkeuze 1 15 

H Verder aftrekken tot en met 20 1 Puzzelplaatje Koppelpuzzel 1 12 

  2 Het antwoord  zoeken bij elke som (*) Plaatje klikken 1 10 

  3 Som en antwoord zoeken bij aftrekken t/m 20 (*) Memory 1 10 

  4 Welke aftreksommen zijn goed? Stenen 1 10 

  5 Een geflitste som  Meerkeuze Flits 1 10 

  6 Dezelfde antwoorden zoeken Koppels 1 10 

  7 Aftreksommen tot en met 20 (2) (*) Meerkeuze 1 15 

  8 Het antwoord typen bij aftrekken t/m 20 Open vraag 1 15 

I Aanvullen tiental tot en met 20 1 Over het tiental heen met het rekenrek (*) Meerkeuze 1 19 

  2 Over het tiental heen met de bus (*) Meerkeuze 1 20 

  3 Over het tiental heen met pijlentaal (*) Meerkeuze 1 20 

  4 Over het tiental heen (*) Meerkeuze 1 15 

J Verder aanvullen tiental t/m 20  1 Puzzelplaatje Koppelpuzzel 1 12 

 
2 Het antwoord  zoeken bij elke som (*) Plaatje klikken 1 10 

  3 Som en antwoord zoeken bij optellen t/m 20 (*) Memory 1 10 

  4 Welke optelsommen zijn goed? Stenen 1 10 

  5 Een geflitste som  Meerkeuze Flits 1 20 

  6 Dezelfde antwoorden zoeken Koppels 1 10 

  7 Over het tiental heen (2) (*) Meerkeuze 1 15 

  8 Antwoord typen bij optelsommen over het tiental Open vraag 1 15 

K Leegmaken tiental t/m 20 1 Terug over het tiental met het rekenrek (*) Meerkeuze 1 15 

  2 Terug over het tiental met de bus (*) Meerkeuze 1 15 

  3 Terug over het tiental met pijlentaal (*) Meerkeuze 1 15 

  4 Terug over het tiental (*) Meerkeuze 1 15 

L Verder leegmaken tiental t/m 20 1 Puzzelplaatje Koppelpuzzel 1 12 

  2 Het antwoord  zoeken bij elke som (*) Plaatje klikken 1 10 

  3 Som en antwoord zoeken bij aftrekken t/m 20 (*) Memory 1 10 

  4 Welke aftreksommen zijn goed? Stenen 1 10 

  5 Een geflitste som  Meerkeuze Flits 1 15 

  6 Dezelfde antwoorden zoeken Koppels 1 10 

  7 Terug over het tiental (2) (*) Meerkeuze 1 15 

  
8 Antwoord typen bij aftreksommen die over de tien 
gaan Open vraag 1 15 

M Gevarieerd oefenen 1 1 Dubbelgetallen (*) Plaatje klikken 1 10 

  2 Andere maniertjes bij het optellen Meerkeuze 1 12 

  3 Reken de som uit Meerkeuze 1 12 

  4 Het juiste antwoord Koppelpuzzel 1 12 

  5 Som en antwoord zoeken (*) Memory 1 10 

  6 Welke sommen zijn goed? Stenen 1 10 

N Gevarieerd oefenen 2 1 Som en antwoord zoeken (*) Memory 1 10 

  2 Hoeveel stippen zijn dit samen? (*) Meerkeuze Grafisch 1 12 

  3 Hoeveel mensen in de bus? (*) Meerkeuze Grafisch 1 15 

  4 Het antwoord typen bij sommen tot en met 20 Open vraag 1 15 

  5 Opteltabel Plaatje klikken 1 12 

  6 Reken de som uit (2) Meerkeuze 1 15 

  7 Betalen bij de kassa (*) Meerkeuze Grafisch 1 12 

  8 Reken de som uit (3) Meerkeuze 1 15 
 


