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HU:

Lectoraat Wiskundig en analytisch 

vermogen van Professionals



Met o.a ook:

Theo van den Bogaart

Jop Schaap

Tim Idzenga

En wat betekent dat 

voor wiskunde A en B 

op havo en vwo?



Korte historie

◼ 1985 HEWET Wiskunde A en B op vwo

◼ 1988 HAWEX Wiskunde A en B op havo

◼ “Met wiskundige kennis en vaardigheden een 
oplossing vinden voor een probleemstelling die 
voorkomt uit een situatie uit de werkelijkheid.” 

◼ Mathematical Literacy, Wiskundige geletterdheid, 
gecijferdheid, PISA, …

◼ Digitale geletterdheid



Rekenwiskundig denken  is 

geïntegreerd

in het culturele, 

maatschappelijke,   

persoonlijke en 

emotionele handelen

Basisbewerkingen 

rekenen/wiskunde

Rekenen/Wiskunde in 

contexten uit het 

dagelijkse leven

1950 - 1975 1975 - 2000 2000 - 2025

Functioneel Rekenen en wiskunde

Conceptuele ontwikkelingen

“Computational” 

mindset
“Problem Solving” 

mindset

“Social Practice” 

mindset





Probleemsituatie

Uitkomst 
bewerking(en)

Situatie

Wiskundig 
probleemVertalen naar 

Wiskundige 
handelingen

terugvertalen

Conclusies 
trekken

Examenprogramma’s vmbo havo vwo 
(2015): gebruik van modeltaal
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Answer getting

◼ Alleen de rechterkant

◼ Rest is ruis en verpakking

◼ Het draait allemaal 

uiteindelijk om de 

rechterkant 

Problem solving

◼ Altijd de hele cyclus

◼ Het is een organisch 

geheel

◼ Horizontale stappen zijn 

de essentie van het 

wiskundig denken



Wiskunde A: politieke speelbal

◼ Voor de M-profielen, sociale wetenschappen

◼ Of toch ook maar voor NG

◼ En dan toch maar weer meer algebra erin.

◼ Waar blijft Big Data en Data Science?

◼ Waar zijn laatste inzichten over Problem

Solving, Modeling, and Mathematising

◼ Waar zijn ontwikkelingen van tools and apps 

hiervoor?



Toetsing Wiskunde A 

didactische dilemma’s

◼ Open versus gesloten vragen

◼ Juridisch dichtgetimmerde vragen

◼ Antwoord-gericht

◼ Onzekerheidsreductie voor alle partijen

◼ Belemmerd typografisch kader

◼ Beeldenarmoede => situaties beschrijven



Onderdelen van een “problem

solving” opgave

De context

Representatie

van een 

echte situatie

Zo authentiek

mogelijk: 

tekst, beeld, bronnen

Specificatie of

probleemstelling

Wat gaan we

uitzoeken?

Opdrachten

Eindconclusie



Ontwerpprincipes

• Terugdringen taligheid

• Beter onderscheid tussen teksten met verschillende 
functie.

• Context helder (apart) neerzetten

• Voorstelbare vragen met een probleem-oplossend 
karakter, of ondersteunend voor een eindconclusie.

• Kijken of de opgave gevat kan worden in een centrale 
probleemstelling met relevante deelvragen





Praktische uitwerking

• Reduceren tot 2 (of max 3) A4’tjes per opgave

• Linkerbladzijde of aparte bijlage als context, ook 
vormgegeven als een soort informatieblad. In kleur. Zoveel 
mogelijk beeldend en schematisch i.p.v. blablablabla. 

• Rechterbladzijde de probleemstelling (duidelijk omkaderd, 
vaste plek) en deelvragen.

• Mogelijk tussentijds extra info nodig. Uitpuzzelen waar dat 
het beste kan.

• Probeer deelvragen te formuleren als een soort uitzoek- of 
oplosopdracht



Breakout 20min

◼ Commentaar in padlet
(kan ook komende 
dagen nog)

◼ Algemeen 
commentaar

◼ Specifiek commentaar 
op opgaven

https://padlet.com/kees_hoogland/p8zea0uoa76epzs5

Dubbelklikken op de muur en schrijven 

maar.

https://padlet.com/kees_hoogland/p8zea0uoa76epzs5


Herontwerp wiskunde A

◼ Met medewerking van

◼ Sjuup Rekko

◼ Marco ten Hoff



Transformatie

van “wiskunde leren” 

naar “ontwikkelen tot gecijferde burgers”

van “niveau van opgaven uitwerken”

naar “kwaliteit van gecijferd gedrag”

Jo Boaler / Conrad Wolfram / … :

De uitdaging voor de komende 

decennia:  “Vertalen van factoren in de 

kwaliteit van gecijferd gedrag naar 

onderwijsdoelen (wat) en naar onderwijs 

(hoe).”



Hoe verder

◼ Mijn voorstel:

◼ Pilot aanvragen bij CvTE

◼ 10 scholen die twee jaar lang leerlingen 

opleiden vanuit problem solving mindset met 

bijbehorend herontwerp van examen.

◼ Resultaten leerlingen relateren aan alle 

andere leerlingen met dezelfde cijfers voor 

andere vakken.
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