
Achtergrond
 Gedachten over wiskunde...

Carl Friedrich Gauss: “koningin van de wetenschappen” 

Sylvia Witteman: “wiskunde maakt meer kapot dan je lief is”

 In klas 3 van echte liefhebbers tot ware wiskundehaters

(de meesten zitten daar ergens tussenin)

 Klas 3 verdeelt zich over vier schoolvakken wiskunde: ABCD

 In de praktijk gaat het vooral om de keuze tussen A en B

 Landelijk: A-B → 50-50

 Vossius begin klas 4: A-B → 30-70 (verhouding schommelt)

 Vossius begin klas 5: A-B → 40-60

 Kies de wiskunde die bij je past!



Vier wiskundevakken
 Van licht naar zwaar: wiskunde C, A, B, B+D

 Basisgedachte: alfa → C, bèta → B, gamma → A 

 Landelijk: wiskunde C wordt nauwelijks gekozen

 Lichtste pakket C, maar meeste leerlingen kunnen A goed aan

 Engelse universiteiten: A en B = Higher Mathematics

 Beide Higher Mathematics, maar duidelijke verschillen!

 Zwaarte wiskunde A/B t.o.v. wiskunde klas 3:

A is goed te doen voor iedereen (minder wiskundestress)

B is aanmerkelijk zwaarder (meer lesuren, harder studeren)



Wie zijn die leerlingen met ABC?
Sportmetafoor van het College voor Examens voor wiskunde A, B en C. Drie groepen:

1) In de schaakwereld heb je in de eerste plaats de professionele spelers. Zij moeten 
de tactiek en techniek van het schaakspel volledig beheersen. Zij trainen op kennis en 
vaardigheden. 

2) Naast deze spelers zijn er scheidsrechters en sportverslaggevers. Zij kennen de 
spelregels. Zij begrijpen het spel en kunnen wedstrijden analyseren.

3) Dan zijn er de geïnteresseerde toeschouwers. Ze kennen de spelregels maar 
hebben niet de kennis en vaardigheid om op hoog niveau te spelen. Dat hoeft ook 
niet. Wel hebben zij waardering voor het spel en herkennen een goede prestatie.

 De wiskunde B-groep zijn de spelers (specifieke algebraïsche vaardigheden).
 De wiskunde A-groep zijn de scheidsrechters en sportverslaggevers (zekere mate van 

algebraïsche vaardigheden).
 De wiskunde C-groep vormt de toeschouwers (kunnen wiskundige redeneringen 

kritisch volgen).



Wat is wiskunde A?
 Ontworpen voor E&M, later ook N&G

 Belangrijke afnemers: Geneeskunde en Economie

 2 hoofdonderwerpen: Calculus, Kansrekening en Statistiek

 Toepassingsgerichte wiskunde, examenopgaven altijd in context

 Wiskunde A is altijd relevant (geen wiskunde-om-de-wiskunde)

 Calculus zowel met als zonder grafische rekenmachine

 Onderdeel K&S wordt in klas 5 afgesloten met SE (niet in CSE)

 In klas 6 alleen Calculus (in 2014 versterkt t.b.v. studie Economie)

 Wiskunde A biedt relevante wiskunde die toegang geeft tot veel 

studies in het hoger onderwijs 

 Wiskunde A is goed te doen voor de meeste Vossianen!



Wat is wiskunde B?
 Ontworpen voor N-profielen, maar N&G kan met wiskunde A

 Belangrijke afnemers: Wis- Natuur- en Scheikunde, Techniek, 

Econometrie (in de praktijk ook Economie)

 2 hoofdonderwerpen:  

Calculus (extra t.o.v. A: integraalrekening en goniometrie)

Analytische meetkunde (meetkunde met coördinaten)

 Opmerkelijk: Kansrekening & Statistiek in A en D, maar niet in B

 Vervolgstudie: wiskunde A mag altijd worden vervangen door B

 Vooral zuivere wiskunde, vanaf 2014 minder contextproblemen

 Wiskunde B vraagt interesse en inzet! 

 Indicatie rapportcijfer klas 3: ≥ 7,0



Wiskunde C
 Ontworpen voor C&M-profiel

 Belangrijke afnemers: Maatschappij- en Geesteswetenschappen 

(Rechten, Psychologie, Pedagogiek)

 Programma 2014: 4 hoofdonderwerpen: 

Calculus (voornamelijk met grafische rekenmachine)

Kansrekening en Statistiek (kansen, beschrijvende statistiek)

Vorm en Ruimte (perspectieftekenen)

Logisch Redeneren (propositielogica: waar óf onwaar)

 Wiskunde C mag altijd worden vervangen door Wiskunde A of B

 Klas 4 en klas 5: A en C samen (grotendeels zelfde programma)  

 Advies: ga voor A (is goed te doen en je diploma is meer waard)! 



Wiskunde D
 Alleen in combinatie met B

 Engelse universiteiten: D = Further Mathematics

 D is nooit een toelatingseis voor vervolgstudie

 Tóch belangrijk vak voor echte bètastudies (STEM-vakken): 

Natuurkunde, Sterrenkunde, Wiskunde, Econometrie en 

bepaalde TU-studies (TN, TW, TI, WTB, ET, BMT, CT, LRT)

 Interessante onderwerpen: combinatoriek, discrete wiskunde, 

volledige inductie, complexe getallen, meetkunde, getaltheorie, 

cryptografie, lineaire algebra, differentiaalvergelijkingen (en 

verder nog wat persoonlijke hobby's van de docenten)

 Wiskunde B+D vraagt grote inzet (7 uur wiskundeles in klas 5)

 Gevaarlijk: wiskunde D alleen als ‘vluchtheuvel’ voor biologie!



Wiskunde vroeger en nu
 Wiskunde 1968 - ‘88: verzamelingenleer in de brugklas, 

uitgebreid functieonderzoek in de bovenbouw 

 Wiskunde I & II: abstract en formeel (New Math) 

 Problemen in onderbouw (te abstract) en bij aankomende 

studenten Geneeskunde (wiskunde I als toelatingsdrempel)

 Wiskunde vanaf 1988: A & B, A12 & B12, weer A & B, D, later C

 Jaren ‘90: toegepaste wiskunde, wiskunde in context, grafische 

rekenmachine vervangt wiskundige vaardigheden

 Midden 2000: klachten van bètastudies, kritiek en richtingenstrijd 

 Programma 2014: meer algebraïsche vaardigheden bij wiskunde 

A en minder contextproblemen bij wiskunde B
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