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1 Opleiding 

1.1 Relatie opleiding – referentiekader 
De opleiding “Wiskunde – Maatschappelijk participeren” situeert zich in het leergebied 
WISKUNDE van de basiseducatie.  
 
De hoofddoelstelling van de opleiding “Wiskunde - Maatschappelijk participeren” is werken aan de 
numerieke gecijferdheid van de cursisten: het vermogen om allerhande numerieke - inbegrepen 
ruimtelijke en statistische - informatie te verwerken, te interpreteren en te communiceren zodat het 
mogelijk wordt effectief te participeren aan gemeenschapsactiviteiten die de cursist belangrijk vindt 
(o.a. de beroepssituatie). De contexten zijn ondersteunend voor de eigenlijke numerieke leerdoelen. 
De klemtonen zijn alsnog gericht op concrete finaliteiten en nog niet sterk generaliserend.  
 
De cursisten werken aan: 
� gebruiken en toepassen van numerieke informatie 
� bewerken van numerieke informatie 
� resultaten interpreteren en numerieke informatie communiceren 
 
De eindtermen en de basiscompetenties van deze opleiding zijn geselecteerd uit het referentiekader 
(matrix) voor wiskunde in de basiseducatie. Het referentiekader is te vinden op de website van de 
Entiteit Curriculum van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: www.ond.vlaanderen.be/dvo  
onder het kopje eindtermen volwassenenonderwijs/opleidingsprofielen/basiseducatie. 
 
De eindtermen zijn de formulering van de leeruitkomsten van de opleiding. De basiscompetenties 
verhouden zich tot de eindtermen als procesdoelen, die de verschillende stappen aangeven op weg 
naar de leeruitkomst.  
 
Op de website van de Entiteit Curriculum is ook de concordantie te vinden tussen de eindtermen van 
de opleiding “Wiskunde – Maatschappelijk participeren” en de eindtermen wiskunde van het lager 
onderwijs en van de eerstegraad secundair onderwijs. Deze samenhang is geen één op één relatie, 
omwille van de eigenheid van de cursistenpopulatie en de specificiteit van de opleiding “Wiskunde - 
Maatschappelijk participeren”. Sommige eindtermen werden aangepast of geschrapt. 
 
Naast de eindtermen en de basiscompetenties bevat de opleiding “Wiskunde – Maatschappelijk 
participeren” ook sleutelcompetenties. Deze vergroten de handelingsbekwaamheid van de cursist en 
zijn gericht op algemene persoonsvorming. Ze zijn multifunctioneel en transfereerbaar. 
Eindtermen en basiscompetenties zijn te bereiken doelstellingen, sleutelcompetenties zijn na te 
streven. 

1.2 Inhoud 
• Kwantiteit: getallen en bewerkingen 

� Tellen met natuurlijke getallen, de getallenopbouw begrijpen en de getallentaal ontwikkelen 
� Breuken, procenten, verhoudingen en decimale getallen gebruiken en hun equivalenties 

toepassen 
� Optellen en aftrekken 
� Vermenigvuldigen en delen 
� De betekenis van bewerkingen begrijpen en hoe ze met elkaar in relatie staan 

• Grootheden: meten 
� De relatie leggen tussen grootheden en hun maateenheden 
� Metend rekenen 
� De maat van grootheden schatten en exact meten, en de resultaten noteren 
� Omgaan met schaal en schaalaanduidingen 

• Ruimte en vorm: meetkunde 
� Karakteristieken en eigenschappen van 2- & 3-dimensionale meetkundige vormen analyseren 
� Meetkundige begrippen ontwikkelen en hanteren 
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� Locaties specifiëren door gebruik te maken van coördinaten en andere meetkundige 
voorstellingssystemen 

• Onzekerheid: data analyse en statistiek 
� Numerieke gegevens verzamelen, ordenen en interpreteren 
� Tabellen en grafieken hanteren 

• Algebra: verandering, relaties 
� Verbanden beschrijven en formules manipuleren 
� Recht evenredige verbanden voorstellen 

1.3 Certificering 
De opleiding Wiskunde – Maatschappelijk participeren leidt tot het certificaat WISKUNDE – 
MAATSCHAPPELIJK PARTICIPEREN. 

1.4 Niveau 
De opleiding Wiskunde – Maatschappelijk participeren situeert zich op het niveau basisonderwijs. 

1.5 Duur 
De opleiding Wiskunde – Maatschappelijk participeren duurt 450 lestijden.  

1.6 Relatie AV-PV-TV 
Niet van toepassing 

1.7 Plaats van de opleiding in het studiegebied/de basiseducatie (Raamwerk) 
Nr. Opleidingen Code Lestij-

den 
Niveau Refe-

rentie-
kader 

Regle-
mente-
ring 

1 Informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) 

AO BE 001 120    

2 Nederlands (NT1) AO BE 002 600 SO 1   
3 Nederlands voor anderstaligen 

(NT2) 
AO BE 003 420/480 R 1   

4 Alfabetisering in het Nederlands 
voor anderstaligen (NT2 Alfa) 

AO BE 004 960 R 1   

6 Maatschappij-oriëntatie: 
maatschappelijk functioneren 

AO BE 006 200 BaO   

7 Maatschappij-oriëntatie: 
maatschappelijk participeren 

AO BE 007 240 SO 1   

8 Maatschappij-oriëntatie: opstap 
TKO 

AO BE 008 120 SO 1   

9 Maatschappij-oriëntatie: 
functioneren op het werk 1 

AO BE 009 80 BaO   

10 Maatschappij-oriëntatie: 
functioneren op het werk 2 

AO BE 010 80 SO 1   

11 Frans: opstap talen AO BE 011 80 R 1   
12 Frans: opstap TKO AO BE 012 120 SO 1   
13 Engels: opstap talen AO BE 013 80 R 1   
14 Engels: opstap TKO AO BE 014 120 SO 1   
15 Latijns schrift R 1 - BE AO BE 015 180 R 1   
16 Voortraject  

Ervaringsdeskundige in de 
armoede en sociale uitsluiting 

AO BE 016 420 SO1   
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17 Wiskunde – Maatschappelijk 
functioneren 

AO BE 017 360 BaO Matrix 
Wiskunde 
BE 

 

18 Wiskunde – Maatschappelijk 
participeren 

AO BE 018 450 BaO Matrix 
Wiskunde 
BE 

 

19 
Wiskunde - Doorstroom 

AO BE 019 630 SO 1 Matrix 
Wiskunde 
BE 

 

 
 

1.8 Modules 
 
Naam Code  Lestijden Vak 

 
Wiskunde functioneren 01 M BE 077 90  niet van 

toepassing 
Wiskunde functioneren 02 M BE 078 90  niet van 

toepassing 
Wiskunde functioneren 03 M BE 079 90  niet van 

toepassing 
Wiskunde functioneren 04 M BE 080 90  niet van 

toepassing 
Wiskunde participeren M BE 081 90  niet van 

toepassing 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.9 Leertraject 
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1.10 Sleutelcompetenties 
 
Sleutelcompetentie Code 
Kunnen communiceren SC01 
Kunnen omgaan met numerieke gegevens SC02 
Kunnen omgaan met informatietechnologie SC03 
Kunnen samenwerken SC04 
Kunnen keuzes uitvoeren SC05 
Kunnen omgaan met problemen SC06 
Kunnen eigen leren en presteren verbeteren SC07 
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2 Eindtermen en basiscompetenties van de opleiding 

2.1 Tellen met natuurlijke getallen, de getallenopbouw begrijpen en de 
getallentaal ontwikkelen 

 
Code Eindtermen 
 De cursist kan 
BE 17 ET 001 natuurlijke getallen classificeren op basis van hun eigenschappen, zoals 

even versus oneven 
BE 17 ET 002 enkele aanduidingen met negatieve getallen uit het dagelijkse leven 

herkennen en verwoorden 
BE 17 ET 003 natuurlijke getallen van nul tot en met één miljoen (0 � x � 1 000 000) 

lezen, noteren en de waarde aangeven van elk cijfer 
BE 17 ET 004 decimale getallen tot twee cijfers na de komma lezen en noteren. 
BE 17 ET 005 bij hoeveelheden van nul tot en met één miljoen (0 � x � 1 000 000) een 

gepaste tel- en schatstrategie kiezen en hanteren om rangordes en 
hoeveelheden te bepalen, te vergelijken en te ordenen 

BE 18 ET 029 natuurlijke getallen groter dan één miljoen (x > 1 000 000) en decimale 
getallen tot 4 cijfers na de komma lezen en noteren en daarbij de waarde 
aangeven van elk cijfer 

BE 18 ET 030 bij hoeveelheden groter dan één miljoen (x > 1 000 000) een gepaste tel- 
en schatstrategie kiezen en toepassen om rangordes en hoeveelheden te 
bepalen, te vergelijken en te ordenen 

 Basiscompetenties 
 De cursist kan 
BE 17 BC 001 hoeveelheden van concrete verzamelingen vergelijken en verwoorden: 

evenveel/niet evenveel, veel/weinig, te veel/te weinig, dingen over/dingen 
te kort, meer/minder, meest/minst 

BE 17 BC 002 getallen gebruiken om hoeveelheden te benoemen en (omgekeerd) te 
herkennen 

BE 17 BC 003 veel voorkomende functies van natuurlijke getallen in het dagelijkse leven 
herkennen en verwoorden 

BE 17 BC 004 de verschillende functies van natuurlijke getallen in het dagelijkse leven 
herkennen en verwoorden 

BE 17 BC 005 rangorde en positie aanduiden en verwoorden (ordinaal tellen) als begin en 
richting zijn afgesproken en de relatie met hoofdtelwoorden aangeven 

BE 17 BC 006 natuurlijke getallen van nul tot en met honderd (0 � x � 100) lezen, noteren 
en de waarde aangeven van elk cijfer 

BE 17 BC 007 natuurlijke getallen van nul tot en met duizend (0 � x � 1 000 ) lezen, 
noteren en de waarde aangeven van elk cijfer 

BE 17 BC 008 natuurlijke getallen van nul tot en met tienduizend (0  � x � 10 000) lezen, 
noteren en de waarde aangeven van elk cijfer 

BE 17 BC 009 bij hoeveelheden van nul tot en met honderd (0 � x � 100) een gepaste tel- 
en schatstrategie kiezen en hanteren om rangordes en hoeveelheden te 
bepalen, te vergelijken en te ordenen 

BE 17 BC 010 bij hoeveelheden van nul tot en met duizend (0 � x � 1 000 ) een gepaste 
tel- en schatstrategie kiezen en hanteren om rangordes en hoeveelheden 
te bepalen, te vergelijken en te ordenen 

BE 17 BC 011 bij hoeveelheden van nul tot en met tienduizend (0 � x � 10 000) een 
gepaste tel- en schatstrategie kiezen en hanteren om rangordes en 
hoeveelheden te bepalen, te vergelijken en te ordenen 
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2.2 Breuken, procenten, verhoudingen en decimale getallen gebruiken en hun 
equivalenties toepassen 

Code Eindtermen 
 De cursist kan 
BE 17 ET 006 eenvoudige breuken manipuleren, vergelijken en ordenen  
BE 17 ET 007 de relatie leggen tussen eenvoudige breuken, de overeenkomstige 

percentages en decimale getallen (o.a. promille) 
BE 17 ET 008 ‘hele’ percentages van 1 tot en met 100 berekenen van natuurlijke getallen  
BE 17 ET 009 verbanden leggen tussen eenvoudige verhoudingen, breuken en 

percentages 
BE 18 ET 031 eenvoudige breuken gelijknamig maken, optellen en aftrekken 
BE 18 ET 032 eenvoudige breuken als operator hanteren en daarbij de relatie leggen met 

de overeenkomstige bewerkingen met decimale getallen en 
procentberekeningen 

BE 18 ET 033 vlot percentages berekenen, ook kleiner dan 1 en groter dan 100, en 
daarbij een verantwoorde keuze maken tussen hoofdrekenstrategieën, een 
cijferalgoritme of een rekenmachine en de gekozen methode correct 
uitvoeren 

BE 18 ET 034 in deel-/ geheelsituaties een verhouding omzetten in procenten 
 Basiscompetenties 
 De cursist kan 
BE 17 BC 012 de breuken ½ en ¼ als deel van een geheel benoemen, lezen en noteren 

en de relatie leggen met de begrippen ‘een half’ en ‘een kwart’  
BE 17 BC 013 de relatie leggen tussen de breuken ½ en ¼ , de begrippen ‘een half’ en 

‘een kwart’ en de percentages 50% en 25% en de overeenkomstige 
kommagetallen 0,5 ; 0,50 en 0,25 

BE 17 BC 014 eenvoudige breuken als deel van een geheel benoemen, lezen en noteren  
BE 17 BC 015 eenvoudige verhoudingen met evenredigheidsfactor 2, 5 en 10 ontdekken 

en verhoudingsgewijs vergroten en verkleinen 
BE 17 BC 016 eenvoudige verhoudingen vaststellen en vergelijken 
BE 17 BC 017 eenvoudige verhoudingen op gelijkwaardigheid beoordelen en het  

ontbrekende verhoudingsgetal berekenen  
 

2.3 Optellen en aftrekken 
 
Code Eindtermen 
 De cursist kan 
BE 17 ET 010 natuurlijke getallen van nul tot en met één miljoen (0 � x � 1 000 000) en 

decimale getallen tot twee cijfers na de komma optellen en aftrekken met 
behulp van een hoofdrekenstrategie, een cijferalgoritme en/of een 
rekenmachine  

BE 18 ET 035 
 

natuurlijke getallen en decimale getallen tot 2 cijfers na de komma correct 
optellen en aftrekken en daarbij een verantwoorde keuze maken tussen 
hoofdrekenstrategieën, een cijferalgoritme of een rekenmachine 

 Basiscompetenties 
 De cursist kan 
BE 17 BC 018 in concrete situaties rekenhandelingen uitvoeren met betrekking tot aantal 

en hoeveelheid (evenveel maken, bijdoen, wegdoen, samentellen, 
vermeerderen, verminderen) en deze handelingen verwoorden met de 
gepaste begrippen en symbolen 

BE 17 BC 019 optellen en aftrekken: 
-  geautomatiseerd tot en met 20 
-  met afgeronde getallen tot en met 100 (veelvouden van 10) 
-  daarbij gepast afronden in functie van de context  
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BE 17 BC 020 optellen en aftrekken: 
- door toepassing van hoofdrekenstrategieën tot en met 100 
- met afgeronde getallen tot en met 1 000 (veelvouden van 10 en 100) 
- daarbij gepast afronden in functie van de context  

BE 17 BC 021 natuurlijke getallen tussen nul en tienduizend optellen en aftrekken en 
daarbij een verantwoorde keuze maken tussen hoofdrekenstrategieën, een 
cijferalgoritme of rekenmachine 

 

2.4 Vermenigvuldigen en delen 
Code Eindtermen 
 De cursist kan 
BE 17 ET 011 met  natuurlijke getallen van nul tot en met één miljoen (0 � x � 1 000 000) 

correct vermenigvuldigen en daarbij een verantwoorde keuze maken 
tussen hoofdrekenstrategieën, een cijferalgoritme of rekenmachine   

BE 17 ET 012 met eenvoudige decimale getallen in praktische contexten correct 
vermenigvuldigen en daarbij een verantwoorde keuze maken tussen 
hoofdrekenstrategieën, een cijferalgoritme of rekenmachine 

BE 17 ET 013 met natuurlijke getallen van nul tot en met één miljoen (0 � x � 1 000 000) 
correct delen en daarbij een verantwoorde keuze maken tussen 
hoofdrekenstrategieën, een cijferalgoritme of rekenmachine 

 Basiscompetenties 
 De cursist kan 
BE 17 BC 022 in concrete voorbeelden vermenigvuldigings- en delingssituaties  

(verdubbelen, verdelen, …) uitvoeren en verwoorden met de gepaste 
begrippen en symbolen 

BE 17 BC 023 geautomatiseerd vermenigvuldigen met 2, 5, 10 als het vermenigvuldigtal 
�10 

BE 17 BC 024 vermenigvuldigen: 
 - m.b.v. steunpunten en rekenstrategieën voor getallen met een product 
kleiner dan 100 
- met 10 voor producten tussen 100 en 1 000  
- de daarbij horende deelsommen uitvoeren 

BE 17 BC 025 de maal- en deeltafels tot en met 10 geautomatiseerd toepassen  
BE 17 BC 026 in getallen patronen ontdekken en daaruit kenmerken van deelbaarheid (2, 

4, 5,10) afleiden en toepassen 
BE 17 BC 027 met natuurlijke getallen van honderd tot en met tienduizend (100 � x � 10 

000) eenvoudige vermenigvuldigingen en delingen correct uitvoeren en 
daarbij een verantwoorde keuze maken tussen rekenstrategieën 

 

2.5 De betekenis van bewerkingen begrijpen en hoe ze met elkaar in relatie 
staan 

Code Eindtermen 
 De cursist kan 
BE 17 ET 014 eigenschappen van bewerkingen en relaties tussen bewerkingen 

toepassen door handig te rekenen 
 Basiscompetenties 
 De cursist kan 
BE 17 BC 028 bewerkingen op verschillende manieren verwoorden  
BE 17 BC 029 verbanden verwoorden tussen optellen en aftrekken, en tussen 

vermenigvuldigen en delen 
BE 17 BC 030 commutativiteit en associativiteit bij optellen en vermenigvuldigen in 

concrete situaties praktisch toepassen 
BE 17 BC 031 eigenschappen praktisch toepassen bij eenvoudige combinaties van 
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vermenigvuldiging en optelling (distributiviteit) 
 

2.6 De relaties leggen tussen grootheden en hun maateenheden 
Code Eindtermen 
 De cursist kan 
BE 17 ET 015 voor de gebruikelijke grootheden de relatie leggen tussen de relevante 

maateenheden (onderverdelingen) binnen de grootheid 
BE 18 ET 036 de relatie leggen tussen bepaalde grootheden, zoals aantal/oppervlakte, 

inhoud/oppervlakte 
 Basiscompetenties 
 De cursist kan 
BE 17 BC 032 veel voorkomende maten in verband brengen met betekenisvolle situaties  
BE 17 BC 033 de relatie leggen tussen grootheden, zoals afstand, tijd en snelheid; 

gewicht en volume 
 

2.7 Metend rekenen 
Code Eindtermen 
 De cursist kan 
BE 17 ET 016 met de gebruikelijke maateenheden betekenisvolle herleidingen uitvoeren: 

lengte, gewicht/ massa, inhoud (liter), temperatuur, prijs, tijd 
BE 17 ET 017 maateenheden en de bijhorende notatiewijzen en conventies hanteren voor 

de grootheid oppervlakte 
BE 17 ET 018 de omtrek en de oppervlakte berekenen van vierkanten en rechthoeken  
BE 18 ET 037 volgende grootheden en maateenheden en de bijhorende notatiewijzen en 

conventies hanteren: oppervlakte: m², km², are, ha; hoekgrootte: °  en de 
termen ‘scherp’, ‘stomp’, ‘recht' 

BE 18 ET 038 de omtrek en de oppervlakte berekenen van driehoeken 
 Basiscompetenties 
 De cursist kan 
BE 17 BC 034 symbolen, conventies en bijhorende notatiewijzen hanteren bij de 

belangrijkste dagelijkse grootheden en hun hoofdmaateenheden: lengte, 
gewicht/ massa, inhoud (liter), temperatuur, prijs, tijd 

 

2.8 De maat van grootheden schatten en exact meten, en de resultaten 
noteren 

Code Eindtermen 
 De cursist kan 
BE 17 ET 019 de resultaten van metingen en schattingen, uitgedrukt in een combinatie 

van maateenheden, afronden en indien nodig omzetten naar de hoogste 
maateenheid 

BE 17 ET 020 het tijdsinterval tussen gebeurtenissen nauwkeurig bepalen 
BE 17 ET 021 in reële situaties rekenen (hoofdrekenstrategieën/rekenmachine)  met geld 

en geldwaarden, onder meer in functie van het ontwikkelen van een goed 
prijsbewustzijn 

 Basiscompetenties 
 De cursist kan 
BE 17 BC 035 kwalitatieve maatbegrippen hanteren en de relativiteit ervan inzien, onder 

meer inzake prijzen van producten en diensten 
BE 17 BC 036 grootheden schatten door gebruik te maken van referentiematen 
BE 17 BC 037 met gepaste en frequent gebruikte meetinstrumenten - zowel analoge als 

digitale - grootheden meten, het meetinstrument aflezen en het resultaat  
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benoemen 
BE 17 BC 038 analoge en digitale klokken lezen tot ½ uur nauwkeurig 
BE 17 BC 039 analoge en digitale klokken lezen tot ¼ uur nauwkeurig 
BE 17 BC 040 analoge en digitale klokken lezen tot 1 minuut nauwkeurig 
BE 17 BC 041 aan de hand van gepaste hulpmiddelen gebeurtenissen in de tijd situeren 
BE 17 BC 042 het tijdsinterval tussen gebeurtenissen bij benadering bepalen 
BE 17 BC 043 de waarde van de verschillende euromunten en -biljetten aangeven en 

ermee gepast betalen (tot en met 100 euro) 
BE 17 BC 044 bedragen in euro, tot 2 cijfers na de komma, lezen en noteren 
BE 17 BC 045 schatten hoeveel wisselgeld in euro teruggegeven wordt bij een betaling 
BE 17 BC 046 benaderend betalen, wisselgeld controleren en zelf wisselgeld geven 

 
 

2.9 Omgaan met schaal en schaalaanduidingen 
Code Eindtermen 
 De cursist kan 
BE 17 ET 022 de schaalaanduiding gebruiken om lengtes functioneel te berekenen 
BE 18 ET 039 schaalaanduidingen gebruiken om lengtes te berekenen 
 Basiscompetenties 
 De cursist kan 
BE 17 BC 047 het begrip schaal omschrijven aan de hand van concrete voorbeelden 
BE 17 BC 048 de schaalaanduiding gebruiken om lengtes te schatten 

 

2.10 Karakteristieken en eigenschappen van 2- & 3-dimensionale meetkundige 
vormen analyseren 

Code Eindtermen 
 De cursist kan 
BE 17 ET 023 op een concrete wijze aangeven hoe de oppervlakte en de omtrek van een 

willekeurige vlakke figuur en van een veelhoek kunnen worden bepaald 
BE 18 ET 040 op basis van de eigenschappen de vlakke figuren driehoek, vierkant, 

rechthoek en cirkel herkennen, benoemen en tekenen met gepaste 
instrumenten 

 Basiscompetenties 
 De cursist kan 
BE 17 BC 049 geometrische vormen herkennen en zelf eenvoudige geometrische figuren 

maken 
BE 17 BC 050 vlakke figuren herstructureren naar gekende samenstellende vormen 

 

2.11 Meetkundige begrippen ontwikkelen en hanteren 
Code Eindtermen 
 De cursist kan 
BE 17 ET 024 visualisatie gebruiken, ruimtelijk denken en meetkundige modellen  

gebruiken om concrete dagelijkse problemen op te lossen 
BE 17 ET 025 een meetkundetaal ontwikkelen met symbolen, termen en beschrijvingen 
BE 18 ET 041 evenwijdige stand en loodrechte stand en symmetrie herkennen 
BE 18 ET 042 meetkundige begrippen hanteren, zoals diagonaal, straal, middellijn 
 Basiscompetenties 
 De cursist kan 
BE 17 BC 051 de begrippen symmetrie, gelijkvormigheid en gelijkheid ontdekken in de 

realiteit 
BE 17 BC 052 geometrische vormen vergelijken en klasseren 
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BE 17 BC 053 transformaties en symmetrie intuïtief gebruiken om meetkundige situaties 
te analyseren 

 

2.12 Locaties specifiëren door gebruik te maken van coördinaten en andere 
meetkundige voorstellingssystemen 

Code Eindtermen 
 De cursist kan 
BE 17 ET 026 op plattegronden en kaarten, ook met coördinaten, plaatsen terugvinden en 

routes uitstippelen 
BE 18 ET 043 vanuit diverse vlakke voorstellingen, onder meer grafische 

constructievoorschriften, een driedimensionale realiteit construeren met 
behulp van concreet materiaal 

 Basiscompetenties 
 De cursist kan 
BE 17 BC 054 zich in de ruimte oriënteren op basis van plaats- en richtingbepalende 

begrippen en pictogrammen 
BE 17 BC 055 eenvoudige routeaanwijzingen zelf volgen 
BE 17 BC 056 plattegronden van een hen bekende omgeving gebruiken om mondeling 

routes te beschrijven 
 

2.13 Numerieke gegevens verzamelen, ordenen en interpreteren 
Code Eindtermen 
 De cursist kan 
BE 17 ET 027 elementaire basisconcepten van waarschijnlijkheid gebruiken om 

voorspellingen te doen die op data gebaseerd zijn 
BE 18 ET 044 van een reeks getallen, al dan niet geordend in een tabel en/of grafiek, een 

aantal relevante gegevens berekenen (som, verschil, gemiddelde, 
mediaan) en daaruit conclusies trekken 

 Basiscompetenties 
 De cursist kan 
BE 17 BC 057 vragen stellen en gegevens verzamelen over zichzelf en de directe 

omgeving 
BE 17 BC 058 kenmerken van een reeks data analyseren en beschrijven 

2.14 Tabellen en grafieken hanteren 
Code Eindtermen 
 De cursist kan 
BE 17 ET 028 diverse grafische voorstellingen van data-sets herkennen 
 Basiscompetenties 
 De cursist kan 
BE 17 BC 059 numerieke gegevens, al dan niet voorgesteld in een eenvoudige tabel en/of 

grafiek, lezen en interpreteren 
BE 17 BC 060 numerieke gegevens voorgesteld in een tabel en/of grafiek lezen en 

interpreteren 
 

2.15 Verbanden beschrijven en formules manipuleren – Recht evenredige 
verbanden voorstellen 

Code Eindtermen 
 De cursist kan 
BE 18 ET 045 symbolen gebruiken om getallen voor te stellen 
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3 Modules 

3.1 Module Wiskunde functioneren 01 (BE 077) 

3.1.1 Situering van de module in de opleiding 
In de module Wiskunde functioneren 01 verwerven de cursisten elementaire basiscompetenties 
inzake gecijferdheid in de 3 hoofddomeinen van de wiskunde: getallen, meten en meetkunde. Ze 
tellen tot honderd, maken kennis met de eerste eenvoudige breuken en leren bewerkingen 
geautomatiseerd uitvoeren. De contexten geld en klok lezen zijn belangrijke uitgangspunten. 

3.1.2 Instapvereisten voor de module 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.  

3.1.3 Studieduur 
90 Lt 

3.1.4 Verhouding AV-PV-TV 
Niet van toepassing 

3.1.5 Basiscompetenties 
Module Wiskunde functioneren 01 Code  
De cursist kan  
hoeveelheden van concrete verzamelingen vergelijken en verwoorden: 
evenveel/niet evenveel, veel/weinig, te veel/te weinig, dingen 
over/dingen te kort, meer/minder, meest/ minst�

BE 17 BC 001 

getallen gebruiken om hoeveelheden te benoemen en (omgekeerd) te 
herkennen �

BE 17 BC 002 

veel voorkomende functies van natuurlijke getallen in het dagelijkse 
leven herkennen en verwoorden�

BE 17 BC 003 

rangorde en positie aanduiden en verwoorden (ordinaal tellen) als begin 
en richting zijn afgesproken en de relatie met hoofdtelwoorden 
aangeven�

BE 17 BC 005 

natuurlijke getallen van nul tot en met honderd (0 � x �100) lezen, 
noteren en de waarde aangeven van elk cijfer 

BE 17 BC 006 

bij hoeveelheden van nul tot en met honderd (0 � x � 100) een gepaste 
tel- en schatstrategie kiezen en hanteren om rangordes en 
hoeveelheden te bepalen, te vergelijken en te ordenen�

BE 17 BC 009 

de breuken ½ en ¼ als deel van een geheel benoemen, lezen en 
noteren en de relatie leggen met de begrippen ‘een half’ en ‘een kwart’ �

BE 17 BC 012 

in concrete situaties rekenhandelingen uitvoeren met betrekking tot 
aantal en hoeveelheid (evenveel maken, bijdoen, wegdoen, 
samentellen, vermeerderen, verminderen) en deze handelingen 
verwoorden met de gepaste begrippen en symbolen�

BE 17 BC 018 

optellen en aftrekken: 
-  geautomatiseerd tot en met 20 
-  met afgeronde getallen tot en met 100  (veelvouden van 10) 
-  daarbij gepast afronden in functie van de context �

BE 17 BC 019 

in concrete voorbeelden vermenigvuldigings- en delingssituaties  
(verdubbelen, verdelen, … ) uitvoeren en verwoorden met de gepaste 
begrippen en symbolen�

BE 17 BC 022 

geautomatiseerd vermenigvuldigen met 2, 5, 10 als het 
vermenigvuldigtal �10�

BE 17 BC 023 

bewerkingen op verschillende manieren verwoorden � BE 17 BC 028 
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veel voorkomende maten in verband brengen met betekenisvolle 
situaties�

BE 17 BC 032 

kwalitatieve maatbegrippen hanteren en de relativiteit ervan inzien, 
onder meer inzake prijzen van producten en diensten�

BE 17 BC 035 

grootheden schatten door gebruik te maken van referentiematen BE 17 BC 036 
analoge en digitale klokken lezen tot ½ uur nauwkeurig� BE 17 BC 038 
de waarde van de verschillende euromunten en -biljetten aangeven en 
ermee gepast betalen (tot en met 100 euro) 

BE 17 BC 043 

de begrippen symmetrie, gelijkvormigheid en gelijkheid ontdekken in de 
realiteit 

BE 17 BC 051 

zich in de ruimte oriënteren op basis van plaats- en richtingbepalende 
begrippen en pictogrammen 

BE 17 BC 054 

vragen stellen en gegevens verzamelen over zichzelf en de directe 
omgeving 

BE 17 BC 057 

 
 

3.2 Module Wiskunde functioneren 02 (BE 078) 

3.2.1 Situering van de module in de opleiding 
De module Wiskunde functioneren 02 streeft dezelfde elementaire kennis, inzichten en vaardigheden 
na als de module Wiskunde functioneren  01 (getallen, meten en meetkunde). De cursisten tellen en 
rekenen tot duizend en hoofdrekenen komt aan bod. Eenvoudige, alledaagse maten en 
meeteenheden breiden de contexten geld en klok lezen uit. 

3.2.2 Instapvereisten voor de module 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.  

3.2.3 Studieduur 
90 Lt 

3.2.4 Verhouding AV-PV-TV 
Niet van toepassing 

3.2.5 Basiscompetenties 
Module Wiskunde functioneren 02 Code  
De cursist kan  
de verschillende functies van natuurlijke getallen in het dagelijkse leven 
herkennen en verwoorden�

BE 17 BC 004 

natuurlijke getallen van nul tot en met duizend (0 � x � 1 000 ) lezen, 
noteren en de waarde aangeven van elk cijfer 

BE 17 BC 007 

bij hoeveelheden van nul tot en met duizend (0 � x � 1 000 )  een 
gepaste tel- en schatstrategie kiezen en hanteren om rangordes en 
hoeveelheden te bepalen, te vergelijken en te ordenen�

BE 17 BC 010 

de relatie leggen tussen de breuken ½ en ¼ , de begrippen ‘een half’ en 
‘een kwart’ en de percentages 50% en 25% en de overeenkomstige 
kommagetallen 0,5 ; 0,50 en 0,25�

BE 17 BC 013 

eenvoudige verhoudingen met evenredigheidsfactor 2, 5 en 10  
ontdekken en verhoudingsgewijs vergroten en verkleinen�

BE 17 BC 015 

optellen en aftrekken: 
- door toepassing van hoofdrekenstrategieën tot en met 100 
- met afgeronde getallen tot en met 1 000  (veelvouden van 10 en 100) 
- daarbij gepast afronden in functie van de context��

BE 17 BC 020 

vermenigvuldigen: BE 17 BC 024 
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 - m.b.v. steunpunten en rekenstrategieën voor getallen met een product 
kleiner dan 100 
- met 10 voor producten tussen 100 en 1 000  
- de daarbij horende deelsommen uitvoeren�

verbanden verwoorden tussen optellen en aftrekken, en tussen 
vermenigvuldigen en delen 

BE 17 BC 029 

de relatie leggen tussen grootheden, zoals afstand, tijd en snelheid; 
gewicht en volume 

BE 17 BC 033 

symbolen, conventies en bijhorende notatiewijzen hanteren bij de 
belangrijkste dagelijkse grootheden en hun hoofdmaateenheden: lengte, 
gewicht/massa, inhoud (liter), temperatuur, prijs, tijd 

BE 17 BC 034 

met gepaste en frequent gebruikte meetinstrumenten - zowel analoge 
als digitale - grootheden meten, het meetinstrument aflezen en het 
resultaat benoemen 

BE 17 BC 037 

analoge en digitale klokken lezen tot 1/4 uur nauwkeurig BE 17 BC 039 
bedragen in euro, tot 2 cijfers na de komma, lezen en noteren  BE 17 BC 044 
schatten hoeveel wisselgeld in euro teruggegeven wordt bij een betaling BE 17 BC 045 
het begrip schaal omschrijven aan de hand van concrete voorbeelden BE 17 BC 047 
geometrische vormen herkennen en zelf eenvoudige geometrische 
figuren maken 

BE 17 BC 049 

eenvoudige routeaanwijzingen zelf volgen BE 17 BC 055 
kenmerken van een reeks data analyseren en beschrijven BE 17 BC 058 
numerieke gegevens, al dan niet voorgesteld in een eenvoudige tabel 
en/of grafiek, lezen en interpreteren 

BE 17 BC 059 

 

3.3 Module Wiskunde functioneren 03 (BE 079) 

3.3.1 Situering van de module in de opleiding 
De module Wiskunde functioneren 03 werkt verder aan de doelstellingen van basisgecijferdheid. Na 
deze module kunnen de cursisten ook minder nabije, maar nog wel alledaagse situaties en contexten 
hanteren op het kwantitatieve vlak. Ze rekenen tot tienduizend, maken de bewerkingen 
geautomatiseerd en werken met eenvoudige breuken. De aangegeven contexten worden uitgediept 
en meetkunde wint aan belang.  

3.3.2 Instapvereisten voor de module 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.  

3.3.3 Studieduur 
90 Lt 

3.3.4 Verhouding AV-PV-TV 
Niet van toepassing 

3.3.5 Basiscompetenties en eindtermen 
Module Wiskunde functioneren 03 Code  
Basiscompetenties  
De cursist kan  
natuurlijke getallen van nul tot en met tienduizend (0  � x  � 10 000) 
lezen, noteren en de waarde aangeven van elk cijfer 

BE 17 BC 008 

bij hoeveelheden van nul tot en met tienduizend (0 � x � 10 000) een 
gepaste tel- en schatstrategie kiezen en hanteren om rangordes en 
hoeveelheden te bepalen, te vergelijken en te ordenen�

BE 17 BC 011 

eenvoudige breuken als deel van een geheel benoemen, lezen en BE 17 BC 014 
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noteren  
eenvoudige verhoudingen vaststellen en vergelijken BE 17 BC 016 
natuurlijke getallen tussen nul en tienduizend optellen en aftrekken en 
daarbij een verantwoorde keuze maken tussen hoofdrekenstrategieën, 
een cijferalgoritme of rekenmachine 

BE 17 BC 021 

de maal- en deeltafels tot en met 10 geautomatiseerd toepassen  BE 17 BC 025 
in getallen patronen ontdekken en daaruit kenmerken van deelbaarheid 
(2, 4, 5,10) afleiden en toepassen 

BE 17 BC 026 

met  natuurlijke getallen van honderd tot en met tienduizend (100 � x 
�10 000) eenvoudige vermenigvuldigingen en delingen correct uitvoeren 
en daarbij een verantwoorde keuze maken tussen rekenstrategieën 

BE 17 BC 027 

commutativiteit en associativiteit bij optellen en vermenigvuldigen in 
concrete situaties praktisch toepassen 

BE 17 BC 030 

analoge en digitale klokken lezen tot 1 minuut nauwkeurig BE 17 BC 040 
aan de hand van gepaste hulpmiddelen gebeurtenissen in de tijd 
situeren 

BE 17 BC 041 

het tijdsinterval tussen gebeurtenissen bij benadering bepalen BE 17 BC 042 
benaderend betalen, wisselgeld controleren en zelf wisselgeld geven BE 17 BC 046 
de schaalaanduiding gebruiken om lengtes te schatten BE 17 BC 048 
vlakke figuren herstructureren naar gekende samenstellende vormen BE 17 BC 050 
geometrische vormen vergelijken en klasseren BE 17 BC 052 
transformaties en symmetrie intuïtief gebruiken om meetkundige 
situaties te analyseren 

BE 17 BC 053 

plattegronden van een hen bekende omgeving gebruiken om mondeling 
routes te beschrijven.  

BE 17 BC 056 

numerieke gegevens voorgesteld in een tabel en/of grafiek lezen en 
interpreteren 

BE 17 BC 060 

Eindtermen  
De cursist kan  
voor de gebruikelijke grootheden de relatie leggen tussen de relevante 
maateenheden (onderverdelingen) binnen de grootheid 

BE 17 ET 015 

 
 

3.4 Module Wiskunde functioneren 04 (BE 080) 

3.4.1 Situering van de module in de opleiding 
Aan het eind van de module Wiskunde functioneren 04 kunnen cursisten de kwantitatieve uitdagingen 
aan die zich kunnen voordoen in een verscheidenheid aan alledaagse situaties. Tellen en rekenen 
gebeurt tot één miljoen. Handig rekenen, ook met eenvoudige decimale getallen, is een belangrijke 
doelstelling. De cursisten maken kennis met praktisch toepasbare begrippen rond meten en 
meetkunde en zetten stappen in het omgaan met data. 

3.4.2 Instapvereisten voor de module 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.  

3.4.3 Studieduur 
90 of 45 Lt 

3.4.4 Verhouding AV-PV-TV 
Niet van toepassing 

3.4.5 Basiscompetenties en eindtermen 
Module Wiskunde functioneren 04 Code  
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Basiscompetenties  
De cursist kan  
eenvoudige verhoudingen op gelijkwaardigheid beoordelen en het  
ontbrekende verhoudingsgetal berekenen  

BE 17 BC 017 

eigenschappen praktisch toepassen bij eenvoudige combinaties van 
vermenigvuldiging en optelling (distributiviteit) 

BE 17 BC 031 

Eindtermen  
De cursist kan  
natuurlijke getallen classificeren op basis van eigenschappen, zoals 
even versus oneven 

BE 17 ET 001 

enkele aanduidingen met negatieve getallen uit het dagelijkse leven 
herkennen en verwoorden 

BE 17 ET 002 

natuurlijke getallen van nul tot en met één miljoen (0 � x � 1 000 000) 
lezen, noteren en de waarde aangeven van elk cijfer 

BE 17 ET 003 

decimale getallen tot twee cijfers na de komma lezen en noteren BE 17 ET 004 
bij hoeveelheden van nul tot en met één miljoen (0 � x � 1 000 000) een 
gepaste tel- en schatstrategie kiezen en hanteren om rangordes en 
hoeveelheden te bepalen, te vergelijken en te ordenen 

BE 17 ET 005 

eenvoudige breuken manipuleren, vergelijken en ordenen  BE 17 ET 006 
de relatie leggen tussen eenvoudige breuken, de overeenkomstige 
percentages en decimale getallen (o.a. promille) 

BE 17 ET 007 

‘hele’ percentages van 1 tot en met 100 berekenen van natuurlijke 
getallen  

BE 17 ET 008 

verbanden leggen tussen eenvoudige verhoudingen, breuken en 
percentages 

BE 17 ET 009 

natuurlijke getallen van nul tot en met één miljoen (0 � x � 1 000 000) en 
decimale getallen tot twee cijfers na de komma optellen en aftrekken 
met behulp van een hoofdrekenstrategie, een cijferalgoritme en/of een 
rekenmachine  

BE 17 ET 010 

met  natuurlijke getallen van nul tot en met één miljoen (0 �x �1 000 
000) correct vermenigvuldigen en daarbij een verantwoorde keuze 
maken tussen hoofdrekenstrategieën, een cijferalgoritme of 
rekenmachine   

BE 17 ET 011 

met eenvoudige decimale getallen in praktische contexten correct 
vermenigvuldigen en daarbij een verantwoorde keuze maken tussen 
hoofdrekenstrategieën, een cijferalgoritme of rekenmachine 

BE 17 ET 012 

met natuurlijke getallen van nul tot en met één miljoen (0 � x � 1 000 
000) correct delen en daarbij een verantwoorde keuze maken tussen 
hoofdrekenstrategieën, een cijferalgoritme of rekenmachine 

BE 17 ET 013 

eigenschappen van bewerkingen en relaties tussen bewerkingen 
toepassen door handig te rekenen 

BE 17 ET 014 

met de gebruikelijke maateenheden betekenisvolle herleidingen 
uitvoeren: lengte, gewicht/ massa, inhoud (liter), temperatuur, prijs, tijd 

BE 17 ET 016 

maateenheden en de bijhorende notatiewijzen en conventies hanteren 
voor de grootheid oppervlakte 

BE 17 ET 017 

de omtrek en de oppervlakte berekenen van vierkanten en rechthoeken  BE 17 ET 018 
de resultaten van metingen en schattingen, uitgedrukt in een combinatie 
van maateenheden, afronden en indien nodig omzetten naar de hoogste 
maateenheid 

BE 17 ET 019 

het tijdsinterval tussen gebeurtenissen nauwkeurig bepalen  BE 17 ET 020 
in reële situaties rekenen (hoofdrekenstrategieën/ rekenmachine)  met 
geld en geldwaarden, onder meer in functie van het ontwikkelen van een 
goed prijsbewustzijn 

BE 17 ET 021 

de schaalaanduiding gebruiken om lengtes functioneel te berekenen BE 17 ET 022 
op een concrete wijze aangeven hoe de oppervlakte en de omtrek van 
een willekeurige vlakke figuur en van een veelhoek kunnen worden 
bepaald 

BE 17 ET 023 
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visualisatie gebruiken, ruimtelijk denken en meetkundige modellen  
gebruiken om concrete dagelijkse problemen op te lossen 

BE 17 ET 024 

een meetkundetaal ontwikkelen met symbolen, termen en 
beschrijvingen 

BE 17 ET 025 

op plattegronden en kaarten, ook met coördinaten, plaatsen terugvinden 
en routes uitstippelen 

BE 17 ET 026 

elementaire basisconcepten van waarschijnlijkheid gebruiken om 
voorspellingen te doen die op data gebaseerd zijn 

BE 17 ET 027 

diverse grafische voorstellingen van datasets herkennen BE 17 ET 028 
 
 

3.5 Module Wiskunde participeren (BE 081) 

3.5.1 Situering van de module in de opleiding 
Aan het einde van de module “Wiskunde participeren” bezitten de cursisten een gedegen numerieke 
geletterdheid. Dat betekent dat ze een aantal reken- en meetvaardigheden bezitten die hen moeten 
toelaten breed maatschappelijk te participeren. Ze zijn in staat allerlei concrete numerieke – 
inbegrepen ruimtelijke en statistische - informatie zelfstandig te verwerken, te interpreteren en te 
communiceren. Het kiezen van een gepaste tel- en schatstrategie staat voorop. Breuken, percentages 
en verhoudingen en hun verbanden zijn belangrijk voor praktische toepassingen. Meten behandelt de 
oppervlaktematen. Meetkunde richt zich op begrippen en constructies die concreet bruikbaar zijn. 
Gemiddelde en mediaan van een reeks getallen laten toe kritische conclusies te trekken. 

3.5.2 Instapvereisten voor de module 
De cursist heeft de eindtermen en de basiscompetenties bereikt van de modules “Wiskunde 
functioneren 01”, “Wiskunde functioneren 02”, “Wiskunde functioneren 03” en “Wiskunde functioneren 
04” 

3.5.3 Studieduur 
90 Lt 

3.5.4 Verhouding AV-PV-TV 
Niet van toepassing 
 
 

3.5.5 Basiscompetenties en eindtermen 
Module Wiskunde participeren  Code  
Eindtermen  
De cursist kan  
natuurlijke getallen groter dan één miljoen (x > 1 000 000) en decimale 
getallen tot 4 cijfers na de komma lezen en noteren en daarbij de 
waarde aangeven van elk cijfer 

BE 18 ET 029 

bij hoeveelheden groter dan één miljoen (x > 1 000 000) een gepaste 
tel- en schatstrategie kiezen en toepassen om rangordes en 
hoeveelheden te bepalen, te vergelijken en te ordenen 

BE 18 ET 030 

eenvoudige breuken gelijknamig maken, optellen en aftrekken BE 18 ET 031 
eenvoudige breuken als operator hanteren en daarbij de relatie leggen 
met de overeenkomstige bewerkingen met decimale getallen en 
procentberekeningen 

BE 18 ET 032 

vlot percentages berekenen, ook kleiner dan 1 en groter dan 100, en 
daarbij een verantwoorde keuze maken tussen hoofdrekenstrategieën, 
een cijferalgoritme of een rekenmachine en de gekozen methode correct 
uitvoeren 

BE 18 ET 033 
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in deel-/ geheelsituaties een verhouding omzetten in procenten BE 18 ET 034 
natuurlijke getallen en decimale getallen tot 2 cijfers na de komma 
correct optellen en aftrekken en daarbij een verantwoorde keuze maken 
tussen hoofdrekenstrategieën, een cijferalgoritme of een rekenmachine 

BE 18 ET 035 

de relatie leggen tussen bepaalde grootheden, zoals aantal/oppervlakte, 
inhoud/oppervlakte 

BE 18 ET 036 

volgende grootheden en maateenheden en de bijhorende notatiewijzen 
en conventies hanteren: oppervlakte: m², km², are, ha; hoekgrootte: ° en 
de termen ‘scherp’, ‘stomp’, ‘recht '.  

BE 18 ET 037 

de omtrek en de oppervlakte berekenen van driehoeken  BE 18 ET 038 
schaalaanduidingen gebruiken om lengtes te berekenen BE 18 ET 039 
op basis van de eigenschappen de vlakke figuren driehoek, vierkant, 
rechthoek en cirkel herkennen, benoemen en tekenen met gepaste 
instrumenten 

BE 18 ET 040 

evenwijdige stand en loodrechte stand en symmetrie herkennen BE 18 ET 041 
meetkundige begrippen hanteren, zoals diagonaal, straal, middellijn BE 18 ET 042 
vanuit diverse vlakke voorstellingen, onder meer grafische 
constructievoorschriften, een driedimensionale realiteit construeren met 
behulp van concreet materiaal 

BE 18 ET 043 

van een reeks getallen, al dan niet geordend in een tabel en/of grafiek, 
een aantal relevante gegevens berekenen (som, verschil, gemiddelde, 
mediaan) en daaruit conclusies trekken 

BE 18 ET 044 

symbolen gebruiken om getallen voor te stellen BE 18 ET 045 
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