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Introductie Numicon 

Livestream hands-on webinar 

Webinar 
Livestream hands-on 
webinars  

 
Tijdens de webinars wordt u meegenomen in 
de multisensorische aanpak van Numicon en 
leert u meer over hoe deze aanpak bijdraagt 
tot rekenwiskundig denken bij kinderen. Het 
zijn interactieve webinars waarin u zelf handelt 
en met elkaar vragen en opmerkingen kunt 
uitwisselen.  
De webinars zijn bedoeld voor 
geïnteresseerden die graag meer willen weten 
over de methode Numicon en het 
gestructureerde materiaal. 
 
 
Kleinschalige webinars van één (à anderhalf 
uur) met max. 8 deelnemers  
Op woensdagmiddag van 13.30-14.30 
Kosten: €50,- 
 
 
 
Inschrijven 
 www.numicon.nl 

Op al onze diensten zijn de Algemene leveringsvoorwaarden en  

de Klachtenregeling SSOE van toepassing. 

 
 
 

 

 

Informatie over 
Numicon 
 
Numicon is een programma dat werkt vanuit 
een multisensorische aanpak. 
Het benadrukt drie belangrijke vaardigheden 
om te komen tot rekenwiskunde: 

 rekenkundig redeneren en 
communiceren 

 onderzoeken van relaties  
 generaliseren 

 
Kinderen leren al jong actief te onderzoeken, 
waarbij probleemoplossend denken centraal 
staat. Ze leren voorspellen. 
 
 
Kortom: 

 een op wetenschappelijk onderzoek 
gebaseerde rekenmethode 

 multisensorische aanpak 
 effectief rekenonderwijs 
 leerlingen voelen zich competent 

 
 
Meer informatie over Numicon vindt u op 
onze website: www.numicon.nl  
 

https://www.externedienstverlening.nl/rekenen-leuk-met-numicon
https://www.externedienstverlening.nl/rekenen-leuk-met-numicon
https://www.autismesteunpunt.nl/sites/default/files/20160104_algemene_leveringsvoorwaarden_ssoe.pdf
https://www.ssoe.nl/klachtenregeling
http://www.numicon.nl/
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Webinar 1 

Introductie 

Numicon 

 

De cursist maakt kennis 

van de 

benaderingswijze en 

het gestructureerd 

materiaal van 

Numicon. 

 
Data: 
27-01-2021 
17-03-2021 
21-04-2021 
02-06-2021 
07-07-2021 
 
 
 
 
 

 

Webinar 2 

Numicon voor 

het jonge kind. 

 

Het webinar neemt je 

mee in  

rekenontwikkeling van 

jonge kinderen en het 

gebruik van de 

handleiding Numicon 

Brede Basis. 

Data: 
13-1-2021 
10-2-2021 
10-3-2021 
14-4-2021 
19-5-2021 
16-6-2021 
 
 

 

 

Webinar 3 

Numicon en 

KIJK! 

 
 
Als gebruiker van 
Numicon Brede Basis 
kunt U de methode 
inzetten als methode of 
als bron. 
U bent in staat om een 
relatie te zien tussen 
de leerdoelen van KIJK! 
en de leerdoelen van 
Numicon Brede Basis.  
Daarmee kunt U 
gerichte interventies 
inzetten bij leerlingen 
in de onderbouw. 
 
Bij deelname aan dit 
webinar behoren  3 
boekjes van Numicon 
en KIJK! Deze worden 
vooraf toegestuurd. 
Kosten €30,- 
 
 
 
Data: 
13-1-2021 
24-3-2021 
28-4-2021 
9-6-2021 
 
 
 

 

 

Webinar 5 

Vermenigvuldig

en delen  

Welke bouwstenen zijn 
nodig om te komen tot 
vermenigvuldigen en 
delen? 
De inhoud van deze 
bijeenkomst is vooral 
praktisch. Het 
gestructureerde 
rekenmateriaal van 
Numicon helpt bij het 
ontwikkelen van begrip 
bij het leren 
vermenigvuldigen en 
delen. 
 
Data: 
27-1-2021 
3-3-2021 
7-4-2021 
9-6-2021 

 

 

 

 

Webinar 4 

Verder met 

Numicon  

 
 
De inhoud van dit 
webinar is vooral 
praktisch en gericht op 
de rekenvaardigheden 
die nodig zijn om te 
komen tot bewerkingen 
tot 100. De rijgstrategie 
staat hierbij centraal. 
 
 
 
 
Data: 
20-1-2021  
24-2-2021 
24-3-2021 
19-5-2021 

 

 

 

 


