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SAMENVATTING
Wiskunde is en blijft in het voortgezet onderwijs een kernvak vanwege haar waarde voor
persoonlijke vorming, voor maatschappelijke toerusting en voor de voorbereiding op andere
disciplines, vervolgopleidingen en beroepen. Een optimale realisatie hiervan vraagt, van vmbo tot
vwo, om een kerncurriculum in de onderbouw dat een brede basis legt gericht op vorming,
toerusting (waaronder gecijferdheid, statistische geletterdheid en algoritmisch denken) en
fundering. In de bovenbouw vindt proﬁlering en diﬀerentiatie plaats op basis van capaciteiten en
voorkeuren van leerlingen en behoeftes van vervolgopleidingen.
INLEIDING
Het huidige curriculum van het primair en voortgezet onderwijs sluit niet meer volledig aan op
wat de huidige maatschappij nodig acht. Een integrale herziening van de kerndoelen en
eindtermen moet de samenhang in het onderwijs bevorderen, leerlingen optimale kansen
bieden en hun de bagage meegeven die ze nodig hebben voor hun toekomst. Het Ministerie van
OCW heeft daartoe de curriculumherziening Curriculum.nu geı̈nitieerd [OCW 0]. Voor tien
leergebieden zijn ontwikkelteams ingesteld, die tot taak hebben de bouwstenen te beschrijven
die de kern bevatten van wat leerlingen moeten kennen en kunnen. De Nederlandse Vereniging
van Wiskundeleraren (NVvW) heeft hiertoe in januari 3 een visiedocument aangeleverd aan
het ontwikkelteam Rekenen en Wiskunde. Het document werd opgesteld in samenwerking met
de Commissie Onderwijs van de koepelorganisatie Platform Wiskunde Nederland in haar rol als
permanente curriculumcommissie voor de wiskunde.
Inmiddels hebben de ontwikkelteams bouwstenen beschreven voor het primair onderwijs
en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Ten behoeve van het vervolgtraject is de NVvW
gevraagd haar visie te geven op de wiskunde in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
Deze visie is het onderwerp van dit document. Het is een licht herziene versie van ons
visiedocument van januari 3, aangevuld met een samenvatting van onze gesprekken met het
hoger onderwijs over de door ons voorgestelde nieuwe indeling van de wiskunde in de
bovenbouw van havo en vwo.
Het document dient de rol van wiskunde in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs te
karakteriseren, met speciale aandacht voor samenhang en doorlopende leerlijnen. Daarbij is de
vraag ook in te gaan op de positie van wiskunde over tien jaar. Dat is een lastige vraag, niet
alleen omdat de toekomst niet te voorspellen is, maar ook omdat wiskunde als discipline
tijdloos van aard is. In de wijze waarop wiskunde gestalte krijgt in de curricula worden
natuurlijk wé l keuzes gemaakt waarvan de relevantie tijdgebonden is. Wij hebben er daarom
voor gekozen in dit document een analyse van het schoolvak wiskunde te geven in relatie tot de
huidige maatschappelijke en wetenschappelijke context.
De Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs [] heeft al eerder aangegeven dat de
afstemming tussen curriculum en ontwikkelingen in maatschappij en wetenschap continu en
geleidelijk zou moeten plaatsvinden. Wij zien dit document als input voor het ontwikkelproces


van Curriculum.nu en als startpunt van een dialoog tussen leraren en anderen die betrokken
zijn bij het wiskundeonderwijs. Onze visie en uitwerkingen kunnen worden bijgesteld op basis
van inzichten die voortkomen uit deze dialoog.
VISIE OP WISKUNDEONDERWIJS
Onze visie op wiskunde in het voortgezet onderwijs bouwt voort op zienswijzen van diverse
groepen die de afgelopen jaren met de ontwikkeling van het wiskundeonderwijs bezig zijn
geweest. Wij verwijzen naar het visiedocument Rijk aan betekenis en het eindrapport Denken &
doen van de Commissie cTWO [0, ], de Visie op het bètacurriculum van de Stichting IOBT
[<] en het Deltaplan van PWN [<]. De relevantie van wiskunde in het vo loopt als rode
draad door deze zienswijzen:
• Wiskunde heeft een vormende waarde door haar rijke verbinding met geschiedenis en
cultuur en door het stimuleren van nieuwsgierigheid en een probleemoplossende houding.
• Wiskunde is nodig om als verantwoorde burger te kunnen functioneren in de huidige,
kwantitatief ingestelde kennissamenleving.
• Wiskunde is dragend voor andere disciplines, beroepen en vervolgonderwijs. Wiskunde
geeft iedereen het gereedschap om te modelleren en te rekenen en is onmisbaar voor de
versterking van de innovatiekracht van Nederland.
Deze drie kernwaarden sluiten aan bij het drieledige doel van het vo dat in de wet is vastgelegd:
persoonlijke vorming, socialisatie (burgerschapsvorming) en beroepsvoorbereiding.
Hieronder gaan wij in op een aantal belangrijke aspecten van wiskunde in het vo.
Karakterisering van wiskunde
Wiskunde is funderend: zij legt patronen bloot door logisch redeneren en creë ert daarbij
inzichten die los van elke context geldig zijn. Wiskunde in het vo gaat over een aantal
kernconcepten: getal, structuur, verband, functie, verandering, ruimte en toeval. Deze
kernconcepten komen voortdurend aan de orde in het onderwijs, waarbij ze afhankelijk van de
doelgroep in verschillende mate van abstractie in de curricula zijn opgenomen. Hierbij hoort
een manier van denken die typerend is voor de wiskunde: abstraheren, modelleren en
probleemoplossen.
Het hangt van het schoolniveau en het proﬁel van de leerling af welke kernconcepten de
meeste aandacht behoeven en op welke wijze een balans wordt gevonden tussen het aanleren
van conceptuele en procedurele vaardigheden. Vooral op havo en vwo verdient daarbij de
beheersing van correcte wiskundige terminologie en notatie een structurele plaats in het
onderwijs.
Samenhang met andere vakken, vervolgopleidingen en beroepen is belangrijk. Wiskunde
sluit vanouds aan bij andere bè tavakken en in toenemende mate ook bij andere disciplines.
Contexten spelen in het wiskundeonderwijs een andere rol dan in andere domeinen. In de
vormgeving van de curricula staat een intern-wiskundig samenhangend netwerk van concepten
centraal. Wiskundige of toegepaste contexten kunnen daaraan een bijdrage leveren.
Proces en product
Op alle onderwijsniveaus behoort de aandacht, zowel in leeractiviteiten als in toetsing, niet uit
te gaan naar het product (de oplossing) maar naar het proces (de redenering). De nadruk op
proces in plaats van product is bepalend voor de eindtermen en leerdoelen en daarmee ook
voor de inrichting van de leeromgeving en de vormgeving van de toetsing.
Deze opmerking is relevant in het licht van de ontwikkeling van digitaal lesmateriaal en
digitale toetsing. Digitalisatie kan krachtige instrumenten opleveren om leerlingen op maat te


begeleiden (adaptief lesmateriaal) en eﬃcië nt feedback te geven op hun vorderingen
(formatieve functie van toetsing). Tegelijkertijd kent de procesgerichtheid van wiskunde een
complexiteit die in de beschikbare software lang niet altijd aanwezig is. Dit vraagt om
voorzichtigheid en zorgvuldigheid.
Informatieverwerking en onzekerheid
Het domein Informatieverwerking en onzekerheid neemt in het wiskundeonderwijs een
bijzondere positie in. Het onderwijs is gericht op het begrijpen, interpreteren, beoordelen en
construeren van tabellen, diagrammen en andere representaties van informatie. Daarnaast richt
het zich op toevalsprocessen en kwantitatief en kwalitatief redeneren hierover.
Met de komst van de computer en de dataexplosie vinden wij overal in de maatschappij
kwantitatieve informatie, in het nieuws, in de gezondheidszorg en in de politiek. Voortdurend
worden er onderzoeksresultaten geciteerd en conclusies getrokken; niet altijd op een correcte
manier. Kennis van informatieverwerking en onzekerheid is vereist voor kritisch burgerschap.
Ook bij het uitvoeren van onderzoek en het beoordelen van onderzoeken van anderen zijn
statistische kennis en vaardigheden vereist. Ter voorbereiding daarop bieden vervolgstudies
statistiekvakken aan, die door veel studenten als lastig worden ervaren. Een goede
voorbereiding hierop in het vo is gewenst.
Wiskunde in de digitaliserende samenleving
De huidige maatschappij vraagt om meer aandacht voor redeneervaardigheden, logica en
algoritmisch denken, onderwerpen die gerelateerd zijn aan informatica en digitale geletterheid
[KNAW ]. Wiskunde speelt een belangrijke rol bij het leren van dit type vaardigheden.
De ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie (ICT) beı̈nvloedt de functie
die wiskunde in de maatschappij en in de wetenschap heeft. Wiskundig werk wordt steeds meer
uitbesteed aan computers, maar men dient over wiskundige vaardigheden te beschikken om in
staat te zijn deze technologie aan te sturen en te gebruiken. Een voorbeeld hiervan is
statistische software, die snel grote hoeveelheden data kan verwerken maar de gebruiker bij de
kritische interpretatie en analyse van de uitkomsten voor uitdagingen stelt.
ICT behoort een plek te hebben in het wiskundeonderwijs. Maar wiskunde zonder gebruik
van ICT blijft van belang, ook bij examinering.
Een brede basis in de onderbouw
Leerlingen krijgen in de onderbouw een brede en stevige basis in de wiskunde. Leerlingen leren
systematisch naar de wereld te kijken en om te gaan met alle kwantitatieve aspecten om hen
heen. Dit is essentieel voor het leren functioneren in de maatschappij, en het legt daarnaast de
basis voor andere schoolvakken en voor wiskunde in de bovenbouw. Dat impliceert dat de
leerlingen in aanraking komen met alle voornoemde kernconcepten, met meer aandacht voor
informatieverwerking dan nu het geval is.
Rekenen
Rekenen dient een plaats te hebben als basisvaardigheid binnen de wiskunde en als functioneel
rekenen in vakken als aardrijkskunde, economie, natuurkunde, scheikunde, biologie en
techniek. Wij pleiten voor een doorlopende leerlijn vanuit het primair onderwijs, waarbij in de
onderbouw de leerstof van de referentiedomeinen F/F systematisch wordt behandeld en
getoetst. In de bovenbouw is er dan geen reden meer om in enig vak een wiskundige aanpak ―
modelleren, analyseren é n rekenen ― uit de weg te gaan.
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Vmbo
Wiskunde in het vmbo typeert zich door de nadruk op praktische bruikbaarheid en relevantie.
In de vier jaar van het vmbo zien wij drie belangrijke opdrachten voor het wiskundeonderwijs:
maatschappelijke vorming, beroepsgerichte voorbereiding en aansluiting op mbo en havo.
Maatschappelijke vorming betekent op het vmbo dat wiskunde wordt verbonden met de
leefwereld van leerlingen, zowel hun huidige als de wereld waarin ze als volwassen burger
opereren. Dit behoort zowel in onder- als bovenbouw te gebeuren.
De bovenbouw richt zich primair op voorbereiding op de beroepspraktijk. Dat kan voor veel
leerlingen wiskunde betekenis geven. Verbinding met andere schoolvakken ligt voor de hand.
Tegelijk blijkt dat veel leerlingen na het vmbo op het mbo een andere richting kiezen. Het vmbo
moet dus niet al sterk gaan voorsorteren. Integendeel: wiskunde kan juist een rol spelen in de
loopbaanorië ntatie, door te laten zien wat haar rol en kracht in beroepscontexten is.
Een vmbo-diploma biedt geen startkwaliﬁcatie. De bovenbouw van het vmbo moet daarom
worden beschouwd in het licht van de doorstroom. Die doorstroom gaat hoofdzakelijk naar
mbo en havo en zelden naar een hoger vmbo-niveau.
Havo/vwo
Wiskunde in havo en vwo kent langere leerlijnen dan in vmbo, gekoppeld aan een hogere mate
van abstractie en complexiteit. In de tweede fase, de bovenbouw van havo en vwo, vindt
proﬁlering en diﬀerentiatie plaats op basis van capaciteiten en voorkeuren van leerlingen en
behoeftes van vervolgopleidingen. Afhankelijk van de proﬁlering zal wiskunde zich sterk
richten op toepassing in bepaalde beroepen of wetenschappelijke disciplines – en in een deel
van vwo ook op wiskunde als opzichzelfstaande discipline.
Gedacht vanuit de wiskundekennis en -vaardigheden die vervolgopleidingen vragen, lijken
zich drie groepen af te tekenen, bestaande uit leerlingen die kiezen voor:
() culturele of sociale studies of studies in de gezondsheidszorg;
() economische of toegepaste bè tastudies;
() fundamentelere bè tastudies of technische studies.
Deze indeling wijkt af van de vier proﬁelen in de huidige tweede fase. De geldigheid ervan
hebben wij, in een vervolgtraject, geveriﬁeerd in een dialoog met de vervolgopleidingen.
Voor alle groepen is het domein informatieverwerking en onzekerheid relevant; denk aan
kansrekening, schatten, toetsen en beschrijvende statistiek. Ook onderdelen uit de discrete
wiskunde (grafen en netwerken) zijn voor alle groepen relevant. De tweede groep heeft
daarnaast algebra, analyse en meetkunde nodig; voor de derde groep geldt dit in nog sterkere
mate. Verschillen tussen havo en vwo zijn er niet alleen in de mate van abstractie en
complexiteit. Op havo kan de relevantie van wiskunde gezocht worden door – sterker dan op
vwo – aan te sluiten bij beroepscontexten.
NOODZAAK TOT HERZIENING
Ondanks recente curriculumherzieningen in een aantal onderdelen van het vo, is er continue
aandacht voor de wiskundecurricula nodig. De Commissie cTWO [] adviseerde al tot de
instelling van een permanente curriculumcommissie, omdat onderhoud van het curriculum
slechts incidenteel en fragmentarisch plaatsvond. Vanuit bovenstaande visie zien wij een aantal
onderdelen waar in het kader van Curriculum.nu een grote verbeterslag kan worden gemaakt.
Aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs
Er zijn knelpunten in de aansluiting tussen po en vo. Leerlingen verzuchten dat hun vo-docent
niet lijkt te weten wat ze al geleerd hebben in het po; de wiskundedocent klaagt dat leerlingen
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over onvoldoende en sterk uiteenlopende kennis en vaardigheden beschikken. Bovendien is er
een discussie gaande over het curriculum rekenen en wiskunde in het po, die gericht is op het
aanleren van conceptuele naast procedurele vaardigheden.
Doorlopende leerlijnen wiskunde starten al in het po. Dat geldt niet alleen voor rekenen,
maar ook voor meetkunde en statistiek.
Wiskunde op vmbo
Een ander kwetsbaar schakelpunt betreft de doorstroom uit het vmbo naar de havo [SLO <].
Daarnaast is het de hoogste tijd de wiskundeprogramma’s in het vmbo te herzien [NVvW <,
Stichting IOBT L].
De minister van OCW heeft besloten een vernieuwingscommissie voor wiskunde op het
vmbo in te stellen, die in januari  van start gaat. Wij laten daarom deze problematiek hier
verder buiten beschouwing.
Proﬁlering in de tweede fase
Het wiskundeprogramma in de bovenbouw van havo en vwo is sinds de invoering van de
Mammoetwet een aantal keren fors herzien [APS ]. Er is steeds een aantal wiskundevakken
geweest. Momenteel zijn dat Wiskunde A, B en D op havo en vwo en Wiskunde C op vwo. De
indeling komt voort uit het inzicht dat verschillende groepen leerlingen behoefte hebben aan
verschillende inhouden, afhankelijk van hun interesses en hun keuzes voor een
vervolgopleiding. Mede door de ontkoppeling van de wiskundevakken en de proﬁelen bij de
invoering van de nieuwe tweede fase in 0, gepaard gaande met een eﬀectieve reductie in
onderwijstijd en discrepanties in de instroomeisen van vervolgopleidingen, kampt de huidige
structuur met een aantal problemen. Deze betreﬀen onder andere
• de dubbelzinnige invulling van Wiskunde A, dat zowel maatschappij- als natuurproﬁelen
moet bedienen,
• de kwetsbare positie van de kleine vakken Wiskunde C en D,
• het havo-vak Wiskunde B, dat door bijna geen enkele hbo-opleiding wordt geë ist, en
• het ontbreken van statistiek in Wiskunde B.
Het kader van curriculum.nu biedt een uitgelezen mogelijkheid om deze knelpunten nader te
verkennen en in de curriculumherziening mee te nemen.
SUGGESTIE VOOR UITWERKING
In aanvulling op onze visie presenteren wij nu een concrete uitwerking van de verschillende
curricula binnen het vo. Deze is nadrukkelijk bedoeld als een suggestie en niet als de enige
wenselijke ontwikkeling. Zij moge dienen als startpunt voor de discussie binnen Curriculum.nu
en in het onderwijsveld.
In het formuleren van curricula dient altijd een balans te worden gezocht tussen wat
landelijk wordt vastgelegd en wat aan scholen en leraren wordt overgelaten. Tot de laatste
categorie behoren de didactische aspecten (het “hoe”) en mogelijk ook een deel van de
eindtermen (het “wat”). Keuzeruimte voor scholen is belangrijk om aan te sluiten bij behoeftes
van individuele leerlingen, maar past ook bij de professionele rol van de leraar en draagt zo bij
aan de status van het beroep. Dit is bijvoorbeeld een verworvenheid van Wiskunde D.
In het vinden van evenwicht tussen voorschrijven en openlaten ontstaat een spanningsveld
tussen de verwachtingen die het vervolgonderwijs heeft van de kennis en het
vaardigheidsniveau van instromende studenten en de ruimte die scholen hebben keuzes te
maken in hun onderwijsaanbod. Dit betekent dat in het kader van Curriculum.nu de doorstroom
naar het vervolgonderwijs een discussiepunt wordt.
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Onderbouw
De tussendoelen voor de onderbouw [SLO ] omvatten momenteel zes domeinen: (A)
inzicht en handelen, (B) getallen en variabelen, (C) verhoudingen, (D) meten en meetkunde, (E)
verbanden en formules, en (F) informatieverwerking en onzekerheid; de gecursiveerde
onderwerpen ontbreken bij het vmbo. Ieder van de genoemde onderwerpen verdient in ieder
jaar van de onderbouw en op ieder niveau aandacht, zowel op theoretische als op praktische
wijze. De toepassingen komen bij voorkeur op een natuurlijke manier vanuit de andere vakken.
De onderbouw sluit aan bij leerlijnen die in het po zijn gestart en leidt tot een brede basis voor
iedere leerling. Dat vraagt wel om een gedegen hoeveelheid lestijd. Wij volgen cTWO [] in
haar aanbeveling de contacttijd voor wiskunde in de onderbouw uit te breiden.
Aansluiting tussen po en vo
Zoals hiervoor opgemerkt dient Curriculum.nu de aansluiting tussen po en vo wat betreft
wiskundekennis en -vaardigheden op de agenda te zetten. Wij denken aan de ontwikkeling van
een doorlopende leerlijn van po naar vo, waarbij het po al aandacht heeft voor kernconcepten
naast procedurele vaardigheden en voor abstractie naast contexten. Dit betreft in ieder geval
rekenen, informatieverwerking en onderwerpen uit algebra en meetkunde. Welke andere
onderwerpen zich voor behandeling in het po lenen is een onderwerp van nadere studie.
Rekenen
Rekenen wordt aangeleerd en versterkt in de onderbouw. In de bovenbouw wordt rekenen
onderhouden binnen wiskunde en andere vakken. Om te zorgen voor een adequate toetsing van
de rekenvaardigheden moet kritisch gegeken worden naar de samenstelling van de examens
van de betrokken vakken.
Door rekenen als integraal onderdeel van andere vakken aan te bieden krijgt het een extra
waarde voor leerlingen en draagt het ertoe bij het begrip van concepten uit die vakken te
verdiepen. Met ons voorstel ontstaat er symmetrie tussen de positie van rekenen en taal: de
basis wordt gelegd bij wiskunde respectievelijk Nederlands, de vaardigheden worden gebruikt
bij andere vakken, en toetsing vindt plaats in het gehele curriculum.
Tweede fase havo en vwo
De hiervoor genoemde problemen vragen in onze ogen om een fundamentele herbezinning op
de wiskunde in de tweede fase. Ons uitgangspunt daarbij is de indeling in drie groepen die in de
visie is ingevoerd. Het betreft leerlingen die als vervolgopleiding kiezen voor:
() culturele of sociale studies of studies in de gezondsheidszorg;
() economische of toegepaste bè tastudies;
() fundamentelere bè tastudies of technische studies.
Dit leidt tot een voorstel voor drie clusters van eindtermen in de tweede fase, die op de havo
afhankelijk van de doelgroep anders kunnen worden ingevuld dan op het vwo:
X. informatieverwerking en onzekerheid (combinatoriek, kansrekening, schatten en toetsen,
beschrijvende statistiek), aangevuld met onderwerpen uit de discrete wiskunde;
Y. algebra, analyse en meetkunde;
Z. verdieping in algebra, analyse en meetkunde en een compacte module kansrekening en
statistiek.
Voor de drie groepen leerlingen zijn de volgende onderwerpen relevant:
() cluster X;
() clusters X en Y;
() clusters Y en Z.
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Hiermee is voor leerlingen in groep () algebra, analyse en meetkunde niet meer verplicht
in de tweede fase, wat op het vwo nu wel het geval is. Wanneer de onderbouw een gedegen
basis heeft aangebracht, zoals wij hierboven voorstellen, achten wij dit geen probleem. In ons
voorstel wordt informatieverwerking en onzekerheid verplicht voor alle leerlingen op havo en
vwo, wat een gemis oplost in de huidige structuur. Leerlingen in groep () zijn in staat om zich
kansrekening en statistiek sneller eigen te maken. In ons voorstel volgen zij binnen cluster Z een
versnelde module over deze onderwerpen.
Het ligt voor de hand om de drie clusters X, Y en Z te verbinden aan drie schoolvakken. Dat
is echter niet noodzakelijk. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om de drie genoemde groepen
ieder een eigen wiskundevak te bieden. Dit voorkomt dat een vak doelgroepen moet bedienen
die qua interesses of wiskundige capaciteiten te ver uiteenlopen. Het is zelfs denkbaar dat de
organisatievorm per school verschilt.
De voorgestelde indeling maakt het ook haalbaarder om verbindingen te maken tussen
wiskunde en andere schoolvakken:
() aansluiting bij aardrijkskunde en geschiedenis;
() ook aansluiting bij economie, scheikunde en biologie;
() ook aansluiting bij natuurkunde.
Aansluiting tussen vo en ho
Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar de aansluiting tussen voortgezet en hoger
onderwijs. Aanleiding hiertoe was onze visie op de wiskunde in het vo en in het bijzonder de
door ons voorgestelde indeling van het vak in de bovenbouw van havo en vwo.
In de periode van februari tot oktober  hebben wij  interviews afgenomen met
curriculumverantwoordelijken van opleidingen in het hoger onderwijs. De selectie van
opleidingen heeft een evenwichtige spreiding tussen hbo en universiteit enerzijds en tussen de
drie groepen van studies die we hierboven onderscheiden anderzijds.
De belangrijkste bevinding is dat onze gesprekspartners onze visie positief ontvangen. Zij
herkennen de analyse die wij maken ten aanzien van de inhoud van het schoolvak wiskunde.
Met name benadrukken zij het toenemende belang van inzicht en vaardigheid in de statistiek,
dat dan ook in alle proﬁelen aan bod zou moeten komen. Voor groep () lijkt een goede basis in
de statistiek aangevuld met discrete wiskunde en een elementair begrip van formules
toereikend en is algebraı̈sche vaardigheid meestal minder relevant. Daarnaast was het de
universitaire bè taopleidingen niet ontgaan dat meetkundige bewijzen in Wiskunde B zijn
vervallen, want de huidige eerstejaars zijn minder bedreven in redeneren. Dit leidde tot wensen
ten aanzien van statistiek en redeneren die naadloos aansluiten op onze visie.
Er blijkt een grote diversiteit te bestaan binnen sectoren en zelfs binnen dezelfde opleiding
aan verschillende instellingen. In de maatschappelijke studies veroorzaakt de opkomst van de
data science een sterkere behoefte dan voorheen aan wiskundige voorkennis; denk bijvoorbeeld
aan statistische evidentie in rechtzaken. Het is onmogelijk om een curriculum te maken dat aan
de instroomwensen van alle opleidingen voldoet. Hier ligt een gedeelde taak voor voortgezet en
hoger onderwijs. Opleidingen waar wiskunde nieuw binnentreedt moeten hieraan wennen.
De invloed van curriculumkeuzes in het vo op vervolgopleidingen is bij universiteiten groter
dan bij hogescholen. De reden is dat hogescholen een zeer heterogene instroom hebben. Ten
aanzien van wiskunde overschaduwen de voorkennis- en niveauproblemen bij de instroom uit
mbo die van de instroom uit havo.
Een uitgebreider verslag van ons onderzoek komt beschikbaar in november .
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