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Samenvatting 

In klas 3 van het vwo kiezen de leerlingen voor wiskunde A of B. Uit de analyse van data van ruim 500 

leerlingen van een categoraal gymnasium uit Zuid-Nederland blijkt dat 81% eindexamen doet in de 

geadviseerde wiskunde, 92% doet eindexamen in de wiskunde van hun keuze in klas 4. 8% van de leerlingen 

stapt in de bovenbouw over naar een andere wiskunde, bijvoorbeeld omdat wiskunde B te moeilijk bleek. 

Overstappen kan niet zomaar, een goede keuze is dus belangrijk. Leerlingen geven aan in klas 3 nog niet goed 

te weten wat hen te wachten staat bij wiskunde A of B in de bovenbouw, ze hebben behoefte aan 

voorbeelden. 

 

15% van de leerlingen uit de onderzoeksgegevens kiest tegen het advies van de docent in en doet uiteindelijk 

ook examen in de wiskunde van zijn of haar keuze. Aan een aantal leerlingen zijn vragen gesteld over het 

keuzeproces. Veel genoemde reden om anders te kiezen: deze wiskunde past beter bij hun interesse of bij een 

vervolgstudie. Ze geven ook aan meer inzicht te willen krijgen in de wiskunde van de bovenbouw en daarna. 

Geïnterviewde docenten baseren hun advies veelal op proefwerkcijfers en ingeschatte capaciteit.  

 

Op basis van de interviews met leerlingen is een lesopzet gemaakt met praktijkvoorbeelden, waarbij 

aangegeven wordt hoe wiskunde A en B er in de bovenbouw van het vwo uit zien, welk type wiskunde je voor 

bepaalde studies nodig hebt en wat je later met wiskunde kunt doen. Deze les is ook uitgevoerd op dezelfde 

school. De leerlingen zijn overwegend positief over de opzet, het heeft een deel van hen geholpen bij hun 

keuze. Er is wel behoefte aan meer verschillende praktijkvoorbeelden. 
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1. Inleiding 

1.1 Onderwerp en aanleiding 

In klas 3 van het hoger algemeen vormend onderwijs (havo) en het voortgezet wetenschappelijk onderwijs 

(vwo) maken de leerlingen een profielkeuze (natuur of maatschappij). Dit is voor hen na de keuze voor de 

middelbare school, weer een stap in het voorsorteren naar de toekomstige studierichting en het werkzame 

leven. Ze worden door het decanaat en de mentor geadviseerd over hun profielstroming. De leerlingen gaan 

onder leiding van het decanaat aan de slag om na te gaan wat zij interessant vinden. Hiervoor zijn diverse tests 

beschikbaar, bijvoorbeeld een studie- en beroepskeuze test (http://keuzetest.carrieretijger.nl/). Aan de 

profielkeuze is de keuze voor wiskunde A of wiskunde B gekoppeld, hierin worden zij door de vakdocent 

geadviseerd. Er zijn ook scholen waar het type wiskunde samenhangt met de profielstroming 

(maatschappijstroom met wiskunde A en natuurstroom met wiskunde B).  

In dit onderzoek gaan we in op de wiskundekeuze. Uit een beknopte inventarisatie op verschillende scholen 

blijkt dat docenten hun advies met name op proefwerkcijfers baseren, en dat de leerlingen nog niet een heel 

duidelijk beeld hebben van wat hen bij wiskunde A of B te wachten staat.  

 

Deze keuze is echter wel belangrijk, want het blijkt dat in de bovenbouw van het vwo sommige leerlingen 

terugkomen op hun keuze en over (willen) stappen van wiskunde B naar wiskunde A of andersom. In de 

praktijk blijkt dit bijvoorbeeld te maken te hebben met nieuwe inzichten in studievoorkeur en daarmee 

samenhangend profielkeuze, of met het niet haalbaar blijken van wiskunde B. Het komt ook voor dat 

leerlingen tegen het advies van de docent in voor een bepaalde wiskunde kiezen. 

Overstappen kan echter niet zomaar op alle scholen en als het al kan, dan kost het de leerling tijd en energie 

om de gemiste lesstof in te halen. Dit geeft aan dat het belangrijk is om de wiskundekeuze in klas 3 wel 

overdacht te maken. In dit onderzoek willen we analyseren of een les, waarin praktijkvoorbeelden gegeven 

worden, ertoe kan bij dragen dat leerlingen hun wiskundekeuze meer overdacht gaan maken. 

 

Voor een zo goed mogelijke opzet van deze les beginnen we met inventariseren wat de ervaringen van 

bovenbouwleerlingen over hun keuzetraject zijn en zullen we historische data van een categoraal gymnasium 

analyseren om het belopen wiskundetraject in de bovenbouw van een aantal jaarlagen na te gaan. De les heeft 

als doel om de leerling meer inzicht te geven in zijn of haar interesse en de daarbij passende wiskunde. Het 

geven van praktijkvoorbeelden van de toepassing van wiskunde in verschillende beroepen zou hierin kunnen 

voorzien. Het boek “Succesformules” (Mols & Smeets, 2014) geeft omschrijvingen van de toepassing van 

wiskunde in diverse beroepen. Als leerlingen zich hier op een actieve manier in kunnen verdiepen kunnen zij 

meer inzicht krijgen in de toekomstmogelijkheden met wiskunde en daardoor meer gemotiveerd de wiskunde 

van hun keuze gaan volgen. Dit boek is in de casestudyles van 2015 gebruikt. 

Verder moet deze les voor de docent een ‘adviestool’ als aanvulling op de proefwerkcijfers opleveren. 

 

Het doel van deze aanvulling op de bestaande praktijk is het meer overdacht maken van de keuzes en 

daardoor het aantal overstappen of verkeerde keuzes te beperken. In Figuur 1 is de opzet van het onderzoek 

schematisch weergegeven. 

 

 
 

 

 

Figuur 1. Schematisch overzicht van de input en output voor de lesopzet. 
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1.2 Casestudyles 2015 

In januari 2015 was in de aanloop naar de profielkeuze van een 3
e
 klas vwo door de wiskundedocent een les 

voorbereid om te peilen wat de leerlingen drijft en waar hun interesses liggen. Deze les zou zowel aan de 

leerlingen als aan de docent meer inzicht moeten geven in de interesses van de leerlingen. Dit zou het 

wiskundeadvies van de docent en de wiskundekeuze van de leerlingen kunnen ondersteunen. Deze les is toen 

vrij spontaan gegeven.  

De docent wilde de leerlingen tijdens de casestudyles laten kennismaken met toepassingen van wiskunde in 

verschillende beroepen. Op verschillende tafels lagen diverse artikelen gegroepeerd naar profiel 

(Natuur&Gezondheid, Natuur&Techniek, Economie&Maatschappij en Cultuur&Maatschappij). Er was bij de 

artikelen geen koppeling gemaakt met wiskunde A en B. De gebruikte artikelen waren ontleend aan het boek 

“Succesformules” van Mols en Smeets (2014). In dit boek wordt de toegepaste wiskunde in diverse beroepen 

belicht.  

De leerlingen mochten individueel gedurende een half uur de artikelen lezen. Ook was er de mogelijkheid om 

hierover met elkaar te overleggen. Zo konden ze voor zichzelf bepalen welke artikelen ze het meest 

interessant vonden. Voor elke leerling was er een formulier waarop ze de top vijf konden schrijven. Er was op 

het formulier ook ruimte voor het invullen van hun eigen wiskundevoorkeur en het profiel waar ze zelf aan 

dachten.  

De leerlingen lazen de verschillende artikelen door. Ze spraken er met elkaar over en zorgden er zelf voor dat 

ze alles wat ze interessant leek ook konden lezen. Ze waren gemotiveerd om mee te doen. 

Het overzicht van de ingevulde formulieren is door de docent onder meer te gebruiken om leerlingen te wijzen 

op het belang van wiskunde A of B voor de beroepen van hun interesse. 

De opzet van deze les vormt het uitgangspunt kunnen zijn voor de te ontwerpen les. Interessant is om na te 

gaan hoe de leerlingen die deze les hebben gevolgd deze werkvorm ervaren hebben. Deze uitbreiding van de 

casestudyles, met meer metacognitieve inhoud én meer praktijkvoorbeelden vormt onderdeel van dit 

onderzoek. 
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2. Theoretisch kader 

2.1 Profiel- en wiskundekeuze 

Zoals in de inleiding aangegeven maken op de havo en het vwo de leerlingen in klas 3 een keuze voor hun 

profiel. In dit onderzoek focussen we op het vwo, en meer specifiek op een gymnasium (een vorm van vwo 

met de klassieke talen Grieks en Latijn). Er zijn in de bovenbouw (tweede fase) vier profielen: 

Natuur&Techniek (NT), Natuur&Gezondheid (NG), Cultuur&Maatschappij (CM) en Economie&Maatschappij 

(EM). Hieraan gekoppeld is de wiskundekeuze. 

In de Vernieuwde Tweede Fase (Huijssoon, Tooren & Groenewegen, 2007) zijn er op het vwo vier 

wiskundeprogramma’s (A, B, C en D). De school moet de wiskunde aanbieden die bij het gekozen profiel hoort. 

Zo is wiskunde A een onderdeel van de profielen EM en NG en wiskunde C onderdeel van het profiel CM. In 

plaats van wiskunde A mag een leerling ook voor wiskunde B kiezen, maar de school kan wiskunde B bij de 

profielen NG en EM niet verplichten. Bij het profiel CM mag een leerling in plaats van wiskunde C ook voor 

wiskunde A of B kiezen. Voor het profiel NT is wiskunde B een verplicht vak. Wiskunde D mag door de leerling 

alleen gevolgd worden in combinatie met wiskunde B.  

In dit onderzoek richten wij ons op de keuze enkel tussen wiskunde A of B. Dit heeft twee redenen: wiskunde A 

en C is op veel scholen in klas 4 en 5 nog gelijk, en wiskunde D – waarin géén centraal examen wordt afgelegd -  

kan alleen gekozen worden met wiskunde B. 

De profiel- en wiskundekeuze kan het beste in één keer goed gemaakt worden, omdat het de leerlingen tijd en 

energie scheelt als ze niet tussentijds hoeven over te stappen naar een andere wiskunde (lesstof inhalen) of 

zelfs naar een ander profiel (in het ergste geval een jaar overdoen). 

Het is belangrijk om de leerlingen inzicht te geven in het nut van hun profielvakken en de daarbij horende 

wiskunde. Immers, door gebruik van realistische (praktijk)voorbeelden en een koppeling met beroepen, raken 

leerlingen meer gemotiveerd (de Bruijn et al., 2005). Door de leerlingen in dit keuzeproces ook te laten 

reflecteren op hun eigen denkwijze en door interactie met andere leerlingen wordt diepleren bevorderd 

(Dignath & Büttner, 2008) en wordt de keuze beter gefundeerd. 

2.2 Relevante onderzoeken 

Het onderzoek en de te ontwerpen les hebben twee doelen: 

- een betere wiskundekeuze door de leerlingen 

- een beter advies door de docenten. 

Hiervoor is het belangrijk te weten waar de keuze en het advies door worden beïnvloed en hoe dat gebeurt. 

Op basis van een afstudeeronderzoek (Hanstede, Rigter & Verboon, 2009) bij meisjes in 3 vwo blijken de 

volgende factoren een rol te spelen bij de profielkeuze: mogelijke vervolgopleidingen, interesse, ouders en 

moeilijkheidsgraad.  

In eerste instantie is het van belang om bij de leerlingen belangstelling voor wiskunde te creëren. Naast actief 

met de stof bezig laten zijn, is deze belangstelling te beïnvloeden door het aanbieden de juiste onderwerpen 

(Schilthuis, 2009) en door docenten en decanaat (Louwerenburg, 2010).  

De eigen wiskundebeleving wordt gevormd op basis van duidelijke beroeps- en praktijkvoorbeelden (een 

toepassingsgerichte leeroriëntatie volgens Picarelli, Slaats, Bouhuijs en Vermunt [2006]). Als docent kun je hier 

dus invloed op hebben. Wanneer de twijfels over de juiste keuze worden verkleind zal de intrinsieke motivatie 

toenemen, wat de leerprestaties weer ten goede komt (Dolmans & Schmidt, 1996). Leerlingen worden door de 

voorbeelden beter voorbereid op de wiskundekeuze. Door leerlingen aan te zetten om actief bezig te zijn met 

deze voorbeelden om tot beeldvorming te komen en met de groepsdiscussie of gesprekken met elkaar te 

reflecteren, wordt diepleren bevorderd (Dignath, 2008).  

Docenten beschikken al over de wiskundecijfers van de leerlingen. Voor de docenten moet het resultaat van 

de te ontwerpen les – een “adviestool” – inzicht in de interesse van de leerlingen geven als aanvulling op deze 

cijfers, waardoor het advies breder gefundeerd plaats kan vinden. Tijdens de casestudyles van 2015 waren dat 

de ingeleverde formulieren met van elke leerling de top 5 van meest interessante beroepen. 

Uit onderzoek van Korpershoek, Kuyper, Van der Werf en Bosker (2010) is bekend dat de keuze voor bepaalde 

vakken afhangt van de persoonlijkheid van leerlingen. Dit zou ook uit de diverse tests van het decaantraject 

voor de profielkeuze naar voren kunnen komen. Om voor een bepaald vak te kiezen moet een leerling wel op 
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de hoogte zijn van de inhoud van het vak en de mogelijkheden die het vak biedt bij vervolgstudies en de 

beroepspraktijk. 

Ook de overheid kan de keuze voor beroepen en studie beïnvloeden. In de regeling stimulering Bèta/techniek 

(2011, publicatienummer 11672), in dit onderzoek verder aangeduid als bètastimulering, stelt zij zich onder 

andere de versterking van aandacht voor wetenschap en bèta/techniek in het onderwijs ten doel, evenals de 

bevordering van leerprestaties (‘opbrengstgericht werken’). 

Er zijn veel onderzoeken gedaan met betrekking tot de keuze voor de bèta-richting. Omdat de keuze voor 

wiskunde ook gerelateerd is aan de profielkeuze zijn deze onderzoeken relevant om mee te nemen. 

Zo hebben Van Langen en Vierke (2008) onderzoek gedaan naar de vraag waarom sommige leerlingen niet 

voor een bètaprofiel kiezen, terwijl ze dat wel zouden kunnen. De belangrijkste verklaring is de belangstelling 

die leerlingen al dan niet hebben voor bètastudies en -beroepen. Uit dit onderzoek en dat van Louwerenburg 

(2010) is gebleken dat deze belangstelling te beïnvloeden is. Onderzoek van Antheunisse (2015) laat zien dat 

leerlingen in 3 havo niet goed op de hoogte zijn van studies en beroepen waar wiskunde voor nodig zou zijn. 

Dit pleit voor een goede studie- en beroepsvoorlichting, waarin de leerlingen ook praktijkvoorbeelden 

gepresenteerd krijgen. 

Een andere verklaring voor de profielkeuze, die overigens met de voorgaande verklaring te maken heeft, is de 

mate waarin leerlingen op school en van ouders advies krijgen over de profielkeuze. Op basis van aanvullend 

onderzoek concluderen Van Langen en Vierke (2009) dat de docenten en mentoren weinig invloed hebben op 

de profielkeuze. Klasgenoten hebben hier meer invloed op. Dit geeft aan dat het belangrijk is dat de leerlingen 

(in een eventueel door de docent gestuurde omgeving, zoals de door ons te ontwerpen wiskundeles) de 

ruimte krijgen om met elkaar over studie, profiel en keuzevakken te praten. 

Een andere mogelijke invloed op de wiskundekeuze is de overgangsregeling kernvakkenregeling 

(https://www.examenblad.nl/nieuws/20120608/overgangsregeling/2013?regime=hflinks&horizon=virdlf9jjhn

8). Haan (2012) neemt een verschuiving waar in de aantallen leerlingen die kiezen voor wiskunde A in het 

eindexamen ten koste van het aantal leerlingen met wiskunde B. Dit omdat volgens deze regeling nog slechts 

één vijf mag worden behaald voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. Sluit de keuze daardoor nog 

wel voldoende aan bij de toekomstperspectieven van de leerlingen? Een hierbij horende vraag is of de 

leerlingen zich voldoende bewust zijn van deze perspectieven. Weten zij bijvoorbeeld met welke wiskunde zij 

een bepaalde studie kunnen gaan volgen? In welke vorm kunnen wiskundige praktijkvoorbeelden hierbij 

helpen?  
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3. Onderzoeksvragen 

3.1 Modelvorming 

De in het onderzoek gebruikte gegevens zijn afkomstig uit verschillende aandachtsgebieden. Deze zijn grofweg 

te verdelen in een kwantitatief gedeelte, waarin de data-analyse op leerling gegevens betreffende wiskunde 

heeft plaatsgevonden (hoofdstuk 4) en een meer kwalitatief gedeelte waarin interviews met docenten en 

leerlingen worden onderzocht (hoofdstukken 5 en 6).  Naar beide aandachtsgebieden wordt gerefereerd als 

‘historische gegevens’. Dit vormt de input van het onderzoeksmodel.  

De adviestool voor docenten, alsmede het te verkrijgen inzicht door de leerlingen, de resultaten van het 

onderzoek kunnen gezien worden als output van het onderzoeksmodel. Zie hiervoor ook het schematische 

overzicht in figuur 1 van de Inleiding. 

Naast de hoofdvraag van het onderzoek zijn enkele subvragen opgesteld die in twee fases zijn te 

categoriseren. Beantwoording van subvragen in fase 1 verschaffen het inzicht hoe tot nu adviezen zijn gegeven 

of keuzes zijn gemaakt en in welke mate. De antwoorden op de subvragen in fase 2 dragen bij aan de 

ontwikkeling van de adviestool en het herontwerp van de casestudyles. Hierbij worden ook historische 

gegevens gebruikt, zoals uit de interviews met leerlingen. 

In dit hoofdstuk worden aansluitend ook de verwachte uitkomsten van het onderzoek geformuleerd. 

3.2 Hoofdvraag 

Hoe kunnen praktijkvoorbeelden gebruikt worden bij het stimuleren van het nadenken van leerlingen in klas 3 

van het vwo over de keuze Wiskunde A en Wiskunde B en bij het ontwerpen van een adviestool voor 

docenten? 

3.3 Subvragen  

Fase 1: Analyse historische gegevens 

S1.   Waarop wordt het advies over de wiskundekeuze door de docent van leerlingen van 3 vwo nu gebaseerd? 

(interviews docenten, §5.4) 

S2.   Hoe werden de door de docenten gegeven adviezen de afgelopen jaren opgevolgd door de leerlingen? 

(data-analyse, §4.5) 

S3.   Is er een verschil tussen de adviezen van de docent en het type wiskunde waarin door de leerling 

uiteindelijk eindexamen gedaan wordt? (data-analyse, §4.5) 

S4.   Is er een verschil tussen de keuze van de leerlingen en het type wiskunde waarin door de leerling 

uiteindelijk eindexamen gedaan wordt? (data-analyse, §4.5) 

S5.   Welke factoren hebben een rol gespeeld bij de keuze van de leerlingen? (interviews leerlingen, §6.4) 

S6.   Welke factoren hebben een rol gespeeld bij het geven van advies? (interviews docenten, §5.4) 

 

Fase 2: Ontwerpen adviesinstrument 

S7.   Hoe beoordelen de leerlingen die de les uit de casestudy gevolgd hebben de bijdrage aan hun 

wiskundekeuze? (interviews leerlingen, §6.4) 

S8.   Hoe kunnen we hier een les voor ontwerpen die leerlingen in klas 3 dieper laat nadenken over wat ze 

willen kiezen? (lesopzet 2016, §7.5) 

S9.   Wordt het boek “Succesformules” (Mols & Smeets, 2014) bij de keuze door de leerling als nuttig 

hulpmiddel ervaren? (interviews leerlingen, §6.4) 

3.4 Verwachtingen 

Op basis van de literatuur (Picarelli, 2006) wordt verwacht dat leerlingen behoefte hebben aan 

praktijkvoorbeelden voor de vorming van hun beeld van wiskunde. Verwacht wordt dat dit ze ook kan helpen 

bij de keuze voor de wiskunde A of B (Antheunisse, 2015). Dit correspondeert met de subvragen S5, S7, S8 en 

S9. 

Verder wordt verwacht dat de interesses, ouders en de moeilijkheid van de wiskunde een rol spelen bij de 

wiskundekeuze (Hanstede, 2009). Dit correspondeert met de subvragen S2, S3, S4. 

De interesse van leerlingen voor bepaalde vervolgopleidingen is van belang voor hun profielkeuze en daaraan 

gekoppeld de wiskundekeuze. Verwacht wordt dat dit voor docenten dan ook een rol zal spelen bij hun 

wiskundeadvies. Dit correspondeert met de subvragen S1 en S6.  
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4. Analyse historische data 

4.1 Onderzoeksdoelgroep 

De data analyse is uitgevoerd op de gegevens van leerlingen uit vier jaarlagen (14-19 jarigen) van een 

categoraal gymnasium in Zuid Nederland. Deze leerlingen zaten in de periode 2009-2014 in klas 5 op school. Er 

is alleen gekeken naar de leerlingen die alle beschouwde jaarlagen, d.w.z. van klas 3 tot en met klas 6, hebben 

doorlopen. Instromers (na klas 3) of uittreders (vóór het eindexamen) zijn niet meegenomen. Een leerling die 

doubleert in een leerjaar wordt in dat leerjaar slechts één keer meegeteld. Het jaar dat hij of zij doubleert is 

weggelaten. Zo bleven 526 leerlingen over voor het dataonderzoek. 

4.2 Procedure 

Doel van dit deelonderzoek is uit de leerlinggegevens inzicht te verkrijgen in welke mate leerlingen gedurende 

de 3
e
 klas tot en met het eindexamen vasthouden aan de keuze voor wiskunde A of wiskunde B en in welke 

mate een verandering optreedt, op enig moment. Ook wordt gekregen naar het opvolgen van het advies dat 

ze van hun wiskundedocent in klas 3 krijgen.  

Van alle leerlingen worden vanaf het moment van hun toetreding tot de school in Magister, een administratie- 

en communicatiesysteem voor scholen, de gegevens betreffende personalia, cijfers en voortgang bijgehouden. 

Uit dit systeem zijn voor elk van bovenstaande jaargangen de gebruikte gegevens verkregen, zoals per leerling: 

- advies in klas 3 voor Wiskunde A of B 

- keuze in klas 3 voor Wiskunde A of B om in klas 4 mee te beginnen 

- advies in klas 4 voor Wiskunde A of B of twijfel 

- wiskundecijfers (gemiddelde per trimester) klas 4 

- wiskundecijfer (gemiddelde per trimester) klas 5 

- examencijfers klas 6. 

Met toestemming van de school zijn de gegevens gebruikt en bij de verwerking geanonimiseerd om privacy 

van de leerlingen te waarborgen. 

Voor elke leerling is gebruikmakend van deze Magister-gegevens een patroon gecreëerd, een traject waarin 

het sequentieel verloop van het gevolgde wiskundeonderwijs en de gegeven adviezen gecodeerd is 

opgenomen. Afhankelijk van het vasthouden aan een keuze of juist wisseling van het type wiskunde ontstaan 

verschillende zogenaamde routes, waarop met Excel een analyse uitgevoerd is. Alle gegevens in de analyse zijn 

afkomstig van en aangeleverd door het categoraal gymnasium.  

4.3 Routes 

De hierboven genoemde routes, het feitelijke wiskundetraject van klas 3 – waar de adviezen beginnen – tot en 

met het eindexamen in klas 6, zijn met de volgende meetmomenten opgebouwd: 

- advies in klas 3 (A3) 

De wiskundedocent brengt aan de leerling in klas 3 een advies uit (wiskunde A of B). 

- gekozen wiskunde bij aanvang klas 4 (tot eind trimester 1 bij het najaarsrapport) (K4) 

Het staat de leerling vrij om een keuze te maken die anders is dan het advies van de docent. 

- advies in klas 4 (A4) 

Als de eerste resultaten en ervaringen van de leerling met de gemaakte wiskundekeuze bekend zijn 

wordt op basis hiervan door de wiskundedocent een tweede advies gegeven. Behalve een wiskunde A 

of B advies kan nu ook een ‘twijfel’ (T) uitgesproken worden. 

- gevolgde wiskunde in klas 4 (W4) 

Het betreft hier de wiskundevariant (A of B) waarmee de leerling klas 4 afrondt.  

- gevolgde wiskunde in klas 5 (W5) 

Het betreft hier de wiskundevariant (A of B) waarmee de leerling klas 5 afrondt. 

- eindexamen (E6) 

Dit is het type wiskunde waarin de leerling examen doet. Dit kan wiskunde A, B of C zijn. 

Een route is dan de chronologische volgorde van de wiskunde op de meetmomenten A3*K4*A4*W4*W5*E6. 
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Elk van de meetmomenten kenmerkt zich door de letter A of B. Een A betekent de keuze (advies etc.) voor 

wiskunde A en een B overeenkomstig voor wiskunde B. Aldus ontstaat per leerling een 6-letterig patroon die 

we de route noemen. 

Voorbeeld 

De wiskunderoute voor een leerling is ABABBA. 

In klas 3 heeft deze leerling het advies gekregen om wiskunde A te kiezen. De leerling is in klas 4 gestart 

met wiskunde B. In klas 4 kreeg deze leerling nogmaals het advies om wiskunde A te gaan volgen. In klas 4 

en klas 5 heeft deze leerling wiskunde B gevolgd. In de zomer tussen klas 5 en 6 is deze leerling overgestapt 

van wiskunde B naar A. 

 

 

Een aantal routes bevat een T op het meetmoment A4. Er is dan bij het advies sprake van twijfel. 

Een aantal leerlingen stapt in het laatste jaar over van Wiskunde A naar C, de wiskundevariant die beschikbaar 

is voor leerlingen met een Cultuur en Maatschappij (CM) profiel, en doet hierin examen (E6). We beschouwen 

Wiskunde C als Wiskunde A met een vereenvoudigd programma en in de dataverwerking hanteren we de 

Wiskunde C-optie op meetmoment E6 dan ook als de Wiskunde A-optie. Het onderzoek richt zich immers niet 

op de inhoud van de wiskunde, maar op keuzes ervoor en veranderingen ervan. 

4.4 Analyse 

Bij de analyse spelen met name drie aandachtspunten een rol:  

- de door de docent geadviseerde wiskunde in klas 3 in relatie tot de wiskunde waar de leerling in klas 

4 mee begonnen is. Dit zegt wat over het opvolgen van het advies. 

- de door de docent geadviseerde wiskunde in klas 3 in relatie tot de wiskunde waarin eindexamen is 

gedaan. Dit zegt wat over het gegeven advies. 

- de gekozen wiskunde aan het begin van klas vier in relatie tot de wiskunde waarin eindexamen is 

gedaan. Dit zegt wat over het aantal overstappers.  

 

Het aantal leerlingen dat een bepaalde route heeft gevolgd is (met MS Excel) eenvoudig te tellen. Op basis 

hiervan zijn tabellen gemaakt met daarin het percentage leerlingen dat een bepaalde route (of een deel er 

van) volgt. Het uitgebreide overzicht van de routes is weergegeven in bijlage I. 

4.5 Resultaten 

In deze paragraaf worden enkele onderzoeksvragen met behulp van de data-analyse behandeld. In het 

bijzonder zijn dit de subvragen uit fase 1 betreffende de opvolging van advies én betreffende de uiteindelijke 

examenwiskunde versus advies en keuze. Uit het patroon van een route zijn adviezen en keuzes vast te stellen 

en in verdelingen onder te brengen. Resultaten hebben betrekking op de volledige populatie van de 526 

leerlingen uit de onderzoeksdoelgroep en geven een derhalve een gemiddelde waarneming over alle jaarlagen.  

 

S2. Hoe werden de door de docenten gegeven adviezen de afgelopen jaren opgevolgd door de leerlingen? 

Gekeken is naar het wiskundeadvies van de docenten aan de leerling in klas 3 en naar de wiskunde die de 

leerling in klas 4 heeft gevolgd, ten minste tot de najaarsrapportage. In tabel 1 is de verdeling van deze relaties 

opgenomen. Van de 526 leerlingen heeft 39,0% het advies gekregen om wiskunde A te gaan doen, 32,5% van 

de 526 is daar ook daadwerkelijk mee gestart. 55,7% van de leerlingen krijgt een wiskunde B advies én start 

daar ook mee in klas 4. 
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Tabel 1 

Verdeling wiskundeadviezen klas 3 in relatie tot keuze in klas 4 

 

 Advies klas 3  

Axxxxx Bxxxxx Totaal 

Keuze 

klas 4 

xAxxxx 32,5% 5,3% 37,8% 

xBxxxx 6,5% 55,7% 62,2% 

 Totaal 39,0% 61,0% 100% 

 

In totaal heeft 88,2% van de leerlingen het in klas 3 gekregen advies opgevolgd. 

 

S3. Is er een verschil tussen de adviezen van de docent en het type wiskunde waarin door de leerling 

uiteindelijk eindexamen gedaan wordt? 

Er is gekeken naar de relatie tussen het advies van de docenten aan de leerling in klas 3 en de wiskunde waar 

de leerling in klas 6 eindexamen in heeft gedaan. Van de 526 leerlingen heeft 31,6% het advies gekregen om 

wiskunde A te gaan doen én heeft daar ook eindexamen in gedaan. De helft van de leerlingen heeft een 

wiskunde B advies gekregen en daar ook eindexamen in gedaan. 7,4% van de leerlingen doet eindexamen 

wiskunde B bij een A advies en 11,2% examen wiskunde A bij een B advies in klas 3. Tabel 2 geeft de verdeling 

weer van deze relaties. 

 

Tabel 2 

Verdeling eindexamenwiskunde in relatie tot advies in klas 3 

 

 Eindexamen  

xxxxxA xxxxxB Totaal 

Advies 

klas 3 

Axxxxx 31,6% 7,4% 39,0% 

Bxxxxx 11,2% 49,8% 61,0% 

 Totaal 42,8% 57,2% 100% 

 

In totaal heeft 81,4% van de leerlingen eindexamen gedaan in de wiskunde die hen ook geadviseerd was in 

klas 3. Hierbij zijn de leerlingen die examen hebben gedaan in wiskunde C en advies kregen wiskunde A te gaan 

volgen ook als opvolgers van het advies beschouwd.  

 

S4. Is er een verschil tussen de keuze van de leerlingen en het type wiskunde waarin door de leerling 

uiteindelijk eindexamen gedaan wordt? 

Dit verschil geeft aan in welke mate leerlingen overstappen in de bovenbouw. 1,7% van de 526 leerlingen die 

begonnen is met wiskunde A heeft uiteindelijk toch eindexamen wiskunde B gedaan, 6,7% is begonnen met 

wiskunde B en heeft toch eindexamen wiskunde A gedaan. Eén leerling start met A, stapt in de bovenbouw 

over naar B, maar doet toch eindexamen in wiskunde A. Diens route is meegeteld in het cijfer van xAxxxx -> 

xxxxxA (36,1%). 

 

Tabel 3 

Verdeling eindexamenwiskunde in relatie tot keuze bij start klas 4 
 

 Eindexamen  

xxxxxA xxxxxB Totaal 

Keuze 

klas 4 

xAxxxx 36,1% 1,7% 37,8% 

xBxxxx 6,7% 55,5% 62,2% 

 Totaal 42,8% 57,2% 100% 
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In totaal doet 91,6% van de leerlingen eindexamen in de wiskunde waar ze in klas 4 mee begonnen zijn. Dit 

percentage is hoger dan het percentage leerlingen dat eindexamen doet in de geadviseerde wiskunde. 

 

Overige interessante resultaten uit de data-analyse 

Omdat uit bovenstaande tabellen niet eenduidig het pad van advies - start – eindexamen te halen is, volgen 

hieronder enkele resultaten die uit de historische data naar voren zijn gekomen. Deze informatie is verkregen 

door bestudering van de individuele routes van leerlingen die afwijken van de “straight A or B” – AAAAAA of 

BBBBBB. Van de totale populatie vertoont ongeveer een kwart een dergelijke discontinuïteit. De kengetallen 

zijn gerelateerd aan de volledige populatie. Zie ook tabel I.1 in bijlage I. 

- 8,6% van de leerlingen kiest tegen het advies van de docent in en rond dat ook af. 3,4% kiest 

wiskunde B na een A-advies (ABABBB), de overige 5,1% kiest A na een B advies (BABAAA). 

- 8,4% van de leerlingen maakt in de bovenbouw een overstap tussen wiskunde A en B. 6,7% gaat naar 

A, 1,7% gaat naar B. 

- 2,5% maakt een overstap van wiskunde B naar wiskunde A in klas 6. 

- Bij 2,5% is sprake van twijfel (A4). Van deze betwijfelden stapt uiteindelijk ongeveer een kwart alsnog 

over (naar wiskunde A), de overigen voltooien de keuze W4 bij het eindexamen (E6). 

- Zoals aangegeven in 4.1 wordt bij doubleurs het doublerende jaar niet meegeteld in de analyse. 

Kijkend echter naar de doubleurs dan is één leerling waargenomen in klas 4 die de wiskundekeuze 

verandert (van B naar A) en één in klas 5 (van A naar B). Laatstgenoemde past deze keuze overigens 

wel weer aan bij het eindexamen. Van de 51 doublerende leerlingen in de 4 jaarlagen is het aantal dat 

de wiskunde verandert dus beperkt tot 2. 
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5. Interviews docenten 

5.1 Onderzoeksdoelgroep 

De doelgroep bestond uit wiskundedocenten die lesgeven aan klas 3 van het vwo. De interviews zijn 

afgenomen bij acht wiskundedocenten, vijf mannen en drie vrouwen, van drie verschillende scholen in Noord-  

Brabant. Eén ervan is het eerder genoemde categoraal gymnasium, de overige behoren tot een 

scholengemeenschap. Deze docenten hebben allemaal de afgelopen jaren les gegeven in klas 3 van het vwo en 

geven ook in de bovenbouw les. Het lesgeven in klas 3 van het vwo was een voorwaarde om mee te doen met 

het interview, omdat in dat jaar het wiskundeadvies wordt uitgebracht voor de bovenbouw. Het zijn docenten 

uit de directe omgeving van de onderzoekers. Drie van de acht docenten geven les op het gymnasium waarvan 

de historische data onderzocht zijn. Er is gekozen voor docenten van meerdere scholen, om zo te kunnen leren 

van de aanpak op verschillende scholen. 

Alle acht de docenten waren zeer bereid om mee te werken. 

5.2 Procedure en instrument 

De acht docenten zijn op hun school geïnterviewd, in de pauze of in een tussenuur. Tijdens deze interviews 

was al een deel van de historische data geanalyseerd, waardoor ook naar voorlopige resultaten verwezen kon 

worden. 

 

De vragen bij deze interviews zijn erop gericht inzicht te verschaffen welke aspecten of invloedsfactoren een 

rol speelden bij de totstandkoming van het wiskundeadvies in klas 3. Er is gebruik gemaakt van een kwalitatief 

halfgestructureerd interview (Baarda, Van der Hulst & De Goede, 2012). De docenten konden eerst zelf 

vertellen welke aspecten een rol spelen bij de advisering (brede openingsvraag, Baarda, De Goede & 

Teunissen, 2009). Daarna werd door de interviewer een aantal punten genoemd waarbij zij aan konden geven 

of deze een rol gespeeld hebben bij de advisering, bijvoorbeeld cijfers, rooster en interesses. Door een aantal 

punten in elk interview te noemen (topicinterview, Baarde et al, 2009) zijn de antwoorden na afloop beter te 

structureren. De opzet van het interview is weergegeven in bijlage II. De interviews duurden ca. 20 minuten 

per docent. 

5.3 Analyse 

De eerste vraag van het interview was de brede open vraag: hoe kom je tot je advies in klas 3? Nagegaan is 

wat bij deze vraag het meest voorkomende antwoorden waren. 

 

Alle, in de interviews genoemde, aspecten die een rol kunnen spelen bij de advisering zijn opgeschreven. Deze 

aspecten zijn geclusterd in 4 categorieën:  

- capaciteit, cijfers en inzet 

- belangstelling en interesses 

- slagen 

- externe invloeden. 

Vervolgens is in een tabel per docent aangegeven of voor de betreffende docent dat aspect een rol heeft 

gespeeld bij de advisering (codering: + ja, speelde een rol, +/- speelde enigszins een rol, - nee, speelde geen 

rol). Bij een twijfelend antwoord is gekozen voor de code +/-. Op deze manier is per aspect een totaal score 

gemaakt (+ is 1 punt, +/- 0,5 punt en – geen punten). De codering is achteraf gemaakt, omdat toen zicht was 

op alle mogelijke aspecten en daaruit volgende categorieën (selectief coderen, Boeije 2012). Op deze wijze zijn 

de voornaamste aspecten aan te duiden. 

Omdat er gekozen was voor een interview, was het ook mogelijk om door te vragen op interessante 

antwoorden. Op deze manier is geprobeerd het inzicht van de onderzoekers in de totstandkoming van het 

advies te vergroten.  

5.4 Resultaten 

Twee subvragen van het onderzoek worden beantwoord door de docenten. Deze vragen en de antwoorden 

worden in deze paragraaf besproken. In tabel II.2 in bijlage II zijn alle resultaten verwerkt. 

 

S1. Waarop wordt het advies van docenten aan leerlingen van 3 vwo nu gebaseerd? 

Op de open vraag naar waar het advies nu gebaseerd is antwoorden vijf docenten dat de cijfers een rol spelen. 

Alle drie de overige docenten (plus één die ook de cijfers noemde) noemen de capaciteit van de leerling. 
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“Capaciteit is belangrijker dan de cijfers. Het is belangrijk om te weten hoeveel ze er voor gedaan hebben.” De 

capaciteit van een leerling zou gezien kunnen worden als een combinatie van cijfers en inzet. Twee docenten 

noemen zowel inzet als cijfers. Drie docenten noemen ook de belangstelling van de leerling voor het vak 

wiskunde. 

 

S6. Welke factoren hebben een rol gespeeld bij het geven van advies? 

Capaciteit, cijfers, inzet 

Als meer specifiek naar aspecten gevraagd wordt komt bij zeven van de acht docenten de capaciteit van de 

leerling naar voren, gevolgd door inzet en cijfers – elk bij vijf van de ondervraagden genoemd. Dit is hiermee 

de belangrijkste basis voor het advies. “Soms is het wiskunde A-advies vooral als waarschuwing bedoeld, 

omdat het met de inzet van dat moment niet zou lukken.” 

 

Belangstelling en interesses 

De hierna meest genoemde aspecten zijn belangstelling en interesses. De belangstelling van de leerling voor 

het vak wiskunde speelt bij 4 van de ondervraagden een rol. De interesse van de leerling voor andere dingen 

dan wiskunde wordt door geen van de docenten als eerste aspect genoemd. Bij navraag geven vier docenten 

aan dat dit in meer of mindere mate wel een rol speelt, maar dat van veel leerlingen die interesse niet bekend 

is. Eén docent geeft aan dat “ik weet van lang niet alle leerlingen waar de interesses liggen, dat is jammer 

omdat dit wel belangrijk is.” Als dit wel bekend zou zijn, zou dit ook mee wegen bij het advies.  

 

Slagen 

Het slagingspercentage van de school zou volgens de docenten geen rol spelen bij het advies. Drie docenten 

geven aan dat de slagingskans van een leerling wel zo groot mogelijk moet zijn, daar wordt dan soms bij het 

advies al rekening mee gehouden. “Ik denk niet aan slagingspercentages, maar wel aan de schoolprestaties en 

aan het welbevinden van de leerling. Als iemand op zijn tenen moet lopen om het aan te kunnen lijkt me dat 

niet prettig. Daarnaast wil ik een leerling een advies geven waarmee hij/zij uitzicht heeft op een diploma.” Een 

enkele docent geeft aan dat vanuit het decanaat soms aangestuurd wordt op overstappen naar een andere 

wiskunde in klas 5-6, om zo de slagingskans van de leerling te vergroten.  

 

Externe invloeden 

Geen van de docenten geeft aan dat de aspecten bètastimulering en geslacht een rol spelen bij het advies. Uit 

het interview is niet te achterhalen of dit onbewust wel een rol speelt. Een enkele docent antwoordt op de 

vraag of dit een rol speelt: “nee, in ieder geval niet bewust”. De organisatie (bijvoorbeeld roosteren) speelt 

nauwelijks een rol bij het advies in klas 3. Een enkele docent geeft aan dat, bij een eventuele gewenste 

overstap in de bovenbouw, roostertechnische aspecten dit niet altijd mogelijk maken. 

Eén docent geeft aan dat bij twijfel de ouders worden geraadpleegd om na te gaan wat voor de leerling de 

beste keuze zal zijn. 

 

In onderstaande tabellen zijn per deelonderwerp aangegeven hoeveel de aspecten bij de interviews hebben 

gescoord en tussen haakjes is aangegeven hoe vaak de aspecten bij de openingsvraag genoemd zijn. De 

volledige interviewresultaten zijn opgenomen in tabel II.2 in bijlage II. 

 

Tabel 4 

Resultaten docenteninterviews 

 

capaciteit 7 (4)  belangstelling 4 (3)  slagingspercentage 0,5  bètastimulering 0 

cijfers 5,5 (5)  interesse 3  slagingskans 2,5  organisatie 1 

inzet 5 (3)  geslacht 0     ouders 1 
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Overige interessante resultaten uit de docenteninterviews 

Met één docent ontstond een interessant gesprek over wat het uitgebrachte advies wil zeggen: “wil het 

zeggen: dit is mijn advies, deze wiskunde kun jij het beste kiezen. Het past bij je capaciteit en interesse. Of wil 

het zeggen met jouw capaciteiten kun je best deze wiskunde gaan doen.” Meerdere docenten geven aan dat 

het meer een advies is of je wel of niet wiskunde B kunt gaan doen, dan dat het een advies is wat het best bij 

de leerling past. 

 

Docenten geven aan dat het prettig is dat het wiskundeadvies niet bindend is. Leerlingen kunnen terugkomen 

op hun keuze, “daarom hoeft de discrepantie tussen advies en wat ze kiezen niet kleiner te worden. Voor een 

deel van de leerlingen geldt: we zien dat je B kan, maar je mag best A gaan doen. Voor een ander deel geldt: als 

je het nog niet zeker weet, mag je best de ruimte krijgen om wiskunde B te proberen.” 
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6. Interviews leerlingen 

6.1 Onderzoeksdoelgroep 

De doelgroep bestaat uit leerlingen uit de bovenbouw van het gymnasium die in voorgaande jaren al hun 

wiskundekeuze gemaakt hebben. De leerlinginterviews hebben plaats gevonden op het gymnasium waarvan 

ook de historische data zijn geanalyseerd met als doel een algemeen beeld te verkrijgen van de overwegingen 

die tot gemaakte keuzes van de leerlingen hebben geleid en feedback krijgen van de leerlingen die de 

casestudy hebben gevolgd. Hiervoor zijn de leerlingen ingedeeld in groepen:  

- overgestapt van Wiskunde (van A naar B of vice versa) of niet overgestapt 

- al dan niet de casestudyles 2015 gevolgd en  

- het wiskundeadvies opgevolgd of genegeerd. 

In het Venn-diagram in Figuur 2 is schematisch aangegeven welke leerlingen per groep zijn geïnterviewd. Het 

zijn in totaal 11 leerlingen van wie 8 uit klas 4 (van wie één doubleur in klas 4) en 3 uit klas 5, zij hadden dus 

allemaal hun wiskundekeuze al gemaakt. De groep bestaat uit 6 jongens en 5 meiden.  

 

In de kring “Overgestapt” staan de leerlingen die 

overgestapt zijn. Er staat bij vermeld met welke 

wiskunde ze in het begin van klas 4 begonnen zijn 

en welke wiskunde ze nu doen. 

In de kring “Advies opgevolgd” staan de 

leerlingen die het advies van de wiskundedocent 

in klas 3 hebben opgevolgd. Zij zijn aan het begin 

van klas 4 gaan doen wat de docent hen had 

geadviseerd. 

In de kring “Casestudy gevolgd” staan de 

leerlingen die in klas 3 in 2015 de les hebben 

gevolgd waarin praktijkvoorbeelden werden 

behandeld.  

Er zijn vijf leerlingen die binnen twee van de drie 

kringen passen. Twee leerlingen zijn niet 

overgestapt, hebben niet het advies van de 

docent opgevolgd en zijn ook niet bij de 

casestudyles van 2015 geweest. Zij staan buiten 

de kringen. 

 

 

De leerlingen zijn tijdens een tussenuur, zelfstudie-uur of in de pauze gevraagd om mee te werken aan het 

interview. Ze hebben niet vooraf een uitnodiging voor het interview ontvangen. Dit bleek praktisch 

(roostertechnisch, zonder lessen te verstoren) beter haalbaar dan vooraf leerlingen te selecteren. Wel is bij het 

uitnodigen van de leerlingen gekeken naar een goede verdeling van de leerlingen over de drie genoemde 

kringen. Alle gevraagde leerlingen waren bereid om mee te werken. Soms werd een interview onderbroken 

door “de bel”. Het interview werd dan – waar mogelijk – op een later tijdstip voortgezet. Gemiddeld duurde 

elk interview circa een half uur. 

6.2 Procedure en instrument 

De interviews zijn gehouden in een rustige periode tussen de proefwerkweek en de kerstvakantie. De 

leerlingen zijn benaderd in de pauze, tijdens een tussenuur of tijdens een zelfstudie-uur. De interviews vonden 

plaats in een overlegruimte van de school. De meeste gesprekken vonden individueel plaats, behalve één 

gesprek met een drietal leerlingen. Bij hen begon het gesprek gezamenlijk in een tussenuur en is het later (de 

bel ging…) individueel voortgezet. 

Eerst is de leerling uitgelegd wat de aanleiding is van het interview is, vervolgens is het interview uit bijlage III 

als opzet gebruikt. 

Bij deze interviews is onderzocht hoe de wiskundekeuze in klas 3 tot stand is gekomen. Er is gebruik gemaakt 

van een kwalitatief halfgestructureerd interview (Baarda et al., 2012). Na een informele introductie om de 

leerling op zijn of haar gemak te stellen (de interviewer kende bijna alle geïnterviewde leerlingen), werd 

algemeen gevraagd hoe ze tot hun keuze waren gekomen (de brede beginvraag, Baarda et al., 2009). In elk 

B→A 
B→A 

B→A 

B 

B 

B 

A 
A 

B B 
A 

Figuur 2. Schematisch overzicht geïnterviewde leerlingen 
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gesprek is een zevental aspecten genoemd: cijfers, inzet, interesse, media, school, klas en ouders. De eerste 

twee aspecten zijn belangrijke aspecten bij de advisering door geïnterviewde docenten. De laatste vijf 

aspecten worden genoemd in onderzoeken van Van Langen en Vierke (2008 en 2009) en Hanstede (2009). 

Deze aspecten vormen de topiclijst. Door een aantal punten in elk interview te noemen zijn de antwoorden na 

afloop beter te structureren. Verschillende keren is alleen het onderwerp genoemd, met als doel zo min 

mogelijk suggestie in de vraag te leggen. 

Bij elke leerling is het woord “overstappen” genoemd. Bij de daadwerkelijke overstappers is hier nader op 

ingegaan.  

Aan alle leerlingen is gevraagd wat hen beter had kunnen voorbereiden op de keuze. Bij de leerlingen die de 

casestudy hebben gevolgd is specifiek op de les met praktijkvoorbeelden doorgevraagd om sterke en zwakke 

punten naar boven te halen. 

6.3 Analyse 

De eerste inhoudelijke vraag van het interview was de brede open vraag: hoe ben je tot je wiskundekeuze in 

klas 3 gekomen? Nagegaan is wat bij deze vraag de meest voorkomende antwoorden waren.  

 

In tabel III.2 van bijlage III is per leerling aangegeven of voor de betreffende leerling elk aspect uit de topiclijst 

een rol heeft gespeeld bij de wiskundekeuze. Er is dezelfde soort codering aangehouden als bij de 

docenteninterviews.  

 

De zaken die de leerlingen beter hadden kunnen voorbereiden zijn genoteerd. Er is bijgehouden hoe vaak elk 

adviespunt genoemd is.  

 

Van belang bij de interviews was een (globaal) beeld te krijgen van een drietal onderdelen: 

- Wat speelde een rol bij de wiskundekeuze? 

- Wat had leerlingen beter kunnen voorbereiden op de keuze? 

- Hoe hebben leerlingen die de casestudyles in 2015 gevolgd hebben deze les ervaren? 

Dit alles met als doel input te krijgen voor de wiskundeles die de leerlingen voorbereidt op de keuze voor 

wiskunde A of B. 

6.4 Resultaten 

Een overzicht van de resultaten is weergegeven in de tabellen III.2 – III.4 in bijlage III. Als er quotes gegeven 

zijn dan is daarbij tussen haakjes aangegeven welke route de leerling tot dan toe gevolgd had. Zo betekent 

bijvoorbeeld ABB dat deze leerling in klas 3 een wiskunde A-advies heeft gekregen, in jaar 4 begonnen is met 

wiskunde B en ook op het moment van het interview nog wiskunde B volgde. 

 

S5. Welke factoren hebben een rol gespeeld bij de keuze van de leerlingen? 

Aan de leerlingen is aan het begin van het interview de open vraag gesteld hoe ze tot hun wiskundekeuze zijn 

gekomen, hierbij konden ze meerdere aspecten noemen. De resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 5. In 

de tabel is tevens per topic aangegeven hoeveel dit aspect bij het vervolg van het interview heeft gescoord. 

 

Tabel 5 

Achtergronden voor wiskundekeuze uit leerlingeninterviews 

 

Wat speelde een rol bij keuze? Frequentie  Topic Score 

Past bij vervolgstudie 5  Cijfers 5 

Moeilijkheidsgraad 3  Inzet 4,5 

Imago wiskunde 1  Interesse 8,5 

Inhoud spreekt aan 4  Media 0,5 

Moest van ouders 1  School 4,5 

   Klas 1 

   Ouders 6 

 

Vijf leerlingen gaven aan dat de gekozen wiskunde bij de door hen gewenste vervolgstudie(richting) past. Vier 

leerlingen hebben het niveau van de wiskunde aangegeven, één van hen noemde dit het ‘aanzien van de 
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wiskunde’. Vier leerlingen waren enthousiast over de inhoud van de gekozen wiskunde. Eén leerling gaf aan 

zelf niet de keuze gemaakt te hebben: “Ik moest van mijn ouders voor wiskunde B kiezen (TBBB).” De leerlingen 

geven dus aan dat ze voornamelijk gekozen hebben in de richting die passend is qua inhoud en voor de 

mogelijke vervolgstudies. 

 

Hierna zijn ook verschillende aspecten die een rol hebben kunnen spelen bij de keuze, puntsgewijs aan de orde 

geweest in de gesprekken. De interesse van de leerling, in relatie tot de vervolgstudies, wordt hierbij het 

meest genoemd (8,5 punten). Dit kwam ook al uit de open beginvraag naar voren. De rol van de ouders is, 

meer dan in eerste instantie door de leerlingen werd aangegeven, ook groot. Niet alleen expliciet “Die hadden 

wel invloed, zij kennen mij het beste (AAA)”, maar ook impliciet: “Mijn ouders staan achter mijn keuze (ABB).”  

De cijfers en inzet spelen ook een belangrijke rol voor veel leerlingen (elk ca. 5 punten). Soms wordt bewust 

voor een, voor hen eenvoudigere, wiskunde gekozen: “Ik zou harder kunnen werken, ik ben met een 7,5 

gemiddeld over gegaan. Maar ik ga uit school liever trainen dan studeren (AAA).”  Soms wordt bewust voor 

een zwaarder traject gekozen: “In de onderbouw heb ik niet zo heel hard gewerkt, dus ik wist dat ik er een 

tandje bij kon zetten (ABB).”  

Het advies van de vakdocent wordt wel meegenomen, maar is vaak niet doorslaggevend. Voor een aantal 

leerlingen is het prettig om een bevestiging te hebben. De rol van de media (tv, bètastimulering) is maar heel 

beperkt. “Maakt me niet uit wat ze in Nederland nodig hebben, dat moeten anderen maar doen die daar beter 

in zijn (BAA).” 

Ook scoort de rol van klasgenoten maar heel laag. Wat de klasgenoten gaan doen is minder belangrijk dan het 

met elkaar praten over de keuze. “Ik was niet van plan te kiezen wat zij deden, het moet bij je passen (AAA).” 

 

S7. Hoe beoordelen de leerlingen die de les uit de casestudyles in 2015 gevolgd hebben de bijdrage aan hun 

wiskundekeuze? 

Voor de leerlingen die al goed wisten wat ze wilden doen en wat ze daar voor nodig hadden voegde het weinig 

toe, gaven verschillende geïnterviewde leerlingen aan. Dit werd voor een deel ook veroorzaakt door het 

ontbreken van voor hen interessante artikelen. Voor de andere leerlingen was het interessant. “De les heeft 

bijgedragen om wiskunde te begrijpen, waar heb je in de praktijk wiskunde voor nodig. Het heeft niet echt 

bijgedragen aan de keuze voor A of B, want dat wist ik al (AAA).”  

Er wordt gesuggereerd de leerlingen meer te activeren tijdens deze les met praktijkvoorbeelden.  

 

S9. Wordt het boek “Succesformules” (Mols, 2014) hiervoor door de leerling als nuttig hulpmiddel ervaren? 

De gegeven voorbeelden worden als leuk ervaren, het geeft inzicht in wiskunde in de praktijk. Enkele 

leerlingen gaven aan dat de door hen te kiezen richting niet bij de voorbeelden zat (rechten, geneeskunde), 

dus het beeld dat door het boek geschetst wordt is niet volledig. 

Er is ook behoefte aan aanvulling op de voorbeelden. Zoals hierboven aangegeven zijn aspecten als welke 

wiskunde bij welke vervolgstudie past gewenst bij de keuzebegeleiding. “De les was leuk, misschien nog iets 

meer duidelijk maken waar wiskunde A of B in zit, bijvoorbeeld met een opgave (ABA).” Ook zouden de 

leerlingen meer inzicht willen krijgen in welke studies nu bij de gegeven praktijkvoorbeelden passen. 

 

Overige interessante resultaten uit de leerlinginterviews 

Aan alle leerlingen is gevraagd hoe een les er uit zou kunnen zien die ze goed voorbereidt op de 

wiskundekeuze. Zij geven aan behoefte te hebben aan inzicht welke wiskunde bij welke studie hoort, hoe 

wiskunde A en B er (inhoudelijk) uit zien, wat de verschillen zijn (tempo, abstractieniveau). Enkele leerlingen 

geven aan dat praktijkvoorbeelden kunnen helpen bij de beeldvorming. Er komt ook de suggestie om 

bovenbouwleerlingen te laten vertellen over hun ervaringen. 

 

Uit de leerlinginterviews kwam ook naar voren dat op de onderzochte school het imago van wiskunde B 

positiever is dan dat van wiskunde A. Je kiest voor wiskunde B als je denkt dat je dat niveau aan kan, anders 

moet je wiskunde A gaan doen. “Wiskunde B zou de moeilijkere variant zijn, als je dat niet kon was je minder 

(BBA).” Het wiskunde-advies geeft met name aan of je wiskunde B aankan of niet. “School drukt wel een sterke 

stempel om voor wiskunde B en de N-stroom te kiezen. Dat is wel jammer, want wiskunde A en de M-stroom 

zijn niet minderwaardig (BBBB).” Een positief wiskunde A-advies en op basis van de inhoud voor wiskunde A 

kiezen zou het imago van wiskunde A kunnen verbeteren.  
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7. Lesopzet 2016 

7.1 Achtergronden voor Lesopzet 2016 
Uit de historische gegevens van dit onderzoek is gebleken dat een groot deel van de leerlingen overstapt van 

de wiskunde waarvoor zij in eerste instantie hebben gekozen of waarvoor zij door docenten zijn geadviseerd 

naar de wiskunde waarin zij eindexamen doen. Het afwijkend advies kan bij docenten de oorzaak hebben in 

een gebrek aan kennis van de belangstelling en interesses van leerlingen, zo geven zij aan in de interviews. 

Anderzijds kunnen leerlingen op het spoor van een verkeerde keuze terecht zijn gekomen door een gebrek aan 

kennis waar de verschillen in de wiskundetypes A en B op rusten of waar de wiskunde haar toepassing gaat 

vinden in vervolgstudie, of eerder nog in het te kiezen profiel. Op hun beurt geven leerlingen in de 

leerlinginterviews aan meer zicht te willen hebben op de verschillen tussen wiskunde A en B. 

Gedurende het onderzoek is daarom – met de casestudyles 2015 als basis – de opzet voor een soortgelijke les 

als interventie herontworpen, waarbij  beoogd is: 

- bij leerlingen meer zicht te krijgen op de inhoud en toepassing van wiskunde A en B 

- bij docenten meer zicht te krijgen op de interesses van leerlingen 

- door beide effecten het percentage overstappers te zien verkleinen. 

Dit heeft geresulteerd in de Lesopzet 2016. 

 

7.2 Ontwerp lesbladen 

Gedurende het schooljaar 2014-2015 van een VWO3 klas zijn leerlingen geïnformeerd over wiskunde in de 

bovenbouw. Dit gebeurde ruim voordat leerlingen een voorlopige keuze moesten maken voor het profiel dat 

zij wensten te gaan volgen. Naast informeren van de leerlingen werd getracht tijdens de les bij hen inzicht te 

krijgen in wat de leerlingen drijft en waar hun interesses liggen. Met dit inzicht kunnen de leerlingen beter 

gefundeerd hun keuze maken en met een helder doel voor ogen kunnen zij meer gemotiveerd de vakken in de 

bovenbouw volgen, wat de kans van slagen vergroot (Dolmans, 1996). 

Op een later moment, nog altijd ruim vóór de profielkeuze diende te worden gemaakt is in de casestudyles 

2015 verder ingegaan op deze wiskundekeuze. Tijdens deze casestudyles werd het boek “Succesformules” 

(Mols & Smeets, 2014) gebruikt, waarin de wiskunde in diverse beroepen (praktijkvoorbeelden van wiskunde) 

werd uitgelicht. Uit de interviews met de leerlingen bleek dat de leerlingen die deze casestudyles hadden 

gevolgd de verhaaltjes interessant vonden, maar dat ze niet altijd konden duiden welk type wiskunde bij dat 

voorbeeld hoorde. Ook wilden ze graag wat meer weten over welke vervolgstudies bij de voorbeelden horen. 

Andere leerlingen gaven aan dat ze graag hadden willen zien hoe de opgaven bij wiskunde A en B er uit zouden 

zien in de bovenbouw. 

 

Naar aanleiding van deze reacties van leerlingen is samen met het decanaat gekeken welke vervolgstudies bij 

de verschillende praktijkvoorbeelden uit het boek passen en welke profielvakken daarbij nodig zijn. Zo kan het 

artikel ‘In het duister tasten’ (zie bijlage IV) over groepsgedrag in het donker leerlingen aanspreken die 

geïnteresseerd zijn in psychologie (geen specifieke vakken als voorwaarde), maar ook leerlingen die zich met 

veiligheid in gebouwen bezig willen gaan houden (voor bouwkunde zijn wiskunde B en natuurkunde 

voorwaarde voor toelating).  

 

Bij elke vervolgstudie en de daarvoor minimaal benodigde wiskunde is een typische opgave uit de 

bovenbouwwiskundeboeken gezocht. Dit betreft veelal een contextopgave, waarbij het onderwerp ook weer 

iets van het onderwerp uit het praktijkvoorbeeld in zich heeft. Het karakter van de opgave (wiskunde A of B) 

komt ook weer zo goed mogelijk overeen met het wiskundetype voor profiel en/of studie. Op deze manier 

worden verbanden tussen het onderwerp, studie, profiel en wiskunde A of B getoond. In eerste instantie is 

hiervoor gekeken in de boeken van ‘Getal&Ruimte’ (Dijkhuis et al, 2014; Reichard 2010, 2011), omdat deze 

methode op het betreffende gymnasium gebruikt wordt. Als aanvulling zijn ook voorbeelden uit de methoden 

‘Moderne wiskunde’ (Bakker et al, 2012; Van Dijk et al, 2013) en ‘de Wageningse methode’ (Adema et al, 

2007) gehaald. 

 

De lesbladen voor de Lesopzet 2016 zijn daarmee als volgt samengesteld: 

- een kort verhaal met thema’s uit het boek “Succesformules” (Mols & Smeets, 2014).  

- een bijlage met mogelijke vervolgstudies, het daarvoor benodigde profiel en de minimaal benodigde 

wiskunde (A of B).  
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- ter illustratie bij het onderwerp is een wiskundeopgave uit de bovenbouw opgenomen passend bij de 

benodigde wiskunde (A of B). 
Uit de bron zijn uiteindelijk 22 verhalen met een bedrijfs- of maatschappelijk thema onttrokken die zich goed 

lenen voor samenstelling tot een dergelijk lesblad, inclusief suggesties voor mogelijke vervolgstudies en 

wiskundevoorbeelden uit diverse schoolwiskundeboeken. In figuur 3 is een voorbeeld van zo’n lesblad 

opgenomen.  

 

Aan het einde van deze les kunnen leerlingen hun voorkeur voor de verschillende voorbeelden invullen op een 

formulier. Op dit formulier kunnen ze aangeven welke van de voorbeelden die ze bestudeerd hebben ze het 

meest aanspreken. Het staat de leerlingen vrij om een andere studierichting die ze interessant vinden in te 

vullen. Daarnaast zijn ook enkele vragen opgenomen waarbij leerlingen aan kunnen geven welke voorkeur ze 

nu hebben voor profiel en wiskunde. Dit formulier kan ook de docent helpen bij het uitbrengen van adviezen 

voor de wiskundekeuze. Voor de docenten is een spreadsheet gemaakt waar deze gegevens eenvoudig en 

overzichtelijk op in te vullen zijn. 

 

In bijlage IV zijn verschillende voorbeelden van lesbladen, het gebruikte invulformulier voor de leerlingen en 

een voorbeeldspreadsheet weergegeven. 

 

 
 

Figuur 3. Voorbeeld lesblad: “Goedkopere regenmeters” 

7.3 Lesverloop 

Begin februari 2016 heeft een proefles plaatsgevonden waarbij het concept van deze nieuwe lesopzet is 

geïntroduceerd. Er is een wiskundeles van 50 minuten ingericht waarbij de leerlingen deze uitleg en de 

gemaakte lesbladen krijgen. Deze les is gehouden op een dinsdagochtend, ruim voor het moment waarop de 

leerlingen de voorlopige keuzes moeten maken en tussen twee hoofdstukken in. De klas telde 32 leerlingen. 

Na een korte introductie over de vier typen wiskunde in de bovenbouw (A, B, C en D) konden de leerlingen de 

praktijkvoorbeelden gaan lezen. De docent gaf het doel van de les aan en vertelde dat de leerlingen ook 

mochten overleggen. De docent gaf tevens aan dat de leerlingen aansluitend het uitgedeelde formulier in 

dienden te vullen. De onderwerpen werden door de leerlingen eerst vluchtig doorgebladerd en gingen van 

hand tot hand. Later werden de voorbeelden iets grondiger doorgenomen. Er kwamen niet veel inhoudelijke 

vragen van leerlingen aan docent, wel werd onderling veel gesproken en overlegd. Na ongeveer 20 minuten 

hadden de meeste leerlingen voldoende gelezen om het formulier in te vullen. Het formulier werd aan het 

einde van de les ingenomen. De resultaten zijn door de docent ingevuld in een spreadsheet, hiervan is een 

voorbeeld opgenomen in bijlage IV.1. Dit spreadsheet vormt een basis voor de adviestool voor de docenten. 

Zoals door leerlingen aangegeven in de leerling interviews moeten leerlingen worden geactiveerd om 

zodoende allen te laten meedoen aan deze les. Voor de docenten is het belangrijk dat alle leerlingen actief 

mee doen, zodat er aan het eind van de les een overzicht ontstaat van de interesses van álle leerlingen. 
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7.4 Evaluatie 

Er zijn – drie weken na deze proefles, vlak na het voorlopige keuzemoment – leerlingen gevraagd om feedback 

te geven op de les. Uit de klas van 32 leerlingen hebben zich zeven leerlingen hiervoor aangemeld. Het zijn 

leerlingen met uiteenlopende interesses, mate van inzet tijdens de wiskundelessen en wiskundecapaciteit. 

Twee van hen hebben de intentie om wiskunde A te kiezen, de anderen wiskunde B. De leerlingen hebben een 

vragenlijst gekregen, met het verzoek de zeven vragen op papier te beantwoorden. Deze vragenlijst met de 

bijbehorende antwoorden is opgenomen in tabel IV.2 in bijlage IV. 

 

Op de vraag wat ze van de les vonden wordt door de meesten positief gereageerd (“goed”, “interessant”, “fijn 

zoveel keuzebegeleiding” en “nu kon ik zien bij welke beroepen je welke wiskunde nodig hebt”). Twee 

leerlingen vonden de les saai, maar dat ging in één zin samen met wel interessant.  

 

De voorbeelden spraken wel aan, maar zeker niet alle voorbeelden. Belangrijk verbeterpunt, dat ook uit de 

observatie van de les naar voren kwam, is de behoefte aan meer praktijkvoorbeelden. Bijvoorbeeld over 

diergeneeskunde, beroepen waar wiskunde A naar voren komt, en “meer algemene beroepen, zoals dokter of 

leraar”. Door de lesbladen aan te vullen met meer onderwerpen zullen meer leerlingen zich aangesproken 

voelen. Dit zal, omdat er steeds andere leerlingen in de klas zitten, nog een aantal jaren tot aanvullingen 

leiden. Als de voorbeelden vollediger zijn zullen meer leerlingen langer bezig zijn met de voorbeelden en 

minder snel gaan kletsen over andere dingen. 

 

De bladen met studies, benodigde vakken en wiskundevoorbeelden zijn door de meesten ook bekeken. Als het 

praktijkvoorbeeld interessant was, werd ook naar de studies gekeken en pas in laatste instantie werden ook de 

voorbeeldopgaven gelezen. 

 

De leerlingen hebben onderling veel gesproken en elkaar interessante onderwerpen getoond. Niet elke 

leerling ging met anderen in discussie. Voor sommigen was het duidelijk een eigen keuze, dus voor hen was 

overleggen niet nodig. Een aantal leerlingen gaf aan dat de les heeft geholpen bij de beeldvorming en keuze, 

soms versterkte de les het reeds gevormde beeld, soms gaf het geen nieuwe inzichten. 

 

Het precieze verschil tussen wiskunde A en B is in de proefles niet bij alle leerlingen duidelijk geworden. Een 

enkeling had graag meer uitleg gehad. Verdere suggesties tot verbetering zijn: meer kopietjes van een lesblad, 

zodat je niet op elkaar hoeft te wachten en een les(deel) wiskunde A geven en een les(deel) wiskunde B geven. 

7.5 Resultaten 

De lesbladen en de opzet van de les moeten een invulling geven aan de wensen van de leerlingen en docenten 

zoals aangegeven is in de interviews. Dit moet de volgende onderzoeksvraag beantwoorden: 

 

S8. Hoe kan een les er uit zien die leerlingen in klas 3 dieper laat nadenken over wat ze willen kiezen? 

Op basis van de interviews met de leerlingen, de observatie van de proefles 2016 en de evaluatie hiervan met 

de leerlingen komen onderstaande punten naar voren voor de invulling van de les. 

 

De verder te optimaliseren les geeft de leerlingen meer inzicht in: 

- wiskunde in de beroepspraktijk, voor een zo breed mogelijk scala aan onderwerpen 

- mogelijke vervolgstudies die passen bij een onderwerp of beroep 

- het benodigde profiel en de wiskunde die nodig dan wel mogelijk zijn voor deze vervolgstudies 

- het soort wiskundeopgaven in de bovenbouw 

- verschillen tussen wiskunde A en wiskunde B. 

 

Deze verder geoptimaliseerde les biedt voor de leerlingen de mogelijkheid om: 

- met elkaar te overleggen 

- de lesbladen uitgebreid te bestuderen 

- bovenbouwleerlingen naar hun wiskunde-ervaring te vragen. 

 

Aan docenten geeft de verbeterde les inzicht in interesses van leerlingen.  
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8. Conclusie en discussie 

8.1 Beantwoorden onderzoeksvraag 

Hoe kunnen praktijkvoorbeelden gebruikt worden bij het stimuleren van het nadenken van leerlingen in klas 

3 van het vwo over de keuze wiskunde A en wiskunde B en bij het ontwerpen van een adviestool voor 

docenten? 

Het onderzoek richtte zich op klas 3 van het vwo en hun keuze voor wiskunde A of B. Door het gebruik van 

goede praktijkvoorbeelden, waarbij duidelijk is welke wiskunde wordt gebruikt, kunnen leerlingen beter 

gefundeerd hun keuze maken. Ook het inzicht in de interesses van de leerlingen kan voor de docenten ook een 

nuttige aanvulling zijn op hun advies, zo geven docenten aan in de interviews. De onderzoeksvraag bevat de 

aspecten ‘praktijkvoorbeelden’, ‘stimuleren van nadenken’ en ‘adviestool’. Hieronder wordt nader op deze 

aspecten ingegaan. 

 

Praktijkvoorbeelden 

Op basis van de literatuur (Antheunisse, 2015; Picarelli, 2006) werd verwacht dat leerlingen behoefte hebben 

aan praktijkvoorbeelden voor de vorming van hun beeld van wiskunde. Op basis van de antwoorden van 

leerlingen uit de evaluatie na de proefles van 2016 én uit de leerling interviews bleek ook dat de 

praktijkvoorbeelden hen kan helpen bij de keuze voor wiskunde A of B. 

In de interviews gaven de leerlingen aan dat ze bij de keuze voor wiskunde A of B met name aansluiting zoeken 

bij hun interesse en/of de gewenste vervolgstudie. Het is dus belangrijk dat ze inzicht hebben in welke 

wiskunde daarbij nodig is. Daarbij kunnen praktijkvoorbeelden helpen. Wel moet daarbij aangegeven worden 

welke voorbeelden typisch wiskunde A zijn en welke wiskunde B, zo blijkt uit de resultaten van de 

leerlinginterviews. Aanvulling met studierichtingen en voorbeelden van wiskundeopgaven uit de bovenbouw is 

ook wenselijk. Ook ervaringen van bovenbouwleerlingen kunnen de derdeklassers verder helpen. De 

leerlingen die de proefles gevolgd hebben zijn over het algemeen positief over deze les: het heeft een aantal 

van hen ook kunnen helpen in het keuzeproces.  

De voorbeelden uit het boek Succesformules (Mols & Smeets, 2014) zijn goed, maar niet volledig. Aanvullende 

onderwerpen als (dier)geneeskunde en rechten zijn gewenst. Het is goed om de verzameling lesbladen die nu 

gemaakt is (ruim 20 praktijkvoorbeelden) aan te vullen met andere interessante voorbeelden, zodat meer 

leerlingen zich kunnen herkennen in de geschetste beroepspraktijk.  

 

Stimuleren van nadenken 

De leerlingen gingen tijdens de proefles met de lesbladen (praktijkvoorbeelden aangevuld met 

studierichtingen en wiskundeopgaven) actief aan de slag. Ze deelden de lesbladen en gaven elkaar tips over 

wat te lezen. Ze werden gedwongen om actief naar de artikelen te kijken, omdat – naast het opschrijven van 3 

interessante artikelen – gevraagd werd op te schrijven welk van de bijbehorende onderwerpen of 

studierichtingen hen het meest aansprak. 

Om nog meer leerlingen te activeren dient meer diversiteit in de praktijkvoorbeelden opgenomen te worden. 

Door de leerlingen intensiever met de materie bezig te laten zijn en met elkaar te laten discussiëren, wordt 

diep leren bevorderd (Dignath, 2008). Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door in het tweede deel van 

de les leerlingen aan te moedigen aan anderen te vertellen waarom een door hem of haar gekozen artikel juist 

zo interessant is. Voor een deel van de leerlingen is het ook duidelijk een eigen proces, hun eigen keuze. Dit 

proces stimuleert de intrinsieke motivatie om goed en bewust te kiezen. 

 

Adviestool voor docenten 

Docenten baseren hun advies met name op capaciteit, cijfers en inzet. Verder speelt de belangstelling voor 

wiskunde een rol. Uit de interviews blijkt tevens dat als docenten beter op de hoogte zijn van de interesses van 

de leerlingen, dat zij dat (vaker) zullen meenemen bij het advies dat ze de leerlingen geven. De ontworpen les, 

gecombineerd met het spreadsheet waar alle resultaten snel in te verwerken zijn, biedt zo in een korte tijd 

inzicht in de interesses van de leerlingen.  

8.2 Discussie 

In de bovenbouw van het onderzochte gymnasium stapt 8,4% van de leerlingen in de onderzoeksgroep na de 

eerste periode in klas 4 over tussen wiskunde B en A. Ongeveer driekwart hiervan stapt over van wiskunde B 

naar A. Een van de geïnterviewde docenten vraagt zich af of dat erg is. “Leerlingen mogen best wiskunde B 
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proberen, ook al krijgen ze een wiskunde A advies”. De overstappers vóór het eind van de eerste periode in 

klas 4 zijn bij deze analyse niet in beeld gekomen, omdat zij wel al een rapportcijfer hebben gekregen van de 

wiskunde die zij vervolgens gekozen hebben. Het werkelijk aantal overstappers in klas 4 kan dus in de praktijk 

iets hoger zijn dan nu uit de data-analyse blijkt. In klas 6 stapt nog 2,5% over van wiskunde B naar A. Een 

enkele docent maakte de opmerking dat het kan zijn dat het decanaat daar op aan stuurt om de slagingskans 

te vergroten. Dit kan de laatste jaren sterker geworden zijn door de kernvakkenregeling (Haan, 2012), nader 

onderzoek zou moeten uitwijzen of dit inderdaad het geval is. Uit de leerlinggegevens van de onderzoeksgroep 

is geen overstap van wiskunde A naar B waargenomen in het jaar van eindexamen. 

 

Uit de interviews met docenten en die met de leerling die overgestapt is van wiskunde B naar A, blijkt dat 

overstappen niet erg hoeft te zijn, mits dat goed begeleid wordt. Ook is het belangrijk dat in klas 3 een goed 

beeld gegeven wordt, zowel over de inhoud en tempo van de wiskunde, als over wat je er na het vwo 

(vervolgstudie, baan) mee kunt doen. Het imago van wiskunde A en B mag misschien ook wat neutraler 

gebracht worden: “wiskunde B is niet superieur aan wiskunde A” geeft een aantal leerlingen aan. Het zou voor 

sommige leerlingen ook fijn zijn om een positief wiskunde A advies te krijgen in plaats van een negatief 

wiskunde B advies. 

Wiskunde A zou bijvoorbeeld beter bij een bepaalde vervolgstudie kunnen passen dan wiskunde B. Uit het 

onderzoek kwam namelijk naar voren dat het voor de leerlingen belangrijk is dat de door hen gekozen 

wiskunde aansluit bij hun interesses en de mogelijke vervolgstudie. Ook speelt de mening van ouders een 

grote rol voor de leerlingen. Het goed informeren van ouders over consequenties van keuzen is dus belangrijk.  

 

De interesse van de leerling, ook in een type wiskunde, wordt door docenten nauwelijks meegenomen bij het 

advies. Docenten geven wel aan dat als ze er meer zicht op zouden hebben ze het vaker mee zouden wegen. 

Dit zouden ze kunnen bereiken door een wiskundelesuur te besteden aan de keuzebegeleiding met 

praktijkvoorbeelden. Het resultaat uit deze les kan hen helpen bij het geven van het wiskundeadvies. Het is 

interessant om over een paar jaar na te gaan hoe de docenten en leerlingen de interventie (de les met 

praktijkvoorbeelden) hebben ervaren en om na te gaan of dit tot verandering leidt. Dit was binnen de looptijd 

van dit onderzoek niet mogelijk. Ook kan over een aantal jaar gekeken worden of het percentage overstappers 

veranderd is (effectiviteit van de interventie nagaan). De leerlingen die de proefles in 2016 hebben gevolgd 

hebben over een jaar ook een beter beeld bij de effectiviteit van de proefles, omdat ze nu nog midden in hun 

keuzetraject zitten. Het is interessant om deze leerlingen dan nog eens naar hun mening te vragen. 

 

Het gymnasium waar het onderzoek heeft plaats gevonden is voornemens om de advisering aan te passen. Op 

korte termijn kan er een positief wiskunde A advies gegeven worden en er wordt gekeken op welke wijze de 

interesses van de leerlingen meegenomen kunnen worden bij de advisering.  

 

Het onderzoek heeft zich met name gericht op één gymnasium. In een vervolgtraject kan dit breder getrokken 

worden naar meerdere gymnasia en algemeen vwo. De gemaakte lesbladen kunnen hier naar verwachting ook 

goed voor gebruikt worden. De praktijkvoorbeelden zijn namelijk afkomstig uit een breed spectrum van de 

maatschappij.  De wiskundevoorbeelden zijn afkomstig uit methodes op het merendeel van de Nederlandse 

scholen gebruikt worden en de vervolgstudies sluiten aan op het VWO algemeen. Voor toepassing in 3 havo 

zijn aanpassingen nodig ten aanzien van de studierichtingen en de daarvoor benodigde vakken. Dit zou dan 

ook daar een behoefte kunnen vervullen, want uit het onderzoek van Antheunisse (2015) blijkt dat ook op de 

havo behoefte is aan meer inzicht in de toepassing van wiskunde in de praktijk. 

8.3 Conclusie 

De geïnterviewde docenten baseren hun advies met name op cijfers, inzet en capaciteit van de leerlingen. Zij 

geven aan wel graag meer inzicht in de interesses van de leerlingen te willen hebben. De leerlingen baseren 

hun keuze juist wel op hun interesses en de door hen gewenste vervolgstudie.  

De gekozen interventie (een les in klas 3 met voorbeelden van wiskunde in de praktijk) komt aan beide 

aspecten tegemoet: na deze les kunnen de leerlingen hun wiskundekeuze beter funderen en de docenten 

krijgen in korte tijd veel informatie over hun leerlingen. De interventie kan nog aangevuld worden met 

ervaringen van bovenbouwleerlingen. De docenten en de leerlingen geven aan positief te zijn over de 

interventie, al is het resultaat (betere wiskundekeuze, minder overstappers) nu nog niet meetbaar. 

Vervolgonderzoek in de toekomst kan uitwijzen of de interventie ook inderdaad tot betere keuzes en adviezen 

geleid heeft.  
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10. Bijlagen 
De volgende bijlagen zijn opgenomen in dit document: 

I. Resultaten historische data-analyse 

II. Interviews docenten 

1. Opzet interviews 

2. Resultaten interviews 

III. Interviews leerlingen 

1. Opzet interviews 

2. Resultaten interviews 

3. Resultaten open beginvraag 

4. Resultaten open vraag over opzet voorbereidingsles 

IV. Lesopzet 

1. Voorbeelden lesbladen 

2. Invulformulier  

3. Voorbeeldspreadsheet (adviestool) 

4. Feedback van leerlingen 

 

 



Bijlage I Resultaten historische data-analyse 

 

 

Tabel I.1  

 Voorkomende routes en aantallen 

 route aantal verwerkt als 

 

conversie aantal 

AAAAAA 114 AAAAAA 
 

AAAAAA 137 

AAAAAC 23 AAAAAA 

 

AAABBB 2 

AAABBB 2 AAABBB 
 

AABAAA 24 

AABAAA 19 AABAAA 

 

AABABA 1 

AABAAC 5 AABAAA 

 

AABBBB 5 

AABABA 1 AABABA 

 

AATBBB 2 

AABBBB 5 AABBBB 

 

ABABBA 2 

AATBBB 2 AATBBB 

 

ABABBB 18 

ABABBA 2 ABABBA 

 

ABBBAA 2 

ABABBB 18 ABABBB 

 

ABBBBB 12 

ABBBAA 2 ABBBAA 

 

BAAAAA 1 

ABBBBB 12 ABBBBB 

 

BABAAA 27 

BAAAAA 1 BAAAAA 

 

BBABBB 2 

BABAAA 27 BABAAA 

 

BBBAAA 6 

BBABBB 2 BBABBB 

 

BBBBAA 6 

BBBAAA 5 BBBAAA 

 

BBBBBA 9 

BBBAAC 1 BBBAAA 

 

BBBBBB 259 

BBBBAA 6 BBBBAA 
 

BBTAAA 7 

BBBBBA 9 BBBBBA 

 

BBTBAA 1 

BBBBBB 259 BBBBBB 

 

BBTBBA 2 

BBTAAA 6 BBTAAA 

 

BBTBBB 1 

BBTAAC 1 BBTAAA 

 BBTBAA 1 BBTBAA 

 BBTBBA 2 BBTBBA 

 BBTBBB 1 BBTBBB 

  

Een route is de chronologische volgorde A3*K4*A4*W4*W5*E6. Met A=wiskunde A, B=wiskunde B, C=wiskunde C en T=twijfel advies. 



Bijlage II Interviews docenten 

 

 

Doel Thema Deelaspecten Vragen 

Achterhalen waarop het 

wiskunde A/B advies nu 

gebaseerd wordt en nagaan 

welke factoren een rol 

hebben gespeeld. 

Algemeen (open startvraag) Hoe kom je tot je advies voor wiskunde A/B in klas 3? 

Kennis over de leerling Proefwerkcijfers / capaciteit Hoe betrek je de proefwerkcijfers bij je advies? 

Maak je hierbij onderscheid naar type opgave / onderwerp? 

Zeggen de cijfers voldoende over de wiskundige capaciteiten 

van de ll? 

Interesses Ben je op de hoogte van waar de interesses bij de ll liggen? 

Hoe betrek je de interesse van de ll bij je advies? 

Invloeden Bètastimulering Speelt de behoefte aan bèta-geschoolde mensen een rol bij je 

advies? 

Geslacht Maak je bij je advies onderscheid tussen jongens/meisjes? 

Schoolorganisatie Spelen de schoolprestaties (zorgen voor hoge 

slagingspercentages) een rol bij je advies? 

Spelen roostertechnische aspecten een rol bij je advies? 

Algemeen (open eindvraag) Welke factoren spelen nog meer een rol bij de 

totstandkoming van het advies? 

 

Tabel II.1 Opzet interviews docenten. 

Tijdens de interviews zijn de vetgedrukte vragen (begin en eind) in zijn geheel gesteld. Bij de overige aspecten is eerst het vetgedrukte woord genoemd om te 

kijken wat daar de reactie op was, indien nodig is later de vraag nog geformuleerd. Waar nodig is doorgevraagd. 

  



Bijlage II Interviews docenten 

 

 

 A B C D E F G H Totaal 
Totaal open 

vraag 

Belangstelling + - + - - + - + 4 3 

Capaciteit + + + + + + - + 7 4 

Inzet + + + - + - - + 5 3 

Cijfers +/- + + - - + + + 5,5 5 

Interesse* - - +/- + - +/- +/- +/- 3 0 

Bètastimulering - - - - - - - - 0 0 

Geslacht - - - - - - - - 0 0 

Organisatie - - +/- - +/- - - - 1 0 

Slagingspercentage 

school 
- - - - - +/- - - 0,5 0 

Slagingskans 

leerling 
- + - + - +/- - - 2,5 0 

Ouders - - + - - - - - 1 0 

 

Tabel II.2 Resultaten interviews docenten.  

Per aspect is aangegeven of het bij het advies een rol speelt volgens de docent (A t/m H). + ja, speelde een rol; +/- speelde enigszins een rol; - nee, speelde 

geen rol. Op deze manier is per aspect een totaalscore gemaakt + is 1 punt, +/- 0,5 punt en – geen punten. Vetgedrukt zijn de aspecten die bij de open 

beginvraag zijn genoemd.  

* Als de interesse van de leerling bekend is wordt dit ook gebruikt bij het advies, maar vaak is dit niet bij de docent bekend. 

 



Bijlage III Interviews leerlingen 

 

 

Doel Thema Deelaspecten Vragen 

Achterhalen welke 

factoren een rol 

hebben gespeeld bij de 

keuze wiskunde A/B 

van de lln. 

Algemeen (open 

startvragen, na 

informele start) 

Hoe gaat het met je? 

Hoe ben je tot je keuze voor wiskunde A/B  in klas 3 gekomen? 

Is er iets dat je nog beter had kunnen helpen? 

Wat verwacht je dat school je nu zou adviseren? Wat zou je jezelf adviseren? 

Eigen kunnen Cijfers / inzet Hebben je (wiskunde) cijfers invloed gehad op je keuze? 

Heeft je inzet een rol gespeeld in aanvulling op je cijfers? 

Interesses Had je voldoende zicht op / goed gevoel bij welke wiskunde bij je interesse past? 

Wat wil je gaan studeren / welk beroep spreekt je aan? Past de gekozen wiskunde daar goed bij? 

Invloeden Media, 

maatschappij 

Onze kenniseconomie heeft  mensen nodig met een technische opleiding. Heeft de behoefte aan bèta-

geschoolde mensen een rol gespeeld bij je keuze? 

Hebben series op tv een rol gespeeld bij je keuze? 

School Heeft het advies van de vakdocent een rol gespeeld? Wat heb je met het advies gedaan? Welk risico nam je? 

Hoe vond je de begeleiding van de decaan/mentor? 

Heb je vanuit school nog informatie/begeleiding gemist? 

Omgeving Speelt overleg met andere lln een rol bij je keuze? Speelt de keuze van andere lln een rol bij je keuze? 

Hebben je ouders een rol gespeeld? 

Overstappen  Waarom ben je overgestapt? Hoe ervaar je de overstap? Wanneer ben je overgestapt? 

Is je beeld wel eens veranderd? 

Nagaan hoe de les uit 

de casestudy ervaren 

werd. Of hoe een 

dergelijke les er uit zou 

kunnen zien. 

Algemeen (open startvraag) Hoe vond je de wiskundeles met de beroepsperspectieven? 

Bijdrage aan 

keuze 

Bijdrage Heeft deze les bijgedragen aan de totstandkoming van je keuze? 

Wat was er nieuw ten opzichte van andere informatie? 

Hoe had het (beter) bij kunnen dragen? 

Opzet les Inhoud  Hoe vond je de verschillende omschrijvingen? 

Gaf het je een beeld van de wiskundige in de praktijk? Zat er voldoende wiskunde in? 

Hielp dat formulier? Kon het beter? 

Heb je samengewerkt? Wat is jouw idee hierover? 

Feedback Heeft het je verder geholpen in je denkproces? Heb je voldoende terugkoppeling gehad? 

Algemeen (open eindvraag) Hoe kunnen deze lessen verbeterd worden?/ Hoe kan een les vormgegeven worden? 

 

Tabel III.1 Opzet interviews leerlingen. 

Tijdens de interviews zijn de vetgedrukte vragen in zijn geheel gesteld. Bij de overige aspecten is eerst het vetgedrukte woord genoemd om te kijken wat daar 

de reactie op was, indien nodig is later de vraag nog geformuleerd of is er doorgevraagd. 

 

  



Bijlage III Interviews leerlingen 

 

 

 Route Open vraag Cijfers Inzet Interesse Media School Klas Ouders Overstap Lessuggestie Case evaluatie 
Bijdrage 

casestudyles 

1 BAAxxx Makkelijke Wi gekozen - - +/- - - +/- - Nee Voorbeeldles WiA en WiB 
Leuk, geeft beeld 

van Wi 
Nee, wist het al 

2 ABAxxx 
B niet nodig, wel 

proberen 
+/- + + - +/- - + Ja, ging vlot 

Voor alg studierichtingen soort 

Wi aangeven 

Bovenbouwlln vragen 

Leuk, wel meer 

aangeven waar 

WiA/B 

Fijne feedback, 

niet bijgedragen 

3 BBBxxx Moeilijkere Wi gekozen - - +/- - - +/- - Nee Aansluiting vervolgstudies geven 
Wel goed, meer 

structureren 

Nee, maar lijkt 

voor twijfelaars 

wel nuttig 

4 AAAxxx 

Type Wi spreekt meer 

aan 

Minder inspanning 

+/- +/- + - + - + Nee 

Aangeven welke Wi bij welke 

studie 

Noemen dat tempo bij WiB hoger 

ligt 

Geeft inzicht in 

latere Wi 

Lln meer activeren 

Nee 

5 BBAxxx 

WiA was ‘minder’, wilde 

betere variant kiezen, 

laten zien dat ik wat kan. 

+/- - - - + - - Ja, ging fijn 
Duidelijker inhoud Wi aangeven 

en tempo 
Nvt Nvt 

6 ABAxxx 

Wilde bètakant op. 

Weet nu dat dit ook met 

WiA kan 

+/- - + - +/- - + 

Ja, nu 

makkelijker, pas 

ook bij hts 

Voorproefje WiA/B, voorbeelden, 

onderwerpen aangeven 

Bovenbouw lln vragen 

Nvt Nvt 

7* AAAxxx 
WiB minder leuk, 

verhaaltjes fijner 
+ - + +/- - - +/- Nee … 

Leuk, meer 

aangeven waar 

WiA/B in zit 

… 

8 BBBxxx Wil naar Tu/e - + + - +/- - +/- Nee 

Verschillen WiA/B noemen 

Aangeven wat voor welke studie 

nodig is 

Nvt Nvt 

9~ TBBBxx Moest van ouders - - +/- - - - + Geen optie 
Aangeven dat WiB abstracter is 

Voorbeelden geven 
Nvt Nvt 

10~ BBBBxx 
Onderwerpen 

interessanter 
+ + + - +/- - +/- Nee 

Praktijkvoorbeelden geven 

Voorbeeldopgaven  
Nvt Nvt 

11~ BBBBxx Meer mogelijkheden + + + - +/- - +/- Nee Bovenbouwlln vragen Nvt Nvt 

  Totaalscore 5 4,5 8,5 0,5 4,5 1 6     

 

Tabel III.2 Resultaten interviews leerlingen.  

Per aspect is aangegeven of het bij de keuze een rol heeft gespeeld volgens de leerling (1 t/m 11). + ja, speelde een rol; +/- speelde enigszins een rol; - nee, 

speelde geen rol. Op deze manier is per aspect een totaalscore gemaakt + is 1 punt, +/- 0,5 punt en – geen punten.  

* Dit interview werd onderbroken door de bel, is later niet meer afgemaakt. 

~ Deze drie leerlingen zijn tegelijk geïnterviewd.  



Bijlage III Interviews leerlingen 

 

 

Wat speelde een rol bij keuze? Frequentie  Wat zou een les moeten bevatten om je goed voor te bereiden? Frequentie 

Makkelijk/moeilijk 3  Een voorbeeldles WiA en WiB geven 2 

Past bij vervolgstudie 5  Aangeven welke wiskunde voor welke studie nodig is 4 

Inhoud spreekt aan 4  Bovenbouwers ervaringen laten vertellen 3 

Imago wiskunde 1  Het tempoverschil aangeven 1 

Moest van ouders 1  De onderwerpen in de bovenbouw aangeven 3 

   Voorbeeldopgaven laten zien 3 

   Praktijkvoorbeelden geven 1 

     

Tabel III.3 Brede beginvraag leerlingen 

Hier staan de antwoorden op de open beginvraag 

naar wat een rol speelde bij de wiskundekeuze, 

met daarbij het aantal keer dat een dergelijk 

antwoord gegeven werd.  

 

 Tabel III.4 Open vraag voorbereidingsles 

Er is gevraagd naar hoe een les ter voorbereiding op de wiskundekeuze er uit 

zou kunnen zien. Wat zou van toegevoegde waarde zijn om hetgeen er al is?  

 



Bijlage IV Lesopzet 

 

 

  



Bijlage IV Lesopzet 

 

 

  



Bijlage IV Lesopzet 

 

 

  



Bijlage IV Lesopzet 

 

 

 

 

  



Bijlage IV Lesopzet 

 

 

 

Invulformulier 

 

Naam: ________________________________ Klas: ___________ 

 

Top 3 van interessante beroepsrichtingen: 

1. Titel:_____________________________________________ 

Richting/onderwerp: _______________________________ 

2. Titel:_____________________________________________ 

Richting/onderwerp: _______________________________ 

3. Titel:_____________________________________________ 

Richting/onderwerp:________________________________ 

 

Welk profiel heeft op dit moment je voorkeur? Natuur of Maatschappij? 

Welke wiskunde heeft je voorkeur? Wiskunde A of Wiskunde B? 

 

Heb je nog vragen of opmerkingen? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 



Bijlage IV Lesopzet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel IV.1 De door de leerlingen aangegeven voorkeuren verwerkt in een excelbestand. (adviestool) 

Op elke rij staan de gegevens van een andere leerling. De kolommen zijn aan te vullen met de voorlopige wiskunde- en profielkeuze. De A en/of B geven aan of 

de leerling bij het gekozen artikel de omschrijving/studie waarvoor wiskunde A, B of A/B nodig is. Er staan hier meer dan 22 onderwerpen, omdat leerlingen 

ook zelf een beroep of studierichting konden aangeven. 



Bijlage IV Lesopzet 

 

 

Feedback van leerlingen proefles 

 

Vragenlijst: 

1. Hoe vond je de les? 

2. Spraken de praktijkvoorbeelden je aan? Wat miste je? 

3. Heb je naar het blad met de studies en voorbeeldopgaven gekeken? Wat vond je er van? 

4. Heb je met anderen overlegd? 

5. Hielp deze les je bij je beeldvorming van wiskunde? 

6. Neem je het mee bij je keuze? 

7. Hoe zou het beter kunnen? 

 

Antwoorden vraag 1 Aantal  Antwoorden vraag 2 Aantal  Antwoorden vraag 3 Aantal    

Goed, fijn, interessant 6  Sommige wel, andere niet 1  Nee, vergeten 1    

Geeft inzicht in WiA/B 4  ja 2  Ja, met name de studies 3    

Verschil WiA/B onduidelijk 2  Nee, te specifiek 3  Ja, wat me aansprak 2    

Saai  2  Nee, niet juiste onderwerp 1  Ja, maar niet interessant 1    

           

Antwoorden vraag 4 Aantal  Antwoorden vraag 5 Aantal  Antwoorden vraag 6 Aantal  Antwoorden vraag 7 Aantal 

Ja, van dezelfde richting 1  Nee 1  Nee, wist ik al 3  Meer/andere onderwerpen 4 

Ja 4  Nee, ik wist het al 2  Ja, versterkt het 4  Meer uitleg 2 

Nee, eigen keuze 2  Nee, te weinig uitleg 1     Meer kopietjes van de bladen 1 

   Ja, nu duidelijk 3     Les WiA en les WiB geven 1 

 

Tabel IV.2 Overzicht gegeven antwoorden van leerlingen over proefles. 


