
Overleg rond wiskundeonderwijs is broodnodig.
Door  Frank De Clerck (UGent),  Hilde De Maesschalck (VVKSO),  Gorik De Samblanx (Lessius),  Tom Dorissen 
(VUB),  Luc Gheysens (VVKSO),  Bob Lowen (UA),  Johan Quaegebeur (KUL),  Gert Sonck (VUB), Joris Van 
der  Jeugt  (UGent),  André  Van  der  Spiegel  (VVKSO),  Joos  Vandewalle  (KUL),  Maggy  Van  Hoof 
(VVKSO),  Inneke Van Gelder (VUB),  Noël Veraverbeke (UHasselt),  Mark Verbelen (GO!).

Een nieuw academiejaar betekent voor vele studenten de grote oversteek van het secundair (SO) 
naar het hoger onderwijs (HO). Deze overgang verloopt moeizaam voor menig student. De SoHo-
overleggroep formuleert aanbevelingen over deze problematiek, meer bepaald voor het vakgebied 
wiskunde. 

Wie?  De  SoHo-overleggroep  heeft  vertegenwoordigers  uit  alle  geledingen  van  het  Vlaamse 
wiskundeonderwijs.

Wat? Een rapport van de SoHo-overleggroep concludeert dat institutioneel georganiseerd overleg over 
wiskundevorming noodzakelijk is.

Waarom? De kenniskloof tussen SO en HO wordt voelbaar groter.

Citaat: De kenniskloof tussen SO en HO wordt voelbaar groter. 

SoHo-overleggroep

De SoHo-overleggroep is breed samengesteld en bestaat uit professoren en lesgevers wiskunde uit het 
hoger  onderwijs,  pedagogische  begeleiders  wiskunde  uit  verschillende  Vlaamse  onderwijsnetten  en 
studenten met een wiskundige opleiding. Deze overleggroep komt sinds mei 2008 geregeld samen om 
een grondige discussie te voeren over de problemen die zich voordoen bij heel wat studenten die op de 
brug  staan  tussen  secundair  en  hoger  onderwijs.  Een  eerste  versie  van  het  rapport  werd  uitvoerig 
besproken met de leerkrachten derde graad SO en binnen de universitaire instellingen. 

Kloof

Hoewel er in het secundair onderwijs grote aandacht gaat naar zowel kennisoverdracht als naar het 
bijbrengen van vaardigheden, bieden deze inspanningen geen garantie op een succesvolle overgang 
naar het hoger onderwijs, die op zijn beurt ook heel wat inspanningen doet. De niet te ontkennen kloof 
tussen secundair en hoger onderwijs is een gevolg van een samenspel van zowel maatschappelijke, 
onderwijsgebonden als vakinhoudelijke factoren. Als deze kloof tussen SO en HO niet wordt gedicht, dan 
bestaat het gevaar dat de kansen voor goede studievordering in het hoger onderwijs jaar na jaar dalen. 
De overleggroep heeft bij haar besprekingen verschillende aspecten bekeken en aanbevelingen 
geformuleerd. Deze aanbevelingen betreffen vooral de wiskundig sterke studierichtingen – minstens 6 
wekelijkse lestijden -, maar leraren met minder wekelijkse lestijden vinden hierin zeker inspiratie voor hun 
specifieke aanpak. 

Pijnpunten

Vlaanderen kampt met een tekort aan belangstelling voor het lerarenberoep. In het bijzonder zijn er te  
weinig leraren met de noodzakelijke wiskundige vorming. Zonder twijfel moet het lerarenberoep in een 
positiever  daglicht  worden  gesteld,  terwijl  er  tezelfdertijd  aandacht  wordt  geschonken  aan  de 
vakinhoudelijke en vakdidactische basiskennis en nascholing van leraren. Kwaliteit en populariteit zijn niet 
tegengesteld.

Leerlingen die kiezen voor studierichtingen HO met een belangrijke wiskundige component mogen in het 
secundair onderwijs niet op hun honger blijven zitten. Uit bevragingen van studenten blijkt echter dat dit te 
vaak wel het geval is. Een beperkt onderzoek naar de slaagcijfers van de instromende studenten in het  
hoger onderwijs leert dat studenten met een grondige vooropleiding wiskunde ook goed presteren, zelfs 
voor  richtingen  waarin  wiskunde  geen  belangrijke  component  is. Denk  hierbij  aan  rechten, 
communicatiewetenschappen ... Dit mag dus een pleidooi zijn voor het behoud van een sterke algemene 
opleiding,  waarin wiskunde een onderdeel  moet  zijn.  De overleggroep pleit  niet  voor meer wekelijkse 
lestijden wiskunde, maar wel voor een kwaliteitsvolle invulling van de bestaande lestijden. Die kan wellicht  
maar bereikt worden via een specifiek leerpad dat over meer dan twee jaar loopt.
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Aanbevelingen

Wiskunde wordt vaak geassocieerd met louter rekenen of formulemanipulering.  Niets is minder waar.  
Wiskunde is als wetenschap voortdurend in evolutie en mag niet los gezien worden van onze cultuur in de 
ruimste zin van het woord. Bij het brede publiek leeft daarentegen de idee dat er minder wiskunde nodig  
is dan voorheen. Dit is mogelijk een gevolg van de ontwikkeling van de moderne technologie. De paradox  
ligt er in dat deze technologie ondenkbaar is zonder wiskunde. De overleggroep beveelt dan ook aan dat 
er  tijdens  de  opleiding  oog  zou  zijn  voor  wiskunde  als  cultuurcomponent,  als  bron  voor  universele 
modellen  voor  wetenschappen,  economie,  kunst  en  technologie,  zowel  in  het  onderzoek  als  in  zijn 
operationele vorm.

Wiskunde maakt deel uit van de universele vorming van elk individu. Ze levert een sterke bijdrage in de 
ontwikkeling van algemene leervaardigheden en probleemoplossende vaardigheden en de onderliggende 
noodzakelijke kennisopbouw. De overleggroep adviseert dat ook voldoende aandacht wordt besteed aan 
abstrahering,  argumentatie  en  bewijsvoering  om  op  die  manier  de  redeneervaardigheden  aan  te 
scherpen.  Verder  onderstreept  zij  de  nood  aan  rekenvaardigheid,  formulegevoeligheid,  (wiskundige) 
taalvaardigheid en nauwkeurigheid. Ten slotte raadt ze aan dat ICT op een didactisch doordachte manier  
wordt ingezet, zodat ze ondersteunend is voor het wiskundig denken. 

Het is van maatschappelijk belang dat een voldoende aantal studenten met voldoende potentieel kiest  
voor wiskundig onderbouwde opleidingen. De individuele student noch het niveau van een opleiding is er 
echter bij gebaat dat instromers weinig of geen slaagkansen hebben. De overleggroep pleit dan ook voor  
een verplichte, niet-bindende, oriënteringsproef die kadert in een ruimere aanpak van een advisering en 
begeleiding van de studiekeuze.

Overleg

De overleggroep stelt het rapport ter beschikking op www.SoHoWiskunde.be, gekoppeld aan een forum 
voor online discussie. Ze pleit voor een continu, institutioneel georganiseerd  overleg tussen alle 
participanten op alle onderwijsniveaus in de wiskunde, met als doel de verbetering van de 
wiskundevorming, en meer algemeen van de vorming van jongeren met oog op hun latere rol in de 
maatschappij. 
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http://www.SoHoWiskunde.be/
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