
WWWiiissskkkuuunnndddeeeooonnndddeeerrrwwwiiijjjsss   iiinnn   
VVVlllaaaaaannndddeeerrreeennn   

RRRaaappppppooorrrttt   vvvaaannn   dddeee   SSSoooHHHooo---ooovvveeerrrllleeeggggggrrroooeeeppp   WWWiiissskkkuuunnndddeee   

mei 2010 

 



 

Rapport van de SoHo-overleggroep wiskunde  Pagina 2 

Colofon 
 

Aan dit rapport hebben de volgende leden van de overleggroep wiskunde meegewerkt. 

 Jan Beirlant, voorzitter tot mei 2009, (vice-rector KULeuven) 

 Freddy Cloet, secretaris (VVKSO, Stafmedewerker - Dienst Leren en Onderwijzen) 

 Frank De Clerck, voorzitter (UGent, Vakgroep Wiskunde) 

 Hilde De Maesschalck (VVKSO, diocesane begeleiding bisdom Gent) 

 Gorik De Samblanx (Industriële Hogeschool De Nayer) 

 Tom Dorissen (VUB, student/AAP) 

 Luc Gheysens (VVKSO, diocesane begeleiding bisdom Brugge) 

 Bob Lowen (UA, Departement Wiskunde en Informatica) 

 Johan Quaegebeur (KULeuven, Departement Wiskunde) 

 Gert Sonck (VUB, Departement wiskunde) 

 Joris Van der Jeugt (UGent, Vakgroep Toegepaste Wiskunde en Informatica) 

 André Van der Spiegel (VVKSO, ex-voorzitter leerplancommissie wiskunde) 

 Joos Vandewalle (KULeuven, Departement Elektrotechniek (ESAT)) 

 Maggy Van Hoof (VVKSO, diocesane begeleiding bisdom Hasselt, voorzitter 

leerplancommissie) 

 Inneke Van Gelder (VUB, student wiskunde) 

 Noël Veraverbeke (Universiteit Hasselt, Vakgroep Toegepaste Wiskunde) 

 Mark Verbelen (GO!, pedagogische begeleiding) 

 

 

Opmerkingen en suggesties rond dit rapport kunnen doorgestuurd worden naar een van de leden of 

naar de voorzitter (e-mail: Frank.DeClerck@UGent.be)  

 

 

 

mailto:Frank.DeClerck@UGent.be


 

Rapport van de SoHo-overleggroep wiskunde  Pagina 3 

VOORWOORD ................................................................................................................................... 5 

1. LEERLINGEN OP HUN WISKUNDEHONGER? ...................................................................................... 7 

1.1. INLEIDING EN SITUATIESCHETS...............................................................................................................7 

1.2. OORZAKEN EN SIGNALEN .......................................................................................................................7 

1.3. OPLOSSINGEN EN PERSPECTIEVEN ...................................................................................................... 9 

2. LERAAR WISKUNDE ALS KNELPUNTBEROEP .................................................................................... 11 

3. BASISVAARDIGHEDEN EN PARATE KENNIS ...................................................................................... 13 

3.1. DE KERNCONCEPTEN VOOR DE POOL WISKUNDE IN HET SO .............................................................. 14 

3.1. DE CENTRALE DENKACTIVITEITEN VOOR DE POOL WISKUNDE IN HET SO ........................................... 18 

3.2. DE VAARDIGHEDEN ............................................................................................................................... 18 

4. ERVARINGEN, OVERWEGINGEN EN VERWACHTINGEN VANUIT HET HOGER ONDERWIJS .................... 22 

4.1.  INLEIDING: PAPIER VERSUS PRAKTIJK ....................................................................................................... 22 

4.2. WELKE HO-OPLEIDINGEN ZIJN BETROKKEN? ...................................................................................... 23 

4.3. UIT HET LEVEN GEGREPEN .................................................................................................................. 24 

4.3.1. Rekenen: correct én met inzicht en uitzicht ..........................................................................24 

4.3.2. Wiskundetaal begrijpen ............................................................................................................ 27 

4.3.3. (Wiskunde)taal gebruiken ....................................................................................................... 28 

4.3.4. Redeneren en bewijzen........................................................................................................... 28 

4.3.5. Het functiebegrip ...................................................................................................................... 30 

4.3.6. „Problem solving‟ versus “ik weet het niet” ............................................................................ 32 

4.3.7. Motivatie voor wiskunde ........................................................................................................... 33 

4.4. MOGELIJKE ACTIEPUNTEN? .................................................................................................................. 33 

4.4.1. Sensibilisering ............................................................................................................................ 34 

4.4.2. Creatieve toepassingen van de wiskunde beter bekend maken ........................................ 34 

4.4.3. Nieuwe ijkpunten ....................................................................................................................... 34 

4.4.4. Zachtere opstart in het HO? .................................................................................................... 35 

5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ................................................................................................. 36 

5.1. AANLEIDING TOT EEN OVERLEGGROEP WISKUNDE ............................................................................. 36 

5.2. SITUATIEBESCHRIJVING ....................................................................................................................... 36 

5.3. DE VAKOPVATTING WISKUNDE ............................................................................................................ 39 

5.4. VOORLOPIGE BEPERKING VAN HET ADVIES ......................................................................................... 40 

5.5. AANBEVELINGEN OVER STRUCTUUR EN ORGANISATIE ....................................................................... 40 

5.6. AANBEVELINGEN MET BETREKKING TOT DE LEERINHOUDEN .............................................................. 42 

5.7. AANBEVELINGEN OVER VAARDIGHEDEN ..............................................................................................43 

5.8. AANBEVELINGEN OP HET VLAK VAN DE VAKATTITUDEN ...................................................................... 46 

5.9. AANBEVELINGEN BETREFFENDE DE DIDACTISCHE AANPAK ................................................................ 46 

5.10. ROL VAN ICT ....................................................................................................................................... 47 

5.11. AANBEVELINGEN OVER DE VORMING VAN LERAREN ........................................................................... 48 

5.12. AANBEVELINGEN OVER DE AANPAK IN HET HOGER ONDERWIJS ......................................................... 49 
  



 

Rapport van de SoHo-overleggroep wiskunde  Pagina 4 

BIJLAGE: OVERZICHT EINDTERMEN .......................................................................................... 50 

1. DOEL VAN HET DOCUMENT....................................................................................................................... 50 

2. WAAROM BASEREN WE ONS OP DE EINDTERMEN? .................................................................................... 50 

3. ORDENING ................................................................................................................................................ 50 

4. OVERZICHT VAN DE EINDTERMEN ............................................................................................................. 53 

GETALLENLEER EN ALGEBRA (A) (BEGRIPSVORMING – PROCEDURES – SAMENHANG) ...................................... 53 

ANALYSE ............................................................................................................................................................ 55 

MEETKUNDE ...................................................................................................................................................... 57 

STATISTIEK EN KANSREKENING ......................................................................................................................... 59 

DISCRETE WISKUNDE ........................................................................................................................................ 60 

WISKUNDE EN CULTUUR ................................................................................................................................... 60 

ONDERZOEKSCOMPETENTIE ............................................................................................................................. 60 

ALGEMENE VAARDIGHEDEN EN (*) ATTITUDES ................................................................................................ 60 

5. OPMERKINGEN EN VERDUIDELIJKINGEN ................................................................................................. 63 

GETALLENLEER EN ALGEBRA (A) (BEGRIPSVORMING – PROCEDURES – SAMENHANG) ..................................... 63 

ANALYSE ........................................................................................................................................................... 64 

MEETKUNDE ..................................................................................................................................................... 65 

STATISTIEK EN KANSREKENING ......................................................................................................................... 65 

DISCRETE WISKUNDE ........................................................................................................................................ 65 

WISKUNDE EN CULTUUR ................................................................................................................................... 65 

ONDERZOEKSCOMPETENTIE ............................................................................................................................. 65 

ALGEMENE VAARDIGHEDEN EN (*) ATTITUDES ................................................................................................ 65 

 
  



 

Rapport van de SoHo-overleggroep wiskunde  Pagina 5 

Voorwoord 
 

Een breed samengestelde overleggroep bestaande uit professoren en lesgevers wiskunde uit het hoger 

onderwijs (universitair en niet-universitair), uit pedagogische begeleiders wiskunde uit de 

verschillende onderwijsnetten, en uit studenten met een wiskundige opleiding,  zijn in mei 2008 een 

grondige discussie gestart rond de problemen die zich voordoen bij heel wat studenten die op de brug 

staan tussen secundair en hoger onderwijs. Alhoewel er in het secundair onderwijs grote aandacht gaat 

naar zowel kennisoverdracht als naar bijbrengen van vaardigheden, wordt er immers vastgesteld dat 

deze inspanningen geen garantie bieden voor een vlotte overgang naar het hoger onderwijs. De SoHo-

overleggroep (in het vervolg gewoon overleggroep genoemd) heeft bij haar besprekingen 

verschillende invalshoeken bekeken en heeft besloten om enkele van deze invalshoeken grondiger uit 

te werken. De neerslag is in dit document te vinden.  

Het zou immers al te eenvoudig zijn om het probleem eendimensionaal te benaderen, de waarheid is 

dat één en ander zeker een gevolg is van een samenloop van omstandigheden. Zo is er zeker het 

probleem van het lerarentekort, waar in één van de bijdragen een viertal suggesties worden gedaan. 

Anderzijds is het zeker zo dat, alhoewel differentiërend werken een grote meerwaarde levert in het 

onderwijsgebeuren, er toch voldoende aandacht moet gaan naar deze leerlingen voor wie wiskunde 

een uitdaging en belangrijkste bron van kennis en vorming is. De studenten hebben in hun bijdrage 

dan ook het probleem aangebracht dat er te veel leerlingen op hun honger blijven zitten. Een grondige 

analyse maken is natuurlijk niet mogelijk zonder een overzicht te  geven  van de aandachtspunten voor 

de kennisoverdracht en de vaardigheidstraining  die het secundair onderwijs, rekening houdende met 

de eindtermen, aanbieden. Dit is een moeilijke oefening gebleken, vooral als gevolg van de 

differentiatie en de vrije keuze, die in de verschillende leerplannen zijn verwerkt.  Meer informatie 

hierover is te vinden in de tekst “Basisvaardigheden en parate kennis”. Van hun kant hebben de 

vertegenwoordigers uit het hoger onderwijs geprobeerd een aantal knelpunten vanuit hun 

onderwijservaring te schetsen en geven ze bovendien aan welke verwachtingen zij stellen van de 

inkomende studenten.  Alhoewel de invalshoek van het secundair onderwijsveld uiteraard verschillend 

is als deze van het hoger onderwijsveld, zijn er een aantal interessante conclusies te trekken die 

aanleiding geven tot enkele aanbevelingen, die opgesomd zijn in de tekst “Conclusies en 

aanbevelingen”. Het mag bovendien duidelijk zijn dat er zowel vanuit secundair onderwijs als vanuit 

hoger onderwijs grote inspanningen worden geleverd om de kloof te dichten, waarbij de ene 

inspanning al meer succes heeft dan de andere. De overleggroep wiskunde vindt het opportuun om zijn 

adviezen in een vijftal punten weer te geven, waarbij gekozen wordt om deze te plaatsen in een 

bredere context.  

1. Wiskunde als cultuurcomponent 

Er wordt te veel gedacht dat wiskunde gelijkwaardig is met rekenen en formulemanipulering 

en voor de rest eerder wereldvreemd is. Niets is minder waar. Wiskunde is als wetenschap nog 

steeds in evolutie die hand in hand gaat met de evolutie van het maatschappelijk denken en 

handelen en kan dan ook niet los gezien worden van onze cultuur in de ruimste zin van het 

woord. De overleggroep adviseert dat er tijdens de opleiding oog is voor wiskunde als 

cultuurcomponent, als  bron voor universele modellen voor wetenschappen, economie, 

kunst en technologie zowel in het onderzoek als in zijn operationele vorm. 

2. Wiskunde voor industriële toepassingen 

Wiskunde zit verborgen in veel toestellen, apparaten, diensten, enz. Aangezien de jongeren en 

het brede publiek dit niet herkennen leeft de indruk dat er minder  wiskunde nodig is dan 

voorheen, terwijl de realiteit net omgekeerd is. De moderne (computer)technologie heeft 

aanleiding gegeven tot een ruimere benadering van wiskunde, maar de paradox ligt er in dat 

deze moderne technologie ondenkbaar is zonder wiskunde. 
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De overleggroep adviseert de aanbeveling dat ICT op een didactisch doordachte manier 

wordt ingezet die ondersteunend is voor het wiskundig denken. Ze adviseert bovendien 

dat in de opleiding voldoende aandacht wordt besteed aan het belang van wiskunde voor 

de toepassingen in  industrie en technologie.  

3. Wiskunde is vormend 

Wiskunde zorgt samen met de andere opleidingsonderdelen voor een universele vorming van 

de leerling en de student. Een correct wiskundig taalgebruik moet dan ook gestimuleerd 

worden. De overleggroep adviseert dat op alle onderwijsniveaus voldoende aandacht 

wordt besteed om rekenvaardigheid, formulegevoeligheid, taalvaardigheid en 

nauwkeurigheid te oefenen. 

4. Wiskunde als motor van abstractievaardigheden en redeneervaardigheden 

Al kan wiskunde niet los gezien worden van de realiteit, toch zou het verkeerd zijn om zich te 

beperken tot enkel die wiskundige begrippen en technieken  die een onmiddellijke link hebben 

met de realiteit. De overleggroep adviseert dat de nodige aandacht wordt geschonken aan 

abstrahering en wiskundige structuren.  Ze dringt aan om voldoende aandacht te 

besteden aan argumentatie, verklaring  en bewijsvoering om op die manier de 

redeneervaardigheden aan te scherpen. Verder wenst zij het belang  van het 

wiskundeonderwijs in het kader van de ontwikkeling van de probleemoplossende 

vaardigheden te onderstrepen. 

5. Wiskunde als bondgenoot in de communicatie 

Wiskunde levert methodes om relaties tussen entiteiten precies en overzichtelijk te 

formuleren, waarbij de interacties tussen grotere complexe gehelen kunnen in kaart gebracht 

worden. Het correct formuleren van wiskundige begrippen en eigenschappen is dus belangrijk, 

niet alleen voor het wiskundig denken zelf, maar ook om de correcte communicatie met de 

andere participanten te bevorderen. De overleggroep adviseert dat  in het 

wiskundeonderwijs grote aandacht wordt geschonken aan communicatieve 

vaardigheden, en het overzien van grotere gehelen weg van het fragmentarische, zodat 

via een correct  taalgebruik de communicatie vanuit de wiskundige context klaar en 

duidelijk kan doorstromen naar de gemeenschap.   

Opmerking 

De bovenstaande visie en adviezen zijn hier in een zeer algemene vorm beschreven. De 

overleggroep verwijst naar de verschillende teksten voor de meer gedetailleerde 

aanbevelingen. Ze wil er tenslotte op wijzen dat de teksten bijna uitsluitend handelen over 

aanbevelingen van verbetering van het onderwijs in de wiskunde in richtingen waar  wiskunde  

een belangrijke component is. Ze is zich bewust dat niet alle aanbevelingen die in de tekst 

voorkomen, zo maar kunnen worden uitgebreid naar die richtingen met een lagere 

wiskundecomponent; ze meent echter dat een aantal van de bovenvermelde algemene 

adviezen ook voor deze richtingen van toepassing is. 

De teksten in deze bundel zijn ontstaan na een grondige en open discussie tussen alle 

participanten. De overleggroep meent dat het zeer belangrijk is dat er een continu overleg 

tussen alle participanten op alle onderwijsniveaus in de wiskunde plaats heeft en hoopt dat dit 

initiatief kan leiden tot een verder open overleg dat de vorming van onze jeugd en hun latere 

rol in de maatschappij alleen maar ten goede kan komen. 
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1. Leerlingen op hun wiskundehonger? 

 

1.1. Inleiding en situatieschets 

Voor studies in het hoger onderwijs (ho) met een aanzienlijke component wiskunde, is het belang van 

een goede voorkennis wiskunde niet te onderschatten. Het is dan ook begrijpelijk dat men leerlingen 

voor wiskundig sterke richtingen in het secundair onderwijs (so) tracht te motiveren en dat er 

inspanningen worden geleverd om leerlingen die moeite ondervinden in deze richtingen, te 

ondersteunen. Hierbij bestaat echter het gevaar dat de wiskundig sterke leerlingen uit het oog verloren 

worden, wanneer de aandacht te veel gaat naar de leerlingen die meer ondersteuning vragen. Het zou 

verkeerd zijn om de leerlingen die het meest geïnteresseerd zijn in wiskunde, hun motivatie te laten 

verliezen door een gebrek aan uitdaging. Is er voldoende uitdaging voor deze leerlingen, of blijven ze 

op hun honger zitten? In deze tekst maken we enkele bedenkingen vanuit dit specifieke oogpunt.  

Door veranderingen in de leerplannen en het inleveren van een aantal lesuren, is het standaardpakket 

wiskunde steeds magerder geworden. Sommige belangrijke en/of interessante en uitdagende 

onderwerpen zijn verschoven naar facultatieve gedeeltes. Het aantal uren wiskunde in de 

basispakketten is erop achteruitgegaan, tot maxima van 6 u en 7 u in de derde graad aso. Sommige 

scholen gebruiken vrije uren om dit voor hun wiskundig sterke richtingen aan te vullen tot 

bijvoorbeeld 8 u. 

Reeds vanaf de tweede graad zitten zeer uiteenlopende richtingen vaak samen voor het vak wiskunde. 

Hoewel dit vanuit praktische haalbaarheid te begrijpen is, heeft dit dikwijls tot gevolg dat het tempo en 

het niveau van een klas in grote mate bepaald worden door de zwakkere leerlingen en lager uitvallen 

dan mogelijk (en wenselijk) zou zijn. Het is als leerkracht echter niet evident om dit te vermijden, 

maar de sterkere leerlingen die ook in dit vroegere stadium gemotiveerd moeten worden, missen 

daardoor uitdaging. Vanaf de derde graad is er een verdere opsplitsing naar richtingen met een 

verschillend aantal uren wiskunde, maar dit vangt het probleem slechts deels op. Ook in de derde 

graad belanden immers niet enkel leerlingen met een grote motivatie, competentie en interesse voor 

wiskunde in de wiskundig sterke richtingen. Niveauverschillen tussen leerlingen zullen er nog steeds 

zijn, maar mogen niet het niveau van de hele groep bepalen. Het gevaar bestaat namelijk dat de 

leerkracht door inspanningen om een zo groot mogelijk deel van de groep mee te krijgen, geen tijd 

heeft om de gemotiveerde en sterkere leerlingen uit te dagen. Daardoor missen leerlingen niet alleen 

de kans om talenten te ontwikkelen, maar ook om deze te ontdekken.  

1.2. Oorzaken en signalen 

Het aantal uren wiskunde lijkt vaak te worden gezien als een moeilijkheidsgraad van de richting en in 

zekere zin ook voor een mate van prestige. Vele leerlingen hebben hierdoor de neiging, wellicht 

dikwijls onder druk van hun ouders, te starten in een richting met veel wiskunde, ongeacht hun 

persoonlijke interesses. Er leeft het idee van ”beter hoog te beginnen, zakken kan dan immers nog”. 

Het gekende watervalsysteem dat ons onderwijs op een ander niveau kent (aso - tso - bso) lijkt zich op 

deze manier ook binnen het aso voor te doen: op basis van het aantal uren wiskunde. Hierin is wellicht 

een gedeeltelijke verklaring te vinden waarom leerlingen soms de wiskundig sterke richting trachten te 

blijven volgen, zelfs wanneer zij eigenlijk op basis van capaciteiten, motivatie en/of interesse daar 

beter niet zouden zitten. Uiteraard is elke leerling vrij om dit te proberen, maar die keuze zou een 

gevolg moeten zijn van hun interesse en motivatie en niet omdat ze zich door een ingebeelde 

hiërarchie van richtingen verplicht voelen om die richting (eerst) te proberen.  

Met de veranderde leerplannen verdwenen niet alleen boeiende onderwerpen uit het verplichte pakket, 

blijkbaar ervaren vele leerlingen tegenwoordig ook een gebrek aan belangrijke voorkennis wanneer zij 

een wetenschappelijke studie in het ho aanvatten. Om deze problematiek in kaart te brengen, werd een 
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beperkte enquête gehouden bij studenten wiskunde, fysica en ingenieurswetenschappen*. De enquête 

is gericht op de indrukken van het wiskundeonderwijs in het so. Er werd onder meer gepeild naar het 

aantal gevolgde uren wiskunde en naar het niveau, daarnaast kregen de studenten de mogelijkheid om 

bijkomend commentaar te geven. De resultaten en reacties zijn grosso modo in te delen in vijf grote 

categorieën die hieronder voorzien werden van een representatieve reactie en een beknopte toelichting. 

 
- Het nut van een volwaardige 8-uursrichting 

“Ik ben me ervan bewust dat het veel moeilijker geweest zou zijn, moest ik geen 8 uur wiskunde 

gevolgd hebben. Ik ben dan ook van mening dat de 8-urencursus wiskunde een nieuwe opwaardering 

verdient, omdat dit de beste voorbereiding is voor een wetenschappelijke universitaire richting.” 

 

Het gemiddeld aantal uren wiskunde dat in de derde graad van het so onderwijs gevolgd werd, 

bedraagt 7.09 uur; voor deze doelgroep is er duidelijk vraag naar een 7- of 8-uursrichting. Bijna 1 op 5 

studenten uit het aso vond het aantal uren wiskunde onvoldoende, bij twee derde hiervan was het niet 

mogelijk om meer uren wiskunde te volgen in hun school. Voor meer dan 13.5% van de studenten uit 

het aso, bedroeg het maximaal aantal lestijden wiskunde in de wiskundig sterke richtingen slechts 6 u. 

 
- Het niveau lag te laag, te veel toegespitst op de minder sterke leerlingen 

“Omdat er een paar leerlingen niet zo goed konden volgen tijdens de les, werd iedereen 

achtergehouden. Zelfs als zij een negatief advies hadden gekregen om 6 uur wiskunde te doen.” 

 

Bijna 40% van de studenten uit het aso geeft aan dat ze het niveau in het so te laag vonden. Iets meer 

dan de helft is wel tevreden over de kwaliteit en kwantiteit. 

 
- Bepaalde onderwerpen kwamen niet of te weinig aan bod 

“Vooral aan complexe getallen en matrices zou in het secundair onderwijs wat meer aandacht besteed 

mogen worden.” 

 

Veel studenten vermelden specifieke onderdelen die in hun geval niet of nauwelijks behandeld worden 

in het so, maar die het ho blijkbaar wel in grote mate als voorkennis beschouwt. Veelvuldig 

vernoemde onderwerpen door studenten met minstens 6 u wiskunde in hun vooropleiding in het so 

zijn onder andere: complexe getallen, lineaire algebra, vectoren, kegelsneden, logica en/of 

bewijstechnieken. 

 
- Te weinig aandacht voor theorie, bewijzen, redeneervermogen 

“Na de lessen uit het eerste semester aan de faculteit ingenieurswetenschappen heb ik de indruk dat 

we onvoldoende voorbereid waren op een dergelijke mate van abstractie van de wiskunde, alsook de 

abstracte opbouw van wiskundige bewijzen.” 

 

Veel studenten vinden dat ze onvoldoende voorbereid zijn om goed te kunnen omgaan met de 

theoretische kant van de wiskunde. Ze ervaren in het ho een toename in het belang van theorie ten 

opzichte van het so, maar voelen zich te weinig getraind in het bewijsvoeren en eerder abstract en 

conceptueel redeneren. 

 
- Het belang van een goede leerkracht 

“Ik had een leerkracht die ervoor zorgde dat, wanneer wij uit ons laatste jaar secundair onderwijs 

kwamen, we een universitaire studie aankonden, en ik ben daar zeer tevreden mee.” 

 

Veel bevraagde studenten benadrukken in hun commentaar het belang van een goede leerkracht. De 

tevreden studenten vermelden vaak dat dit grotendeels de verdienste van de leerkracht is. Omgekeerd 

leggen sommige studenten die meer opmerkingen hebben, een deel van de oorzaken bij de leerkracht. 

Met het tekort aan wiskundeleerkrachten worden steeds meer leerkrachten die hier niet specifiek voor 

                                                      
* De bevraging werd gehouden bij studenten in de bachelorjaren aan de VUB, UGent, UHasselt, UA en de KUL. 

In het totaal waren er 710 respondenten, waarvan er 685 een aso-opleiding genoten. 
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werden opgeleid, ingezet voor wiskunde. Sommigen onder hen doen dit ongetwijfeld evenzeer met 

overgave en met voldoende vakkennis, maar niet al deze leerkrachten zijn gemotiveerd om het vak 

wiskunde te geven. In het bijzonder voor de wiskundig sterke richtingen, zijn leerkrachten met 

voldoende vakkennis, vakdidactische kennis en motivatie onontbeerlijk voor kwalitatief 

wiskundeonderwijs en om ook de sterkere leerlingen te blijven boeien en uitdagen. 

 

1.3. Oplossingen en perspectieven 

Het simpelweg terug verhogen van het aantal uren wiskunde in de basispakketten is misschien niet 

realistisch en zou het geschetste probleem ook niet volledig oplossen. Een basis van 6 u of 7 u is reeds 

een ruim aandeel van het totaalpakket waarbinnen ook voor de gemotiveerde en/of sterkere leerlingen 

voldoende uitdaging mogelijk moet zijn. Een minimaal niveau aanhouden is echter niet evident indien 

de klas zeer heterogeen is wat inzet en capaciteiten betreft. Wanneer echter ook de minder sterke 

leerlingen in een klas voldoende gemotiveerd zijn voor wiskunde, kan een leerkracht veel bereiken 

met een groep. Zoals eerder werd aangehaald, schuilt daar mogelijk een deel van het probleem: 

leerlingen die in deze richtingen verzeild geraken terwijl ze eigenlijk totaal niet gemotiveerd zijn voor 

wiskunde. Daar lijkt een belangrijke taak weggelegd voor het so. Een betere begeleiding bij de 

studiekeuze, aangepast aan de interesses en capaciteiten van elke leerling, zou het “watervaleffect” op 

het vlak van aantal uren wiskunde mogelijk sterk kunnen beperken. Het moet voor leerlingen duidelijk 

zijn dat er niet-wiskundige richtingen naast en niet onder de wiskundig sterke richtingen bestaan. Een 

dergelijke opwaardering van de niet-wiskundige richtingen kan op die manier bijdragen tot het 

gemakkelijker handhaven van een zeker niveau in de wiskundig sterke richtingen, met meer 

gemotiveerde leerlingen.  

Bij niveauverschillen, die er steeds zullen zijn in een klas, is het de taak van de leerkracht om dit zo 

goed mogelijk op te vangen zonder de sterkere leerlingen uit het oog te verliezen. Om ook die groep te 

blijven boeien zonder dat de anderen hopeloos achterop geraken, moet de leerkracht differentiëren. Dit 

is geen gemakkelijke taak, zeker niet wanneer alle leerstof via de traditionele klassikale les verloopt. 

Hier bieden de veranderde leerplannen mogelijk nieuwe kansen. Tegenwoordig is er voor de 

leerkracht immers ruimte om uit facultatieve gedeeltes te kiezen en om in het kader van 

onderzoekscompetenties en vormen van projectwerk, opdrachten voor leerlingen op eerder 

persoonlijke maat aan te passen. Dit laat toe om alle leerlingen gemotiveerd te houden en te laten 

bijleren: de minder sterke leerlingen geraken niet verloren en de sterkere worden nog steeds 

uitgedaagd. 

Het is voor een leerkracht evenwel niet eenvoudig om voor hele klassen originele opdrachten te 

verzinnen en bovendien brengt dit een hoop extra werk met zich mee. Hierin kan het ho een rol spelen. 

De wiskunde bulkt van de interessante onderwerpen en vanuit het ho kan hiervoor bijvoorbeeld 

materiaal ontwikkeld worden dat aan leerkrachten van het so aangeboden wordt. Op deze manier heeft 

het ho ook de kans om inhoudelijk in te spelen op de aansluitingsproblematiek op het vlak van 

wiskunde. Bovendien is vooral het ho gebaat bij het motiveren van leerlingen voor wiskunde en het 

aantrekkelijk maken van wiskundig sterke richtingen dankzij dergelijke projecten. Sommige 

instellingen van het ho zijn reeds gestart met gelijkaardige initiatieven.  

De kracht van een dergelijke samenwerking tussen het so en het ho zou enorm toenemen indien men 

zou streven naar een meer structurele organisatie ervan. Wat betreft de projecten kan men denken in de 

richting van het aanleggen van een databank. Om leerkrachten te ondersteunen en te begeleiden bij het 

creatief leren omgaan met de facultatieve modules en de onderzoekscompetenties, kunnen er in 

samenwerking met het ho nascholingen georganiseerd worden. Wij zien hierin niet alleen 

mogelijkheden om de wiskundehonger te stillen, maar een potentieel vruchtbare samenwerking tussen 

het so en het ho die kan leiden tot motivatie voor wiskunde en die kan bijdragen tot een betere 

overgang naar het hoger onderwijs. 
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2. Leraar wiskunde als knelpuntberoep 

 

Het leraarsberoep heeft zwaar ingeboet aan maatschappelijke status en trekt almaar minder jongeren 

aan, zeker in de exact-wetenschappelijke richtingen. Voor heel wat scholen is het dan ook bijzonder 

moeilijk om voor alle vakken leerkrachten met een vereist diploma te vinden. 

 

Onder meer bij wiskunde (en algemeen in de wetenschappen) kan de situatie schrijnend genoemd 

worden. Wiskunde wordt in het SO in 50% van de tijdelijke en interimopdrachten in de derde graad 

onderwezen door leraars die niet over het vereiste bekwaamheidsbewijs beschikken
*

. Dat is 

allesbehalve een optimale situatie. 

 

Scholen gaan gelukkig heel bewust om met de competenties die ze in huis hebben. De praktijk leert 

dat op heden in de 3
de

 graad in de klassen met een sterk wiskundig profiel (6 lestijden of meer per 

week), in regel leerkrachten met het vereiste bekwaamheidsbewijs voor wiskunde worden ingezet. Het 

probleem doet zich vooral voor in de andere richtingen waar wegens een tekort aan masters wiskunde 

die voor het onderwijs kiezen, leerkrachten worden ingezet  die geen basisopleiding wiskunde hebben 

gekregen en soms ook geen vakdidactische vorming hebben genoten. Voorbeelden zijn echter legio 

van leerkrachten die (nog) niet de formele kwalificatie hebben maar heel veel inzet en motivatie aan 

de dag leggen om zich bij te scholen door bijvoorbeeld het volgen van een specifieke lerarenopleiding 

met vakdidactische component wiskunde. Deze optie in combinatie met begeleiding door ervaren 

wiskundeleerkrachten, kan het tekort aan leerkrachten met het vereiste bekwaamheidsbewijs voor 

wiskunde enigszins opvangen, maar dit is zeker niet de ideale situatie. 

Al zijn de concrete cijfers uit het recente verleden niet volledig beschikbaar, toch mag men stellen dat 

na diplomering slechts 25% van de masterstudenten wiskunde voor het onderwijs kiezen. Komt daar 

bij dat de instroom van studenten wiskunde aan de universiteiten (en bijgevolg ook de uitstroom) toch 

wel historisch laag moet genoemd worden. De lage instroom en het tekort aan leerkrachten wiskunde 

is duidelijk aan mekaar gerelateerd. Het grote knelpunt is dan ook om gemotiveerde leerkrachten met 

de nodige kwalificaties op te leiden en tijdens hun loopbaan te begeleiden, zodat ze door hun 

kwaliteitsvolle lessen hun leerlingen kunnen aansporen om de schoonheid, de bruikbaarheid en het 

maatschappelijk belang  van wiskunde te ontdekken. Eens we daarin geslaagd zijn zal de instroom 

van studenten wiskunde terug stijgen en zullen we dus terug kunnen beschikken over een groter aantal 

kandidaat leerkrachten. De vraag die we ons dan ook moeten stellen is hoe we deze eerder negatieve 

spiraal zo snel mogelijk kunnen doorbreken. 

Oplossingen en aandachtspunten. 

Er zijn hierover al heel wat studies verschenen en eigenlijk schreeuwen die, samen met de berichten in 

de pers maar om één ding: er moet dringend actie ondernomen worden! We kunnen zelfs stellen dat er 

een echt knelpuntberoepenbeleid moet komen dat op een zo breed mogelijke doelgroep mikt. 

 

1. Vooreerst moet het leraarsberoep duidelijk weer aantrekkelijker gemaakt worden. De 

lerarenopleiding mag geen tweede keuze zijn. Hier wordt al aan gewerkt, zie bijvoorbeeld het 

decreet van de lerarenopleiding, maar er moeten toch nog wat foute ideeën en voorstellingen 

weggewerkt worden. Er is nood aan een campagne waarbij enerzijds het leraarschap in een 

positief daglicht wordt gesteld  en anderzijds de correcte informatie over de opleidingen en 

uitwegen na de opleiding zo transparant mogelijk wordt gecommuniceerd. 

                                                      
*
 Bron: Arbeidsmarktrapport Basisonderwijs en secundair onderwijs (Vlaams ministerie van Onderwijs en 

Vorming –departement onderwijs en vorming, april 2008) en bericht in de Nieuwsbrief van SchoolDirect 2008-

05-21 
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2. Net zoals een vakinhoudelijke basiskennis ontegensprekelijk aanwezig moet zijn, zou het 

volgen van een vakdidactische opleiding in de wiskunde eigenlijk voor de hand moeten 

liggen. De realiteit is echter anders. Het bezitten van vakinhoudelijke basiskennis kan vrij 

eenvoudig gemeten worden, maar het kunnen overbrengen naar jonge leerlingen, vraagt grote 

aandacht en expertise. Wat de vakinhoudelijke bekwaamheid betreft zijn er binnen de VLIR 

afspraken gemaakt om dit zo goed mogelijk te bewaken. Wat de vakdidactische bekwaamheid 

betreft zijn er echter geen afspraken. Het is onze overtuiging dat het verkrijgen van 

leraarbevoegdheid zonder het volgen van specifieke vakdidactiek onmogelijk moet gemaakt 

worden. 

 

3. Een even belangrijk actiepunt is de nascholing. Een leerkracht moet zich in het kader van 

zijn professionele ontwikkeling continu bijscholen. De nodige kanalen en bijhorende 

financiering moeten worden opengesteld om leerkrachten de kans te geven hier aan deel te 

nemen. Een belangrijke taak is hierbij weggelegd voor de verschillende expertisenetwerken, 

die in overleg met de pedagogische begeleidingsdiensten van de verschillende netten en met 

de opleidingen wiskunde aan de universiteiten doelgerichte projecten kunnen uitbouwen.  

4. In het buitenland zijn er instituten waar vakdidactisch onderzoek in de wiskunde wordt 

uitgevoerd en waarbij steeds teruggekoppeld wordt naar het werkveld. In Vlaanderen 

bestaat een dergelijk overkoepelend instituut voor het wiskundeonderwijs niet. De vraag kan 

gesteld worden of de oprichting van een dergelijk instituut geen noodzakelijke voorwaarde is 

om de opleiding en continue begeleiding van leerkrachten wiskunde te faciliteren. 
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3. Basisvaardigheden en parate kennis 

 

 

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, 
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- 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.): 
*
 

 

ET 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) 

ET 2 -aso:      15 (A6), 16 (A14), 28 (An13), 29 (An14) 

ET 3 -aso:      - 

SET 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): 

 

ET 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). 

ET 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). 

ET 3 - aso: 24 (An27), 30 (An35), 31 (An36), 32 (An37). 

SET 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): 

 

ET 1: 38 (M13), 39 (M14). 

ET 2 - aso:  22 (An5), 23 (AN18), 24 (An19), 25 (An20), 26 (An9), 27 (An17), 28 (An13), 30 

(An15), 31 (An16), 33 (An11). 

ET 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) 

SET 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 



 

Rapport van de SoHo-overleggroep wiskunde  Pagina 16 

- 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): 

 

ET 1:  - 

ET 2 - aso: 32 (An10). 

ET 3 - aso: 15 (An38), 16 (An39), 17 (An40), 18 (An41), 19 (An42). 

SET 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): 

 

ET 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). 

ET 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). 

ET 3 - aso : - 

SET 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): 

 

ET 1:  17 (A34), 25 (A35). 

ET 2 - aso: 46 (S2), 47 (S14), 48 (S4), 49 (S5), 50 (S7), 51 (S15). 

ET 3 - aso: 33 (S10), 34 (S11), 35 (S12),36 (S13). 

SET 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. ICT-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. Leervaardigheden 

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! 
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4. Ervaringen, overwegingen en verwachtingen vanuit het hoger 
onderwijs  

 

4.1.  Inleiding: papier versus praktijk 
 

Een aantal opleidingen in het hoger onderwijs (HO) is afgestemd op studenten die in het secundair 

onderwijs (SO) een studierichting gevolgd hebben waarin wiskunde een poolvak is. Het hoger 

onderwijs (HO) vertrekt in deze opleidingen vanuit zekere verwachtingen over de 

wiskundecompetenties van deze studenten. In deze bijdrage schetsen we enkele van die 

verwachtingen, en beschrijven we – vanuit de ervaring in het HO – in hoeverre deze verwachtingen 

worden ingelost. Vertrekkend vanuit deze ervaringen worden binnen het kader van het SOHO-overleg 

ook enkele actiepunten geformuleerd. 

In eerste instantie zou men kunnen suggereren dat het HO er best aan doet een zo volledig mogelijke 

lijst op te stellen met welomschreven desiderata op het vlak van kennis, vaardigheden en attitudes. 

Dergelijke lijst zou dan kunnen gelegd worden naast de lijst van de algemene en specifieke 

eindtermen wiskunde in het SO om na te gaan waar zich eventuele aansluitingsproblemen kunnen 

voordoen. Maar zo eenvoudig is het natuurlijk niet. Eindtermen en verwachtingen zijn immers niet zo 

scherp te formuleren en nauwkeurig te meten als de minimale criteria waaraan een atleet moet 

voldoen om deel te mogen nemen aan één of andere competitie. 

Mentale competenties zijn veel complexer en daardoor veel moeilijker nauwkeurig te omschrijven, laat 

staan te meten. Voor het HO is het daardoor niet eenvoudig, misschien zelfs niet mogelijk, 

ondubbelzinnig te formuleren wat er verwacht wordt van de instroom. Evenmin is het gemakkelijk te 

expliciteren waar de eindtermen van het SO precies voor staan. Er zal bijgevolg wel altijd een zeker 

spanningsveld blijven tussen de eindcompetenties van het SO en de verwachtingen van het HO. De 

bedoeling is in elk geval – door naar elkaar te luisteren en rekening te houden met de realiteit – om die 

spanning zo klein mogelijk te houden zodat ze overbrugbaar wordt. 

Anderzijds is het hoger onderwijs, vooral wat betreft academische bachelors, geen ―voortgezet 

secundair onderwijs‖. Het HO heeft haar eigen doelen en haar eigen specifieke manier van opleiden. 

Ze wordt trouwens zelf geconfronteerd met de vraag naar kwaliteitsvolle afgestudeerden, waarbij hoge 

eisen gesteld worden aan het gerealiseerde niveau. Dit heeft zijn impact op de opleiding en aanpak in 

het HO. De leerstof in het HO is abstracter en complexer. Voor verworven vaardigheden uit het SO 

gaat men er in het HO bijna automatisch van uit dat de student die vaardigheden kan gebruiken en 

toepassen op een zeker niveau van abstractie en complexiteit. Sommige studenten kunnen dit 

(hogere) niveau niet aan: niet elke leerling die de eindtermen van het SO haalt, kan de studies in een 

academische bachelor aan.  

Laten we een voorbeeld aanhalen waar de interpretatie van de eindtermen van het SO zekere 

verwachtingen creëert op het niveau van het HO. Wat betekent bijvoorbeeld “leerlingen kunnen 

tweedegraadsveeltermen ontbinden in factoren van de eerste graad”? Ongetwijfeld verwacht je dan 

dat het ontbinden van 𝑥2 − 4𝑥 − 5 probleemloos moet lukken. Maar betekent dit ook dat een leerling 

𝑎𝑥2 +  𝑎2 − 2 𝑥 − 2𝑎 (met 𝑎 ∈ ℝ) kan ontbinden? Het HO verwacht van wel, want uiteindelijk hebben 

leerlingen toch geleerd dat er met lettervormen kan gerekend worden zoals met getallen. Mag je dan 

verwachten dat, eens een paar jaar later de exponentiële functie gezien is, het ontbinden van een 

uitdrukking als 𝑒2𝑥 + 2𝑒𝑥 − 3 in factoren die van de eerste graad zijn in 𝑒𝑥 , spontaan lukt? Ook hier 
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verwacht het HO van wel, want leerlingen “kunnen probleemoplossende vaardigheden toepassen, 

zoals het herformuleren van een opgave”; in dit geval het herformuleren door een eenvoudige 

substitutie toe te passen.  

Voor andere eindtermen van het SO is het voor veel betrokkenen in het HO minder duidelijk waar ze 

voor staan. De eindtermen en ontwikkelingsdoelen zijn weliswaar vertaald in leerplannen, die in de 

praktijk opgemaakt worden door de koepels van de inrichtende machten. Deze leerplannen (met 

zekere verschillen al naargelang de inrichtende macht) zijn concreter dan de eindtermen, maar toch is 

ook hier het niveau van complexiteit en abstractie niet altijd evident.  

Gegeven deze vaagheid heeft het nu vooralsnog weinig zin verwachtingen en desiderata zo 

exhaustief mogelijk proberen op te lijsten in al even vage begintermen. Wel willen we verderop in deze 

nota (sectie 3) een aantal (pijn)punten ter sprake brengen die geplukt zijn uit concrete ervaringen. We 

hopen dat de herkenbaarheid van de beschreven situaties de lezer zal toelaten het generieke in de 

anekdotiek te ontwaren. 

Vaagheid in de formulering van eindtermen en doelstellingen kan uiteraard leiden tot 

afstemmingsproblemen tussen opeenvolgende fasen van onderwijs. Misverstanden vloeien immers 

vaak voort uit een vage communicatie die te veel ruimte laat voor verschillende interpretaties. 

Bovendien zorgt de vaagheid er voor dat het aftoetsen of de doelstellingen al of niet bereikt zijn, 

problematisch wordt. Deze bekommernis geldt overigens voor elke onderwijsfase, van lagere school 

tot en met hogeschool en universiteit. Hoe trefzeker kunnen onze evaluatiemechanismen zijn als de 

formulering van de doelstellingen voor zoveel interpretaties vatbaar is? Of doen we eigenlijk eerder 

aan ‗reverse engineering‘ en interpreteren en operationaliseren we doelstellingen enkel achteraf zodat 

ze min of meer kloppen met wat de facto bereikt wordt? 

4.2. Welke HO-opleidingen zijn betrokken? 
 

Opleidingen in het HO waarin wiskunde een belangrijke ondersteunende rol speelt als 

hulpwetenschap en, a fortiori, waar wiskunde een doel op zich is, rekruteren bij voorkeur uit 

studierichtingen in het SO waarin wiskunde een poolvak is. Academische bacheloropleidingen zoals 

Wiskunde, Fysica, Ingenieurswetenschappen, Bio-ingenieurswetenschappen en Handelsingenieur 

adverteren vrij expliciet via brochures, websites, infodagen en sid-ins dat ze zich afstemmen op 

leerlingen die wiskunde als poolvak hebben gehad. Bij een aantal andere opleidingen, met een minder 

sterk uitgesproken wiskundecomponent, klinkt het wat zachter. Er heerst toch wel een zekere schroom 

rond dit onderwerp. Men schrikt er vaak voor terug om te laten zien hoe slaagcijfers correleren met de 

(wiskundige) vooropleiding. Uiteraard is dit een delicaat gegeven en is er nood aan context en 

nuancering. Maar vooral bij persoonlijke contacten bij gelegenheid van infodagen en sid-ins wordt de 

boodschap, ook voor de bovenvermelde opleidingen, misschien net iets te voorzichtig en diplomatisch 

gebracht: ―Mits voldoende motivatie…‖. Mits voldoende motivatie is het eventueel mogelijk om op 

sandalen en in korte broek Antarctica over te steken. Inderdaad, maar de kans dat het lukt, is toch wel 

klein. 

Hoe dan ook, in de praktijk blijkt een grote meerderheid van de generatiestudenten uit bovenvermelde 

bacheloropleidingen effectief te komen uit de richtingen van het SO waarin wiskunde een poolvak is. 

De laatste jaren lijkt de fractie zelfs nog toe te nemen. Niettemin zien we dit niet gereflecteerd in een 

globale stijging van de slaagcijfers. Hierbij stellen we enkele vragen: 

a) Is er een evolutie in de fractie van de leerlingenpopulatie in het SO die een studierichting volgt 

waarin wiskunde een poolvak is? 

b) Blijft het effectief gerealiseerd niveau in die studierichtingen (minstens) constant? 

c) In welke mate wordt bij de overgang van de tweede naar de derde graad van het SO het 

advies van de klassenraad over de te volgen studierichting door de leerlingen (en hun ouders) 
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opgevolgd, en, misschien nog relevanter: in welke mate wordt het advies opgevolgd bij de 

overgang van SO naar HO? 

4.3. Uit het leven gegrepen 
 

Hieronder schetsen we enkele ervaringen waarmee we hopen een aantal aspecten van het 

verwachtingspatroon vanuit het HO te kunnen illustreren. De ervaringen zijn opgedaan in het eerste 

jaar van HO-opleidingen waar de instroom in grote meerderheid (≥75%) komt uit studierichtingen waar 

wiskunde een poolvak is. 

De voorbeelden die in deze paragraaf aan bod komen zijn bewust zo gekozen dat ze betrekking 

hebben op leermateriaal uit het HO, en niet uit het SO. Dit om te vermijden dat deze ervaringen 

zouden aangevoeld worden als kritiek op het werk van leerkrachten SO. In elk van de voorbeelden 

komt er echter wel een aspect uit het SO aan bod, of kan men een parallel trekken.  

4.3.1. Rekenen: correct én met inzicht en uitzicht 

We beginnen met een eenvoudige rekenopgave. 

Bereken de eigenwaarden van de matrix 𝐴 =  
3 −1 1
−1 3 −5
0 0 −2

 . 

Vermits determinanten en eigenwaarden niet voorkomen in de eindtermen van het SO, zal men in 

wiskundecursussen van het HO uiteraard eerst determinanten (definities, rekenregels zoals Sarrus, 

ontwikkeling naar een rij of kolom,…) en eigenwaarden behandeld hebben vooraleer zo‘n oefening 

aangeboden wordt. Het nieuwe voor de meeste studenten zit hem hier enkel in het opstellen van de 

karakteristieke vergelijking. Eens die gevonden is, verwachten we dat elke student kan terugvallen op 

algemene inzichten, vaardigheden en attitudes in verband met rekenen die hij in het SO geleerd heeft. 

De ervaring leert dat volgende oplosmethoden te frequent voorkomen: 

a) De karakteristieke vergelijking wordt opgesteld door de determinant van (𝐴 − 𝜆𝐼) uit te rekenen 

met de regel van Sarrus. Dit leidt dan tot een derdegraadsvergelijking waarna het verhaal dan 

vaak stokt omdat men die vergelijking niet kan oplossen vermits men ―geen wortels ziet‖. 

b) Men exploiteert de eenvoudige structuur van deze matrix door det(𝐴 − 𝜆𝐼) uit te rekenen door de 

determinant te ontwikkelen naar de derde rij. Als determinant vindt men dan  −2 − 𝜆   3 − 𝜆 2 −

1   maar … dan gaat men die uitdrukking helemaal uitwerken (in het beste geval zonder 

rekenfouten) en vindt men ook geen wortels omdat men geen derdegraadsveelterm kan ontbinden. 

In beide gevallen rekent men in principe correct, maar toch is het duidelijk dat hier iets schort aan de 

rekenvaardigheid en formulegevoeligheid. Het rekenen gebeurt hier uitsluitend reflexmatig (een 

determinant bereken je zus, uitwerken van een product van factoren doe je zo,…) zonder zich de 

vraag te stellen waar men naar toe wil werken. Men rekent ‗zomaar‘, misschien wel stap voor stap 

correct, maar zonder inzicht en uitzicht. 

Inzichtelijk rekenen impliceert ook dat men spontaan de verkregen oplossing kritisch ‗test‘: ―is het 

verkregen antwoord wel plausibel?‖ Als een volume na berekening negatief blijkt te zijn, of een kans is 

na berekening 120%, dan verwacht men automatisch een kritische en zelfcorrigerende reflectie. We 

durven verwachten dat deze reflectie zelfs verder gaat. Veronderstel bijvoorbeeld dat je een grootheid 

moet berekenen die afhangt van één of andere parameter en dat het uit de context
*
 van het probleem 

duidelijk is dat de grootheid moet dalen als de parameter stijgt. Ook hier ligt het voor de hand dat je 

controleert of je oplossing dat type afhankelijkheid vertoont. Hieraan willen de aanbeveling koppelen 

                                                      
* Dit kan best een wiskundige context zijn… 
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om bij allerhande problemen en vraagstukken waarin de waarde van bepaalde grootheden gegeven 

wordt door concrete getallen, ernstig te overwegen of het niet veel inzichtelijker en efficiënter is om die 

getallen (voorlopig) te vervangen door variabelen en pas na uitwerking en na controle op plausibiliteit 

de variabelen hun concrete numerieke waarde te geven. Het voortdurend numeriek uitrekenen van 

elke tussenstap in een berekening (in de praktijk meestal met een rekenmachine) is vaak bijzonder 

contraproductief. 

Wanneer men probeert te expliciteren wat men van rekenvaardigheden verwacht, botst men op een 

schijnbare contradictie. Enerzijds wil men dat bepaalde manipulaties en berekeningen correct en vlot 

op ‗automatische piloot‘, dus zonder echt te moeten nadenken, kunnen uitgevoerd worden. Anderzijds 

verlangt men dat de student te allen tijde inzichtelijk, dus nadenkend, te werk gaat. Laten we dit 

spanningsveld verkennen in de context van het oplossen van (lineaire) stelsels.  

Het oplossen van lineaire stelsels (zonder parameters) is voor de meeste studenten geen groot 

probleem, d.w.z. gegeven een concreet niet al te groot lineair stelsel, is men meestal in staat ‗manueel‘ 

de correcte oplossing te bepalen. Eventuele fouten zijn veelal te wijten aan slordigheden en gebrek 

aan concentratie eerder dan het verkeerd toepassen van het oplosalgoritme. In de meeste 

basiscursussen wiskunde in het HO worden lineaire stelsels (opnieuw) bestudeerd, veelal vanuit een 

andere invalshoek. Vooraleer de theorie, naargelang de doelgroep, wordt opengetrokken naar nieuwe 

aspecten (structuur oplossingsruimte, bespreken van stelsels met parameter,…) komen een aantal 

vertrouwde zaken aan bod. Zo wordt uitgelegd en gedemonstreerd dat stelsels in echelonvorm 

gemakkelijk oplosbaar zijn en dat het dus zaak is om een willekeurig stelsel stapsgewijs te 

transformeren naar een stelsel in echelonvorm zodanig dat bij elke stap de oplossingsverzameling 

dezelfde blijft. Welke operaties op een stelsel veranderen de oplossingsverzameling niet? Hoe kunnen 

we dat exploiteren?... Steevast komen dan na de les een aantal studenten vragen of ze niet zonder 

meer de spilmethode mogen gebruiken… 

Waarom leren we lineaire stelsels oplossen? Toch niet enkel om de ‗oplossing-zonder-meer‘ te vinden. 

Willen we niet vooral het oplossen van stelsels aangrijpen om een generieke oplosstrategie bij te 

brengen: transformeer een moeilijk probleem naar een equivalent maar eenvoudiger probleem? Als 

dat aspect voldoende aan bod komt, beschikken studenten later ook over een tactiek wanneer ze 

bijvoorbeeld bij het zoeken van de kritieke punten en eventuele extrema van een functie van twee of 

meer veranderlijken een niet-lineair stelsel moeten oplossen. Voor niet-lineaire stelsels zijn er immers 

geen eenvoudige rekenmethodes zoals de spilmethode. Hier kan je enkel zelf je weg banen aan de 

hand van de vraag: ―hoe kan ik de vergelijkingen van het stelsel met elkaar combineren zodat ik geen 

oplossingen weggooi en er geen bij creëer en zo dat het stelsel eenvoudiger wordt?‖ 

Merk op dat voor het ontwikkelen en oefenen van generieke rekenstrategieën weinig heil te 

verwachten is van het blindelings inzetten van ICT bij het oplossen van lineaire stelsels. Het slaafs 

gebruik van ICT op zich brengt hier niets bij aan de ontwikkeling van inzichtelijke rekenstrategieën. 

(Dat neemt niet weg dat in gevallen waar handberekeningen te lang of te lastig zouden uitvallen, het 

gebruik van ICT wel zinvol is omdat het snel en betrouwbaar een oplossing kan produceren. Ook om 

het gebruik van stelsels te demonstreren in een ‗realistische‘ context waar de ‗oplossing-zonder-meer‘ 

doel op zich is, of om inzichtelijke aspecten zoals instabiliteit te illustreren, kan ICT zeker eens aan 

bod komen.) 

Eén van de subtielere aspecten van rekenvaardigheid is dat men moet kunnen inschatten wanneer 

het überhaupt zinvol is om te beginnen rekenen. De ‗uitrekenreflex‘ laat al te vaak volgend type 

opgave volledig de mist ingaan
*
.  

                                                      
*
 We willen benadrukken dat we met het geven van dergelijke voorbeelden geenszins willen suggereren dat we zouden wensen 
dat dit type opgave standaard behandeld wordt in het SO. Zo'n opgave komt in het HO pas aan bod na een uitvoerige 
behandeling van matrixtheorie. We geven dit enkel om te illustreren hoe het ‗zomaar er op los rekenen‘ of het ‗rekenen zonder 
inzicht en uitzicht‘ hardnekkig roet in het eten blijft gooien ook in situaties die eigenlijk helemaal niet rekentechnisch zijn. 
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Veronderstel dat 𝐴  en 𝐵  (𝑚 × 𝑚) -matrices zijn waarvoor er een 

inverteerbare matrix 𝐶  bestaat zo dat 𝐵 = 𝐶𝐴𝐶−1 . Toon aan dat 𝐴  en 𝐵 

dezelfde eigenwaarden hebben. Is er een verband tussen de eigenvectoren 

van 𝐴 en die van 𝐵? 

Nogal wat studenten pakken dit als volgt aan. Ze schrijven een algemene vorm voor 𝐴 en 𝐶, 𝐴 =

 𝑎𝑖 ,𝑗   en 𝐶 =  𝑐𝑖 ,𝑗  , en beginnen dan aan een heroïsch rekenwerk: de matrixelementen van 𝐶−1 

worden uitgedrukt in termen van de adjunct van 𝐶; dan volgt een formule voor de matrixelementen van 

𝐵, 𝑏𝑘 ,𝑙 =   …𝑚
𝑖 ,𝑗=1 . Wie de moed dan nog niet verloren heeft – rari nantes in gurgite vasto – probeert 

eventueel nog aan de hand van de formule voor 𝑏𝑘 ,𝑙  een uitdrukking voor det(𝐵 − 𝜆𝐼) neer te schrijven 

in de ijdele hoop dat men dan zou kunnen zien dat deze veelterm dezelfde wortels heeft als de 

karakteristieke veelterm van 𝐴. Aan het verband tussen de eigenvectoren van 𝐴 en die van 𝐵 wordt 

dan meestal niet meer begonnen, want ―vooraleer je de eigenvectoren kan berekenen moet je toch 

eerst de eigenwaarden kennen, niet?‖. 

Het is duidelijk wat hier mis loopt. De studenten hebben een verkeerde reflex: computationeel in plaats 

van conceptueel. Het lezen van de begrippen ‗eigenwaarde‘ en ‗eigenvector‘ triggert blijkbaar meteen 

de reactie ―hoe bereken je die dingen?‖. Terwijl men toch zou mogen verwachten dat de eerste 

gedachte is ―wat betekent het dat een bepaald getal een eigenwaarde is en een bepaalde vector een 

eigenvector?‖. Wie zich die vraag stelt, schrijft de oplossing voor de opgave neer in hooguit drie regels.  

Hebben we in de huidige programma‘s in het SO nog wel voldoende aanbod (onderwerpen én tijd) om 

de rekenvaardigheden op zo‘n peil te brengen dat bovenbeschreven situaties minder zouden 

voorkomen? 

Een dankbaar onderwerp hiervoor is het zoeken van primitieven en het gebruik van verschillende 

integratiemethoden – een onderwerp waar het aanbod vroeger allicht groter was. Op zich zijn 

dergelijke opgaven met integralen veelal vergezocht. Maar zoals bij iedere vaardigheid is er maar één 

manier om ze onder te knie te krijgen: veel oefenen. Het oefenen en zoeken naar primitieven scherpt 

de formulegevoeligheid enorm aan. Vooral de ‗gemengde oefeningen‘ bieden een echt reken-

fitnesscentrum. Men leert er als een schaker ‗in grote lijnen‘ vooruitdenken en -rekenen. De ‗zomaar-

uitrekenreflex‘ wordt in toom gehouden omdat men leert inschatten, zonder meteen alle details te 

moeten uitwerken, of één of andere manipulatie (zoals substitutie, partiële integratie,…) de opgave in 

de goede richting kan duwen of niet. Zoals met veel (manuele) rekenoefeningen – we merkten het 

reeds hierboven op in de context van het oplossen van lineaire stelsels – zijn hier noch de opgave 

noch de oplossing van de opgave op zich belangrijk. Ook hier zit de relevantie volledig ‗onderweg‘, 

met name bij de denkprocessen die men moet ontwikkelen om de afstand tussen opgave en oplossing 

te overbruggen ook in situaties waarbij de weg niet vooraf uitgestippeld is. Deze denkprocessen 

blijken zoveel generieker te zijn dan de opgave op zich laat vermoeden. 

Er wordt hier dus niet gepleit voor het routinematig afwerken van lange lijsten met opgaven waarvoor 

de rekenmethode evident is, maar wel voor veel gevarieerde oefeningen die vooruitdenken stimuleren 

en rekenvaardigheden versterken. We durven ook hopen dat er in de SO-programma‘s voldoende 

interesse blijft voor topics die, zoals het berekenen van primitieven, de rol kunnen spelen van reken-

fitnesscentrum. 

Bovendien willen we nog een alarmerend attitudeprobleem signaleren rond rekenvaardigheden, een 

probleem dat ongetwijfeld zeer herkenbaar zal zijn voor leerkrachten SO. Er heerst een zekere 

nonchalance als het op rekenen aan komt. Bijvoorbeeld bij oefeningen op het berekenen van 

afgeleiden gebeurt het meer dan eens dat rekenregels voor afgeleiden op zich wel correct worden 

toegepast maar dat bij het vereenvoudigen van het resultaat een zware uitschuiver optreedt van het 

niveau 
1

𝑎+𝑏
=

1

𝑎
+

1

𝑏
. Sommige studenten begrijpen niet dat daar zwaar aan getild wordt: zij vinden dat 

het hier toch vooral ging over de berekening van de afgeleide… Rekenvaardigheden moeten natuurlijk 

cumulatief zijn. Zaken die vroeger aangeleerd werden, moeten parate kennis blijven. Dat vereist dat 
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eerder aangeleerde rekenvaardigheden voldoende vaak moeten blijven opduiken in oefeningen (ook 

in niet-standaardvorm). Bovendien moeten zware fouten tegen ‗oude‘ rekenvaardigheden streng 

aangerekend worden ook in toetsen die als primair doel hebben om ‗nieuwe‘ rekenvaardigheden te 

testen. 

4.3.2. Wiskundetaal begrijpen 

In januari 2007 werd aan de KULeuven op het schriftelijke examen van Hogere Wiskunde I in het 

eerste bachelorjaar van de opleiding handelsingenieur volgende vraag gesteld. 

Deze vraag heeft betrekking op rekenen met matrices. In wat volgt staan 𝐴, 

𝐵 en 𝐶 voor vierkante matrices (met dezelfde afmetingen). 

a) Illustreer met een expliciet voorbeeld dat je uit 𝐴𝐵 = 𝐴𝐶  en 𝐴 ≠ 0 niet 

mag besluiten dat 𝐵 = 𝐶. 

b) Toon (in het algemeen) aan dat je uit 𝐴𝐵 = 𝐴𝐶 wel mag besluiten dat 

𝐵 = 𝐶 als je weet dat 𝐴 inverteerbaar is. 

c) Veronderstel nu dat je weet dat 𝐴 inverteerbaar is en dat 𝐴𝐵 = 𝐶𝐴. Mag 

je besluiten dat 𝐵 = 𝐶? Argumenteer! 

De instroom in de opleiding handelsingenieur komt grotendeels (≥75%) uit studierichtingen waar 

wiskunde een poolvak is. Matrixalgebra kwam uitvoerig aan bod in het opleidingsonderdeel, zowel in 

de hoorcolleges als de werkcolleges. Hierbij werd veel aandacht besteed aan wat het rekenen met 

matrices anders maakt dan het rekenen met ‗gewone getallen‘, geïllustreerd met tal van voorbeelden. 

Bovenstaande examenvraag werd door de lesgever, in de context van het vak, als eenvoudig 

beschouwd. De scores waren echter helemaal niet zoals verwacht. De cijfers: 224 deelnemers; de 

puntenverdeling op onderdelen (a), (b) en (c) was resp. 4, 4 en 2; gemiddelde score 3,56/10; 70 

studenten geslaagd voor deze vraag, 58 haalden nul… Totaal buiten de verwachting van de lesgever. 

Enkele beschouwingen. 

Uit de vele voorbeelden die in de les aan bod waren gekomen, hadden de meesten geleerd: als 

matrices zich anders gedragen dan ‗gewone getallen‘, kan je dat meestal illustreren met (2 × 2)-

matrices. Bij (a) probeerde men dus – terecht – een voorbeeld met (2 × 2)-matrices te zoeken. Gelet 

op vraag (b) verwacht je toch dat iedereen een voorbeeld zal beginnen opbouwen door eerst voor 𝐴 

een niet-inverteerbare matrix (verschillend van de nulmatrix) te kiezen. Quod non! Meer dan de helft 

van de studenten begint met lukraak matrices op te stellen en kiest dus een inverteerbare matrix voor 

𝐴. 

De grootste verrassing bij het quoteren van die vraag zat echter bij onderdeel (b). Bij ruim een derde 

van de deelnemers verscheen als één van de eerste stappen van hun argumentatie de bewering dat 

𝐴𝐵 = 𝐼  en dus ook 𝐴𝐶 = 𝐼 !? Aanvankelijk was het een raadsel waar ze dit zo massaal vandaan 

haalden. Tot een donkerbruin vermoeden daagde dat, na navraag bij enkele studenten, werd 

bevestigd. In de cursus lezen we in het kadertje van de definitie van inverteerbaarheid van matrices: 

We noemen een (𝑛 × 𝑛)-matrix 𝐴 inverteerbaar als er een (𝑛 × 𝑛)-matrix 𝐵 

bestaat zo dat 𝐴𝐵 = 𝐼 = 𝐵𝐴. 

Inderdaad… wiskundetaal begrijpen en gebruiken schiet hier duidelijk tekort op dit niveau. 
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4.3.3. (Wiskunde)taal gebruiken 

Wie ooit schriftelijke examens wiskunde gequoteerd heeft, zal het zich ongetwijfeld al afgevraagd 

hebben: hoe komt het toch dat vele studenten uitgerekend bij een vak dat haarscherpe 

nauwkeurigheid vraagt (én toelaat), zo gebrekkig formuleren? 

Dat je om correct te communiceren – ook voor wiskunde – volwaardige en betekenisvolle zinnen moet 

gebruiken, lijkt menig student te vergeten. Bij veel eerstejaarsstudenten leeft blijkbaar de misopvatting 

dat je voor wiskunde best zo weinig mogelijk woorden gebruikt. Veel te vaak zie je in hun oplossingen 

bijna uitsluitend symbolen staan, niet zelden niet-gedefinieerde symbolen. Tussen die symbolen staat 

dan meestal nog een wirwar van pijltjes en dubbele pijltjes. Vele van die pijltjes blijken niet eens te 

gelden als logische implicatie of equivalentie, of, erger nog, hebben zelfs geen betekenis (typisch 

voorbeeld hiervan is de klassieke ―⇒‖ waarmee sommigen een berekening of ‗redenering‘ beginnen). 

Veel van wat sommige studenten op examens schrijven komt niet eens in aanmerking om juist of fout 

te zijn om de eenvoudige reden dat het geen ‗bewering‘ is maar een betekenisloze combinatie van wat 

symbolen en een paar halve woorden. Wanneer ze op een feedbacksessie geconfronteerd worden 

met hun eigen antwoord, en er de nodige uitleg bij krijgen, zien ze meestal zelf in dat hun antwoord 

nergens op slaat. 

We pleiten voor zeer grote aandacht in het SO voor het gebruik van volledige, nauwkeurige en 

grammaticaal correcte zinnen in de formulering van begrippen en redeneringen, de uitleg bij 

berekeningen en de duiding bij de oplossing van ‗vraagstukken‘. Uiteraard bevatten dergelijke zinnen 

symbolen daar waar ze verwijzen naar de wiskundige objecten waarover de zin gaat. Maar die 

symbolen nemen steeds binnen de zin waarin ze optreden, een grammaticaal correct invulbare plaats 

in, d.w.z. je moet zo‘n zin kunnen voorlezen als een normaal klinkende zin. Het gaat hier dus zeker 

niet om literaire hoogstandjes of taalpurisme maar enkel om ‗klare taal‘. Zinsneden als ―Omdat …, 

weten we dat …‖, ―Wanneer we … substitueren door …, vinden we dat …‖, ―We berekenen eerst …‖, 

―Veronderstel dat … . Dan mogen we besluiten dat …‖, ―Uit … volgt dat …‖, ―We onderscheiden 

volgende gevallen: …‖, ―Om dit te bewijzen volstaat het te verifiëren dat …‖, ―Kies twee willekeurige 

punten in het vlak; noem ze …‖, enz., zijn onontbeerlijk in een wiskundige tekst. Zij dragen immers de 

gedachtegang, het ‗verhaal‘. Niet alleen laten ze de lezer toe te begrijpen welke redenering de 

schrijver volgt, maar ook behoeden ze de schrijver zelf tegen het maken van fouten omdat hij via die 

zinsneden de gedachtegang ook voor zichzelf duidelijk moet expliciteren. Vermits elke leerling 

schrijver is van zijn eigen oplossingen, is het essentieel dat hij zich een goede schrijfstijl eigen maakt, 

en dat liefst zo vroeg mogelijk zodat er zich geen foute gewoontes kunnen installeren. 

Ce qui se conçoit bien s‘énonce clairement … en omgekeerd! 

4.3.4. Redeneren en bewijzen 

Dit punt hangt nauw samen met het vorige. Geen redenering, geen bewijs zonder ‗klare taal‘. 

Omgekeerd, als we leerlingen weinig met bewijzen en rigoureuze redeneringen in contact brengen, 

worden kansen gemist in het aanleren en oefenen van die ‗klare taal‘. 

Er is – gelukkig – in de leerplannen SO nog steeds aandacht voor bewijzen. Maar door verlies aan 

lestijden komen in het SO bewijzen minder aan bod dan vroeger. Ook de analytische meetkunde van 

jaren geleden – toch een echt ‗bewijs-fitnesscentrum‘ – is grotendeels van het programma verdwenen. 

Niet verrassend dus dat we sinds een vijftal jaar in het eerste jaar van de academische 

bacheloropleidingen wiskunde (soms ook fysica) in Vlaanderen vakken zien opduiken met namen als 

―Relaties en structuren‖, ―Bewijzen en redeneren‖ en ―Redeneren en structuren‖. Basisvakken 

wiskunde in andere opleidingen hebben zich ook aan die situatie aangepast. Twee strategieën worden 

toegepast (soms ook in combinatie): in een (nieuw of herwerkt) inleidend hoofdstuk meer expliciete 
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aandacht besteden aan wat elementaire logica en een aantal bewijsvormen, ofwel ook gas 

terugnemen en minder dan vroeger op bewijzen ingaan.  

Formele logica wordt niet meer behandeld in het SO – en we willen niet per se pleiten om dit weer in 

te voeren. We verwachten wel dat een eerstejaarsstudent in een bacheloropleiding over voldoende 

competenties en gezond verstand beschikt om correct te redeneren in concrete of niet al te abstracte 

contexten. Het ontwikkelen van redeneervaardigheden is overigens niet exclusief de 

verantwoordelijkheid van het vak wiskunde in het SO.  

Ontkennen van uitspraken als ―op elk potje past een deksel‖ of het verschil begrijpen tussen vorige 

uitspraak en ―er is een deksel dat op elk potje past‖ zou geen problemen mogen opleveren, ook niet 

als er nooit over kwantoren gesproken werd. Zodra de context iets minder tastbaar wordt, zie je de 

redeneervaardigheden bij velen wankeler worden. Wanneer bijvoorbeeld een bewijs uit het ongerijmde 

opgezet wordt om aan te tonen dat één of andere functie 𝑓 hoogstens één nulwaarde kan hebben, 

blijkt het ontkennen van de uitspraak ―𝑓 heeft hoogstens één nulwaarde‖ niet evident, terwijl dit toch 

nog ruim binnen het bereik van het gewone redeneren zou moeten vallen. 

De begrippen ‗nodige voorwaarde‘ en ‗voldoende voorwaarde‘ worden dikwijls niet begrepen ook al 

spreken die termen eigenlijk voor zich: ―wie maaien wil, moet zaaien‖ – het is dus nodig dat men zaait, 

maar zeker niet voldoende. Hiermee nauw verbonden blijkt dat redeneren met uitspraken van het type 

―als …, dan …‖ heel vaak problematisch is. Dit vraagt dus de nodige aandacht. Vermoedelijk ligt hier 

een deel van het probleem in het feit dat in informeel taalgebruik men met een ―als …, dan …‖-

uitspraak dikwijls meer bedoelt dan wat men strikt genomen beweert. Wie bijvoorbeeld zegt ―als het 

morgen mooi weer is, gaan we wandelen‖ bedoelt stilzwijgend wellicht ook ―als het morgen slecht 

weer is, gaan we niet wandelen‖, en zo wordt het ook spontaan geïnterpreteerd. In informeel 

taalgebruik wordt dus vaak een implicatie gebruikt daar waar men eigenlijk een equivalentie bedoelt. 

In formeel taalgebruik, zoals in wiskunde bij de formulering van eigenschappen en stellingen, is dat 

natuurlijk niet zo. Daar betekent een ―als …, dan …‖-uitspraak niets meer dan de implicatie die ze is. 

Voor beginnende studenten schuilt hier wellicht een bron van verwarring. Komt daarbij dat in de 

wiskundige literatuur naast formele ook informele taal gebruikt wordt. Met name bij de formulering van 

definities is het niet ongebruikelijk dat ―als‖ wordt gebruikt in de betekenis die het meestal informeel 

heeft, dus eigenlijk ―als en slechts als‖. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de definitie van 

inverteerbaarheid van matrices die we citeerden in 3.2. Het verdient aanbeveling om beginnende 

studenten expliciet en bij herhaling te wijzen op dit dubbel taalgebruik. 

Eventuele tekorten in redeneervaardigheden leiden uiteraard tot moeilijkheden met het begrijpen en 

nog meer met het opstellen van bewijzen. Bij het zelf opstellen van eenvoudige bewijzen worden 

beginnende studenten nog geconfronteerd met een bijkomend probleem: ze weten niet goed wat ze in 

hun argumentatie mogen gebruiken en wat niet. Dat is inderdaad niet intrinsiek bepaald door het ‗te 

bewijzen‘. Het hangt af van hoe een bepaald stuk wiskunde wordt opgebouwd. 

Veronderstel bijvoorbeeld dat in een hoofdstuk waarin de exponentiële en logaritmische functie 

worden ingevoerd en bestudeerd, op een bepaald moment moet bewezen worden dat ln 𝑥𝑦 =

ln 𝑥 + ln(𝑦) voor alle positieve reële getallen 𝑥 en 𝑦. Hoe dit moet gebeuren hangt af van hoe dat 

hoofdstuk opgebouwd is. Als bijvoorbeeld eerst de exponentiële functie werd ingevoerd, ondertussen 

reeds bewezen werd dat exp 𝑠 + 𝑡 = exp(𝑠) ∙ exp(𝑡)  voor alle 𝑠, 𝑡 ∈ ℝ  en pas nadien ln  werd 

ingevoerd als inverse van exp, ga je een ander bewijs geven dan in het geval waarbij je eerst de 

logaritmische functie had ingevoerd via ln 𝑥 =  
𝑑𝑡

𝑡

𝑥

1
 (voor 𝑥  een positief reëel getal) en nog geen 

exponentiële functie ter beschikking hebt. 

Nog een voorbeeld, deze keer in de context van een cursus analyse waarbij het de bedoeling is de 

analyse rigoureus op te bouwen vertrekkende van het feit dat ℝ een totaal geordend veld is dat 

voldoet aan de supremumeigenschap (zoals typisch het geval is in een cursus analyse voor 
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eerstejaars wiskunde- en fysicastudenten). Veronderstel dat op een bepaald moment, wanneer nog 

niet veel meer dan de basiseigenschappen van ℝ beschikbaar zijn, via de 𝜀-𝑛0-definitie van limiet van 

een rij moet bewezen worden dat lim𝑛→∞ 2−𝑛 = 0. Je kiest dan een willekeurige 𝜀 > 0 en je moet op 

zoek gaan naar een 𝑛0 ∈ ℕ zo dat 2−𝑛 < 𝜀 voor alle 𝑛 ∈ ℕ met 𝑛 ≥ 𝑛0. Als je studenten hier even laat 

op zoeken zullen velen van de gewenste ongelijkheid de logaritme nemen en dan voorstellen om voor 

𝑛0 een natuurlijk getal te nemen dat groter is dan – ln 𝜀 / ln 2. A posteriori, eens je de logaritme ter 

beschikking hebt, is dit voorstel voor 𝑛0  natuurlijk perfect. Maar in dit vroege stadium van de 

rigoureuze opbouw van de analyse beschik je nog niet over de logaritme. Dus moet je het bestaan van 

een gepaste 𝑛0 op een andere, meer ‗artisanale‘, manier gaan argumenteren. Studenten vinden het, 

zelfs na die uitleg, vaak ‗unfair‘ dat hun manier om met behulp van ln een 𝑛0 te vinden, als ‗fout‘ wordt 

bestempeld: ―Maar mijn 𝑛0 werkt toch ook?!‖…. 

Het niet kunnen inschatten welk ‗materiaal‘ kan/mag gebruikt worden bij het opstellen van bewijzen 

vindt zijn oorsprong mede in het feit dat tegenwoordig studenten pas voor het eerst in het HO in 

contact komen met het rigoureus opbouwen van een wiskundige theorie. Daar leert men de wiskunde 

kennen als een rigoureuze, elegante én krachtige mentale constructie, een stevig bouwwerk met 

fundamenten, pijlers en verdiepingen. Vanuit het HO blijft de vraag om in het SO nog meer de 

mogelijkheden te benutten om leerlingen wiskunde te leren kennen en waarderen vanuit een 

systematische en rigoureuze opbouw — al is het maar heel beperkt, bij wijze van ‗smaakmaker‘, voor 

bepaalde stukjes theorie die zich daartoe lenen.  

4.3.5. Het functiebegrip 

Het belang van het functiebegrip kan niet onderschat worden. Zowel binnen de wiskunde zelf als voor 

toepassingen speelt het een centrale rol.  

Functies komen daarom terecht heel vaak voor in de wiskunde van het SO. Om evidente redenen zijn 

het daar scalaire functies van één veranderlijke, dus functies van (een deel van) ℝ naar ℝ, die aan 

bod komen. Om één en ander concreet te houden bestudeert men vooral functies die gegeven zijn via 

een expliciet functievoorschrift. En dan gebeurt er iets schijnbaar onschuldigs: men gaat bij het 

noteren functies systematisch reduceren tot hun functievoorschrift. Men heeft het zo bijvoorbeeld over 

―de functie 𝑓 𝑥 = 𝑥2‖; veel instromende studenten hanteren zelfs de uitdrukking ―de functie 𝑥2‖ of, 

nog korter, ―𝑥2‖. Niemand zal betwisten dat er een fundamenteel onderscheid is tussen ‗functie‘ en 

‗functiewaarde‘, net zo fundamenteel als het verschil tussen de bakker en het brood dat hij bakt. 

Waarom kiest men dan voor een notatie die de kans maximaliseert dat dit onderscheid door de 

leerlingen niet of niet goed meer gemaakt wordt? 

Reductie in notatie leidt echter gemakkelijk tot conceptuele reductie, zo blijkt. Wat is een functie? Het 

antwoord is natuurlijk niet eenvoudig; de vraag op zich is zelfs een beetje gemeen. Als je de vraag 

stelt aan studenten tijdens de eerste wiskundelessen in het HO komen er in eerste instantie 

omschrijvingen zoals ―een formule met een 𝑥‖, ―een parabool bijvoorbeeld‖, ―iets dat je kan tekenen‖, 

―zoiets als 2𝑥 + 5 of  𝑥 − 2‖, ―de 𝑦‖, …  

De tijd dat er in het SO een formele definitie gegeven werd in termen van een deelverzameling van 

een cartesiaans product van twee verzamelingen, dus een relatie, die aan een bepaalde eigenschap 

voldoet, ligt immers ver achter ons. We willen niet per se pleiten om in het SO naar die definitie terug 

te grijpen. Zoals wel meer het geval is met a-posteriori-definities (het functiebegrip is veel ouder dan 

de formele definitie ervan) is de formele definitie vanuit didactisch standpunt nogal stroef en statisch 

en misschien minder geschikt om snel voeling te krijgen met het begrip ‗functie‘
*
.  

                                                      
* Een correcte definitie geeft niet noodzakelijk een didactisch verantwoorde omschrijving. Zelfs de Bourbakisten hebben hun 

kinderen niet leren tellen met , , , ,… 
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In het SO wordt ‗functie‘ eigenlijk als een primitief begrip beschouwd (overigens ook in de meeste 

opleidingen in het HO, maar uiteraard niet in een opleiding zoals wiskunde). Niettemin, of misschien 

juist daarom, is een goede omschrijving, gekoppeld aan een goede intuïtie én gedragen door een 

suggestieve notatie essentieel voor een begrip dat zo‘n centrale rol speelt. Graag zouden wij bij de 

vraag naar de omschrijving van het functiebegrip antwoorden oogsten waarbij woorden als 

‗afhankelijkheid‘ en ‗verband‘ en de metafoor van een functie als ‗input-outputmachine‘ meteen komen 

bovendrijven. Vooral die metafoor is vanuit intuïtief, conceptueel en operationeel standpunt bijzonder 

vruchtbaar: een functie 𝑓 van een verzameling 𝐴 naar een verzameling 𝐵 ‗krijgt‘ een input uit 𝐴, en 

‗maakt‘ er een output mee die tot 𝐵 behoort. Als je de input met 𝑥 noteert, noteer je de output met 𝑓(𝑥). 

Noteer je de input liever met een ander symbool, bijvoorbeeld 𝑡, dan noteer je de output met 𝑓(𝑡). 

Essentieel voor een goed functiebegrip is het ‗dynamische‘ aspect: ―input-output‖ of ―van … naar‖. 

Daar hoort een in alle opzichten ‗vanzelfsprekend‘ symbool bij: een pijl! De pijl symboliseert zeer 

suggestief wat de essentie van een functie is, ook al beschik je niet over een formele definitie. Meteen 

is duidelijk dat het gaat over ‗de kwadrateerfunctie‘ en niet ‗𝑥2‘, ‗de sinusfunctie‘ en niet ‗sin 𝑥‘, de 

‗bakker‘ en niet het ‗brood‘, …  

De pijlennotatie voor een functie, 𝑓 ∶ 𝐴 → 𝐵 ∶ 𝑥 ↦ 𝑓(𝑥) , is wellicht één van de meest geslaagde 

notaties uit de wiskunde. Waarom werd ze in het SO afgevoerd? Toegegeven, in het SO gaat het bijna 

altijd om functies van (een deel van) ℝ naar ℝ die gegeven zijn via een concreet functievoorschrift, 

dus waarom zou je er dan telkens opnieuw ―𝑓 ∶ 𝐴 ⊂ ℝ → ℝ ∶ 𝑥 ↦ ‖ in de notatie moeten bijschrijven? Is 

het niet praktischer om hier enkel het stuk dat na ―↦‖ komt, dus ―𝑓 𝑥 =…‖ over te houden? Inderdaad, 

voor iemand bij wie het dynamische ―van … naar‖-aspect van het functiebegrip reeds goed verankerd 

is, zal die afkorting wellicht niet meer tot begripsverwarring leiden. Maar, de meeste leerlingen die 

naar het HO doorstromen, blijken niet te beschikken over zo‘n stevig functiebegrip. Meteen volgen 

enkele voorbeelden die illustreren hoe studenten voor wie een functie nooit meer is geweest dan een 

―formule met 𝑥‖, grote problemen ondervinden in het HO. We willen daarom pleiten om de volledige 

pijlennotatie voor een functie, indien niet systematisch, dan toch voldoende frequent te gebruiken 

zodat het fundamentele ―van … naar‖-aspect van een functie effectief wortel kan schieten en niet 

verdrongen wordt. Indien men in sommige omstandigheden de pijlennotatie niet zou wensen te 

gebruiken, bevelen we minstens een notatie/terminologie aan die het onderscheid tussen functie, 

functievoorschrift en functiewaarde duidelijk maakt, bijvoorbeeld ―de functie 𝑓 met voorschrift 𝑓 𝑥 =

𝑥2 sin 𝑥‖, maar niet ―de functie 𝑓 𝑥 = 𝑥2 sin 𝑥‖ en zeker niet ―de functie 𝑥2 sin 𝑥‖. 

In het HO zal men zelfs in elementaire basiscursussen wiskunde functies van twee of meer 

veranderlijken bestuderen. Op het moment dat het concept partiële afgeleide aangebracht wordt, moet 

de student bijvoorbeeld inzien dat volgende functies verschillend zijn: 

 𝑓 ∶  ℝ2 → ℝ ∶ (𝑥, 𝑦) ↦ 𝑥2𝑦 − 3𝑦3 + 4𝑥. 

 Kies een 𝑦 ∈ ℝ en beschouw de functie 𝑓(∙,𝑦) ∶  ℝ → ℝ ∶ 𝑥 ↦ 𝑥2𝑦 − 3𝑦3 + 4𝑥. 

 Kies een 𝑥 ∈ ℝ en beschouw de functie 𝑓(𝑥,∙) ∶  ℝ → ℝ ∶ 𝑦 ↦ 𝑥2𝑦 − 3𝑦3 + 4𝑥. 

Nogal wat studenten zijn er hardnekkig van overtuigd dat dit dezelfde functies zijn, ―want het is toch 

telkens 𝑥2𝑦 − 3𝑦3 + 4𝑥‖. Een verkeerd gestreken plooi is kennelijk heel moeilijk weg te werken. 

Ook bij vraagstukken waar meerdere veranderlijken in het spel zijn, blijft een gebrekkig functiebegrip 

de pret bederven. We beschrijven, zonder alle details te geven, een economisch getint voorbeeld. 

Beschouw een monopolist die een markt bedient die gekenmerkt wordt door 

een gegeven vraagfunctie (dit is de functie die beschrijft hoe de marktprijs 

van een product afhangt van de aangeboden hoeveelheid). De monopolist 

kent zijn totale kostenfunctie (dit is de functie die beschrijft hoe de totale 

productiekosten afhangen van de geproduceerde hoeveelheid). Hij weet dat 

de overheid hem een accijnsbelasting van 𝑡 euro per verkochte eenheid zal 

opleggen. 
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a) Gegeven een accijnsbelasting 𝑡, wat is het aantal eenheden, 𝑞, dat hij 

op die markt moet aanbieden om een maximale winst te realiseren? 

b) Welke accijnsbelasting 𝑡  moet de overheid opleggen opdat zij haar 

inkomsten verworven door die belasting, zou maximaliseren wetende dat 

de monopolist in alle omstandigheden zijn winst zal maximaliseren? 

Hier is een functie, zeg 𝑊, in het spel die beschrijft hoe de winst van de monopolist afhangt van de 

aangeboden hoeveelheid 𝑞  en de accijnsbelasting 𝑡 . Het zeer expliciete en herhaalde advies om 

functies steeds met hun volledige pijlennotatie te noteren is hier zeker relevant. In de context van een 

optimalisatieprobleem waar meerdere veranderlijken/parameters een rol spelen maakt de pijlennotatie 

visueel immers bijzonder duidelijk wat de variabelen zijn die de ‗speler‘, die wil optimaliseren, 

controleert. Studenten die dat advies naast zich neer leggen, zullen zich, zoals ze vroeger gewend 

waren, tevreden stellen met enkel het voorschrift 𝑊 𝑞, 𝑡 =… op te stellen. Ze vertikken het om de 

doelfuncties van enerzijds de monopolist en anderzijds de overheid nauwkeurig neer te schrijven en 

trappen dan vaak in de val om 𝑊  klakkeloos als functie van twee veranderlijken te gaan 

maximaliseren, in de overtuiging meteen een antwoord op (a) en (b) gevonden te hebben, wat totaal 

fout is. 

Voor studenten die blijven zitten zijn met een functiebegrip dat gereduceerd is tot een 

functievoorschrift en geen mentaal beeld hebben van afhankelijkheden in termen van pijlen, is de 

kettingregel voor functies van meerdere veranderlijken een ware calvarieberg.  

Met enige ontgoocheling stellen we ook vast dat het begrip ―samenstelling van functies‖ niet aan bod 

komt in de studierichtingen waar wiskunde een poolvak is (hoewel het in oefeningen en toepassingen 

soms impliciet gebruikt wordt). Samenstellen is toch één van de meest natuurlijke operaties die je met 

functies kan uitvoeren en bovendien zeer eenvoudig aan te brengen via de metafoor van de input-

outputmachine. Wat dan met de ontelbare toepassingen waarbij een eerste grootheid afhangt van een 

tweede die op haar beurt afhangt van een derde? Wat met het gebruik van de kettingregel voor 

gewone reële functies? 

We willen tot slot nog een lans breken voor voldoende aandacht voor de niet-computationele aspecten 

van het functiebegrip. Nogal wat studenten hebben het lastig met het vinden van allerlei 

(tegen)voorbeelden in verband met functies. Zo wil je de studenten soms een voorbeeld laten zoeken 

van een functie 𝑓 ∶ [𝑎, 𝑏] → ℝ die wel begrensd is maar geen minimum en maximum bereikt op [𝑎, 𝑏]. 

Of een voorbeeld van een rij (𝑓𝑛  )𝑛∈ℕ van continue functies op [0,1] die puntsgewijs naar de nulfunctie 

convergeert maar waarvoor  𝑓𝑛
1

0
 𝑥 𝑑𝑥 = 𝑛 voor alle 𝑛 ∈ ℕ. Vaak zie je dan instromende studenten 

aan het rekenen slaan en iets proberen te construeren aan de hand van concrete functievoorschriften. 

Terwijl het hier duidelijk is dat de inspiratiebron niet computationeel maar visueel is: hier moet je niet 

rekenen maar tekenen (met de hand!). Voorbeelden geven via een schets van een mogelijke grafiek 

ligt hier voor de hand, maar een aantal studenten zet niet spontaan die stap. Wellicht wijst ook dit op 

het feit dat het begrip ‗functie‘ zich in de perceptie van sommige studenten in eerste instantie verengt 

tot een concrete ‗formule met 𝑥‘. Pas in tweede instantie associëren ze eventueel aan die ‗formule‘ 

een concrete grafiek, al dan niet ondersteund met een grafisch rekentoestel. Meteen denken aan 

functies in termen van een grafiek, zonder formules (en dus zonder grafisch rekentoestel), is dus 

blijkbaar minder evident dan je zou verwachten. Mogelijk speelt hier ook mee dat ze denken dat een 

louter tekeningetje zonder berekening geen ernstig antwoord kan zijn. 

4.3.6. „Problem solving‟ versus “ik weet het niet” 

Een andere ervaring die we willen aankaarten, heeft o.a. te maken met een attitudeprobleem. Wellicht 

is er geen enkel ander vak in het SO waarvoor de leerlingen zo veel worden aangezet tot het maken 

van oefeningen, dan wiskunde. Je zou dan verwachten dat instromende studenten een uitgesproken 

problem-solvingattitude aan de dag leggen voor alles wat met wiskunde te maken heeft. Dit blijkt 

echter wel eens tegen te vallen.  
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Veel studenten haken onmiddellijk af als ze geconfronteerd worden met een vraagstuk of een 

oefening die ze niet meteen kunnen herleiden tot een standaardprobleem. Een typische reactie is dan 

―Ik weet het niet‖. Deze mentaliteit staat haaks op het onderzoekend en probleemoplossend leren dat 

in alle leerplannen aanwezig is. Ook hier pleiten we voor het permanent stimuleren van 

probleemoplossende vaardigheden. Het gehele wiskundeonderwijs moet ervan doordrongen zijn. Een 

nodige (maar niet voldoende
*
) voorwaarde hiervoor is dat er veel niet-standaard oefeningen gemaakt 

worden waarbij ‗out-of-the-box-thinking‘ gestimuleerd wordt. 

Bovendien kan het aanscherpen van probleemoplossende vaardigheden niet los gezien worden van 

het stimuleren van een attitude waarin doorzettingsvermogen, kritisch reflecteren en zin voor 

nauwkeurigheid sterk aanwezig zijn. 

4.3.7. Motivatie voor wiskunde 

Wanneer studenten hoger onderwijs aanvatten in richtingen waarin wiskunde van belang is, dan 

merken we dat zij goed mentaal voorbereid en gemotiveerd zijn voor de belangrijke rol van de 

wiskunde als vormende waarde voor het logisch denken en redeneren. Minder goed is het gesteld met 

de andere belangrijke rol die de wiskunde speelt in de toepassingen zowel in de bedrijfswereld als in 

de ganse maatschappij. De situatie is daar zeer heterogeen. Sommige studenten ervaren de 

toepassingen als minderwaardig. Voor anderen is deze dimensie ongeëxploreerd en dus onbekend, 

en deze studenten zijn dan blij verrast wanneer deze toepassingen opduiken in het hoger onderwijs. 

Daarnaast zijn er wel steeds een behoorlijk aantal studenten die deze belangrijke rol wel ervaren 

hebben vanuit hun wiskundeopleiding of vanuit hun eigen onderzoeks- of leeswerk. Het lijkt ons dat 

het wel een wezenlijk deel is om dit ook in de lessen wiskunde systematisch en gecoördineerd aan te 

brengen. Bovendien kan dit meehelpen om de studenten in het SO beter te motiveren voor wiskunde. 

Ter situering merken we een schijnbare tegenstelling of paradox in de maatschappij op. Enerzijds is er 

een toenemend belang en gebruik van wiskunde, waarbij iedereen wiskunde gebruikt in vele 

toestellen (zoals gsm, smartphone, cd-spelers, tomografie, digitale fototoestellen, wasmachine, 

videospeler enz.) en diensten (zoals weerbericht, betaalterminals, online bankieren,…). Anderzijds 

wordt wiskunde daar meestal verborgen (―Mathematics inside‖) of als verworven en dus onnodig 

ervaren. We kunnen dit gerust ―de paradox van het gebruik van de wiskunde‖ noemen. Immers veel 

uitdagingen in de maatschappij vragen meer wiskundig inzicht en modelvorming, er wordt nu meer 

wiskunde gebruikt nu dan vroeger, en de vooruitgang van de chiptechnologie en computertechnologie 

laat een beter gebruik van wiskunde toe. Computers zijn immers waardeloos zonder wiskundige 

modellen en software. Een computer kan een systeem pas verbeteren, optimaliseren of het gedrag 

analyseren of voorspellen als die computer een mathematisch model heeft van dit systeem. Zo‘n 

mathematisch model kan een computer afleiden uit metingen (black box) of krijgen uit de fysica van 

het systeem (white box). De simulatie en optimalisatie van systemen met computers is noodzakelijk 

om kostprijzen te reduceren, energieverbruik te verminderen, milieuhinder te reduceren, snellere actie 

toe te laten bij calamiteiten,… Wiskundige modellen leveren inzicht en meerwaarde tijdens de 

opleiding en het onderzoek, en zijn cruciaal in het goed functioneren in heel wat jobs. Even terzijde, er 

heerst in Nederland een veel groter probleem i.v.m. de perceptie van de wiskunde en daar trekt het 

bedrijfsleven mee aan de kar om de basiswetenschappen te verdedigen in het secundair. 

4.4. Mogelijke actiepunten? 

 

De overwegingen, ervaringen en voorbeelden in de vorige paragraaf zijn misschien uitdagend. 

Sommige beschreven ervaringen vloeien ook voort uit het feit dat men in veel richtingen in het HO 

geconfronteerd wordt met een studentenpopulatie die slechts gedeeltelijk voldoet aan de gestelde 

                                                      
* Ook het gebrekkige (wiskunde)taalgebruik waarover we het in 3.3 hadden, geeft aan dat de communicatieve, rapporterende 
vaardigheden die met ‗onderzoekscompetenties‘ samenhangen, onvoldoende aanwezig zijn. 
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eisen: omdat sommigen nu eenmaal een hoger niveau van redeneren en complexiteit niet aankunnen, 

of omdat sommigen – tegen het advies van de leraar en de klassenraad in – toch een studie 

aanvatten waarvoor de vooropleiding niet volstaat. 

De kritische opmerkingen aangaande ervaringen met studenten zijn zeker geen kritiek op het werk 

van leerkrachten wiskunde. Het is trouwens niet de leerkracht SO die verantwoordelijk is voor wat de 

student presteert in het HO. Onze ervaring is overigens dat vele leerkrachten wiskunde uit het SO erg 

hun best doen, bijzonder veel inspanningen leveren om hun leerlingen goed voor te bereiden op het 

HO en hun eisen – terecht – hoog stellen. Jammer genoeg kunnen zij hun goede bedoelingen niet 

altijd concretiseren omwille van maatschappelijke druk, of voelen zij zich geïntimideerd door de 

toename van de juridisering in het onderwijs.  

In dit dossier is reeds een aparte tekst te vinden met aanbevelingen van de overleggroep SOHO-

wiskunde. Los daarvan willen we vanuit het HO nog enkele ballonnetjes oplaten over mogelijke 

actiepunten. Deze zijn gebaseerd op ideeën die bij het begin van het overleg sterk leefden bij 

betrokkenen uit het HO. 

4.4.1. Sensibilisering 

In de vorige paragraaf kwamen een aantal pijnpunten naar voren, betreffende: inzichtelijk rekenen, 

formulegevoeligheid, het begrijpen en correct gebruiken van wiskundetaal, redeneervaardigheden, het 

belang van een theoretische opbouw en van abstract denken, notaties en terminologie bij functies, 

een problem-solvingattitude, het niet-didactisch gebruik van ICT, … Wij menen en hopen dat het 

mogelijk is om in het SO, binnen de huidige eindtermen en leerplannen, aandacht te hebben voor 

deze pijnpunten en eraan te werken. Evenzeer moet er bij onze collega‘s in het HO de bereidheid zijn 

om rekening te houden met en op de hoogte te zijn van de leerstof die tegenwoordig aan bod komt in 

het SO. 

4.4.2. Creatieve toepassingen van de wiskunde beter bekend maken 

Om de algemene publieke perceptie van ―de paradox van het gebruik van wiskunde‖ aan te pakken 

zijn acties nodig. Hier is een taak weggelegd voor zowel het HO als het SO om heldere en attractieve 

concrete voorbeelden van het gebruik van wiskunde in de technologie en de maatschappij aan te 

brengen onder diverse vormen zoals projectwerkjes, websites, voorbeelden voor cursusteksten, 

demo‘s, … Aangezien dit probleem zich in vele landen zoals de VS en Nederland stelt, en de situatie 

daar vaak acuter is dan in Vlaanderen, kunnen succesvolle internationale voorbeelden en good 

practices hiervoor gebruikt worden. 

4.4.3. Nieuwe ijkpunten 

Jarenlang heeft de toelatingsproef voor de opleiding burgerlijk ingenieur als baken gefungeerd. Deze 

had het voordeel dat het vereiste niveau (althans voor bepaalde onderwerpen en vaardigheden) 

duidelijk was. Nadeel was dat de proef uiteindelijk uit enkele standaardvragen bestond, en leerlingen 

(dikwijls apart) voor deze standaardvragen specifiek werden klaargestoomd. 

Met het wegvallen van de toelatingsproef is het landschap veranderd. De druk op de wiskundeketel 

kon wat verminderen, ook omdat toen vanuit de ingenieursopleidingen het signaal kwam dat richtingen 

SO met 6 lestijden wiskunde volstaan. De richting wiskunde met 8 lestijden werd op vele plaatsen ‗6+2‘ 

en verloor zijn vroegere glans. Ondertussen werd in het HO in de maalstroom van de bama-

omvorming, aan de programma‘s gesleuteld, in de ene opleiding/faculteit al wat meer dan in de 

andere. Al die koerswendingen gebeurden zonder duidelijk afgesproken bakens.  

Nieuwe ijkpunten zijn nodig. Vraag is welke? 

Logischerwijze zou men kunnen argumenteren: de begintermen HO worden bepaald door de 

eindtermen (en specifieke eindtermen) SO, en dit zijn dus de ijkpunten. We hebben echter 
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ondervonden dat het beheersingsniveau van eindtermen en leerinhouden (te) veel interpretatieruimte 

laat. 

Kunnen de eindtermen én begintermen beter gepreciseerd worden? Voorbeelden en 

tegenvoorbeelden zijn vaak efficiënt om ‗algemeenheden‘ te verduidelijken. Men zou er daarom aan 

kunnen denken om eind- en begintermen zoveel mogelijk te operationaliseren door hun formulering 

aan te vullen met een set van typische opdrachten die moeten doenbaar zijn en een lijstje van op het 

eerste zicht misschien verwante opdrachten die toch buiten de eind- of beginterm vallen. Maar is dit 

wel haalbaar in een redelijke termijn? En schuilt hier ook geen gevaar dat zo‘n lijstjes verkeerd 

begrepen en dus misbruikt zullen worden? Namelijk als exhaustieve detaillistische opsommingen van 

wat er precies moet gekend en gekund worden, terwijl ze enkel indicatief zouden mogen zijn.  

Bij de start van het academiejaar 2009-2010 werden her en der proefballonnetjes opgelaten over het 

invoeren van (niet bindende) oriënteringstesten. In bescheiden vorm bestaan die eigenlijk al hier en 

daar: sommige HO-opleidingen voorzien op hun website indicatieve online toetsen (ook 

wiskundetoetsen). In deze vorm zijn ze veel te vrijblijvend en disparaat om de facto de rol van baken 

op te nemen. Daarvoor zouden ze minstens officiëler moeten worden en gepromoveerd tot heuse 

‗oriënteringtesten‘. Om hun signaalfunctie naar het SO te versterken is het wenselijk dat dergelijke 

testen, per type opleiding, instellingsoverschrijdend zouden zijn. 

4.4.4. Zachtere opstart in het HO? 

In de meeste opleidingen is er mede bij gelegenheid van de bama-hervormingen reeds gekozen voor 

een zachtere opstart door het inrichten van brugvakken of het herwerken van basiscursussen 

wiskunde (zie 3.4). In de opleidingen wetenschappen is een deel van het ‗extra jaar‘ dat gecreëerd 

werd bij de overstap naar de bama-structuur, gespendeerd aan die zachtere opstart. Deze 

maatregelen moesten getroffen worden omdat bij de modale instroom de redeneervaardigheden en de 

vertrouwdheid met wiskunde als een gestructureerd abstract bouwwerk dermate verzwakt zijn dat de 

vroegere klassieke startcursussen niet meer toegankelijk zijn. 

De laatste jaren is de begeleiding van eerstejaarsstudenten, vooral tijdens de eerste paar maanden, 

intenser geworden. Een belangrijk deel van die extra begeleiding situeert zich op het vlak van het 

detecteren en wegwerken van eventuele tekorten op gebied van elementaire rekenvaardigheden. Op 

vele plaatsen worden er ook vakantiecursussen wiskunde georganiseerd waarin voor de start van het 

academiejaar een aantal zaken uit het SO nog eens worden opgefrist. Hoever moet het HO hierin 

gaan? De betrokkenen uit het HO menen dat het van maatschappelijk belang is dat het niveau van het 

hoger onderwijs niet verlaagd wordt. Het hoger onderwijs heeft wel kansen en mogelijkheden op het 

gebied van begeleiding: een intensievere begeleiding van de instroom, een striktere opvolging van de 

studievoortgang, en waar mogelijk gedifferentieerd werken bij een te heterogene instroom. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 

 
 

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, 

bijspijkercursussen, inhaalcursussen …, zowel op niveau secundair – als een na-service aan de 

leerlingen –, als op het niveau hoger onderwijs – als onthaal en monitoraat –. 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 overleggroep 

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. Waardering 

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 lestijden 

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 leerlingengroepen 

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. Actualisering 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 zelfregulatie 

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 
1

𝑎
+

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 
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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).  
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Bijlage: Overzicht eindtermen 

1. Doel van het document 

Met dit document willen we een gedetailleerd overzicht geven van de eindtermen wiskunde die 

leerlingen gedurende hun schoolloopbaan secundair onderwijs in voldoende mate bereikt hebben. 

Het is een poging om een duidelijker zicht te krijgen op de verwachte voorkennis wiskunde van 

leerlingen die hoger onderwijs aanvatten .Deze voorkennis is een complex gegeven omdat deze 

studenten mogelijk uit verschillende onderwijsvormen en studierichtingen komen.  

Dit document kan ook een hulpmiddel zijn om leerplannen vanuit een visie over de graden heen 

te ontwikkelen. Inhoudelijke leerlijnen in de verschillende onderwijsvormen worden meer 

zichtbaar. 

Naar de toekomst toe willen we dit document verder ontwikkelen en verfijnen en we denken dat 

het een zinvolle oefening kan zijn om voor de verschillende netten en koepels te bestuderen wat 

er per onderwijsvorm wordt toegevoegd. 

2. Waarom baseren we ons op de eindtermen? 

Leerkrachten secundair onderwijs realiseren leerplandoelen in plaats van eindtermen. De 

leerplandoelen zijn terug te vinden in leerplannen die netgebonden zijn. Alle leerplannen zijn zo 

opgesteld dat ze minstens de eindtermen voor de overeenkomstige leerlingengroep dekken. 

Netafhankelijk kunnen er wel verschillen zijn in groepering en formulering van de doelen, extra 

doelen die niet dadelijk verwijzen naar een eindterm,… 

Omdat leerlingen hoger onderwijs uit verschillende netten afkomstig zijn, hebben we ons 

gebaseerd op de eindtermen die niet netgebonden zijn. Het zijn minimumdoelen op het vlak van 

kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de overheid wenselijk acht voor een bepaalde 

leerlingenpopulatie en die de school bij haar leerlingen moet realiseren. 

3. Ordening 

De vakgebonden eindtermen wiskunde van de basisvorming worden geformuleerd per graad en 

per onderwijsvorm: A-stroom en B-stroom voor de eerste graad en ASO, KSO en TSO voor de 

tweede en derde graad. Zowel voor de tweede als de derde graad zijn de eindtermen wiskunde 

voor KSO en TSO identiek.  

In de derde graad ASO bestaat de pool „wiskunde‟. Voor studierichtingen met de pool wiskunde 

(Wetenschappen-Wiskunde, Latijn-Wiskunde, Economie-Wiskunde, Moderne Talen-Wiskunde) 

zijn er specifieke eindtermen geformuleerd. Voor deze studierichtingen moeten deze extra 

eindtermen gerealiseerd worden bovenop de eindtermen van de basisvorming.  

Onderstaand schema geeft een overzicht van de structuur van de verschillende groepen 

eindtermen:
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Om een overzicht te kunnen geven van de eindtermen per onderdeel hebben we in onderstaand schema gekozen voor volgende indeling: 

 

Vakgebonden 
eindtermen 
wiskunde 

1e graad

Inhoudelijke 
eindtermen

Getallenleer

Algebra

Meetkunde

Vaardigheden Attitudes

2e graad

ASO

Algemene 
eindtermen

Getallenleer 
en algebra

Reële functies

Meetkunde

Statistiek

TSO/KSO

Algemeen

Rekenen en 
schatten

Algebraïsche 
verbanden

Meetkunde

Statistiek

3e graad

ASO

Basisvorming

Algemene 
eindtermen

Reële functies

Statistiek

Specifieke 
eindtermen

Algebra

Analyse

Meetkunde

Statistiek en 
kansrekening

Discrete 
wiskunde

Wiskunde en 
cultuur

Onderzoeks-
competentie

TSO/KSO

Algemene  
eindtermen

Reële functies 
en algebra

Statistiek
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De afbakening tussen de verschillende onderdelen is uiteraard niet altijd scherp en eenduidig; soms zijn er „grijze zones‟ en overlappingen. We hebben er voor 

gekozen om alle eindtermen eenmaal op te nemen in het overzicht en ze te plaatsen zoals de overheid het voorzien heeft.  

Naargelang de graad en de onderwijsvorm vinden we eindtermen terug die inhoudelijk gelijk zijn of nauwelijks verschillen maar wel (lichtjes) anders 

geformuleerd worden. We hebben een eerste poging ondernomen om deze eindtermen te groeperen (onder elkaar te plaatsen). 

Om communicatie vlotter te laten verlopen hebben we per onderdeel een eigen nummering toegevoegd. Deze stemt niet overeen met de nummering van de 

eindtermen. 

Vakgebonden eindtermen 
wiskunde

Getallenleer en Algebra 
(A)

Analyse (An) Meetkunde (M)
Statistiek en 

kansrekening (S)
Discrete wiskunde (DW)

Wiskunde en cultuur 
(WC)

Onderzoekscompetentie 
(OC) 

Algemene vaardigheden 
en (*) attitudes (VA)



 

Rapport van de SoHo-overleggroep wiskunde  Pagina 53 

4. Overzicht van de eindtermen  

De specifieke eindtermen, die enkel gelden voor de pool wiskunde in de 3e graad ASO, 

worden in het rood en cursief aangeduid. 

 

Eindterm (De leerlingen…) 1e gr 2e gr 3e gr 

ASO TSO 

KSO 

ASO TSO 

KSO 

Getallenleer en algebra (A) (begripsvorming – procedures – samenhang) 

A1 kunnen natuurlijke, gehele en rationale getallen associëren 
met realistische en betekenisvolle contexten.  

x     

A2 kennen de tekenregels bij gehele en rationale getallen.  x     

A3 onderscheiden en begrijpen de verschillende notaties van 
rationale getallen (breuk- en decimale notatie).  

x     

A4 voeren de hoofdbewerkingen (optelling, aftrekking, 
vermenigvuldiging en deling) correct uit in de 
verzamelingen van de natuurlijke, de gehele en de rationale 
getallen.  

x     

A5 interpreteren een rationaal getal als een getal dat de plaats 
van een punt op een getallenas bepaalt.  

x     

A6 zien reële getallen als eindige of oneindig doorlopende 
decimale getallen en stellen reële getallen voor op een 
getallenas.  

 x    

A7 ordenen getallen en gebruiken de gepaste symbolen  (≤, <, 
≥, >, =, ≠).  

x     

A8 weten dat de eigenschappen van de bewerkingen in de 
verzameling van de natuurlijke getallen geldig blijven 
en kunnen worden uitgebreid in de verzamelingen van de 
gehele en rationale getallen.  

x     

A9 hanteren de gepaste terminologie in verband met 
bewerkingen: optelling, som, termen van een som, 
aftrekking, verschil, vermenigvuldiging, produkt, factoren van 
een produkt, deling, quotiënt, deeltal, deler, rest, 
percent, kwadraat, vierkantswortel, macht, grondtal, 
exponent, tegengestelde, omgekeerde, absolute waarde, 
gemiddelde.  

x     

A10 kunnen het verband uitleggen tussen optellen en aftrekken, 
vermenigvuldigen en delen.  

x     

A11 passen afspraken in verband met de volgorde van 
bewerkingen toe.  

x     

A12 berekenen machten met grondtal 10 en 2 met gehele 
exponent. Zij passen hierop rekenregels van machten toe.  

x     

A13 gebruiken procentberekeningen in zinvolle contexten.  x     

A14 gebruiken rekenregels voor machten met gehele exponenten 
en voor vierkantswortels bij berekeningen.  

 x    

A15 rekenen handig door gebruik te maken van eigenschappen 
en rekenregels van bewerkingen.  

x     

A16 kunnen de uitkomst van een bewerking schatten; kunnen 
een resultaat oordeelkundig afronden.  

x     

A17 ronden zinvol af bij opeenvolgende berekeningen.    x   

A18 herkennen bij het oplossen van een probleem welke 
grootheden en welke bewerkingen aan de orde zijn.  

  x   
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Eindterm (De leerlingen…) 1e gr 2e gr 3e gr 

ASO TSO 

KSO 

ASO TSO 

KSO 

A19 lossen problemen op (o.m. in verband met verhoudingen) 
waarbij ze bij het uitvoeren van de berekeningen 
verantwoord kiezen tussen schattend rekenen en 
benaderend rekenen met de zakrekenmachine.  

  x   

A20 gebruiken doelgericht een rekentoestel.  x     

A21 gebruiken de zakrekenmachine bij berekeningen met 
getallen in decimale en breukvorm en wetenschappelijke 
notatie.  

  x   

A22 kunnen complexe getallen meetkundig voorstellen en er 
bewerkingen mee uitvoeren. 

     

A23 gebruiken letters als middel om te veralgemenen en als 
onbekenden.  

x  
 

  

A24 kunnen twee- en drietermen optellen en vermenigvuldigen 
en het resultaat vereenvoudigen.  

x     

A25 kennen de formules voor de volgende merkwaardige 
producten: (a+b)² en (a+b)(a-b); ze kunnen ze 
verantwoorden en in beide richtingen toepassen.  

x     

A26 kunnen tweedegraadsveeltermen ontbinden in factoren van 
de eerste graad.  

 x    

A27 kunnen delingen van veeltermen uitvoeren en het binomium 
van Newton gebruiken. 

     

A28 herkennen het recht evenredig en omgekeerd evenredig zijn 
van twee grootheden in tabellen en in het dagelijkse leven.  

x     

A29 ontdekken regelmaat in eenvoudige patronen en schema's 
en kunnen ze beschrijven met formules.  

x     

A30 kunnen vanuit tabellen recht evenredige verbanden met 
formules uitdrukken.  

x     

A31 schrijven bij praktische formules één variabele in functie van 
de andere. 

 x    

A32 beschrijven eenvoudige verbanden tussen variabelen met 
behulp van formules en geven het effect aan van de 
verandering van de ene variabele op de andere.  

  x   

A33 berekenen de waarde van een variabele in formule bij 
vervanging van de andere variabele(n) door een getal.  

  x   

A34 kunnen vanuit tabellen met cijfergegevens het rekenkundig 
gemiddelde en de mediaan (voor niet-
gegroepeerde gegevens) berekenen en hieruit relevante 
informatie afleiden.  

x     

A35 kunnen functioneel gebruik maken van eenvoudige 
schema's, figuren, tabellen en diagrammen.  

x     

A36 kunnen vergelijkingen van de eerste graad met één 
onbekende oplossen.  

x     

A37 kunnen eenvoudige vraagstukken die te herleiden zijn tot 
een vergelijking van de eerste graad met één 
onbekende oplossen.  

x     

A38 kunnen vergelijkingen van de eerste en de tweede graad in 
één onbekende oplossen.  

 x    

A39 lossen problemen op die kunnen vertaald worden naar een 
vergelijking van de eerste en de tweede graad in één 
onbekende  

 x    

A40 kunnen vierkantsvergelijkingen in één complexe onbekende 
oplossen. 

     

A41 kunnen ongelijkheden van de eerste en de tweede graad in 
één onbekende oplossen.  

 x    



 

Rapport van de SoHo-overleggroep wiskunde  Pagina 55 

Eindterm (De leerlingen…) 1e gr 2e gr 3e gr 

ASO TSO 

KSO 

ASO TSO 

KSO 

A42 lossen problemen op die kunnen vertaald worden naar een 
ongelijkheid van de eerste en de tweede graad in één 
onbekende 

 x    

A43 kunnen met behulp van matrices problemen wiskundig 
modelleren en oplossen. 

     

A44 kunnen de basiseigenschappen van een reële vectorruimte 
(beperkt tot dimensie 2 en 3) herkennen en gebruiken. 

     

Analyse 

An1 maken een tabel van het verband tussen variabelen in een 
gegeven betekenisvolle situatie.  

  x   

An2 tekenen, in een opportuun gekozen assenstelsel, een grafiek 
van het verband tussen variabelen in een gegeven 
betekenisvolle situatie.  

  x   

An3 kunnen een gegeven tabel en grafiek interpreteren, minstens 
met betrekking tot: het aflezen van bepaalde waarden; het 
aflezen van extreme waarden; het interpreteren van het 
globale verloop (constant, stijgen, dalen) 

  x   

An4 vergelijken en interpreteren de onderlinge ligging van twee 
grafieken.  

  x   

An5 geven, in betekenisvolle situaties die kunnen beschreven 
worden met een functie, de samenhang aan tussen 
verschillende voorstellingswijzen, m.n. verwoording, tabel, 
grafiek en voorschrift.  

 x    

An6 geven de samenhang aan tussen verschillende 
voorstellingswijzen van het verband tussen variabelen, m.n. 
verwoording, tabel, grafiek en formule van het verband 
tussen variabelen. 

  x   

An7 tekenen de grafiek van een eerstegraadsfunctie.    x   

An8 leiden nulpunt, tekenverandering, stijgen of dalen af uit de 
grafiek van een eerstegraadsfunctie.  

  x   

An9 bepalen het voorschrift van een eerstegraadsfunctie die 
gegeven is door een grafiek of tabel.  

 x    

An10 interpreteren differentiequotiënt als richtingscoëfficiënt van 
een rechte en als maat voor gemiddelde verandering over 
een interval.  

 x    

An11 kunnen in toepassingen a en b interpreteren bij gebruik van 
de eerstegraadsfunctie y=ax + b  

 x    

An12 lossen problemen op waarbij verbanden beschreven worden 
door twee eerstegraadsvergelijkingen.  

  x   

An13 kunnen stelsels van twee vergelijkingen van de eerste graad 
met twee onbekenden algebraïsch oplossen en de oplossing 
grafisch interpreteren.  

 x    

An14 kunnen problemen oplossen die te vertalen zijn naar stelsels 
van twee vergelijkingen van de eerste graad met twee 
onbekenden.  

 x    

An15 kunnen bij rechten en/of parabolen, gegeven door 
vergelijkingen, gemeenschappelijke punten bepalen hetzij 
algebraïsch, hetzij met behulp van ICT.  

 x    

An16 lossen problemen op die kunnen beschreven worden met 
eerste- en tweedegraadsfuncties.  

 x    

An17 leggen het verband tussen de oplossing(en) van 
vergelijkingen en ongelijkheden van de eerste en tweede 
graad in één onbekende en een bijpassende grafische 
voorstelling.  

 x    
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An18 berekenen, uitgaande van het voorschrift van de 

standaardfuncties f(x)=x, f(x)=x², f(x)=x³, f(x)=1/x, 𝑓 𝑥 =  𝑥, 
de coördinaten van een aantal punten van de grafiek en 
schetsen vervolgens de grafiek.  

 x    

An19 bouwen vanuit de grafiek van de standaardfuncties f(x)=x en 
f(x)=x² de grafiek van de functies f(x) + k, f(x+k), kf(x) op.  

 x    

An20 leiden domein, bereik, nulwaarden, tekenverandering, 
stijgen, en dalen, extrema, symmetrie af uit de bekomen 
grafieken, vermeld in eindtermen An 24 en An 25.  

 x    

An21 lezen op een grafiek af: eventuele symmetrieën; het stijgen, 
dalen of constant zijn; het teken; de eventuele nulwaarden; 
de eventuele extrema.   

   x  

An22 problemen, waarbij een functioneel verband gegeven is, 
oplossen en die oplossing interpreteren (eventueel met 
behulp van ICT).  

    x 

An23 grafieken tekenen van enkele eenvoudige functies (mede 
met behulp van ICT).  

    x 

An24 de uitdrukking 𝑎𝑏 , met a>0 en b rationaal, uitleggen.     x  

An25 de grafiek tekenen van de functie 𝑓 𝑥 = 𝑎𝑥  (zonodig met 
behulp van ICT), en domein, bereik, bijzondere waarden, 
stijgen/dalen en asymptotisch gedrag aflezen.  

   x  

An26 voor geschikte domeinen een verband leggen tussen de 

functies f(x)=x² en 𝑓 𝑥 =  𝑥 , 𝑓 𝑥 = 𝑥3  en 𝑓 𝑥 =  𝑥3
 en 

naar analogie tussen de functies 𝑓 𝑥 = 𝑥𝑛  en 𝑓 𝑥 =  𝑥𝑛
 en 

tussen de functies 𝑓 𝑥 = 𝑎𝑥  en 𝑓 𝑥 = 𝑎 log𝑥.  

   x  

An27 uit de betrekking 𝑎𝑏 = 𝑐  de derde veranderlijke berekenen 
als de twee andere gegeven zijn (eventueel met behulp van 
ICT).  

   x  

An28 lineaire en exponentiële groeiprocessen onderzoeken en bij 
exponentiële groei concrete problemen oplossen waarbij 
berekeningen dienen uitgevoerd te worden met betrekking 
tot beginwaarde, groeifactor en groeipercentage.  

   x  

An29 bijzonderheden van grafieken, eventueel aangevuld met 
tabellen, aflezen zoals periodiciteit, symmetrieën, stijgen en 
dalen, extreme waarden, lineaire en exponentiële groei.  

    x 

An30 veranderingen beschrijven en vergelijken met behulp van 
differentiequotiënten.  

    x 

An31 het verband leggen tussen graden en radialen.     x  

An32 de grafiek tekenen van de functie f(x)=sinx op basis van de 
goniometrische cirkel.  

   x  

An33 voor de functie f(x)=sinx, domein, bereik, periodiciteit, 
stijgen/dalen en extrema aflezen van de grafiek.  

   x  

An34 de grafieken opbouwen van de functies f(x)=a sin(bx+c) en 
daarop a, b en c interpreteren.  

   x  

An35 vergelijkingen van de vorm sinx=k grafisch oplossen.     x  

An36 bij het oplossen van een probleem, waarbij gebruik gemaakt 
wordt van bestudeerde functionele verbanden, een 
functievoorschrift, een vergelijking of een ongelijkheid 
opstellen.  

   x  

An37 tabellen en grafieken bij bestudeerde functies als hulpmiddel 
gebruiken om functievoorschriften, vergelijkingen en 
ongelijkheden te interpreteren.  

   x  
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An38 kunnen bij veeltermfuncties de afgeleide gebruiken als maat 
voor de ogenblikkelijke veranderlijke; kunnen bij 
veeltermfuncties met behulp van een intuïtief begrip van 
limiet het verband leggen tussen: het begrip afgeleide, het 
begrip differentiequotiënt, de richting van de raaklijn aan de 
grafiek.  

   x  

An39 de afgeleide berekenen van de functies f(x)=x, f(x)=x², f(x)=x³ 
en de bekomen uitdrukking veralgemenen naar functies 
f(x)=x

n
 waarbij n een natuurlijk getal is.  

   x  

An40 de som- en de veelvoudregel toepassen om de afgeleide 
functie te bepalen van een veeltermfunctie.  

   x  

An41 bij veeltermfuncties de afgeleide functie gebruiken voor het 
bestuderen van het veranderingsgedrag en voor het 
opzoeken of verifiëren van extreme waarden en het verband 
leggen tussen de afgeleide functie en bijzonderheden van de 
grafiek.  

   x  

An42 het begrip afgeleide herkennen in situaties buiten de 
wiskunde.  

   x  

An43 bij een eenvoudig vraagstuk dat te herleiden is tot het 
bepalen van extrema van een veeltermfunctie, een 
veranderlijke kiezen, het functievoorschrift opstellen en de 
extrema bepalen.  

   x  

An44 kunnen het verloop van een functie onderzoeken, in het 
bijzonder voor veelterm-functies en voor rationale, 
irrationale, goniometrische, exponentiële en logaritmische 
functies, met beperking van de moeilijkheidsgraad. 

     

An45 kunnen een definitie formuleren voor begrippen uit de 
analyse en de samenhang met hun gebruik in toepassingen 
aangeven. 

     

An46 kunnen de eerste en de tweede afgeleide van functies 
berekenen en ze in concrete situaties gebruiken. 

     

An47 kunnen de bepaalde en de onbepaalde integraal van functies 
berekenen en ze in concrete situaties gebruiken. 

     

An48 kunnen met behulp van de beschikbare analysekennis 
problemen wiskundig modelleren en oplossen. 

     

An49 kunnen bij het oplossen van vergelijkingen of ongelijkheden, 
het omvormen van functievoorschriften, het berekenen van 
afgeleiden of integralen op een verantwoorde wijze gebruik 
maken van rekenregels, formules en manuele 
rekentechnieken. 

     

An50 kunnen bij het onderzoeken van functies, het oplossen van 
vergelijkingen of ongelijkheden, bij berekeningen van 
afgeleiden en integralen en bij het oplossen van problemen 
geformuleerd met behulp van functies op een verantwoorde 
wijze gebruik maken van ICT-middelen.  

     

Meetkunde 

M1 kennen en gebruiken de meetkundige begrippen diagonaal, 
bissectrice, hoogtelijn, middelloodlijn, straal, middellijn, 
overstaande hoeken, nevenhoeken, aanliggende hoeken, 
middelpuntshoeken.  

x     

M2 herkennen evenwijdige stand, loodrechte stand en 
symmetrie in vlakke figuren en ze herkennen 
gelijkvormigheid en congruentie tussen vlakke figuren.  

x     

M3 herkennen figuren in het vlak, die bekomen zijn door een 
verschuiving, een spiegeling of een draaiing.  

x     

M4 weten dat in een tweedimensionale voorstelling van een 
driedimensionale situatie, informatie verloren gaat.  

x     
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M5 herkennen kubus, balk, recht prisma, cilinder, piramide, 
kegel en bol aan de hand van een schets, tekening en 
dergelijke.  

x     

M6 kennen meetkundige eigenschappen zoals: de hoekensom 
in driehoeken en vierhoeken, eigenschappen van 
gelijkzijdige en gelijkbenige driehoeken, eigenschappen van 
zijden, hoeken en diagonalen in vierhoeken.  

x     

M7 kiezen geschikte eenheden en instrumenten om afstanden 
en hoeken te meten of te construeren met de gewenste 
nauwkeurigheid.  

x     

M8 gebruiken het begrip schaal om afstanden in meetkundige 
figuren te berekenen.  

x     

M9 berekenen de omtrek en oppervlakte van driehoek, vierhoek 
en cirkel en de oppervlakte en het volume van kubus, balk 
en cilinder.  

x     

M10 kunnen het beeld bepalen van een eenvoudige vlakke 
meetkundige figuur door een verschuiving, spiegeling, 
draaiing; kunnen symmetrieassen van vlakke figuren 
bepalen; kunnen loodlijnen, middelloodlijnen en bissectrices 
construeren.  

x     

M11 kunnen zich vanuit diverse vlakke weergaven een beeld 
vormen van een eenvoudige ruimtelijke figuur met 
behulp van allerlei concreet materiaal.  

x     

M12 beschrijven en classificeren de soorten driehoeken en de 
soorten vierhoeken aan de hand van eigenschappen. 

x     

M13 bepalen punten in het vlak door middel van coördinaten. x     

M14 stellen recht evenredige verbanden tussen grootheden 
grafisch voor.. 

x     

M15 begrijpen een gegeven eenvoudige redenering of 
argumentatie in verband met eigenschappen van 
meetkundige figuren 

x     

M16 verklaren gelijkvormigheid van figuren met behulp van schaal 
en congruentie.  

 x    

M17 gebruiken de gelijkvormigheid van driehoeken en de stelling 
van Thales om de lengte van lijnstukken te berekenen.  

 x    

M18 gebruiken de stelling van Pythagoras bij berekeningen, 
constructies en in bewijzen.  

 x    

M19 gebruiken de begrippen straal, koorde, raaklijn, 
middelpuntshoek en omtrekshoek bij berekeningen, 
constructies en bewijzen.  

 x    

M20 definiëren de goniometrische getallen sinus, cosinus en 
tangens van een hoek als de verhoudingen van zijden van 
een rechthoekige driehoek.  

 x    

M21 kunnen problemen met zijden en hoeken van driehoeken uit 
de technische wereld oplossen door een efficiënte keuze te 
maken uit: de stelling van Thales; de stelling van 
Pythagoras; goniometrische getallen. 

 x    

M22 maken gebruik van coördinaten bij het berekenen van 
afstanden in vlakke situaties. 

  x   

M23 berekenen in het vlak de afstand tussen twee punten 
gegeven door hun coördinaten in een cartesisch 
assenstelsel.  

 x    

M24 lossen eenvoudige problemen i.v.m. ruimtelijke situaties op 
door gebruik te maken van eigenschappen van vlakke 
figuren.  

 x    
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M25 kunnen met voorbeelden illustreren dat informatie verloren 
kan gaan bij het tweedimensionaal afbeelden van 
driedimensionale situaties.  

 x    

M26 kunnen de inhoud van sommige ruimtelijke objecten 
benaderend berekenen door ze op te splitsen in of aan te 
vullen tot gekende lichamen.  

 x    

M27 kunnen effecten van schaalverandering op inhoud en 
oppervlakte berekenen.  

 x    

M28 gebruiken de begrippen evenwijdig, loodrecht, snijdend en 
kruisend om de onderlinge ligging aan te geven van rechten 
en vlakken in ruimtelijke situaties.  

 x    

M29 maken bij het berekenen van hoeken en afstanden in vlakke 
en in beperkte ruimtelijke situaties gebruik van schetsen en 
tekeningen, van meetkundige begrippen en elementaire 
eigenschappen, in het bijzonder van: evenwijdigheid; gelijke 
verhoudingen; loodrechte stand; eigenschappen van hoeken; 
eigenschappen van driehoeken en cirkels; de stelling van 
Pythagoras; goniometrische verhoudingen in een 
rechthoekige driehoek 

  x   

M30 kunnen rechten en vlakken door vergelijkingen voorstellen 
en hun onderlinge ligging bespreken.  

     

M31 kunnen afstanden tussen punten, rechten en vlakken 
berekenen. 

     

M32 kunnen meetkundige problemen met diverse hulpmiddelen 
voorstellen en oplossen. 

     

Statistiek en kansrekening 

S1 gebruiken in betekenisvolle situaties mediaan, gemiddelde 
en kwartielen van statistische gegevens bij het trekken van 
conclusies.  

  x   

S2 leggen aan de hand van voorbeelden het belang uit van de 
representativiteit van een steekproef voor het formuleren van 
statistische besluiten over de populatie.  

 x    

S3 aan de hand van voorbeelden het belang uitleggen van de 
representativiteit van een steekproef voor het formuleren van 
statistische besluiten over de populatie.  

    x 

S4 verwoorden, berekenen en interpreteren frequentie en 
relatieve frequentie zowel bij individuele als bij gegroepeerde 
gegevens, in concrete situaties.  

 x    

S5 gebruiken de begrippen gemiddelde, modus, mediaan, 
standaardafwijking om statistische gegevens over een 
concrete situatie te interpreteren.  

 x    

S6 met behulp van ICT gemiddelde en standaardafwijking 
berekenen van statistische gegevens.  

    x 

S7 gebruiken en interpreteren diverse grafische voorstellingen 
van statistische gegevens zowel bij individuele als bij 
gegroepeerde gegevens, telkens aan de hand van concrete 
situaties.  

 x    

S8 interpreteren statistische gegevens uit frequentietabellen en 
diverse grafische voorstellingen.  

  x   

S9 het gemiddelde en de standaardafwijking gebruiken als 
karakteristieken van een normale verdeling.  

    x 
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S10 in betekenisvolle situaties, gebruik maken van een normale 
verdeling als continu model bij data met een klokvormige 
frequentieverdeling en het gemiddelde en de 
standaardafwijking van de gegeven data gebruiken als 
schatting voor het gemiddelde en de standaardafwijking van 
deze normale verdeling.  

   x  

S11 het gemiddelde en de standaardafwijking van een normale 
verdeling grafisch interpreteren.  

   x  

S12 grafisch het verband leggen tussen een normale verdeling 
en de standaardnormale verdeling.  

   x  

S13 bij een normale verdeling de relatieve frequentie 
interpreteren van een verzameling gegevens met waarden 
tussen twee gegeven grenzen, met waarden groter dan een 
gegeven grens of met waarden kleiner dan een gegeven 
grens als de oppervlakte van een gepast gebied.  

   x  

S14 (*) staan kritisch tegenover het gebruik van statistiek in de 
media. 

 x   x 

S15 interpreteren relatieve frequentie in termen van kans.   x    

S16 kunnen wetten van de kansrekening toepassen voor 
onafhankelijke en voor afhankelijke gebeurtenissen.  

     

S17 kunnen de binomiale verdeling of de normale verdeling 
gebruiken als model bij een kansexperiment. 

     

Discrete wiskunde 

DW1 kunnen telproblemen of problemen met betrekking tot 
discrete veranderings-processen wiskundig modelleren en 
oplossen.  

     

Wiskunde en cultuur 

WC1 kunnen inzicht verwerven in de bijdrage van wiskunde tot de 
ontwikkeling van exacte en humane wetenschappen, 
techniek, kunst en het kritische denken.  

     

Onderzoekscompetentie 

OC1 kunnen zich oriënteren op een onderzoeksprobleem door 
gericht informatie te verzamelen, te ordenen en te bewerken. 

     

OC2 kunnen een onderzoeksopdracht met een wiskundige 
component voorbereiden, uitvoeren en evalueren. 

     

OC3 kunnen de onderzoeksresultaten en conclusies rapporteren 
en ze confronteren met andere standpunten.  

     

Algemene vaardigheden en (*) attitudes 

VA1 begrijpen en gebruiken wiskundige taal in eenvoudige 
situaties.  

x     

VA2 begrijpen en gebruiken wiskundetaal.   x x   

VA3 wiskundetaal begrijpen en gebruiken.    x  

VA4 passen communicatieve vaardigheden toe in eenvoudige 
wiskundige situaties.  

x     

VA5 passen probleemoplossende vaardigheden toe, zoals: het 
herformuleren van een opgave; het maken van een goede 
schets of een aangepast schema; het invoeren van notaties, 
het kiezen van onbekenden; het analyseren van eenvoudige 
voorbeelden. 

x     
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VA6 wiskundige informatie analyseren, schematiseren en 
structureren. 

   x x 

VA7 passen probleemoplossende vaardigheden toe.   x x   

VA8 verantwoorden de gemaakte keuzes voor representatie- en 
oplossingstechnieken.  

 x    

VA9 reflecteren op de gemaakte keuzes voor representatie- en 
oplossingstechnieken.  

  x   

VA10 controleren de resultaten op hun betrouwbaarheid.   x x   

VA11 gebruiken informatie- en communicatietechnologie om 
wiskundige informatie te verwerken, berekeningen uit te 
voeren of wiskundige problemen te onderzoeken.  

 x x   

VA12 gebruiken kennis, inzicht en vaardigheden die ze verwerven 
in wiskunde bij het verkennen, vertolken en verklaren van 
problemen uit de realiteit.  

 x    

VA13 kunnen voorbeelden geven van reële problemen die m.bv. 
wiskunde kunnen worden opgelost.  

 x    

VA14 kunnen voorbeelden geven van de rol van de wiskunde in de 
kunst.  

 x    

VA15 eenvoudig mathematiseerbare problemen ontleden 
(onderscheid maken tussen gegevens en gevraagde, de 
relevantie van de gegevens nagaan en verbanden leggen 
ertussen) en vertalen naar een passende wiskundige 
context. 

   x  

VA16 wiskundige problemen planmatig aanpakken (door eventueel 
hiërarchisch op te splitsen in deelproblemen).  

   x  

VA17 bij het oplossen van wiskundige problemen kritisch 
reflecteren over het oplossingsproces en het eindresultaat.  

   x  

VA18 voorbeelden geven van reële problemen die met behulp van 
wiskunde kunnen worden opgelost.  

   x  

VA19 bij het oplossen van wiskundige problemen functioneel 
gebruik maken van ICT.  

   x  

VA20 voorbeelden geven van de rol van de wiskunde in de kunst.     x  

VA21 kennis, inzicht en vaardigheden die ze verwerven in 
wiskunde bij het verkennen, vertolken en verklaren van 
problemen uit de realiteit gebruiken.  

   x  

VA22 kunnen informatie inwinnen over het aandeel van wiskunde 
in een vervolgopleiding van hun voorkeur en in hun 
voorbereiding erop.  

   x  

VA23 gebruik maken van wiskundige technieken zoals figuren 
maken en tabellen opstellen.  

    x 

VA24 bij het oplossen van problemen functioneel gebruik maken 
van ICT.  

    x 

VA25 bij het oplossen van een vraagstuk: relevante gegevens 
scheiden van niet relevante; gegevens met elkaar en met de 
probleemstelling in verband brengen; gegevens en 
gevraagde weergeven in een geschikt wiskundig model; het 
vraagstuk planmatig uitwerken 

    x 

VA26 wiskundige rekenregels en conventies correct hanteren en 
toepassen.  

    x 

VA27 keuzes m.b.t. representatie en gevolgde werkwijze 
verantwoorden.  

    x 

VA28 voorbeelden geven van het gebruik van wiskunde in andere 
vakgebieden en in de maatschappij.  

    x 
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Eindterm (De leerlingen…) 1e gr 2e gr 3e gr 

ASO TSO 

KSO 

ASO TSO 

KSO 

VA29 (*) ontwikkelen bij het aanpakken van problemen 
zelfstandigheid en doorzettingsvermogen.  

x     

VA30 (*) ontwikkelen zelfregulatie: oriëntatie, planning, bewaking, 
zelftoetsing en reflectie.  

x     

VA31 (*) ontwikkelen zelfregulatie: het oriënteren op de 
probleemstelling, het plannen, het uitvoeren en het bewaken 
van het oplossingsproces.  

 
x 

x   

VA32 (*) ontwikkelen een kritische houding tegenover het gebruik 
van allerlei cijfermateriaal, tabellen, berekeningen en 
grafische voorstellingen.  

x     

VA33 (*) leren beseffen dat in de wiskunde niet enkel het 
eindresultaat belangrijk is maar ook de manier waarmee 
het antwoord bekomen wordt.  

x     

VA34 (*) ervaren het belang en de noodzaak van bewijsvoering, 
eigen aan de wiskunde.  

 
x 

   

VA35 (*) ervaren dat gegevens uit een probleemstelling 
toegankelijker worden door ze doelmatig weer te geven in 
een geschikte wiskundige representatie of model.  

 
x 

x   

VA36 (*) ontwikkelen zelfvertrouwen door succeservaring bij het 
oplossen van wiskundige problemen.  

 
x 

x   

VA37 (*) ontwikkelen bij het aanpakken van problemen 
zelfstandigheid en doorzettingsvermogen.  

 
x 

x   

VA38 (*) werken samen met anderen om de eigen mogelijkheden 
te vergroten.  

 
x 

   

VA39 (*) zijn gericht op samen werken om de eigen mogelijkheden 
te vergroten. 

  x   

VA40 (*) brengen waardering op voor wiskunde (mogelijkheden en 
beperkingen) door confrontatie met culturele, historische en 
wetenschappelijke aspecten van het vak. 

  x   

VA41 (*) leggen een zin voor nauwkeurigheid aan de dag bij het 
hanteren en het toepassen van wiskunde.  

   x  

VA42 (*) ontwikkelen zelfregulatie met betrekking tot het verwerven 
en verwerken van wiskundige informatie en het oplossen van 
problemen.  

   x  

VA43 (*) zijn gericht op samenwerking om de eigen mogelijkheden 
te vergroten.  

   x  

VA44 (*) zijn kritisch tegenover het gevonden resultaat.      x 

VA45 (*) zijn bereid hun leerproces bij te sturen op basis van 
reflectie over de wijze waarop ze wiskundige problemen 
oplossen en wiskundige informatie verwerven en verwerken.  

    x 
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5. Opmerkingen en verduidelijkingen 

Hieronder staan een aantal opmerkingen en verduidelijkingen bij de hierboven 

opgesomde eindtermen. 

 

Getallenleer en algebra (A) (begripsvorming – procedures – samenhang) 

A2   Het onderscheid tussen -2
4
,  (-2)

4
 en  -(-2)

4
 is niet altijd duidelijk voor de leerlingen. 

A6  De uitbreiding van ℚ  naar ℝ is in de eindtermen enkel voorzien voor ASO. 

Dat er tussen 1 en 2 oneindig veel reële getallen liggen blijft een probleem.  

De ongelijkheid x>1 levert dan op dat  x [2,+∞[. 

A8  De eigenschappen van de hoofdbewerkingen in ℕ en ℝ zijn niet opgenomen in de eindtermen. 

A11  Volgorde van bewerkingen wordt correct toegepast als er alleen daarop moet gewerkt worden. Van 
zodra die rekenregels moeten toegepast worden in andere leerstofonderdelen ontstaan de problemen. 
Voorbeeld. Bij het rekenwerk met de cosinusregel tijdens het oplossen van willekeurige driehoeken. 

A12  Bij veel studenten in het eerste jaar hoger onderwijs ontbreekt een zekere ―getalgevoeligheid‖. Het 
gaat hier over rekenvaardigheden (en parate kennis) die men in principe wel beheerst, maar die in de 
latere jaren van het SO wat minder aan bod komt (of waar in de latere jaren wat te weinig aandacht 
aan geschonken wordt). Enkele voorbeelden: 

 Eenvoudig hoofdrekenen is en blijft belangrijk (vb. breuken vereenvoudigen in tussenresultaten). 

 Herkennen van volkomen kwadraten (vb. als een discriminant 81, 121, 169, … uitkomt) 

 Ontbinden van een geheel getal in priemfactoren zou wat meer aandacht kunnen krijgen. Hoe kan 
men anders vlot met breuken werken, waar vb. grootste gemeenschappelijke deler moet bepaald 
worden? 

 

A13  Een product na aftrek van de korting kost nu nog 60 EUR. Als je weet dat de korting 20 % bedroeg, 
hoeveel was dan de oorspronkelijke kostprijs van dat product? Een aantal leerlingen maakt de 
volgende redenering:  20 % van 60 is 12; dat product kostte dus oorspronkelijk 72 EUR. 

 

A14  Foutief gebruik van rekenregels voor vierkantswortels 

Voorbeeld:  16𝑎2 + 9𝑏2
 wordt vereenvoudigd tot 4𝑎 + 3𝑏. 

Voorbeeld: Uit cos² x = 1–sin² x volgt dat cos x = 1-sin x. 

Bij rekenregels voor machten is een vaak voorkomende fout dat men (a²)³ gelijkstelt aan a
5
. 

A15  Rekenregels die men vlot toepast met getallen leveren problemen op als men met letters gaat rekenen. 

Voorbeeld: 
𝑥

2𝑥+3
≠

𝑥

2𝑥
+

𝑥

3
. 

Fouten treden op door het ondoordacht schrappen van  een factor in teller en noemer.  

Voorbeeld: 
2+ 5

2
 wordt herleid tot 1 +  5. 

A16  Oordeelkundig afronden (rekening houdend met de aard van het vraagstuk) is geen evidentie. 
Voorbeeldrol van de leraar! 

A19  Vaak ontbreekt  ‗de reflex‘ om over te gaan tot schattend rekenen (of manueel rekenwerk). Men grijpt 
vrij vlug naar het rekentoestel. Voorbeeldfunctie van de leraar is hier een belangrijk signaal. 

A20  Het rekentoestel wordt vaak te vlug ingeschakeld. Het rekentoestel kan ook heel wat manueel 
rekenwerk overnemen, bv. de omzetting van decimale notatie naar breukvorm.  Leerlingen beseffen 
niet altijd dat het intypen van een uitdrukking op een rekentoestel een andere syntaxis kan vragen, dan 
bij de gewone schrijfwijze. Vaak vergeet men daarbij dat er haakjes moeten gebruikt worden. 

Voorbeeld: 
1

2𝜋
 moet men intypen als 1/ (2). 

A21  
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A25  Onderscheid tussen (a – b)² en a² - b² is niet altijd duidelijk wanneer deze formule in een 
probleemsituatie opduikt. Vlotheid bij het hanteren en het herkennen van de formules ontbreekt vaak. 
Wanneer een merkwaardig product zoals (a – b)² opduikt in een opgave, vergeet men vaak het dubbel 
product. Voorbeeld. (x – 3)² - 16 = 0 wordt herleid tot  x ² - 9 - 16 = 0. 

A26  Om uitdrukkingen zoals x² - 4x en  3x² - 12 te ontbinden in factoren, gebruikt men vaak de algemene 
methode (via de discriminant).  

In toepassingen levert de formule ax² + bx + c = a(x – x1)(x – x2) vaak als resultaat op dat men bv . 2x² 
+ 5x – 3 ontbindt als (x – ½) (x + 3). 

A28  Wat eveneens dikwijls ontbreekt is een zekere ―formulegevoeligheid‖. Rekenen met algebraïsche 
uitdrukkingen, bvb. in de context van een functievoorschrift, is onvoldoende getraind. Enkele 
voorbeelden: 

 Breuken: weinig studenten zullen 
1

𝑎
+

1

𝑏
 foutief vervangen door 

1

𝑎+𝑏
. Als zo‘n breuken in een andere 

context voorkomen, bvb. 
1

sin 𝑥
+

1

tan 𝑥
, dan worden wel courant fouten gemaakt tegen deze 

rekenregel. (minder oefentijd) 

 Machten/wortels: als er  𝑎2 + 𝑏2  staat zal men zelden de fout maken en dit vereenvoudigen door 

𝑎 + 𝑏 . Maar in een andere context, vb.  𝑥2 + 𝑠𝑖𝑛2(𝑥2)  maakt men wel zulke fouten. (minder 

oefentijd) 

 Exponenten: ook hier maakt men fouten door een gemis aan formulegevoeligheid, bvb. bij de 

vereenvoudiging van  
2

ln( )xx . Gevolg is ook dat men bvb. de kettingregel voor afgeleiden niet goed 

kan toepassen, omdat men de ―structuur‖ van formules niet goed inziet, vb. afgeleide van  

 ln(𝑥2 + 1). (minder oefentijd) 

 Matrices/determinanten (voor zover gekend): men maakt in formules te weinig onderscheid tussen 
de matrix en de determinant van een matrix. Bvb. inzien dat men in het rechterlid van 

1 ( ) / det( )A adj A A   een matrix en een getal staan heeft, wat dit betekent, … (minder oefentijd) 

In het basisonderwijs worden rekenregels met breuken weinig ingeoefend. Ook in de eerste graad van 
het secundair onderwijs ontbreekt ‗rekenvlotheid‘. Het rekenen met gebroken lettervormen heeft geen 
vaste plaats meer in het secundair onderwijs en dat levert problemen op, o.a. bij het manipuleren van 
formules in goniometrie, het bewijs van goniometrische identiteiten, het vereenvoudigen van rationale 
uitdrukkingen (bv. bij afgeleiden) … 

A29  

A30  

A31  

A32  

A33  

A36  In de context van nulwaarden bepalen van reële functies komen ook andere vergelijkingen aan bod. 

Vergelijkingen oplossen zou routine moeten zijn. 

 Kwadratische vergelijkingen in één onbekende zijn meestal geen probleem (tenzij met parameter), 
maar snelheid en routine ontbreken soms. Het ―ontbinden in factoren‖ wordt te weinig gebruikt (vb.   
op het zicht ontbinden, zonder rekenwerk met discriminant). 

 Vergelijkingen in één onbekende met (vierkants)wortels (voor zover gekend): vb. 
kwadrateringsvoorwaarde vergeten bij het oplossen. 

 Vergelijkingen met exp, ln, sin, … 

De routine om vergelijkingen van de eerste graad ‗op zicht‘ op te lossen, ontbreekt vaak in hogere 
jaren. Wanneer er breuken als coëfficiënten optreden  (bv. los op:   ) komen leerlingen in de 
problemen. 

Oplossen van onvolledige vierkantsvergelijkingen zoals x² - 4x = 0 en  3x² - 12 = 0 gebeurt vaak via de 
algemene methode (met discriminant). 

Rekentechnische vaardigheid toepassen in een concrete probleemsituatie levert problemen op. Bv. 

Bepaal het domein van de functie 𝑓 𝑥 =  𝑥2 − 9 of van de functie 𝑓 𝑥 =
1

𝑥2+4
. 

A37  

A38  

A39  

A40  

A41  Bij het werken met ongelijkheden ontbreekt ook een zekere rekenvaardigheid. Het domein van een 

functie bepalen geeft dikwijls aanleiding tot een ongelijkheid: vb. domein bepalen van ln(1 −
1

𝑥
) (minder 

oefentijd).  

Het oplossen van ongelijkheden van de tweede graad  zoals x² - 16 < 0 levert een foutief antwoord op 
(zoals x < 4 en x < -4) omdat men hier geen tekenschema gebruikt. 

A42  

Analyse 

An5  Functioneel gebruik van ICT levert duidelijk een meerwaarde op. 
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An13 Het toepassen van de combinatiemethode voor het oplossen van stelsels is voor veel leerlingen geen 
routineklus. Men raakt vaak verstrikt in rekenwerk, zeker wanneer men de substitutiemethode gaat 
toepassen. Rekenvlotheid ontbreek vaak. Zo merken heel wat leerlingen niet op dat een stelsel zoals  

4 12

8

x y

x y

 


  

 

via de combinatiemethode ‗op zicht‘ oplosbaar is. 

Het toepassen van de spilmethode (bij stelsels van meer dan twee vergelijkingen en meer dan twee 
onbekenden) mag niet uitsluiten dat men de achterliggende combinatiemethode kent. 

An15 De grens tussen welke problemen met ICT-gebruik of via manueel rekenwerk kunnen (moeten) 
opgelost worden, is vaak niet duidelijk voor de leerlingen. Voorbeeldfunctie van de leraar! 

An16 Vaak ontbreekt de reflex om de gevonden oplossing te controleren 

(terugkoppeling naar de opgave). An17 

An18 Functievoorschriften worden vaak vereenvoudigd, zoals men ook vergelijkingen vereenvoudigt. 
Voorbeeld. Naar analogie met 

𝑥2

2
− 8 = 0 ⇔ 𝑥2 − 16 = 0  , gaat men het functievoorschrift 𝑓 𝑥 =

𝑥2

2
−

8  ‗vereenvoudigen‘ tot  𝑓 𝑥 = 𝑥2 − 16. 

An31 Eenvoudige goniometrische functies komen enkel voor in de eindtermen 3e graad ASO. 

Een gebrekkige kennis van basiswaarden voor sin, cos, tan   (zoals sin 180°, cos 60°) vormt vaak een 
rem bij het oplossen van problemen met goniometrische functies. 

Bij het opbouwen van grafieken van goniometrische functies met behulp van een grafisch rekentoestel 
moet men verifiëren of het rekentoestel in de juiste MODE is ingesteld (radialen of zestigdelige 
graden). 

An32 

An33 

An34 

An35 

An42 Wanneer men een functie moet afleiden waarbij de veranderlijke niet x is (bv. de tijd t in de fysica) 
levert dit problemen op bij het vlot toepassen van rekenregels. Ook als de variabele bv. de straal r is 
van een cirkel, gaat men bij het afleiden r als een constante behandelen. 

An43 De grens tussen welke problemen met ICT-gebruik of via manueel rekenwerk kunnen (moeten) 
opgelost worden, is vaak niet duidelijk voor de leerlingen. Voorbeeldfunctie van de leraar! 

Meetkunde 

M23 
Is een formule die zeer moeilijk onthouden wordt, waarschijnlijk omdat niet echt begrepen is wat de 
formule eigenlijk inhoudt. 

M27 
De berekeningen worden goed uitgevoerd, maar het omzetten naar andere eenheden is een groot 
probleem. Dit probleem wordt ook waargenomen door collega‘s leerkrachten uit andere 
wetenschappelijke vakken. De regel van drieën kan hier houvast bieden, maar in het basisonderwijs 
wordt die niet meer ingeoefend. 

M28 
Ruimtelijk inzicht is geen evidentie. Zo interpreteert men twee rechten die loodrecht op elkaar staan 
meestal als twee rechten die elkaar loodrecht snijden en vergeet men de mogelijkheid van loodrecht 
kruisen. 

Statistiek en kansrekening 

S6 Functioneel gebruik van ICT levert duidelijk een meerwaarde op en biedt de kans om meer tijd vrij te 
maken voor de interpretatie van de gevonden waarden. 

Discrete wiskunde 

Wiskunde en cultuur 

Onderzoekscompetentie 

OC1 In verband met onderzoekscompetenties is het niet steeds duidelijk voor de leraren hoe de drie 
hieraan verbonden eindtermen moeten geïnterpreteerd worden. 

OC2 . 

OC3 

Algemene vaardigheden en (*) attitudes 

Van belang is ook dat men de noodzaak van een correcte definitie en een correcte argumentatie (bewijs) inziet. 
Het is zinvol om voorbeelden te geven van hoe onvolledige of ―intuïtieve definities‖ kunnen leiden tot 
moeilijkheden. Idem voor bewijzen. 

Omgaan met de specifieke vaktaal wordt als bijzonder belangrijk beschouwd in het HO. Enkele voorbeelden: 
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 Het correct wiskundig kunnen formuleren van een bepaald begrip is essentieel. Hierbij moet men het 
onderscheid (leren) maken tussen: de definitie, de notatie, de (eventueel meetkundige of grafische) betekenis, 
de interpretatie,…  

 Het kan soms nuttig zijn (voor inzicht in formules, om formules beter te onthouden,…) om te leren sommige 
formules ook verbaal uit te drukken (vb. het kwadraat van een som is gelijk aan de som van de kwadraten plus 
het dubbele product). 

 Hoewel kwantoren geen courante leerstof meer zijn, zou men op zijn minst ―in woorden‖ het onderscheid 
moeten kunnen maken tussen ―voor alle A bestaat er een B zodat eigenschap C geldig is‖ en ―er bestaat een B 
zodat voor alle A de eigenschap C geldig is‖. 

 Het onderscheid tussen nodige en voldoende voorwaarde correct leren uitdrukken en begrijpen (vb. ―als aan 
voorwaarde A voldaan is, dan is B geldig‖: dit niet veralgemenen naar ―als B geldt, dan is aan A voldaan‖).  

 
Leervaardigheden impliceren ook het ―blijvend leren‖ van vaardigheden. Wiskunde bouwt op. Wat men in de 
eerste en tweede graad leert moet men blijven kennen en gebruiken in de derde graad. Dit vraagt een 
mentaliteitsverandering bij het leren (men leert niet om te vergeten maar om te blijven kennen).  
Vaak  drukken de leerlingen zich gebrekkig uit als het gaat om het verwoorden in een exacte wiskundetaal. In de 
lessen worden soms ‗praktische rekenregels‘ meegegeven, zonder dat de leerlingen de valkuilen hierin hebben 
ontdekt.  
Voorbeeld: veranderen van lid is veranderen van teken, levert de fout op dat men -2x>4 omvormt tot x<2. 
 

VA1- VA10 vaak ontbreekt de reflex om de gevonden resultaten te controleren. 

VA1 – VA6   Het grootste probleem is hier het ―begrijpend lezen‖. Een vraagstuk begrijpen en omzetten naar 
een wiskundige formule (een vergelijking, een ongelijkheid, een functie …) is zeer moeilijk. 
Eénmaal de formule er staat lukt het oplossen en interpreteren meestal wel. 

VA5 Een vaak voorkomende fout: Arne heeft 8 knikkers meer dan Bob levert als vergelijking op : A + 
8 = B. 
 

VA6 Wanneer de opgave aangevuld wordt met een figuur, verhoogt het inzicht in de probleemstelling 
aanzienlijk. 
 

VA9 – VA10 Het interpreteren van de gevonden oplossing en het reflecteren hierover ontbreekt vaak.  
 

VA15 – VA17 Aan het analyseren van het probleem en het interpreteren van de oplossing gaat men soms te 
vlug voorbij (onder tijdsdruk om het leerplan af te werken). 

VA19 en 
VA24 

Functioneel gebruik van ICT levert duidelijk een meerwaarde op. 

VA26 I.p.v. het gelijkheidsteken gebruikt men dikwijls het symbool   (en omgekeerd) 

 I. p. v.  het symbool  gebruikt men vaak het symbool  

Voor afgeleiden gebruikt men vaak een verkeerd notatie zoals 𝑓 ′ 𝑥3 = 3𝑥2  . 
Bij het berekenen van limieten stelt men een functie gelijk aan de limiet van die  functie in een 
bepaald punt.  

Voorbeeld. De richtingscoëfficiënt van een schuine asymptoot wordt berekend via 𝑎 =
𝑓(𝑥)

𝑥
  

Bij het berekenen van een bepaalde integraal vergeet men in tussenstappen de 
integratiegrenzen en stelt men de bepaalde integraal gelijk aan een primitieve functie. 
 

VA34 Het aantal bewijzen in de wiskundelessen is afgenomen in de loop der jaren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


