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5.1. Aanleiding tot een overleggroep wiskunde 
 

1. Problemen met de doorstroming so-ho 
Een aantal signalen wijst op een groeiend probleem in verband met wiskunde bij de overgang van het 

secundair onderwijs (so) naar het hoger onderwijs (ho). Dat blijkt onder meer uit een evaluatie van de 

bestaande situatie in het secundair onderwijs, de vele opmerkingen verzameld in contacten met leraren 

(via begeleiding, nascholing en lerarenopleiding) en de opmerkingen van professoren en lectoren uit 

de eerste jaren van het hoger onderwijs, vooral van de studierichtingen die een sterke wiskundige 

vooropleiding verwachten. Dit leidt in de praktijk tot een veelheid van voorbereidingscursussen, 

!"#$%"#&'()*($*$$'+,- "+.//0)*($*$$'+- 1,- 234'0- 3%- +"5'/*- $')*+6/"(- 7 als een na-service aan de 

leerlingen 7, als op het niveau hoger onderwijs 7 als onthaal en monitoraat 7. Uiteraard zijn deze 

initiatieven te begrijpen vanuit de voornoemde problematiek, maar het is niet zinvol te geloven dat 

tijdens  een weekje vrijblijvende zomercursus wel kan verworven worden wat in het normale 

curriculum aan kennis, vaardigheden en vakattitudes niet kon verworvenworden.  

 

2. Niveauoverschrijdende over leggroep 
Veeleer moeten de doorstromingsproblemen grondig onderzocht worden op hun oorzaken. Ze moeten 

daarna, indien mogelijk, binnen het normale curriculum van secundair en hoger onderwijs worden 

opgevangen. Om de problemen te omschrijven en te onderzoeken en om een betere afstemming van de 

verschillende onderwijsniveaus te bereiken is een overleggroep opgericht met vertegenwoordigers van 

de verschillende niveaus. Omdat de problematiek niet netgebonden blijkt te zijn is de overleggroep 

netoverschrijdend en instellingsoverschrijdend samengesteld. Door de brede samenstelling mag 

verhoopt worden dat een brede bezinningsgolf door wiskundig Vlaanderen kan op gang getrokken 

worden, die in een nabije toekomst moet leiden tot een betere doorstroming van de leerlingen tussen so 

en ho, althans wat betreft de wiskundige competenties. 

 

3. Waarder ing 
Alleszins wil de overleggroep van bij de start zijn waardering uitspreken voor de vele leraren, lectoren 

en professoren wiskunde die binnen de huidige situatie proberen hun leerlingen en hun studenten zo 

goed mogelijk te vormen en te begeleiden. Dit document moet gezien worden als een aanmoediging 

om die inspanning vol te houden. Een aantal aanbevelingen kan helpen die inspanningen beter te 

onderbouwen en te motiveren.  

 

5.2. Situatiebeschrijving 
 

In een inleidende tekst verwoordde de overleggroep in vijf aanbevelingen een aantal fundamentele 

doelstellingen van elk wiskundeonderwijs. De beschrijving van de concrete situatie van wiskunde in 

het secundair onderwijs wordt hier bewust beperkt gehouden. De relevante informatie is terug te 

vinden in de lessentabellen en de leerplannen van de onderwijsverstrekkers en in andere documenten 

van de overleggroep. 

 

1. Gedifferentieerd aanbod in lesti jden 
De uitstroom voor wiskunde is zeer divers. Uiteraard heeft dit te maken met het gedifferentieerd 

aanbod van wiskunde in de verschillende studierichtingen van aso, kso en tso. In de tweede graad is er 
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een keuze tussen vormingspakketten die lopen van 3 tot 5 wekelijkse lestijden wiskunde. In de derde 
graad loopt het aantal wekelijkse lestijden wiskunde uiteen van 2 tot 6 of 7, soms ook 8. Het is 
onduidelijk in welke mate en op welke wijze de lestijden bestemd voor vrije ruimte in bepaalde 
groepen mede aan wiskunde besteed worden. In die zin is het onduidelijk of een 6+1 of een 6+2 een 
voltijdse 7 of 8 is. In de laatste decennia is het globale lestijdenpakket wiskunde aanzienlijk 
teruggelopen (er is sprake van -20 %). Daartegenover staat dat het inhoudelijke pakket niet is 
afgenomen. De grondigheid van de verwerking en de evidentie van bepaalde automatismen komen 
daardoor onder druk. 
In de eerste leerjaren van het ho stromen leerlingen samen vanuit verschillende vooropleidingen 
wiskunde, met name met een ernstig verschil in aantal wekelijkse lestijden. Dit betekent bijvoorbeeld 
dat bepaalde studenten een pakket van 150, 200 tot mogelijk zelfs 300 lestijden minder hebben gehad 
dan medestudenten.  
 

2. Diversiteit in de samenstelling van leer lingengroepen 
De praktijk toont allereerst een verschil in het aanbod van de verschillende onderwijsverstrekkers, die 
de wiskundige vorming voor gelijkwaardige studierichtingen soms met een verschillend aantal 
lestijden en verschillende leerplannen aanbieden. 
Er moet ook gewezen worden op de diverse uitstroom die te maken heeft met de intrinsieke sterkte van 
leerlingen en klasgroepen en het al of niet gedifferentieerd inspelen hierop door de wiskundeleraar. 
Voor sommige (deel)groepen blijken de voorgeschreven leerplannen maar net haalbaar, bij andere kan 
de wiskundeleraar extra leermateriaal of extra verdieping aanbieden. Door samenzetting van leerlingen 
ontstaan soms zeer divers samengestelde klasgroepen, waar alleen een sterk doorgedreven 
differentiatie in de aanpak alle leerlingen tot hun recht laat komen. Dit stelt zeer hoge eisen aan de 
leraar, de leerlingen en de didactische aanpak, in het bijzonder aan het lesmateriaal. De leerlingen 
moeten bewust gewezen worden op deze verschillen in functie van hun keuzeproces. 
Het is verder een onderwijsevidentie dat er heel wat leerlingen in het secundair onderwijs zijn die 
(voor wiskunde) ternauwernood aan de verwachte evaluatienorm voldoen. Ook die leerlingen stromen 
door naar het hoger onderwijs.  
Leerlingen die twijfelen aan hun doorstromingskansen kunnen de (niet-bindende) oriënteringsproeven 
die in sommige departementen aangeboden worden als een bijkomend signaal in hun keuzeproces 
beschouwen.  
Anderzijds geeft een kritische terugblik van studenten aan dat zij in hun so-curriculum niet altijd de 
uitdaging hebben gekregen die ze ervan meenden te mogen verwachten (zie bijlage Leerlingen op hun 
wiskundehonger).  
 

3. Leerplannen als kader en als ruimte 
In opvolging van het decreet op inspectie en begeleiding zijn de leerplannen gebaseerd op de 
eindtermen en de specifieke eindtermen. Dit vormt alleszins een gemeenschappelijke basis. Toch 
blijken in de praktijk ook eindtermen interpreteerbaar te zijn door hun niet te vermijden vaagheid. En 
vermits ze juridisch het minimum uitmaken van de vorming kan er diversiteit ontstaan vanuit de 
(beperkte) aanvullingen en de accenten die gelegd worden in de leerplannen. Let wel, leerplannen 
leggen  niet  alleen  ‘extra’  leerinhouden  op maar  pleiten  ook voor  verdieping van al voorgeschreven 
onderdelen, al of niet met keuze voor de leraar. In een aantal leerplannen is een keuze voorzien, die de 
leraar vanuit de eigen professionaliteit kan aanwenden in functie van de leerlingen en hun te 
verwachten doorstroming. Dit zijn factoren die tot een verschil in output leiden.  
 

4. Actualiser ing verwachte competentie 
Algemeen overheerst de indruk dat bepaalde vaardigheden, die voorheen algemeen verwacht werden, 
onvoldoende terug te vinden zijn sinds de verandering in de curricula na de invoering van de 
eindtermen. Her en der ontstaan in het ho goedbedoelde maar beperkte initiatieven voor bevraging en 
evaluatie die deze indruk moeten onderschrijven. Ook al ontbreekt het vergelijkbaar materiaal uit het 
positief geroemde verleden, toch kan vanuit het so, maar ook in het so zelf, het aanvoelen van een 
achteruitgang van bepaalde specifieke vaardigheden niet ontkend worden.  
Sommigen kaderen dit in een algemene achteruitgang van de vorming so en stellen dat die 
achteruitgang, ook voor wiskunde, al zeer vroeg aanvangt in het doorlopen curriculum (bijv. 
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ondermaatse wiskundevorming in de tweede en de eerste graad so, en voor sommigen al de 
rekentraining in de basisschool). Anderen  geven aan dat er een verschuiving is in de nagestreefde 
doelen die in het ho nog niet opgevolgd wordt. Alleszins voltrekt zich een verschuiving in het 
vormingsparadigma, waardoor er een spanning ontstaat tussen enerzijds het loslaten van de oude 
vertrouwde waarden en de dito onderwijsaanpak en anderzijds de nieuwe doelen, de onzekerheid en de 
kansen binnen de nieuwe aanpak. Leerlingen worden tot andere doelen gevormd dan voordien. Ze 
beschikken over heel wat andere kennis en vaardigheden, dan diegene die vanuit het gewaardeerde 
wiskundeverleden vertrouwd zijn.  
De werkelijkheid ligt wellicht in het midden. Het is overigens van alle tijden dat vorming een 
gezamenlijk project is, waaraan op alle niveaus moet gewerkt worden, ook al moet daar ‘achterstand’ 
voor opgevangen worden. 
 

5. Van zinvolle polyvalentie naar ongebreidelde herstart 
Alleszins is duidelijk dat de uitstroom so en dus instroom ho niet anders dan zeer divers kan zijn. 
Daarbij komt dat leerlingen vanuit de polyvalentieopvatting over de so-vorming voor hun keuze hoger 
onderwijs over een zeer grote vrijheid beschikken. Soms worden keuzes gemaakt die helemaal geen 
rekening houden met de vooropleiding en die radicaal ingaan tegen de adviezen vanuit het so of tegen 
de aanbevelingen bij de inschrijving. De opvatting overheerst dat als leerlingen adviezen uit het so 
sterker zouden opvolgen, de doorstromingsproblemen veel beperkter zouden zijn.  
Het is zinvol om ernstig onderzoek te doen over de correlatie tussen vooropleiding, oriëntering en 
behaalde resultaten. Dit zou het gezag van goede oriënteringen kunnen onderbouwen. Dit zou de 
aanbevelingen bij de inschrijving meer kracht kunnen bijzetten. Het zou de leerlingen sterker kunnen 
confronteren met de eigen verantwoordelijkheid bij de keuze. 
 

6. Zomercursussen 
In verschillende vormen van hoger onderwijs worden inspanningen gedaan om aan te sluiten op de 
beginsituatie wiskunde. Binnen bepaalde studierichtingen wordt een kloof vastgesteld tussen de 
verwachte beginsituatie (ook de terechte verwachting op basis van de eindtermen) en de reële 
beginsituatie van de zeer divers samengestelde studentenpopulatie. In bepaalde studierichtingen 
werden de begincurricula aangepast in aansluiting op de gewijzigde curricula van het so en met het 
oog op een periode van ‘gelijktrekken van de beginsituatie’. In bepaalde studierichtingen organiseert 
men zomercursussen met hetzelfde doel.  
Het hoger onderwijs geeft echter aan dat een tegemoetkoming in het curriculum maar beperkt kan zijn, 
gezien de eisen en de dynamiek van haar eigen curriculum. In sommige studierichtingen worden 
vakantiecursussen voorzien die de hiaten moeten aanvullen tussen de te verwachten of de feitelijke 
eindsituatie so en de verwachtingen van het ho. Dit leidt tot een onhoudbare spanning tussen so-
vorming en ho-verwachting. Begintermen riskeren eindtermen te worden. Een verzwaring van het so-
curriculum met dergelijke onderwerpen is evenwel onbespreekbaar, want het voorgeschreven pakket is 
binnen de beschikbare tijd mogelijk het maximum haalbare voor de gemiddelde leerling.  
 

7. Andere les- en studieaanpak met meer zelf regulatie 
In het hoger onderwijs wordt vaak niet alleen een tekort aan inhoudelijke parate kennis vastgesteld. Er 
wordt verwezen naar de andere didactische aanpak van (grotere) studentengroepen in hoor- en 
werkcolleges. Daarbij heeft de lector of professor, in tegenstelling tot de leraar so, eerder de rol van de 
ontsluiter van kennisinhouden en minder die van de (bege)leider van het leerproces. Van de student 
wordt verwacht dat die beschikt over voldoende karakter, zelfwerkzaamheid en studiemethode om een 
en ander met grote zelfverantwoordelijkheid aan te pakken. Voor een aantal studenten werkt de pas 
verworven vrijheid in studieomgeving die verantwoordelijkheid niet in de hand. Ook hier blijkt het 
aantal studenten dat nood heeft aan een strakke studiebegeleiding sterk toe te nemen.  
Het ho kan inspanningen doen om voor de studenten (die het nog nodig hebben) de groei naar een 
grotere zelfverantwoordelijkheid ten aanzien van de studieaanpak te begeleiden. Dit kan via 
ondersteuning van studiebegeleiding door monitoraat. Dit kan door in de beginfase in de colleges meer 
aandacht te besteden aan de gewijzigde didactische aanpak, het werktempo en de bijbehorende 
verwerkingsprocessen. 
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5.3. De vakopvatting wiskunde 
 
Over het antwoord op de vragen ‘wat is wiskunde?’ en ‘wat is de bijdrage van het schoolvak wiskunde 
in de algemene vorming van leerlingen so?’ zijn al boeken vol geschreven. Het is hier niet de plaats 
om deze vraag uitvoerig te beantwoorden. Ook hiervoor zijn de leerplannen de aangewezen 
informatiebron.  
Toch enkele bedenkingen in het kader van de diverse uitstroom.  
 

1. Wiskunde en algemene vorming 
Wiskunde behoort als vak tot de algemene basisvorming vanwege haar historische, culturele, 
wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie. Van bij de aanvang is het duidelijk dat de 
wiskundevorming op niveau so meer is dan het verwerven van specifieke vakgerichte leerinhouden. 
Veel breder dan deze kennis zijn bijvoorbeeld het verwerven van vaardigheden op het vlak van taal, 
redeneervermogen en probleemoplossend denken en van algemene attituden en opvattingen over de 
eigen persoon, het leren, doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid … Welke wiskundevorming op so-
niveau ook moet de bijdrage tot de algemene vorming opnemen.  
 

2. Verschillend aanbod voor schoolwiskunde? 
In elke wiskundevorming moet een evenwicht gezocht worden tussen  
‐ enerzijds wiskunde als zelfstandige discipline, met eigen denk- en werkwijzen waarin abstraheren, 

generaliseren en formeel manipuleren een grote rol spelen,  
‐ en anderzijds wiskunde als hulpmiddel dat toegepast wordt in praktische, technische en 

wetenschappelijke situaties, met daarin centraal het beschrijven en modelleren van 
probleemsituaties.  
 

Het evenwicht kan verschillen in functie van de studierichting en de daarbij voorziene lessentabel (i.c. 
het aantal wekelijkse lestijden wiskunde). 
Leerlingen die verkiezen hun talenten te ontwikkelen, hun algemene vorming en hun verdiepende 
vorming te verwerven vanuit een gedragen worden door het vakgebied wiskunde, moeten daartoe in 
het so ten volle kansen krijgen. In het bijzonder zal in de inhoudelijke pakketten voor 6, 7 of 8 
lestijden voldoende ruimte gemaakt worden voor brede conceptvorming, verdieping en 
theorievorming.  
Daarnaast kunnen even volwaardige vormingspakketten bestaan waarin meer gefocust wordt op 
gebruiks- en toepassingsgerichte wiskunde.  
Belangrijk is wel dat de leerlingen een duidelijk beeld krijgen van de keuze die ze maken en de 
consequenties ervan voor het vervolgcurriculum. Dat betekent onder meer dat deze overwegingen al 
moeten betrokken worden in het keuzeproces voor de tweede graad. 
Een cruciaal element hierin is dat de leerlingen een keuze maken die het best aansluit op hun 
intrinsieke  motivatie en dat deze motivatie verder kan openbloeien tijdens de studies. Wiskunde kan 
zowel boeiend en uitdagend zijn vanuit de fundamentele opbouw als vanuit de bruikbaarheid in vele 
toepassingen. 
 

3. Verschillende basisvormingen in functie van de vervolgopleiding 
In functie van de leerlingengroep en de voorgenomen algemene doelen en de specifieke 
wiskundedoelen moeten langetermijnleerlijnen ontwikkeld worden waarvan duidelijk is op welke 
vervolgopleidingen ze aansluiting geven. Voor een wiskundige of wetenschappelijke vervolgstudie is 
een andere basisvorming aangewezen dan voor meer humaanwetenschappelijke vervolgopleidingen. 
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5.4. Voorlopige beperking van het advies 
 
De overleggroep heeft zich voorgenomen het geheel van de wiskundevorming onder de loep te nemen. 
Omwille van een zekere nood in de opvolging wordt voorlopig de besluitvorming geconcentreerd op 
de doorstroming naar de studierichtingen ho waarvoor een uitgebreide wiskundige onderbouw 
verondersteld wordt. Concreet gaat het over studierichtingen die aansluiten op de sterke 
wiskundevorming in de derde graad, met name op de richtingen met 6, 7 of 8 wekelijkse lestijden 
wiskunde in hun lessentabel. 
 
De overleggroep wil nogmaals de verdienste van vele leraren so aangeven. Het is niet omdat studenten 
bepaalde hiaten vertonen in hun kennis en vaardigheden, dat moet verondersteld worden dat hieraan 
geen of onvoldoende aandacht is besteed. De maatschappelijke gegevenheid van een brede en veel 
aandacht opslorpende leefwereld en het gevoel bij vele leerlingen van de maar-tijdelijkheid van de so-
vorming werken het verwerven en consolideren van kennis en vaardigheden niet in de hand. Als er 
aanbevelingen worden geformuleerd, dan is dit in de hoop het vormingsproces van leerlingen positief 
te beïnvloeden. 
 
De overleggroep formuleert een aantal aanbevelingen met betrekking tot  
‐ de structuur en de organisatie van het vak wiskunde, 
‐ de inhoudelijke invulling, 
‐ wiskundige vaardigheden, 
‐ vakgerichte attituden,  
‐ de didactische aanpak van wiskunde, 
‐ de rol van ICT in wiskunde, 
‐ de vorming van leraren wiskunde, 
‐ de opvolging in het hoger onderwijs. 

 
De overleggroep wil hiermee een breed debat op gang brengen over de wiskundevorming so en de 
opvolging ervan in het ho.  
Zoals verderop zal blijken, is een aantal adviezen al terug te vinden in de pedagogisch-didactische 
commentaren van de leerplannen. In die zin kan dit document tot een versterking en actualisering van 
die wenken leiden. 
 

5.5. Aanbevelingen over structuur en organisatie 
 
 Leerlingen met talent voor wiskunde die hun algemene vorming willen opnemen door middel van 

een verdiepende studie van wiskunde moeten daar een volwaardige kans toe krijgen. De huidige 
structuur (studierichtingen, aantal lestijden, leerplannen) biedt daartoe zeker kansen. Zij het dat in 
de voorbije decennia het aantal lestijden wiskunde aanzienlijk is ingeperkt. Een verder 
terugschroeven van het aantal lestijden wiskunde zal onvermijdelijk een zwaardere hypotheek 
leggen op de doorstroming van leerlingen naar wiskundige, wetenschappelijke studierichtingen.  

 De overleggroep pleit voor het inrichten van een volwaardige pool wiskunde gespreid over de 
tweede en de derde graad. Een pool wiskunde kan, voor leerlingen die deze vorming verkiezen, 
vanaf de tweede graad ruimte bieden aan een wiskundevorming met meer aandacht voor een 
(wiskundige) redeneervaardigheid, en wiskundige probleemaanpak. Dit hoeft geen hypotheek te 
leggen op een stevige wiskundevorming in tweepolige studierichtingen van de derde graad 
(bijvoorbeeld in combinatie dus met wetenschappen en economie).  

 Waar mogelijk moet het wiskundig studieaanbod so versterkt worden. Een terugkeer van een 
volwaardige ‘8 lestijden’ zou wenselijk zijn. Maar met al wat maatschappelijk naar het onderwijs 
wordt doorverwezen en met de huidige opvatting van lessentabellen is een vernieuwde uitbouw 
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van wiskunde (met meer lestijden) in de derde graad niet eenvoudig te realiseren. Alleszins moet 
gezocht worden naar een maximaal benutten van de huidige mogelijkheden.  

‐ Dat betekent dat waar mogelijk zes, zeven en ook acht lestijden volwaardig worden 
aangeboden. Concreet betekent dit dat het aantal effectieve lestijden moet bewaakt 
worden.  

‐ Eerder dan naar uitbreiding van de leerplannen met bijkomende leerinhouden moet 
gestreefd worden naar verdieping en volledige beheersing van wat nu voorgeschreven 
wordt.  

‐ Daar waar noodzakelijk, moeten leerplannen inhoudelijk verduidelijkt worden om de 
vermoede vaagheid in interpretatie te verhelderen. Dit kan ondermeer betekenen dat in 
overleg met leerplancommissie, begeleiding en vakgroepen, de individuele keuze van de 
leraar voor de verdiepings- en de keuzeonderwerpen beter wordt gericht op de 
doorstroming. 

‐ Leraren worden aangezet de mogelijkheden van de vrije ruimte te gebruiken om vanuit 
door-wiskunde-gedragen-projecten de elders verworven wiskundige vaardigheden en 
attitudes te verbeteren. Lerarenopleidingen, nascholingscentra, begeleiding, hoger 
onderwijs  …  worden  opgeroepen  hiervoor  materiaal,  motiverende  voorbeelden, 
vernieuwende en haalbare ideeën aan te reiken.  

 Maatschappelijk wordt door de eindtermen een brede basisvorming voorgestaan van een zo groot 
mogelijke leerlingenpopulatie. Dit is zinvol omdat daardoor wiskunde (terecht) betrokken wordt 
bij de brede algemene vorming van leerlingen. Een gevolg hiervan is dat wiskunde overwegend 
op een informeel ‘gebruiker’sniveau aangeboden wordt. Er wordt minder aandacht besteed aan de 
typische opbouw en aanpak, die meer abstractie, samenhang en theorievorming beoogt. Een aantal 
elementaire vaardigheden wordt op een lager beheersingsniveau geoefend en geautomatiseerd. Dit 
veroorzaakt doorstromingsproblemen zowel op het niveau sterke wiskunde derde graad als in het 
hoger onderwijs.  

 Opdat de sequentiële opbouw van wiskunde voldoende aan bod zou komen, moeten 
langetermijnleerlijnen ontwikkeld worden, die kunnen opstarten van in de tweede graad. De 
fundamenteel wiskundige aanpak van sequentiële conceptopbouw, wiskundige taalvaardigheid, 
redeneren en verantwoorden, problemen analyseren en oplossen moet een ernstige aanzet krijgen 
in de tweede graad. Dit moet een degelijke onderbouw bieden voor de inhoudelijke verdieping in 
de derde graad.  

 Een duidelijke profilering van wiskunde in de tweede graad moet mogelijk gemaakt worden. Wie 
later nog in een wiskundig-sterke leerontwikkeling wil stappen, moet opgevangen worden met een 
inhaalpakket waar specifiek aandacht besteed wordt aan het verwerven van die wiskundige 
vakmethodiek. 

 Bij het uitwerken van curricula voor het hoger onderwijs moet de doorstroming bewaakt worden 
op basis van de reëel te verwachten beginsituatie, m.n. de output die eindtermen en leerplannen 
voorzien. Een goede aansluiting omvat overigens meer dan continuïteit in de inhoudelijke 
leerlijnen. We onderscheiden hierbij de volgende aspecten.  
‐ Een inhoudelijk doorlopen van kennis en vaardigheden.  
‐ Aandacht voor de meestal gewijzigde didactische methode waarmee studenten 

geconfronteerd worden. 
‐ Het voorzien van begeleiding, indien nodig,  bij de overgang naar een andere leeromgeving 

waarin de student moet functioneren, bijv.: 
‐ de grafische rekenmachine die in het hoger onderwijs geen of een andere plaats krijgt; 
‐ het wiskundig (formeler) taalgebruik; 
‐ het onderwijs- en leertempo;  
‐ andere werkvormen in ho dan in so; 
‐ de verwachte zelfregulatie bij de opdrachten; 
‐ de wijze van toetsen en beoordelen.  
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5.6. Aanbevelingen met betrekking tot de leerinhouden 
 
De leerinhouden zijn vastgelegd in de leerplannen van de verschillende onderwijsverstrekkers. Die 
leerplannen zijn gebaseerd op de eindtermen en de specifieke eindtermen die door de overheid worden 
opgelegd. De eindtermen geven de minimale basis die verder geïnterpreteerd en aangevuld wordt in de 
leerplannen. De onderscheiden leerplannen blijven dus de referentiedocumenten bij uitstek. 
 
De praktijk toont dat de eindtermen niet altijd eenduidig geformuleerd zijn. Een interpretatieloze 
formulering is wellicht niet mogelijk en ook niet wenselijk. Leraren so moeten binnen hun 
professionaliteit de mogelijkheid hebben om in functie van hun leerlingenpopulatie de 
wiskundevorming te concretiseren. 
 
De overleggroep ondersteunt elk van de netgebonden leerplannen. Hij betreurt wel de knelpunten die 
ontstaan door verschillen in de leerplannen. De eerste aanbeveling is dus niet de uitbreiding van de 
voorgeschreven leerinhouden, maar wel dat de aangegeven leerinhouden effectief en ten volle zouden 
bereikt worden. Deze volwaardige realisatie is een noodzakelijke basis om met succes door te stromen 
in een sterk-wiskundig onderbouwde studierichting ho.  
 
Wel is het wenselijk dat op niveau so gewerkt wordt aan een ontegensprekelijke consensus over de 
basisinhouden en -vaardigheden die met absolute voorrang en met nadruk moeten worden nagestreefd 
en die een gegarandeerde startbasis zouden moeten vormen voor het ho.  
 
Het document ‘basisvaardigheden’ dat is opgesteld op basis van de eindtermen en de leerplannen geeft 
een beschrijving van de actuele situatie.  
Met het realiseren van deze basisinhouden en -vaardigheden voldoet het so aan haar vormingsopdracht 
wat betreft de voorbereiding van de leerlingen, ook voor sterk-wiskundig onderbouwde 
studierichtingen ho. 
Vastgesteld wordt dat in de praktijk studenten soms ernstige hiaten vertonen binnen deze basiskennis. 
Voor sommigen volstaat een extra signaal om dit zelfstandig bij te werken, voor anderen volstaat dit 
niet en moet extra begeleiding voorzien worden. Het is zinvol om zowel op niveau so als op niveau ho 
extra aandacht te besteden aan systemen om deze kennis opnieuw te verwerven en/of te onderhouden 
(bijv. ondersteuning met ICT-trainingsprogramma’s  die  leerlingen  naargelang  de  eigen  noodzaak 
kunnen inschakelen).  
 
De overleggroep vraagt aandacht voor het conceptueel denken. Wiskundige concepten moeten 
betekenisvol opgebouwd worden. Leerlingen moeten daardoor in staat zijn begrippen beter te 
herkennen en ze correct in te zetten als ze ermee geconfronteerd worden, bijv. in probleemsituaties 
(kàn een bepaald begrip, eigenschap, model hier gehanteerd worden?). Vanuit een betere 
betekenisgeving worden onderlinge verbanden duidelijker en wordt ongeoorloofd gebruik eerder 
opgemerkt, bijv. bepaalde bestaansvoorwaarden zijn niet voldaan. Als continu aandachtspunt dat 
doorheen heel het curriculum wordt opgevolgd, kan hieruit een inhoudelijk en betekenisvol netwerk 
van concepten (een duidelijke “toolkit”) resulteren. 
 
De overleggroep vraagt aandacht voor het gebruik van klare taal in de wiskunde, het gebruik van 
symbolen en formele wiskundetaal. Uiteraard zijn symbolen en formele uitdrukkingen van belang in de 
‘universele’ wiskunde. Vastgesteld wordt dat het vaak misloopt met een degelijke verwoording van de 
wiskundige context. Dat uit zich vooral bij het verwoorden van redeneringen en bewijzen en van 
wiskundige situaties, maar ook omgekeerd bij het gebrekkig kunnen analyseren en mathematiseren 
van woordelijke uitdrukkingen en probleemstellingen.  

 
In de voorbije decennia werd het functiebegrip opgebouwd doorheen een uitgebreid en daardoor voor 
vele leerlingen langdradig voorprogramma. Met de opeenvolgende wijzigingen van de leerplannen 
werd steeds meer afstand genomen van die voorbereiding. Daardoor is de betekenisgeving van het 
begrip functie voor vele leerlingen (en soms ook hun leraren) relatief verward geworden en niet goed 
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onderbouwd.  Boutadisch:  we  doen  nu  vooral  ‘betekenis  geven  aan  functies’,  maar  we  vermijden 
functie als begrip betekenis te geven.  
De overleggroep pleit ervoor het begrip functie opnieuw duidelijk en betekenisvol op te bouwen. 
Zonder terug te vervallen in het vorige verhaal van relaties … moet aandacht kunnen besteed worden 
aan functie als ‘veranderingsmiddel’, als ‘transformatiemiddel’, als input-outputmachine (zie tekst ho). 
De betekenis van onafhankelijke input en afhankelijke output en het verband daartussen dat eventueel 
uitgedrukt wordt in het functievoorschrift moet aan bod komen.  
In die zin kan gedacht worden over een terugkeer naar de notatie met pijlen en bron- en 
doelverzameling,  waarbij  de  verwoording  ‘van …  naar …’  explicieter  slaat  op  dat  verband  en  de 
verandering.  
Al wordt  de  notatie met  ‘o’  niet  expliciet  genoemd,  toch moet  er  volgens  de  leerplannen  aandacht 
besteed worden aan de ‘samenstelling  van  functies’. Zo kunnen bepaalde afleidings- en 
integratieregels moeilijk betekenis krijgen zonder. Het is zinvol om de samenstelling van functies 
terug explicieter ter sprake te brengen, zij het dat het zinvol blijft dit in betekenisvolle contexten te 
doen, dus waar het samenstellen echt betekenis heeft. 
Functies van meerdere veranderlijken komen in de functieleer van het so niet echt aan bod. Beperkt en 
specifiek kunnen ze besproken worden in het keuzeonderdeel van de ruimtemeetkunde bij het 
beschrijven van oppervlakken. Wel moet bewaakt worden dat in so geen onnodige drempels voor 
latere veralgemening worden ingebouwd. 
 
Ten aanzien van het hoger onderwijs geldt de aanbeveling effectief kennis te nemen van de leerplannen 
so en de daarin opgebouwde leerlijnen. Omdat er een verschil bestaat tussen de perceptie van 
bepaalde concepten en begrippen vanuit een informele of een meer formele werkwijze, volstaat het 
soms als opfrissing met de studenten de weg van de formalisering door te nemen, eventueel te 
hernemen zoals ze die eerder verwerkt hebben. Een dergelijke acclimatisering kan functioneren als 
overgang tussen de verschillende vormen van aanpak en de leerlingen confronteren met de noodzaak 
hun leerproces meer en definitief zelf in de hand te nemen. Leerlingen die een vooropleiding van 6 tot 
8 lestijden wiskunde hebben gehad, zijn zeker geen blanco bladen. Ze moeten beschikken over de 
nodige vaardigheden die kunnen aangewend worden om hun leren om te buigen. Op deze wijze 
kunnen kennis en een aantal aanwezige vaardigheden verbreed worden. 
 

5.7. Aanbevelingen over vaardigheden 
 

Daar waar (basis)vaardigheden verweven zijn met kenniselementen zijn ze reeds hoger vermeld. Hier 
gaan we achtereenvolgens in op de specifieke wiskundige vaardigheden. 
 

 Rekenvaardigheid. 
 
Aan het verwerven van (algebraïsche) rekenvaardigheden wordt in de leerplannen en in de 
praktijk door vele leraren al uitgebreid aandacht besteed. Toch blijven de klachten. Waarschijnlijk 
gaat het dus niet over niet kennen of niet kunnen, maar is het eerder een attitudeprobleem. 
Leerlingen moeten leren bewust aandacht te besteden aan hun berekeningen en leren terug te 
kijken op hun oplossingen.  
 
Dergelijke attitude moet alleszins voorkomen dat domme rekenfouten gemaakt worden. Het 
bekendste voorbeeld is dat van 1𝑎 +

1
𝑏 dat wel eens 1

𝑎+𝑏 durft te worden. Dergelijke fouten zullen 
hopelijk verdwijnen als ze op ‘sterke-wiskunde’-niveau zwaar gesanctioneerd worden?  
 
Fouten maken is wellicht onvermijdelijk (wie zonder is, werpe de eerste steen) en leerzaam, maar 
het (vaak op eenvoudige wijze) controleren op fouten moet in wiskunde een tweede natuur 
worden. Studenten maken soms fouten die met eenvoudig terugkoppelen naar de betekenis van de 
gehanteerde begrippen of de onderzochte situatie kunnen vermeden worden. Naast een rekenproef 
kan ook een realiteitsproef gemaakt worden: “Is dit antwoord mogelijk?”  
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Inzicht in rekenen wordt mogelijk beter verworven in een groter aantal oefeningen, waarbij 
vlotheid boven ingewikkeldheid gaat. Door meer en ongekunstelde oefeningen krijgt de leerling 
een betere getalgevoeligheid, bijv. voor het splitsen van getallen in een som of een product … Dit 
is een deel van de rekenvaardigheid die al vanaf de basisschool aan bod moet (blijven) komen.  

 
Bij de informele werkwijze in wiskunde worden vaak werkwijzen gebruikt waarbij het werken 
met (algebraïsche) formules wordt beperkt (bijv. eerst alle veranderlijken vervangen door hun 
gekende waarde). Voor de leerlingen met een sterke-wiskundeprofiel behoort de algebraïsche 
formulegevoeligheid tot de verwachte basisvaardigheden. Met geregeld eenvoudig algebraïsch 
rekenwerk,  voor  de  hand  liggende  vereenvoudigingen,  eenvoudige  substituties  …  kan  die 
formulegevoeligheid onderhouden en aangescherpt worden. (Eenvoudig betekent op dit niveau 
niet noodzakelijk het allereerste beheersingsniveau. Bijvoorbeeld: het ontbinden in factoren van ).  

 
Studenten moeten leren dat naast rekenen met inzicht (de betekenis) ze ook oog moeten hebben 
voor de vlotte vooruitgang van het berekeningsproces. Vaak zijn stappen die een oplossingsweg 
alleen maar ‘nodeloos ingewikkeld’ maken, niet het meest aangewezen; dus rekenen met uitzicht. 
Dat geldt ook voor situaties waarbij theoretisch voorbereidend denkwerk een situatie (algebraïsch) 
kan vereenvoudigen. Denkwerk gaat voor rekenwerk. 

 
In het so wordt het werken met een rekenmachine in bepaalde situaties toegestaan. Het 
machinegebruik wordt geplaatst als onderdeel van de aan te tonen ICT-verplichting, die wordt 
opgelegd vanuit de eindtermen.  

 
Een eenvoudige rekenmachine wordt in het hoger onderwijs wel toegestaan voor dagelijks 
gebruik. Grafische rekentoestellen mogen daarentegen niet altijd gebruikt worden op de examens. 
Dat betekent dat van studenten feitelijk verwacht wordt dat ze alle situaties nog manueel 
uitrekenen (als nodig).  

 
Het is enerzijds evident dat als de verwachting in het ho met betrekking tot de manuele 
rekenvaardigheid hoger ligt dan deze die men normaal vanuit het so verworven heeft, het ho zelf 
een deel van het noodzakelijke automatiseringsproces moet opnemen (zij het bijv. via de 
ondersteuning met ICT-trainingsprogramma’s met extra oefeningen).  

 
Anderzijds is het even evident dat studenten in automatisering niet zullen slagen, als ze dit alleen 
op eigen houtje moeten verwerven. Het is dus zinvol in het so aandacht te besteden aan het 
ontsluiten van leerwegen en hulpmiddelen (bijv. ICT-trainingsprogramma’s), waarmee de student 
zich geregeld kan trainen in de basisrekenvaardigheden, als dat in de gekozen vervolgopleiding 
nog verlangd wordt.  

 
 Wiskundige taalvaardigheid 
 
Hoewel wiskunde haar eigen taal creëert, blijft het belangrijk wiskunde op een behoorlijke wijze 
te verwoorden in ‘dagelijkse’ taal.  
 
Leerlingen moeten wiskundige begrippen, eigenschappen, oplossingen en redeneringen correct 
leren verwoorden en correct leren neerschrijven. Een equivalentie is niet hetzelfde als een 
implicatie en omgekeerd. Een redenering moet vlot en logisch te volgen zijn.  
 
Bij het gebruik van formele en symbolische wiskundetaal moeten symbolen correct en met inzicht 
gehanteerd worden.  
 
Soms is echter een woordelijke formulering meer aangewezen dan een betekenisloze opsomming 
van symbolen. Soms brengt het te snel inbrengen van een absoluut formalisme, zonder een 
behoorlijke verwoording, heel wat nadeel. Formalisme wordt dan symbolenkramerij. Als men in 
so formalisme hanteert, hoort daarbij dus onlosmakelijk een behoorlijke verwoording. 
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In  de  dagelijkse  taal  wordt  soms  een  zogenaamde  ‘abus  de  language’  gehanteerd,  d.w.z.  een 
kortsluitende, vlotte verwoording. Dit mag voor studenten geen probleem van betekenisgeving 
opleveren  (zie  tekst  ho  bijv.  over  ‘als’  voor  ‘equivalentie’). Wel moeten  ze  in  staat  zijn, waar 
nodig of gevraagd, dergelijke formulering te verfijnen tot een exacte formulering.  

 
 Probleemoplossende vaardigheden 

 
Op probleemoplossende vaardigheden wordt uitvoerig ingegaan in de leerplannen. Er wordt 
hierover al heel wat nascholing gegeven. Uit het overleg so-ho blijkt dat, hoewel de verwachtingen 
dus hoog gespannen mogen staan, nogal wat studenten niet toekomen aan het zelf aanpakken van 
problemen. De overleggroep kan alleen maar benadrukken dat bespreken van probleemoplossende 
vaardigheden een belangrijke prioriteit is.  

 
Studenten moeten leren een probleem tenminste aan te vatten. 
 
Een werkwijze die blijkbaar minder verworven blijkt te zijn in de praktijk, is het transformeren 
van een probleem naar een eenvoudiger probleem (bijv. het beperken van veranderlijken, het 
herstellen van de vraag via een voorbeeld …). Dit heeft misschien te maken met een didactische 
aanpak van meer gerichte toepassingen op wat (net) voorbij is, om precies die concepten en 
vaardigheden aan bod te laten komen. Daaruit volgt de aanbeveling ook een aantal keer niet-
evidente problemen aan te bieden en dat leerproces te bespreken.  
 
Het is zinvol met de leerlingen nog bewuster en op een meer metacognitief niveau terug te kijken 
op een oplossings- of een redeneerproces. Uit het bewust terugkoppelen over de gevolgde 
oplossingsweg(en) en de keuzes die daarbij gemaakt zijn, kan een meer strategische aanpak 
volgen.  

 
 Redeneervaardigheden 
Het belang van redeneren voor wiskunde, en in het bijzonder van bewijzen, is evident. Toch kan 
vastgesteld worden dat onder invloed van een meer informele behandeling van wiskunde het 
redeneren, en vooral het rigoureus bewijzen, onder druk komt. Dat betekent niet dat leerlingen 
niet geleerd hebben redeneringen op te bouwen. (Zie daarvoor de commentaren in de 
verschillende leerplannen.) Wel wordt in de praktijk vastgesteld dat nogal wat studenten blijkbaar 
niet in staat zijn de aangeleerde technieken te activeren als meer rigoureuze en formele bewijzen 
gevraagd worden.  

 
Van studenten die een sterk-wiskundige vooropleiding hebben gevolgd, wordt verwacht dat ze 
zelfstandig een ordelijke en behoorlijk geformuleerde redenering kunnen opbouwen en in een 
logisch begrijpbare volgorde kunnen weergeven.  
 
In een sterk-wiskundige vorming mag het belang van opbouw en samenhang worden benadrukt. 
Doorheen het hele curriculum moet aandacht besteed worden aan de opbouw van een bruikbare en 
duidelijk omschreven toolkit, waarop leerlingen kunnen terugvallen voor hun redeneringen.  
Het moet dus duidelijk zijn van welke eigenschappen gebruik kan gemaakt worden.  
Het is zinvol van leerlingen geregeld te confronteren met een dergelijk overzicht (bijv. bij het 
begin van de tweede en de derde graad – een dergelijke werkwijze zou ook bij het begin van het 
ho aangewend kunnen worden). 

 
Leraren so wordt gevraagd meer intentioneel aandacht te besteden aan het (na)bespreken van de 
gehanteerde bewijsvormen, in het bijzonder technieken van logisch redeneren (bijv. de kracht van 
het tegenvoorbeeld, de negatie van een uitdrukking, de contrapositie ...).  
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 Opmerking 
Het beheersingsniveau van automatismen voor wiskundige en in het bijzonder algebraïsche 
vaardigheden vereist een aangepaste evaluatie. Een voortdurende en zorgvuldige toetsing met veel 
feedback over de vorderingen is aangewezen. Vormen van gespreide of permanente evaluatie zijn 
hier aangewezen.  

 

5.8. Aanbevelingen op het vlak van de vakattituden 
 
De leerplannen wiskunde besteden in een afzonderlijke rubriek heel wat aandacht aan algemene 
attituden en specifiek aan attituden die belangrijk zijn bij het bedrijven van wiskunde, zoals zin voor 
nauwkeurigheid, kritische zin, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, zelfregulatie.  
 
Veel leerlingen/studenten zijn zich ook in het ho niet bewust van de negatieve invloed van een 
slordige, nonchalante houding en concentratiegebrek bij de aanpak en verwerking van opdrachten. De 
overleggroep vraagt hieraan toch voldoende aandacht te besteden en op een niveau dat de leerling zich 
hiervan terdege bewust wordt.  
 
Van leerlingen die studierichtingen met een sterk-wiskundige onderbouw volgen wordt in het 
bijzonder verwacht dat ze bereid zijn zelf mee naar aanpak en oplossing van problemen te zoeken, 
m.a.w. dat ze tenminste het zoekproces starten, dat ze constructief mee denken en niet wachten op een 
gedoceerde oplossing.  
Het so kan tot deze studiehouding bijdragen door minder gedoceerde oefeningen, meer echte 
leergesprekken  ook  bij  het  oplossen  van  problemen,  minder  ‘modelmatig  nadoen’.  De  leerplannen 
vragen dergelijke aanpak.  
Het ho kan meer dan nu deze verwachting expliciteren. Een uitnodigende gradatie in de oefeningen, 
het bespreken van tussenoplossingen, het verwerken in groepen studenten, het gewoon niet meer 
docerend bespreken … kunnen studenten over de drempel van de zelfwerkzaamheid krijgen.  
 

5.9. Aanbevelingen betreffende de didactische aanpak 
 
Aanbevelingen op het vlak van de didactische aanpak liggen wellicht zeer moeilijk. Inderdaad die 
aanpak gaat uit van een algemene gegevenheid, maar wordt door elke leraar gehanteerd in functie van 
zijn leerlingen en de verwerkingswijze die hij verkiest, bijv. leermateriaal, werkvormen …  
 
Betekenisgeving van begrippen en eigenschappen wordt gekoppeld aan het werken in context. 
Verschillende contexten zijn mogelijk en de keuze is vaak afhankelijk van het deelgebied dat 
bestudeerd wordt. Bij statistiek is context een evidentie, bij algebraïsch rekenen misschien minder.  
 
De overleggroep vraagt na te denken over de rol en de aard van de gebruikte context. Context kan 
maatschappelijk zijn, maar ook didactisch of wiskundig. Context kan gericht zijn op modelleren van 
(latere) toepassingen. Context is meestal geen doel op zich, maar moet het wiskundig leerproces 
ondersteunen. Voor een wiskundige abstractie (in zekere zin los komen van een specifieke context) 
kunnen meerdere contextsituaties worden aangeboden. 
 
Bij sterke-wiskunde zijn wiskundige en toegepaste contexten van belang. Ze dragen bij tot de 
versterking van de interne structuur en de samenhang van de onderdelen van de wiskunde. Leerlingen 
moeten kunnen terugvallen op de leercontext om eventueel een verwaarloosd begrip terug op te 
frissen.  
 
Naast contextgericht werken moet effectief gebruik gemaakt worden van de geabstraheerde en meer 
formele begrippen en hun verbanden als wiskundige items. Met andere woorden naast contextgericht 



 

Rapport van de SoHo-overleggroep wiskunde  Pagina 47 

werken is bij de sterk-wiskundige vorming formeler werken gericht op samenhang en verantwoording 
noodzakelijk.  
 
Door de beperking van het aantal beschikbare lestijden (cf. het grootste deel van de sterke-wiskunde-
leerlingen volgt maar 6 wekelijkse lestijden wiskunde) blijkt het in de praktijk niet mogelijk alle 
onderwerpen even diepgaand te verdiepen. Leerlingen moeten in staat zijn zelfstandig verdiepende 
vragen te stellen bij een ander onderwerp, als dat voor enkele onderwerpen in de normale lessen 
gebeurd is. De overleggroep vraagt dergelijke aanpak bewust aan bod te brengen en met leerlingen te 
becommentariëren. Alleszins is dit een leerhouding die van studenten ho met sterke-wiskunde-
opleiding verwacht wordt. Of ze op niveau so van alle leerlingen (van de 6 & 7 lestijden) kan verwacht 
worden, is eerder een retorische vraag!  
 
Nieuwe begrippen en eigenschappen moeten in oefeningen verwerkt worden.  
De overleggroep pleit voor een voldoende variatie in het aanbod. Precies door verschillende 
toepassingen op verschillende beheersingsniveaus kan de leerling zich een concept en de verschillende 
kenmerken ervan eigen maken.  
De overleggroep pleit voor oefeningen die meer zijn dan standaardoefeningen. Dat wil zeggen, 
oefeningen waar de leerling effectief naar een verband of een oplossing moet zoeken zonder meteen 
een standaardmodelletje te herkennen. Let wel, in de verwervingsfase is een gradatie in de oefeningen 
ook in de sterke-wiskunde nog wenselijk. De vraag komt overeen met de suggesties uit het leerplan van 
‘gemengde reeksen’ (dus los van inhoud-oefening-inhoud-oefening). Onderzoeksopdrachten en vrije-
ruimte-opdrachten kunnen hier een zinvolle invulling zijn. 
 

5.10. Rol van ICT 
 
“De leerlingen kunnen bij het oplossen van wiskundige problemen functioneel gebruik maken van 
ICT”  is  een  algemene  eindterm wiskunde.  In  de  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. Het gebruik van ICT mag evenwel de ontwikkeling en het onderhoud van 
de basisvaardigheden niet in de weg staan, want die zijn in het ho noodzakelijk. In dit licht moet een 
evenwicht gezocht worden tussen de beheersing van basisvaardigheden en het doelmatig, effectief 
gebruik van de grafische rekenmachine of wiskundige software.  
 
Als  eindterm  ‘moet’  het  gebruik  van  ICT  binnen  het  vakgebied  wiskunde  gerealiseerd  worden. De 
wiskundevorming so kan niet anders dan hier aandacht aan besteden.  
 
De rol van wiskundige software in het so moet ‘use to learn’ zijn en niet ‘learn to use’. Het gebruik 
van ICT staat ten dienste van het wiskundig leerproces. Het gaat om ‘functioneel’ gebruik. Software 
en rekenmachine zijn hulpmiddelen om (andere) wiskundedoelen te bereiken.  
 
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.  
 
Rekenmachines en ICT bieden nieuwe mogelijkheden. Praktische en al dan niet realiteitsgebonden 
problemen die tot nu toe niet binnen het bereik van het so 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. 
 
Voor leerlingen die in het ho nog wiskunde zullen gebruiken is inzicht nodig in de precieze werking 
van procedures (in principe is dit belangrijk voor alle leerlingen). Het gebruik van een rekenmachine 
of een computer mag het inzicht in die noodzakelijke basisvaardigheden niet verminderen.  
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Als het gebruik van ICT moet gerealiseerd worden, en het wil meer zijn dan ‘knopjes drukken’, dan 
moet er voldoende tijd besteed worden aan het aanleren van dat adequaat gebruik. Dit heeft 
consequenties op inhoudelijke uitdieping en/of het geautomatiseerde gebruik van rekentechnieken.  
 
Het invoeren van ICT brengt nieuwe problemen mee. Zo moeten leerlingen een kritische houding 
verwerven ten aanzien van de resultaten / de informatie die op het scherm verschijnt.  
 
Het oordeelkundig en kritisch omgaan met ICT behoort in onze maatschappij zeker tot deze algemene 
basisvorming. 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). 
 
Onderzoek en meer experimenten op het gebied van een verantwoord gebruik van ICT in het 
wiskundeonderwijs zijn noodzakelijk. Dat onderzoek moet gericht zijn op het ontwikkelen van een 
bruikbare ICT-didactiek voor wiskunde.  

 

5.11. Aanbevelingen over de vorming van leraren 
 
In de praktijk blijkt dat wiskunde als schoolvak niet altijd door specifiek wiskundig gevormde leraren 
gegeven wordt. Dat betekent zowel leraren met een wiskundeopleiding, als leraren met een 
vakdidactische wiskundeopleiding. Voor scholen is het in de praktijk soms moeilijk dergelijk 
gekwalificeerd personeel te vinden. De overleggroep dringt erop aan dat wiskunde gegeven wordt 
door leraren met een wiskundige (vakdidactische) opleiding. 
 
De aantrekkelijkheid van de wiskundige bama-opleiding moet verhoogd en beter gecommuniceerd 
worden. 
 
Binnen de afstuderende wiskundigen moeten kandidaten aangezet worden tot een onderwijsloopbaan. 
(De onderwijsloopbaan moet aantrekkelijker gemaakt worden!) 
 
Leraren moeten beseffen dat hun professionele vorming niet wordt afgesloten bij hun initiële 
opleiding. Ook op het leraarsberoep is het levenslang leren van toepassing.  
 
Nascholingscentra, begeleiding, wiskundetijdschriften doen momenteel goed werk. De overleggroep 
wil hen aanmoedigen zich nog meer te richten op een meer didactische verwerking van leerinhouden.  
 
In het bijzonder moeten beginnende leraren zich realiseren dat ze meer dan de vorige generatie 
voortdurend alert zullen moeten zijn i.v.m. de didactiek binnen het vak wiskunde (o.a. onder invloed 
van ontwikkelingen op gebied van digitale didactiek). 
 
Leraren kunnen in belangrijke mate bijdragen tot de verbetering van de maatschappelijke perceptie 
van de wiskunde. Hierbij kunnen motiverende initiatieven genomen worden om in samenwerking met 
bedrijven deze belangrijke rol van de wiskunde concretiseren. 
 
Het is zinvol een Vlaams centrum op te richten voor onderzoek over wiskundevorming. Zo kunnen 
fundamentele opties onderbouwd worden bij de keuzes van eindtermen en leerplannen en de 
didactische aanpak. Zo kunnen leraren aangespoord worden, bijv. via actieonderzoek, mee te werken 
in de ontwikkeling van opties voor fundamentele leerstofkeuzes, didactische keuzes … 
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5.12. Aanbevelingen over de aanpak in het hoger onderwijs 
 
Vrijwel alle leerlingen die in so een studierichting volgen met sterke-wiskundeonderbouw stromen 
door naar het hoger onderwijs. Niet alle studenten die in het ho een studierichting volgen met sterke-
wiskundeonderbouw hebben de nodige voorbereiding gekregen. Wiskunde is echter een niet te 
onderschatten kennis- en vaardighedengebied, dat best gespreid in de tijd verworven wordt (cf. 
duurzaamheid van kennis en vaardigheden).  
 
Het is zinvol de samenstelling van de studentenpopulaties en hun prestaties statistisch op te volgen, 
bijv. wat betreft de correlatie met de vooropleiding. Deze kennis over de studentenstromen kan 
gebruikt worden in de begeleiding van de keuzeprocessen van leerlingen. 
Aangezien het ho studenten uit erg verschillende vooropleidingen wiskunde laat (moet laten) 
samenstromen, is het misschien zinvol de studenten een bepaalde tijd of voor bepaalde (hoor- of 
werk)colleges in niveaugroepen samen te brengen.  
 
Het so en het ho hebben een aparte evolutie doorgemaakt: so met de invoering van eindtermen, de op 
gang zijnde paradigmaverschuiving, de verschuiving naar competentiegerichtheid; het ho met de 
bama-structuur, curriculumverschuivingen, het afschaffen van de toelatingsproeven voor 
ingenieurswetenschappen … Het ho blijft (wellicht terecht) meer dan het so gericht op het verwerven 
en verwerken van fundamentele en doorgedreven vakkennis. Door de verschuivingen in het so komt 
loutere vakkennis als item onder druk.  
 
De aansluiting so-ho is niet alleen het werk van het so. Contacten tussen beide niveaus kunnen 
uitwisseling en samenwerking, maar vooral de eigen aanpak verbeteren. De overleggroep denkt in dit 
kader dan ook aan volgende aandachtspunten. 
 

‐ Inhoudelijk doorlopen van kennis en vaardigheden, inclusief de eindtermen uit de 
vooropleiding.  
Daarbij horen vragen als “Hebben lectoren en professoren een goed beeld van de voorkennis 
van hun studenteninstroom?“, “Hebben de leerlingen voldoende wiskunde gehad; beantwoordt 
de feitelijke situatie aan de verwachte situatie uit het leerplan?”, “Op welk beheersingsniveau 
werden deze leerinhouden en/of vaardigheden nagestreefd, en is het bereikte 
beheersingsniveau voldoende?”  
Het is zinvol telkens de beginsituatie van de studenten te evalueren en ze van bij het begin van 
het jaar te confronteren met eventuele problemen, en ze (eventueel verplicht) 
bijwerkmogelijkheden aan te bieden. Een snelle terugkoppeling hierover naar het so biedt de 
mogelijkheid aan leraren hun werk, maar ook hun oriëntering te bevragen. 

‐ Aandacht voor de gewijzigde didactische benadering. 
Het ho houdt er rekening mee dat er een verschuiving is van “een betekenisvolle aanpak vanuit 
context” naar aandacht voor wiskundige structuren en van inductief naar deductief onderwijs. 
Het ho kent terecht een verhoging van het inhoudelijk leer- en verwerkingsniveau. Dit sluit 
niet uit dat deze stroomversnelling in de aanvang begeleid wordt.  
 

Het so kan ten behoeve van lectoren en professoren informatieve nascholingen aanreiken over de 
concrete leerplaninhouden (kennis, vaardigheden …) en over de didactische aanpak daarbij.  
 
Het ho kan inspanningen doen om voor de studenten (die het nog nodig hebben) de groei naar een 
grotere zelfverantwoordelijkheid ten aanzien van de studieaanpak te begeleiden (cf. de gewijzigde 
didactische aanpak, het werktempo en de bijbehorende verwerkingsprocessen).  


