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Algemeen beeld 

wiskundeprestaties 

2016



Peilingsresultaten 2016



Betekenisvolle herleidingen: 
voorbeeldopgaven



Een musical duurt 2 uur en 5 minuten.

Hoeveel minuten zijn dat?

A 65 minuten

B 105 minuten

C 125 minuten

D 205 minuten

95%



We maken een dagtocht met het gezin. Aan het einde van de dag hebben we

12,5 km afgelegd.

Hoeveel meter is dit?

……………… meter

66%



35%



Evolutie resultaten

Vlaamse peilingen



Evolutie resultaten
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Evolutie prestaties voorbeeldopgaven

Onze hond weegt afgerond 27 kg.

Wat stond er op de weegschaal?

A 26,125 kg

B 26,270 kg

C 26,545 kg

D 27,503 kg

2009: 89%

2016: 89%



Evolutie prestaties voorbeeldopgaven

In één bak zit er tussen 5 kg en 6 kg nectarines.

Hoeveel kg nectarines zit er ongeveer in 8 van die bakken?

A 30 kg

B 45 kg

C 53 kg

D 88 kg

2009: 87%

2016: 81%



Evolutie prestaties voorbeeldopgaven

524 mensen willen een voorstelling zien. In de zaal is slechts plaats voor 90

personen per voorstelling.

Hoeveel voorstellingen moeten er worden gegeven?

……… voorstellingen

2009: 73%

2016: 66%



Evolutie prestaties voorbeeldopgaven

De kinderen van het 6e leerjaar werkten dit schooljaar tien keer een voormiddag in de

schooltuin.

Hoeveel uren werkten de kinderen ongeveer in de schooltuin?

ongeveer ……… uren

2009: 59%

2016: 46%



Evolutie prestaties voorbeeldopgaven

In de mazouttank gaat 4 000 liter. De tank is leeg.

We laten hem helemaal vullen.

De literprijs voor mazout is 0,24 euro.

Wat zullen we ongeveer moeten betalen?

A € 800

B € 1 000

C € 1 200

D € 2 000

2009: 51%

2016: 41%



Evolutie resultaten

Internationaal perspectief



Vlaanderen in TIMSS



Evolutie resultaten



Evolutie resultaten: inhoudelijke domeinen



Evolutie resultaten
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Evolutie resultaten



Iedereen over de lat

Jongens en meisjes



Evolutie geslacht
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Kloof jongens en meisjes – TIMSS2015



Iedereen over de lat

Jongens en meisjes: 

zelfconcept en attitude



Verschil zelfconcept en attitude
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Verschil zelfconcept en attitude
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Verschil zelfconcept en attitude: rekening 
houdend met prestaties
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Attitude en belang wiskunde - ouders

helemaal 

niet mee 

eens

niet mee 

eens

eerder 

niet mee 

eens

eerder 

wel mee 

eens 

wel mee 

eens

helemaal 

mee eens

Wiskunde is een belangrijk vak voor 

de toekomst van mijn kind.
� � � � � �

In de lessen wiskunde leert mijn kind 

veel nuttige zaken.
� � � � � �

Wiskunde helpt je om als volwassene 

geld te verdienen.
� � � � � �

Mijn kind moet goede resultaten 

halen voor wiskunde om later de job 

van zijn/haar keuze te kunnen doen.

� � � � � �

Mijn kind krijgt te veel wiskunde op 

school.
� � � � � �

Mijn kind moet goede resultaten 

halen voor wiskunde om in de 

middelbare school de studie van 

zijn/haar keuze te kunnen doen.

� � � � � �

Nadat je de schoolbanken verlaten 

hebt, gebruik je doorgaans niet veel 

wiskunde meer.

� � � � � �



Attitude en belang wiskunde - ouders

*** *** **



Samenhang academisch zelfconcept 
wiskunde - attitude en belang wiskunde



Iedereen over de lat

Thuistaal en SES



Taalkloof



Naar een sterker 

Vlaamse 

wiskundeonderwijs



Omgaan met de prestatiekloof

• Kwetsbare leerlinggroepen ondersteunen

• Kwetsbare leerlinggroepen uitdagen

• Summer setback



Summer setback



Summer setback



Omgaan met de prestatiekloof

• Kwetsbare leerlinggroepen ondersteunen

• Kwetsbare leerlinggroepen uitdagen

• Summer setback

o Alternatieve jaarkalender

o ‘Zomerscholen’

o Beschikbaar stellen wiskundig materiaal

o …



Inzetten op leerkrachten

• Hoge verwachtingen van leerkrachten basisonderwijs

o Verschillende leergebieden

o Verschillende leerjaren

=> Haalbaarheid in driejarige bachelor?



Inzetten op leerkrachten

• Hoge verwachtingen van leerkrachten bao

o Verschillende leergebieden

o Verschillende leerjaren

• Navorming





Inzetten op leerkrachten

• Hoge verwachtingen van leerkrachten bao

o Verschillende leergebieden

o Verschillende leerjaren

• Navorming

o Niet terugschrikken specifieke vakdidactiek wiskunde 

ook centraal te stellen


