
Conclusies HBO-Raad over het besluit van de staatssecretaris van OCW over
de experimentele examenprogramma’s wiskunde vwo/havo

Context
Naar aanleiding van de verschillen van mening die zijn blijven bestaan in de
vakwereld rond de voorstellen voor nieuwe (nog experimentele) examenpro-
gramma’s wiskunde heeft de staatssecretaris toegezegd haar besluit nog eens
ter toetsing voor te leggen aan de VSNU en de HBO-Raad. Waarbij overigens
moet worden opgemerkt, dat de verschillen van mening meer liggen op het
terrein van de relatie vwo/wo dan op dat van havo/hbo.

Procedure
De HBO-raad heeft verwezen naar zijn bestuurlijke werkgroep voor de aan-
sluiting. Op 17 juni 2008 is gesproken met mevrouw Snippe, lid van het CvB
van InHolland. Zij kent de problematiek, behalve vanuit haar huidige functie,
vanuit verschillende invalshoeken: haar achtergrond van onderwijskundig on-
derzoekster, de problematiek pabo/rekenen, het lidmaatschap van de Expert-
groep doorlopende leerlijnen taal en rekenen en tenslotte een recente oriëntatie
in de vorm van het bijwonen van een bijeenkomst van hbo-docenten wiskunde.
De resultaten van het gesprek heeft zij teruggekoppeld binnen de HBO-Raad.
Een en ander heeft geleid tot de hierbij weergegeven conclusies.

Conclusies
Uitgangspunt moet zijn dat de basis goed is. Dat vergt helderheid over de
inhoudelijke eisen (het ’wat’) en ook het onderhouden van de basisvaardig-
heden. Dat gaat niet vanzelf: het vergt tijd en aandacht en een systemati-
sche aanpak. Dus ook het maken van inhoudelijke keuzes, die passen in de
tijd/mogelijkheden die scholen hebben. Over de mate van oefening gericht op
automatisering is discussie mogelijk, maar het moet wel. Als die basisvaardig-
heden op orde zijn, dan maakt het in wezen minder uit wat er verder nog in het
programma aan de orde komt (bij voorbeeld statistiek of zaken meer gedacht
vanuit de algemene vorming) binnen de beschikbare tijd. Verder moet er ruim-
te zijn voor variatie in de didactiek, een variatie van klassieke en meer vernieu-
wende werkvormen. Een en ander afwegende is er vanuit het hbo geen reden
om te twijfelen aan het oordeel van de resonansgroep. Het hbo kan instemmen
met het besluit van de staatssecretaris, gelet op de verschillende commentaren
van resonansgroep en lerarenvereniging.
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