
Motivering  voor  de  wiskundecomponent  in   een  oriënteringsproef  hoger 
onderwijs

Wiskunde vormt een zeer belangrijke component in heel wat  opleidingen van het 
hoger onderwijs, niet in het minst in deze met enorme toekomstperspectieven op de 
arbeidsmarkt.
Het is maatschappelijk belangrijk dat een voldoende aantal studenten met voldoende 
potentieel voor deze opleidingen kiezen. Anderzijds is noch de individuele student 
noch  het  niveau  van  een  opleiding  er  bij  gebaat  dat  men  met  weinig  of  geen 
slaagkansen kan instromen. De nood aan een genuanceerd oriënteringsinstrument 
dringt zich op. Uiteraard moeten oriënteringstesten in het algemeen en dus ook meer 
specifieke  oriënteringstesten  wiskunde  kaderen  in  een  ruimere  aanpak  van  een 
advisering en begeleiding van de studiekeuze die op het einde van het secundair 
onderwijs aangeboden wordt.

Een onzorgvuldig of  te  streng selectief  gebruik van een wiskundetest  als  filter  of 
oriëntering  bij  de  toegang  tot  deze  opleidingen  is  zeker  maatschappelijk 
onverantwoord.  Een  oriënteringsproef  moet  een  goede  afweging  vormen  tussen 
enerzijds  het  aanmoedigen  van  studenten  die  over  de  nodige  competenties 
beschikken,  en  misschien  niet  over  zo  veel  zelfvertrouwen,  maar  wel  goede 
slaagkansen  hebben  en  anderzijds  het  afremmen  van  de  kanslozen  en 
overmoedigen.  Ervaringen  met  toelatingsexamens  wiskunde  in  Vlaanderen  voor 
burgerlijk ingenieur leren reeds dat er wel meer leerlingen uit het secundair instromen 
in de opleiding burgerlijk ingenieur na het afschaffen van het toelatingsexamen in 
2004, maar netto stromen er maar evenveel studenten door naar het tweede jaar. Dit 
veroorzaakt  wel  een behoorlijk  aantal  negatieve effecten zonder een substantieel 
voordeel als we het opportunistisch voordeel van een grotere instroom van studenten 
en  de  bijhorende  financieringsinkomsten  buiten  beschouwing  laten.  Vooreerst 
betekent het voor de maatschappij een economische
kost van verloren studiejaren en economische productiviteit;  voor de studenten in 
kwestie,  maar  ook  voor  hun  ouders,  zijn  er  heel  wat  nare  gevolgen  van 
studieduurvertraging,  ontmoediging,  heroriëntering,  en  ten  slotte  is  er  voor  de 
opleidingsinstelling  een  minder  stimulerende  groepsdynamiek.  Het  is  dus 
noodzakelijk om met het instrument van een oriënteringsproef  vooral die studenten, 
die niet voldoende wiskundig potentieel of maturiteit of inzet vertonen te overtuigen 
een  andere  studie  aan  te  vatten.  Er  moet  ook  vermeden  worden  dat  zo'n 
oriënteringsproef een afradingseffect heeft voor diegenen die wel over het potentieel 
beschikken. Meteen vormt zo'n oriënteringsproef ook naar  het secundair onderwijs 
een klare richtbaken, waarmee studenten hun voorbereiding op het hoger onderwijs 
met meer vertrouwen en realiteitszin kunnen tegemoet zien. Een oriënteringstoets 
moet fungeren als een informatie- en communicatieinstrument tussen HO en SO: wat 
kunnen  we,  gegeven  de  leerplannen  in  het  secundair  onderwijs,  redelijkerwijs 
verwachten  van  instromende  studenten?  Dit  veronderstelt  dat  ervaren 
wiskundeleerkrachten  uit  het  secundair  onderwijs  mee  betrokken  worden  bij  het 
opstellen van dit  instrument.   Het  zou ook niet  de bedoeling mogen zijn dat  een 
oriënteringstoets  de  studie  van  nieuwe  onderwerpen  zou  opdringen  aan  het 
secundair  onderwijs.  Bovendien  moeten  de  vragen  zodanig  creatief  en  weinig 
trainbaar opgesteld worden, dat eventuele supplementaire training in het secundair 
onderwijs ontmoedigd wordt. De concrete modaliteiten zijn nog onder voorbereiding 
en  het  doel  is  zeker  om met  modelvragen  te  werken  die  gebaseerd  zijn  op  de 



leerplannen SO  en de eindtermen. Het doel zou moeten zijn om een instrument te 
creëren dat kan functioneren over de instellingen van het hoger onderwijs heen en 
over  hun  studierichtingen  heen,  uiteraard  met  aangepaste  niveautesten. 
Leerkrachten wiskunde in de derde graad van het secundair onderwijs zullen uit deze 
modelvragen concrete inspiratie kunnen halen om zinvol te differentiëren binnen het 
leerplan in functie van de HO-opleiding die hun leerlingen ambiëren.


