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Wiskunde is van belang voor elke leerling omwille van de historische en culturele waarde, omwille 

van haar maatschappelijke relevantie en omwille van de ontplooiingskansen die wiskunde biedt. 

 

We stellen in het onderwijs een verschuiving vast van overdrachtsonderwijs naar ontwikkelend 

onderwijs. 

Bij ontwikkelend onderwijs is er meer aandacht voor betekenisvolle verwerving van nieuwe 

concepten, aansluitend bij de eigen voorkennis en/of context. Het is belangrijker wat de leerling met 

de beoogde kennis kan doen. Het gaat daarbij veelal om het proces van verwerken en minder om de 

encyclopedische kennis op zich, omdat die gemakkelijk bereikbaar is en snel kan gereconstrueerd 

worden. Ontwikkelend onderwijs legt meer dan voordien intentioneel de nadruk op de 

verantwoordelijkheid van de lerende zelf.  

Vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en samenleving verlangen steeds meer dat jongeren over algemene 

vaardigheden beschikken en dat het onderwijs aan de ontwikkeling ervan bijdraagt. Het gaat daarbij 

om leer- en studievaardigheden, informatievaardigheden, onderzoeksvaardigheden, 

communicatievaardigheden, samenwerkingsvaardigheden en keuzevaardigheden en daarnaast om 

algemene cognitieve, affectieve en metacognitieve vaardigheden. 

 

Vaardigheid staat meestal naast kennis. Het onderscheid tussen kennis en vaardigheden wordt wel 

terecht gemaakt, maar beide zijn nauw verweven. 

 

In het wiskundeonderwijs worden kennis en vaardigheden best gezamenlijk opgebouwd doorheen 

voldoende betekenisgevende processen. Vaardigheden kan men maar verwerven als er eerst een goede 

kennisbasis is verworven. 

Als alleen de nadruk ligt op toepassingen in het wiskundig leerproces, op het gebruik van 

modeloplossingen en oplossingstechnieken of op het gebruik van vaste oplossingsprocedures, dan leidt 

dit tot wiskunde die slecht toepasbaar is. 

Als de onderliggende abstractie ontbreekt, blijft de transfer naar andere toegepaste situaties 

achterwege.  

 

 

In de pool wiskunde heeft het SO zijn eigen doelstellingen.  

Wiskunde is dragend vak voor de vorming van de leerling. In die vorming worden de verschillende 

aspecten van kennis, vaardigheden, attitudes en opvattingen geïntegreerd. De wiskunde zelf biedt voor 

deze leerling context aan om het proces van onderzoeken, beschrijven en/of verklaren te ontwikkelen. 

 

 

De student die in het secundair onderwijs voor minstens 6 uur wiskunde kiest en daarna voor een 

wetenschappelijke richting (master in wetenschappen, ingenieur, wiskunde) in het hoger onderwijs 

moet wiskundig competent zijn d.w.z. beschikken over wiskundige kennis, vaardigheden, houdingen 

en opvattingen om die optimaal te kunnen gebruiken bij het aanpakken en oplossen van problemen 

binnen de wiskunde of waarbij wiskunde een rol speelt.  

 

In de vakliteratuur vinden we een achttal wiskundige competenties terug: 

! wiskundig denken, 

! wiskundig problemen aanpakken en oplossen, 

! wiskundig modelleren, 

! wiskundig argumenteren, 



 

Rapport van de SoHo-overleggroep wiskunde  Pagina 14 

‐ wiskundige voorstellingen maken, 
‐ wiskundige taal hanteren (o.a. symbolen, formele taal), 
‐ wiskundig communiceren, 
‐ hulpbronnen en hulpmiddelen gebruiken. 
 
 
Kernconcepten, denkactiviteiten en vaardigheden lopen als leerlijnen doorheen het wiskundeonderwijs 
in het SO, uiteraard met de nodige differentiatie afhankelijk van het aantal uren, van de 
leerplandoelstellingen en van de onderwerpen die de vakgroep kiest. 
 

3.1. De kernconcepten voor de pool wiskunde in het SO 
 

 Getal   
    

Onder het getalbegrip valt inzicht in de opbouw van het getalsysteem: natuurlijke getallen, gehele 
getallen, rationale getallen, reële getallen, complexe getallen, alle in samenhang met bewerkingen. 
Rekenen met breuken en verhoudingen (procenten, driehoeksmeting) zijn belangrijke aspecten van dit 
kernconcept, evenals het rekenen met matrices tot en met het oplossen van stelsels. 
 
Referentie eindtermen (ET)  en specifieke eindtermen (SET) (ET 1 staat voor ET in de 1ste graad 
enz.): * 
 
E T 1:   1 (A1), 2 (A2), 3 (A8), 4 (A3), 5 (A9), 6 (A11), 7 (A4), 8 (A15), 9 (A20), 10 (A7), 11 (A12),      
12 (A16), 13 (A13), 14 (A5), 15 (A10) 
E T 2 -aso:      15 (A6), 16 (A14), 28 (An13), 29 (An14) 
E T 3 -aso:      - 
SE T 3:            2 (A22), 3 (A40), 4 (A43) 
 
Op basis van de eindtermen mag men er niet van uitgaan dat onderstaande inhouden door alle 
leerlingen gekend zijn.  
 
‐ Priemgetal 
‐ Getaltheorie  
‐ Deelbaarheidstheorie 
‐ Inzicht in absolute waarde in verband met veranderlijken 
‐ Kennen van het sommatieteken en inzicht in het sommatieteken 
‐ Schema van Horner 
‐ Verzamelingenleer  
‐ Notaties verzamelingenleer (doorsnede, unie, verschil, complement, kwantoren) 
‐ Structuren (groep, ring, veld) 
‐ Orderelaties 
‐ Equivalentieklassen 
‐ Lineaire algebra (vectorruimte, basis, lineair onafhankelijk …) 
‐ Berekenen van eigenwaarden, eigenvectoren van een reguliere matrix en toepassingen zoals 

evolutievraagstukken  
‐ Determinanten  
‐ Stelling van d’Alembert 
‐ Propositielogica  
‐ Boolse algebra 
 

                                                      
*  Tussen haakjes staat de verwijzing naar de bijlage over de eindtermen en de specifieke eindtermen, waaraan een 
bepaalde ordening werd toegekend en waarbij ze hernummerd werden in de bijlage “Overzicht van de eindtermen”. 
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Op basis van de leerplannen in de verschillende netten zijn er toch andere bijkomende inhouden 
behandeld. De verscheidenheid van deze inhouden is te groot om op te sommen. Toch zal een  aantal 
van de hierboven opgesomde onderwerpen door de modale student uit de pool wiskunde gekend zijn. 
 

 Formule 
Hieronder verstaan we alles wat te maken heeft met inzicht in verbanden, relaties, veranderlijken 
alsook de kennis van formules op zich zoals die van de merkwaardige producten, de oppervlakte van 
een cirkel … 
 
Referentie eindtermen (ET)  en specifieke eindtermen (SET): 
 
E T 1: 16 (A16), 17 (A34), 18 (A23), 19 (A24), 20 (A25), 21 (A36), 22 (A37), 23 (A29), 24 (A30), 
25 (A36), 33 (M8), 34 (M9). 
E T 2 - aso: 17 (A31), 18 (A26), 19 (A38), 20 (A41), 21 (A42), 28 (An13), 29 (An14), 36 (M18), 
37 (M19), 40 (M23), 43 (M26), 44 (M27). 
E T 3 - aso: 24 (An27), 30 (An35), 31 (An36), 32 (An37). 
SE T 3:   1 (A27), 3 (A40), 5 (A44), 11 (An49). 
 
Op basis van de eindtermen mag men er niet van uitgaan dat het onderwerp iteratie door alle 
leerlingen gekend is.  
 
Op basis van de leerplannen in de verschillende netten zijn er andere bijkomende inhouden behandeld. 
Toch kan het onderwerp iteratie door de modale student uit de pool wiskunde gekend zijn. 
 

 Functie 
Het kernconcept functie bevat de gehele leerlijn van verbanden tussen twee grootheden. Verschillende 
functierepresentaties, elk met eigen kracht en beperking, geven een verschillende kijk op hetzelfde 
object. Bij het functiebegrip hoort een overzicht van de verschillende typen functies in hun onderlinge 
relaties en verdieping van bepaalde types van functies (veeltermfuncties, rationale functies, irrationale 
functies, goniometrische functies, exponentiële functies, logaritmische functies (leerlingen kunnen 
rekenen met e-machten en logaritmen binnen de functieleer)). De leerlingen moeten de kenmerken 
(symmetrie, stijgen/dalen, teken, nulpunten, extrema, limieten bij sommige types van functies) van 
deze functies paraat kennen en daarmee vlot kunnen werken.  
Leerlingen moeten inzien dat de grafieken van inverse functies mekaars spiegelbeeld zijn t.o.v. de 1ste 
bissectrice, eventueel na beperking van het domein. 
Leerlingen kunnen bij concrete problemen die te herleiden zijn tot een aspect van de opgesomde 
functies de wiskundige vertaling maken en het probleem met ICT oplossen. 
Het onderwerp functie is zeker door ICT ondersteund. 
 
Referentie eindtermen (ET)  en specifieke eindtermen (SET): 
 
E T 1: 38 (M13), 39 (M14). 
E T 2 - aso:  22 (An5), 23 (AN18), 24 (An19), 25 (An20), 26 (An9), 27 (An17), 28 (An13), 30 
(An15), 31 (An16), 33 (An11). 
E T 3- aso: 14 , 15 (An38), 20 (An43), 21 (An24), 22 (An25), 23 (AN26), 25 (An28), 27 (An32), 
28 (An28), 29 (An34), 30 (An35), 31 (An36), 32 (An37) 
SE T 3:   6 (An14), 7 (An15), 10 (An48), 11 (An49), 12 (An50). 
 
Op basis van de eindtermen mag men er niet van uitgaan dat onderstaande inhouden door alle 
leerlingen gekend zijn.  
 
‐ Notatie functie als afbeelding 
‐ Soorten afbeeldingen (injectie, bijectie, surjectie) 
‐ Samenstelling van functies 
‐ Begrip inverse functie 
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‐ Verschuiven van assenstelsel en invloed op het functievoorschrift 
‐ Bewerkingen uitvoeren op voorschriften van rationale functies 
‐ Irrationale vergelijkingen 
‐ Logaritmische schalen 
‐ Cyclometrische functies 
 
Op basis van de leerplannen in de verschillende netten zijn er andere bijkomende inhouden behandeld. 
De verscheidenheid van deze inhouden is te groot om op te sommen. 
Toch zal een  aantal van de hierboven opgesomde onderwerpen door de modale student uit de pool 
wiskunde gekend zijn. 
 

 Verandering 
Dit kernconcept is nauw verbonden met het functiebegrip. 
Differentiaalrekening betreft de studie van snelheid van de verandering in de relatie tussen twee 
grootheden. De afgeleide gebruiken de leerlingen als maat voor de ogenblikkelijke verandering van 
een functie en m.b.v. het begrip limiet leggen ze het verband tussen het begrip afgeleide, het begrip 
differentiequotiënt en de richting van de raaklijn aan de grafiek.  
Met dit abstracte begrip verandering kunnen de leerlingen praktisch rekenen. 
Anderzijds kunnen leerlingen extremumproblemen wiskundig modelleren en oplossen eventueel 
m.b.v. ICT. 
De  integraalrekening omvat  zowel de  studie van het “anti-differentiëren “ als  continue generalisatie 
van de discrete sommatie (bepaalde integraal wordt aangebracht als georiënteerde oppervlakte via de 
limiet van onder- en bovensommen).  
Toepassingen op bepaalde integralen beperkt zich hoofdzakelijk tot oppervlakteberekeningen, 
inhoudsberekeningen van omwentelingslichamen, fysische toepassingen (snelheid uit versnelling, 
volume uit debiet …) en economische toepassingen (marginale kost …). 
 
Referentie eindtermen (ET) en specifieke eindtermen (SET): 
 
E T 1:  - 
E T 2 - aso: 32 (An10). 
E T 3 - aso: 15 (An38), 16 (An39), 17 (An40), 18 (An41), 19 (An42). 
SE T 3:   8 (An46), 9 (An47), 10 (An48), 11 (An49) , 12 (An50). 
 
Op basis van de eindtermen mag men er niet van uitgaan dat onderstaande inhouden door alle 
leerlingen gekend zijn.  
 
‐ Formeel begrip limiet 
‐ Continuïteit  
‐ Formeel begrip afgeleide 
‐ Middelwaardestellingen van Rolle en  Lagrange 
‐ Regel van de l’Hospital 
‐ Oneigenlijke integraal 
‐ Integratietechnieken: integraal van rationale functies steunend op splitsen in partieelbreuken; 

integralen van arcsin, arctan; integralen van irrationale functies, speciale vormen van integralen 
‐ Bepalen van booglengte en manteloppervlakte m.b.v. integralen 
‐ Differentiaalvergelijkingen  
‐ Reeksen en convergentie van reeksen 
‐ Numerieke methoden 
 
Op basis van de leerplannen in de verschillende netten zijn er andere bijkomende inhouden behandeld. 
De verscheidenheid van deze inhouden is te groot om op te sommen. 
Toch zal een  aantal van de hierboven opgesomde onderwerpen door de modale student uit de pool 
wiskunde gekend zijn. 
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 Ruimte 
In dit kernconcept draait alles om de eigenschappen van meetkundige objecten in het vlak en de 
driedimensionale ruimte. Belangrijke vaardigheden zijn het oplossen van meetkundige problemen, 
construeren, redeneren en bewijzen en het omgaan met analytische technieken. 
 
Inhouden die minder aan bod komen: 
 
‐ Synthetische meetkunde (aan bod gekomen in de 2de graad) 
‐ Vectoren  
 
Referentie eindtermen (ET)  en specifieke eindtermen (SET): 
 
E T 1: 26 (M1), 27 (M2), 28 (M3), 29 (M4), 30 (M5), 31 (M6), 32 (M7), 33 (M8), 34 (M9), 35 
(M10), 36 (M11), 37 (M12), 38 (M13), 39 (M14), 40 (M15). 
E T 2 - aso: 34 (M16), 35 (M17), 36 (M18), 37 (M19), 38 (M20), 39 (M21), 40 (M23), 41 (M24), 
42 (M25), 43 (M26), 44 (M27), 45 (M45). 
E T 3 - aso : - 
SE T 3:  5 (A44), 13 (M30), 14 (M31), 15 (M31). 
 
Op basis van de eindtermen mag men er niet van uitgaan dat onderstaande inhouden door alle 
leerlingen gekend zijn. 
 

‐ Bol  
‐ Krommen en oppervlakken analytisch beschrijven 
‐ Transformaties in de ruimte beschrijven 
‐ Kegelsneden  
‐ Euclidische meetkunde 
‐ Affiene meetkunde 
‐ Projectieve meetkunde 
 

Op basis van de leerplannen in de verschillende netten zijn er andere bijkomende inhouden behandeld. 
De verscheidenheid van deze inhouden is te groot om op te sommen. 
Toch zal een  aantal van de hierboven opgesomde onderwerpen door de modale student uit de pool 
wiskunde gekend zijn. 
 

 Toeval 
In de statistiek gaat het om data-analyse, het trekken van conclusies uit onvolledige kwantitatieve 
gegevens, en het redeneren op basis van statistische modellen. In de kansrekening gaat het om het 
verloop van toevalsprocessen en het berekenen en voorspellen van kansen.  
 
Referentie eindtermen (ET)  en specifieke eindtermen (SET): 
 
E T 1:  17 (A34), 25 (A35). 
E T 2 - aso: 46 (S2), 47 (S14), 48 (S4), 49 (S5), 50 (S7), 51 (S15). 
E T 3 - aso: 33 (S10), 34 (S11), 35 (S12),36 (S13). 
SE T 3:   16 (S16), 17 (S17), 18 (DW1). 
 
Op basis van de eindtermen mag men er niet van uitgaan dat onderstaande inhouden door alle 
leerlingen gekend zijn. 
  
‐ Lineaire regressie en correlatie 
‐ Betrouwbaarheidsintervallen  
‐ Toetsen van hypothesen 
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Op basis van de leerplannen in de verschillende netten zijn er andere bijkomende inhouden behandeld. 
De verscheidenheid van deze inhouden is te groot om op te sommen. 
Toch zal een  aantal van de hierboven opgesomde onderwerpen door de modale student uit de pool 
wiskunde gekend zijn. 
 

3.2. De centrale denkactiviteiten voor de pool wiskunde in het SO 
 

‐ abstraheren 
‐ modelleren 
‐ algebraïseren 
‐ ordenen 
‐ structureren 
‐ analytisch denken 
‐ problemen oplossen 
‐ formules manipuleren 
‐ logisch redeneren 
‐ bewijzen  

 
De denkactiviteiten vormen de kern van elke wiskundige activiteit. Een of meerdere van deze 
denkactiviteiten samen, komen aan bod zowel in de kernconcepten als in de vaardigheden. 
 

3.3. De vaardigheden 
 

‐ rekenvaardigheden en parate kennis 
‐ meet- en tekenvaardigheden 
‐ denk- en redeneervaardigheden 
‐ probleemoplossende vaardigheden 
‐ onderzoeksvaardigheden 
‐ taalvaardigheden 
‐ ICT-vaardigheden;  
‐ leervaardigheden  (inprenten van formules, notaties, symbolen; vormkenmerken van tekst 

gebruiken, begrijpen en analyseren van het geleerde, opnieuw opzoeken en voorkennis 
inoefenen; verdiepen in tekst; informatiebronnen raadplegen, zichzelf sturen bij het leren 
(plannen, foutenanalyse, reflecteren …)) 

 
In wat volgt gaan we dieper in op de vaardigheden. 
 

1. Rekenvaardigheden  
Een aantal rekenvaardigheden blijven paraat beschikbaar, bijv. bij het rekenen met formules, het 
werken met functievoorschriften en bij gebruik in de statistiek. Daarnaast zijn rekenprocedures vereist 
voor het rekenen met matrices, het oplossen van vergelijkingen, ongelijkheden en stelsels, het 
berekenen van afgeleiden en integralen. De rekenmachine  wordt gebruikt bij het oplossen van 
problemen. Aan het langdurig oefenen van rekenprocedures in geïsoleerde situaties werd in de 
vooropleiding weinig aandacht besteed en dat blijft ook zo in de derde graad van het secundair 
onderwijs.  
Met de geavanceerde rekenmachines en gemakkelijk toegankelijke en adequate software kan de 
aandacht voor het automatiseren van deze technieken en procedures beperkt worden. Weliswaar is 
inzicht nodig in de precieze werking van de gebruikte procedures. Het gebruik van een rekenmachine 
of een computer mag het inzicht in die noodzakelijke basisvaardigheden dus niet verminderen.  
We werken in het SO aan het vlot manueel beheersen van de basisvaardigheden. Daarom hebben we in 
het SO de optie genomen om ingewikkelde, gekunstelde vormen te bannen. 
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Wel stellen we vast dat leerlingen minder rekenvaardig zijn en dat zij minder paraat kennen. Een reden 
kan zijn dat leerlingen rekenprocedures minder geautomatiseerd hebben, omdat we een groot aantal 
lestijden hebben moeten inleveren ten opzichte van ongeveer 10 jaar geleden in de sterke 
wiskunderichting, maar het is o.i. ook een maatschappelijk probleem namelijk het probleem van 
uitstellen en van nonchalance. 
Zie bijlage eindtermen en specifieke eindtermen (ET-SET) voor de opsomming van 
rekenvaardigheden voor de pool wiskunde maar ook voor alle graden en alle onderwijsvormen.  
 

2. Meet- en tekenvaardigheid  
Voor de leerlingen van de 3de graad worden vaak meet - en tekenvaardigheden gemobiliseerd bij het 
tekenen van grafieken (functieleer en statistiek). Ook bij probleemaanpak wordt vaak een voorstelling 
gemaakt. Er is dus ruim de gelegenheid om de al verworven vaardigheid te onderhouden.  
Met tekenvaardigheid is het zoals met rekenvaardigheden. De leerling is in staat, al naargelang de 
situatie, flexibel om te gaan met de keuze van de tekentechniek (schetsen, tekenen, construeren). 
Grafische rekenmachines en wiskundige software worden ook hierbij ingezet, zonder dat ze een aantal 
basisvaardigheden overbodig maken. Leerlingen moeten bijvoorbeeld  kritisch kunnen omspringen 
met de getoonde resultaten bij het gebruik van grafische rekenmachines of wiskundige software. Ze 
moeten bijvoorbeeld de begrensdheid inzien van het uitleesvenster van een grafische rekenmachine of 
ze moeten een snelle controle kunnen uitvoeren (cf. het schatten bij het rekenen) aan de hand van een 
nulpunt of van enkele specifieke punten, het stijgen en dalen van de grafiek, eventueel het 
asymptotisch gedrag.  
 

3. Denk- en redeneervaardigheid  
Met denk- en redeneervaardigheden worden onder meer bedoeld: abstraheren (bij de begripsvorming), 
een vermoeden formuleren, veralgemenen (ontdekken van een eigenschap), analyseren, synthetiseren, 
structureren, ordenen, analoog werken, argumenteren, bewijzen. Het gaat om meer dan het kunnen 
bewijzen van eigenschappen.  
Vanuit het actief onderzoeken van relaties tussen begrippen worden leerlingen geconfronteerd met 
vele vormen van beweringen en vermoedens binnen en buiten de wiskunde. Daarom besteedt het SO 
bij de besluitvorming aandacht aan de argumenten die ervoor kunnen gegeven worden. 
Ook bij het actief oplossen van problemen moeten de leerlingen hun oplossing of hun redenering op 
een of andere wijze argumenteren.  
Het verwerven van deze redeneervaardigheid vraagt een geleidelijke en geduldige aanpak. Het SO 
besteedt  aandacht aan de verschillende fasen van het opbouwen van een redenering of een bewijs, 
o.m. het redeneren op een tekening, het argumenteren van delen van een redenering (bijv. het 
expliciteren van gegeven en vraag), het inzien van en/of zelf ontdekken van de kernidee uit een 
redenering, het maken van redeneringen in analoge situaties, het zelf uitschrijven van een behoorlijk 
geordende verklaring.   
 

4. Probleemoplossende vaardigheden  
Probleemoplossende vaardigheden zijn een essentiële troef in de studie- en beroepsloopbaan van 
leerlingen. Ook de transferwaarde van deze vaardigheden naar andere vakken kan zeer groot zijn.  
Leerlingen verwerven deze vaardigheden  doorheen een actief proces van zich vragen stellen, patronen 
ontdekken, antwoorden zoeken en onderzoeken, voorbeelden en tegenvoorbeelden opzoeken, 
vraagstelling vereenvoudigen, voorstellen analyseren, testen en bijsturen, vermoedens argumenteren ... 
Het bevorderen van het probleemoplossend denken doorheen een volgehouden integratie ervan in het 
normale lesgebeuren is dan ook één van de voornaamste opdrachten van leerkrachten wiskunde.  
De aanpak van een probleem  verloopt in verschillende fasen. Er wordt aandacht besteed aan een 
goede probleemstelling. Het probleem moet voor de leerlingen duidelijk zijn (dit kan bijvoorbeeld 
door de leerlingen het probleem in eigen woorden te laten stellen).  Als het gaat om het onderzoeken 
van verbanden of eigenschappen moet dit leiden tot een duidelijke formulering van een vermoeden of 
hypothese.  
Daarop volgt het analyseren en/of het mathematiseren. Dit betekent dat de leerlingen de wiskundige 
probleemstelling kunnen herkennen in het gestelde probleem of in de opgave (bijv. het probleem is te 
herleiden tot het bepalen van een maximum van een functie, tot het berekenen van een oppervlakte 
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…).  Dit  betekent  onder  meer  dat  ze  bij  een  situatie  gegeven  en  gevraagde  kunnen  bepalen, 
kwantificeerbare elementen kunnen opzoeken en wiskundig vertolken, relaties tussen elementen 
(gegevens onderling, gegevens en gevraagde) kunnen leggen en wiskundig vertolken, uit te voeren 
bewerking(en) kunnen bepalen. In deze fase worden vaak zoekstrategieën of heuristische methoden 
gebruikt. In een leerproces van probleemoplossende vaardigheden is het belangrijk deze te 
expliciteren. Bij een complexer probleem is het zinvol in deze fase een planmatige aanpak te voorzien 
en de uitvoering van het plan verderop te bewaken.  
Daarop volgt het uitschrijven van een oplossing, het berekenen van het resultaat of het uitschrijven van 
een verklaring, het maken van een (reken)proef, het maken van een realiteitsproef (kan dit resultaat in 
deze context?) en het formuleren van een antwoord op het gestelde probleem.  
De rol van de leerkracht bestaat erin leerlingen individueel tot nadenken aan te zetten, discussie over 
oplossingen uit te lokken en hierbij een kritische houding aan te bevelen. 
 In de leerplannen wordt ook gepleit voor  voldoende differentiatie in de opdrachten,  omdat in de 
verwerving van probleemoplossende vaardigheden het verschil tussen de leerlingen erg groot kan zijn. 
Voor wiskundig sterke leerlingen kan men bijv. sneller naar open problemen grijpen.  
 

5. Onderzoeksvaardigheden 
De leerlingen worden geconfronteerd met onderzoeksopdrachten die ze zelfstandig of in groep moeten 
verwerken. Een aantal vaardigheden dat ze daarbij kunnen hanteren zijn al gedeeltelijk aan bod 
gekomen bij het ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden. Nu komen er uitdrukkelijker de 
regulerende en de reflectieve onderdelen bij.  
In de studierichtingen waar wiskunde als poolvak voorkomt, moeten de specifieke eindtermen in 
verband met onderzoekscompetenties (3 eindtermen) voor wiskunde worden gerealiseerd (zie bijlage 
“Overzicht van de eindtermen”). 
 

6. Taalvaardigheden  
De wiskundetaal kent vanuit haar voorgeschiedenis een sterke formalisering en symbolisering die 
snelle communicatie en universalisering mogelijk maakt, maar die wiskunde voor sommige leerlingen 
precies zo moeilijk toegankelijk maakt. De eisen die gesteld worden aan deze formalisering zullen 
uiteraard toenemen naarmate de leerling voor een hoger aantal wekelijkse lestijden wiskunde kiest. 
Naast de verbale taal is in wiskunde de specifieke visuele taal van tekeningen en wiskundige 
voorstellingen van belang. Er wordt dan ook aandacht besteed aan het lezen en interpreteren van 
visuele informatie (bijv. op tekeningen in de meetkunde of informatie op een grafiek of een diagram in 
de statistiek). Het maken van een meer abstracte of formele redenering wordt ondersteund door te 
redeneren op figuren. 
Buiten de vaktaal waarmee wiskunde opgebouwd wordt, moeten leerlingen de beschrijvende taal 
blijven hanteren waarin over het wiskundig handelen gesproken wordt (met termen zoals definitie, 
eigenschap, kenmerk, verklaar ..., bereken ..., los op ..., construeer ..., vraagstuk).  
Reële problemen worden meestal niet rechtstreeks in de wiskundetaal gesteld. Een belangrijke 
vaardigheid is het mathematiseren, het omzetten of het vertalen van de situatie, vaak uitgedrukt met 
behulp van de omgangstaal, naar de wiskundige situaties en modellen, in het bijzonder naar en met 
wiskundige vaktaal.  
Bijzondere aandacht moet besteed worden aan het verwerven van de leesvaardigheid bij het lezen van 
de tekst van opgaven, problemen en vraagstukken. Vaak is deze moeilijkheid voor de leerlingen groter 
dan het uitvoeren van gekende rekentechnieken. Aan deze belangrijke stap, noodzakelijk bij het 
analyseren van problemen en het formuleren van vermoedens, wordt bijzondere aandacht besteed.  
 

7. I C T-vaardigheden 
“De  leerlingen  kunnen  bij  het  oplossen  van  wiskundige  problemen  functioneel  gebruik maken  van 
ICT” is een algemene eindterm wiskunde. In de vakgebonden eindtermen en de specifieke eindtermen 
wiskunde wordt geregeld verwezen naar het gebruik van ICT, bijv. bij het onderzoeken van functies of 
bij het oplossen van vergelijkingen. 
Dit schept het kader voor de leerplannen van het SO waarbinnen de inzet van ICT aangegeven wordt.  
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‐ Als  eindterm  ‘moet’ het gebruik van  ICT binnen het vakgebied wiskunde gerealiseerd worden. 
De wiskundevorming SO kan dus niet hieraan geen aandacht besteden.  

‐ Het  gaat  om  ‘functioneel’  gebruik.  Software  en  rekenmachine  zijn  hulpmiddelen  om  (andere) 
wiskundedoelen te bereiken.  
 

Hieraan zijn een vijftal consequenties te verbinden. 
 
‐ Het belang van het inzichtelijk gebruik van wiskunde blijft. Inzicht in de betekenis van begrippen, 

eigenschappen  …  is  belangrijk  om  ze  op  een  adequate  wijze  te  kunnen  gebruiken  bij  het 
mathematiseren, bij toepassingen en het oplossen van problemen, bij het opbouwen van figuren 
en grafieken of bij het verwerken van wiskundige informatie. Dit geldt voor alle leerlingen. 
Leerlingen die in hun studieloopbaan verder nog wiskunde van enige betekenis zullen gebruiken, 
verwerven best ook inzicht in de systematische aanpak en samenhang van wiskunde.  

‐ Rekenmachines en ICT bieden nieuwe mogelijkheden. Praktische en meer realiteitsgebonden 
problemen die tot nu toe niet binnen het bereik van het secundair onderwijs lagen, omdat de 
berekeningen (bijv. bij het oplossen van vergelijkingen) te ingewikkeld waren, kunnen nu wel 
behandeld worden. Dit kan leiden tot een zinvollere betekenisgeving van de wiskunde zelf. 

‐ Met de brede verspreiding van geavanceerde rekenmachines en gemakkelijk toegankelijke en 
adequate software wordt het manueel beheersen en dus het automatiseren van technieken en 
procedures voor àlle leerlingen minder noodzakelijk geacht. Zowel in de vooropleiding als in de 
derde graad wordt minder aandacht besteed aan het langdurig oefenen van rekenprocedures in 
geïsoleerde situaties. Voor leerlingen die in het hoger onderwijs nog wiskunde zullen gebruiken is 
wel inzicht nodig in de precieze werking van procedures. Het gebruik van een rekenmachine of 
een computer mag het inzicht in die noodzakelijke basisvaardigheden dus niet verminderen.  

‐ Als het gebruik van ICT moet gerealiseerd worden, en het wil meer zijn dan ‘knopjes drukken’, 
dan moet er ook voldoende tijd kunnen besteed worden aan het aanleren van dat adequaat 
gebruik. Dit heeft wellicht consequenties op inhoudelijke uitdieping en/of het geautomatiseerde 
gebruik van rekentechnieken.  

‐ Het invoeren van ICT brengt ook nieuwe problemen mee. Zo moeten leerlingen een kritische 
houding verwerven ten aanzien van de resultaten / de informatie die op het scherm verschijnt.  

Wiskundevorming behoort in het SO terecht tot de basisvorming. Dat betekent dat wiskundeonderwijs 
moet bijdragen tot de ‘algemene vorming’ van leerlingen. Het oordeelkundig en kritisch omgaan met 
ICT behoort in onze maatschappij zeker tot deze algemene vorming. Zo kan de inzet van ICT-
middelen bij het leren zelf onder meer verworven worden bij het leren van wiskunde (bijv. het gebruik 
bij onderzoeken, bij het verwerken van informatie, bij het inoefenen …). 
 

8. L eervaardigheden 
Aan het verwerven van leervaardigheden wordt in de derde graad bewust gewerkt. Er gaat steeds meer 
aandacht naar het zelfstandig leren van de leerlingen. Belangrijk is dat de bijdrage van wiskunde 
kadert in een bredere aanpak van de problematiek leren leren in de school en de groei naar een 
zelfverantwoord leren. Omdat het 'de leerling' is die adequate technieken moet verwerven, zal over de 
vakken heen een zekere eenvormigheid nagestreefd worden. Algemene technieken worden uiteraard 
vakspecifiek vertaald.  
Bij het verwerven van wiskunde worden een aantal leervaardigheden geactiveerd.  
Leerlingen leren systematisch te reflecteren bij het uitvoeren van opdrachten en i.h.b. bij het leren. 
Niet alleen het verwerven van nieuwe kennis en inzichten, het vinden van de oplossing van een 
probleem of het uitvoeren van een leertaak zijn belangrijk, maar ook de wijze waarop het proces 
verlopen is, biedt belangrijke leerkansen. Leerlingen moeten dus leren stilstaan bij het proces zelf.  
 
Bronnen. 

 Rijk aan betekenis, visie op vernieuwd wiskundeonderwijs. Uitgave: commissie Toekomst 
WiskundeOnderwijs, Utrecht,  maart 2007. 

 Leerplannen VVKSO en GO! 
 


