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de bovenbouwdocenten
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• Waar gaat wiskunde over? (HELP, welke wiskunde 
moet ik kiezen?)

• Inzet en talent

• Eisen vervolgopleidingen.

• Wat ervaren leerlingen als positief?

• Wat ervaren leerlingen als lastig?

• Waar moeten leerlingen/ouders verder mee rekening 
houden?

• Voorbeeld van bladzijden uit het boek en 
examenopgaven

• Rekenmachine(s)

• Wat zeggen leerlingen over dit vak?

In deze presentatie bespreken we   
o.a. de volgende punten:

Inhoud
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Waar gaat wiskunde over? (HELP, 
welke wiskunde moet ik kiezen?)
Er zijn een aantal verschillende wiskundes. 
Om wiskunde D te kunnen kiezen, moet je wiskunde B hebben gekozen. 
We zullen in deze presentatie ons dus vooral richten op de keuze tussen wiskunde A en B.
In de volgende slide zie je de programma-onderdelen van wiskunde A en wiskunde B uitgezet in een 
plaatje.
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Waar gaat wiskunde over? (HELP, 
welke wiskunde moet ik kiezen?)
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Waar gaat wiskunde over? (welke 
wiskunde moet ik kiezen?)
Vroeger was wiskunde A wat meer verhaaltjes en wiskunde B juist niet, maar na de herziening van het 
examenprogramma van beide zijn wiskunde A en wiskunde B meer naar elkaar toe gegaan…. Dus 
ouders die zich nog dingen herinneren van ‘vroeger’ hebben meestal ongelijk.
Mensen geven vaak aan dat wiskunde B lastiger is. Dat is een misconceptie. Wiskunde B is wat 
abstracter van wiskunde A, maar zoals te zien was in de vorige slide zit er behoorlijk wat overlap in 
beide wiskundes.
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Inzet & talent
Een veelgehoorde
misconceptie is dat leerlingen
(en ouders!) denken dat je heel 
veel talent moet hebben voor
wiskunde. Of dat je wiskunde
niet zou kunnen als je géén
talent hebt. 

De leerlingen in het groene blok
hebben de meeste kans van 
slagen. De leerlingen in het 
rode blok het minst.
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Inzet & talent

Natuurlijk is het handig als je wiskundetalent hebt, maar als je er niks voor
doet, dan lukt het alsnog niet in de bovenbouw.

Een veelgehoord vooroordeel is dat je wiskunde B nodig hebt om de 
keuzemogelijkheden voor je vervolgopleiding zo breed mogelijk te houden.
Er zijn studies die wiskunde B vereisen, maar dat zijn meestal de 
technische studies. Als je niet iets technisch gaat doen heb je meestal niet 
persé wiskunde B nodig.
Daarnaast is de keuzemogelijkheid breed houden leuk, maar je moet 
natuurlijk wèl slagen! En als wiskunde B je daarvan weerhoudt, had je 
beter A kunnen doen als je het toch niet voor je studie nodig hebt…..
Maar wiskunde B is natuurlijk wel leuk! En we hebben dus ook leerlingen 
die spijt hebben dat ze wiskunde A hebben gekozen en die alsnog 
wiskunde B erbij doen!
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Eisen vervolgopleidingen

Wiskunde B is over het algemeen alleen vereist voor technische studies. Maar heb je het niet, dan zijn er vaak
nog mogelijkheden om het op een andere manier aan te vullen of alsnog te doen (meer info over studies die 
wiskunde B vereisen vind je op deze site: https://www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie)
Daarnaast zijn er soms andere aanvullende eisen of kun je een zogenaamde deficiëntietoets maken om te 
bewijzen dat je het niveau wel hebt en alsnog aan de opleiding kunt deelnemen. 
Sommige opleidingen bieden een zomercursus of stoomcursus aan als een leerling die wiskunde A had toch
wil deelnemen aan een bepaalde studie waar wiskunde B vereist wordt.

https://www.examenoverzicht.nl/examen-informatie/vervolgstudie/toelatingseisen

https://www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie
https://www.examenoverzicht.nl/examen-informatie/vervolgstudie/toelatingseisen
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Wat ervaren leerlingen als positief
Wiskunde A en B

• Het is leuker dan in de onderbouw (je hebt nu de wiskunde gekozen die jij leuk vindt of die bij jou past en je hoeft dus niet
meer de dingen te doen die je onderbouw bij de andere wiskunde niet leuk vond)

• Het is gestructureerder dan veel andere vakken

• Wiskunde is überhaupt gewoon leuk 

• Het is heel bevredigend als het lukt om een lastige opgave op te lossen

• Je kunt er soms lekker in vastbijten

• Ook als je een rekenfoutje maakt kun je nog punten verdienen op een proefwerk of examen
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Wat ervaren leerlingen als lastig
Wiskunde A en B

• Blokuren wiskunde zijn lastig, omdat je dubbel huiswerk krijgt en je….

• ….huiswerk goed moet bijhouden in de bovenbouw

• Je moet goed lezen om op de juiste vraag antwoord te geven (bij zowel wiskunde A als wiskunde B)

• Je moet precies of secuur zijn (vooral bij sommen die je met de hand moet uitrekenen)

• Je antwoord is alleen goed als je het antwoord juist hebt berekend of toegelicht

• Het kan frustrerend zijn als het niet lukt

• Het antwoord is minder interessant dan de manier waarop je aan het antwoord gekomen bent
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Waar moeten leerlingen (en ouders) 
verder rekening mee houden?
Maar nu weet ik nog niet of ik wiskunde A of B moet kiezen? 
Wat kunnen factoren zijn die van invloed zijn op je keuze?
 de studie die je wilt gaan kiezen (is wis A of wis B een eis?) of de vakken die je wilt kiezen (voor 

natuurkunde kan wiskunde B handig zijn).
 wat je staat voor wiskunde

Maar..... een cijfer alleen zegt weinig.
Heb je een 6 en heb je je daarvoor kapot gewerkt? Dan krijg je het sowieso zwaar in de 
bovenbouw....
Heb je een 6 en heb je er geen bal voor gedaan? Dan krijg je het óók zwaar in de bovenbouw, want 
daar moet je namelijk wel aan het werk....

 of je het leuk vindt! Als je wiskunde NIET leuk vindt is wiskunde B (meer uren!) misschien niet een goeie 
keuze

Factoren die NIET van invloed zijn op je keuze:
 hoe goed of slecht je ouders waren in wiskunde vroeger (wiskunde is niet genetisch bepaald, dus of je 

ouders het nu wel of niet kunnen is niet van invloed op wat jij kunt of ‘moet’…. )
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Voorbeeld opdrachten
[naam vak of onderwerp] Welke wiskunde denk je 

dat dit is?

Het was bladzijde 32 uit
hoofdstuk 1, havo-boek
van wiskunde A
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Voorbeeld opdrachten
[naam vak of onderwerp] Welke wiskunde denk je 

dat dit is?

Het was bladzijde 138 uit
hoofdstuk 4, opnieuw uit
het havo-boek van 
wiskunde A
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Voorbeeld opdrachten
[naam vak of onderwerp] Welke wiskunde denk je 

dat dit is?

Het was bladzijde 56 uit
hoofdstuk 2, uit het vwo-
boek van wiskunde
B,ondanks de 
contextopgaven!
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Voorbeeld opdrachten
Op de vorige slide zag je een pagina uit een wiskunde B boek. Maar…. het onderdeel
veranderingen, waar dit hoofdstuk over ging is óók een onderdeel van wiskunde A.
Omdat er overlap is tussen beide vakken zijn er sommige hoofdstukken die verdacht veel op 
elkaar lijken in de boeken van beide vakken.
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Voorbeelden uit het examen
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Voorbeelden uit het examen
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Voorbeelden uit het examen
Welke wiskundes denk je gezien te hebben?
Het eerste vraagstuk over de toren van achtvlakken was 
wiskunde A (ondanks de ruimtemeetkundige plaatjes).
Het tweede vraagstuk over het gebouw met behoorlijk veel tekst
was wiskunde B.
Het derde vraagstuk met veel algebraïsch rekenen was weer
wiskunde A.
Er is dus duidelijk overlap tussen de stof voor de 
examenvraagstukken.
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Rekenmachine U ziet hier een overzicht van 
de grafische rekenmachines
die op dit moment zijn
toegestaan op het 
eindexamen.
Het Assink gebruikt
voornamelijk de HP Prime 
(meest linker), maar leerlingen
die over zijn gestapt van een
andere school, of leerlingen
die meedoen met een pilot 
hebben soms een andere
rekenmachine.
U krijgt in een brief van school 
te horen welke rekenmachine
u kunt aanschaffen.
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….en wiskunde D dan?

https://www.onderwijsconsument
.nl/vragen-en-antwoorden-over-
wiskunde-d/

https://www.onderwijsconsument.nl/vragen-en-antwoorden-over-wiskunde-d/


Rewarding
Ik wilde wiskunde B 

ernaast gaan doen (ik doe 
wiskunde A), dat was best 

lastig, maar wel erg 
rewarding als het dan lukt. 
Beide zijn lastiger dan in 
de onderbouw, je moet 

huiswerk goed bijhouden.

Diepgang
Ik heb hiervoor havo 

gedaan. Je moest daar 
echt wel bijblijven met 

huiswerk en dat is op het 
vwo, zeker bij blokuren, 

nog meer zo. Op het VWO 
ga je nog wat dieper op de 
stof in. Ik doe wiskunde A.

Leuker
In de onderbouw moet je 

zowel wiskunde B als 
wiskunde A opgaven doen. 
Dat hoef je niet meer als je 
gekozen hebt, dat is veel 

leuker. En eigenlijk is het goed 
te doen, als je je huiswerk 
maar goed bijhoudt (en dat 

doe ik niet altijd, oeps)

Doorzetten
Wiskunde B werd mij 
afgeraden omdat ik te 

weinig inzicht zou hebben. 
Nu zit ik in de zesde en lukt 
het me prima, zo lang je je 
best doet is dit vak best te 

doen. En ik vind het 
hartstikke leuk!

23Leerlingen aan het woord



Meer wiskunde
Wiskunde D is een leuk 

vak voor mensen die 
over meer wiskundige 

onderwerpen willen 
leren, een brede 

interesse hebben zeg 
maar. Het is meestal 

niet zo lastig.

Handig
Wiskunde B is erg handig 
want je kan er veel studies 

nog mee doen.

Wiskunde B is soms best 
lastig, maar als het lukt is het 

heel leuk.

Er zitten best leuke 
hoofdstukken bij.

Voordeel
Wiskunde B geeft een 

groot voordeel bij 
natuurkunde.
En eigenlijk bij 

scheikunde vaak ook 
wel.

Makkelijker
Wiskunde D is veel 

makkelijker en leuker 
dan je denkt. 

24Leerlingen aan het woord
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(antwoorden op) de belangrijkste 
FAQ’s:
 Op https://www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie kan de leerling zelf opzoeken welke eisen een 

vervolgopleiding stelt
 Inzet voor het vak is een van de, zo niet DE belangrijkste positieve factor voor het vak wiskunde
 De wiskundedocenten kunnen niet voor een leerling beslissen welke keuze ze moeten maken wat betreft A 

of B
 Het is mogelijk om een keer de boeken van wiskunde A en wiskunde B bij de docenten op de Bouwmeester 

‘live’ in te kijken

https://www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie
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Bedankt 
voor je 
aandacht

Eventuele individuele vragen die hier niet 
behandeld zijn kunt u ook mailen naar: 
a.vanderveen@hetassink.nl of 
e.kinsiz@hetassink.nl of b.booltink@hetassink.nl
Wij proberen uw vraag dan zo snel en zo goed 
mogelijk te beantwoorden

mailto:a.vanderveen@hetassink.nl
mailto:e.kinsiz@hetassink.nl
mailto:b.booltink@hetassink.nl
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