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Onderzoek van Onderwijs

Samenvatting
De (technische) hbo opleidingen van de Christelijke Hogeschool Windesheim
hebben te maken met een grote diversiteit onder instromende studenten, met
name gezien de verschillen in niveau qua wiskundekennis. De vraag is op welke
wijze Windesheim kan anticiperen op deze variaties. In hoeverre heeft het
wiskundige niveau van de vooropleiding invloed op het studierendement en op
welke manier kan Windesheim hierop inspelen teneinde studenten een eerlijke
kans te geven om de opleiding met succes af te ronden?
De Nederlandse overheid wil van de Nederlandse samenleving een zogenaamde
kennissamenleving maken. Hiertoe heeft zij besloten dat alle niveau 4 mbo
opleidingen toegang moeten verschaffen tot elke hbo opleiding. In de praktijk
gaat het fout wanneer iemand met een niet technisch mbo diploma een technisch
gerichte hbo studie gaat volgen. Hij of zij beschikt absoluut niet over de vereiste
basiskennis op het gebied van wiskunde. Alleen mbo leerlingen die doorgaans op
vrijwillige basis het hbo-doorstroomprofiel hebben gevolgd, hebben goede
aansluiting op het gebied van wiskunde in het technische hbo onderwijs.
Instroom vanaf havo of vwo levert veel minder problemen op, wanneer tenminste
eindexamen is gedaan in de volgende profielen: NT, NG en EM. Een eventuele
achterstand qua wiskundeniveau is weg te werken of bij te spijkeren.
Uit interviews met mbo en hbo docenten blijkt dat zij over het algemeen denken
dat een tekort aan wiskundige kennis tot problemen zal leiden bij het volgen van
een technische studie.
Doorgaans is er een groot verschil in wiskundekennis tussen mbo gediplomeerden
zonder hbo doorstroomprofiel vergeleken met degene met doorstroomprofiel.
Toch hebben beide groepen toegang tot elke (technische) hbo opleiding.
Een mogelijk benaderingswijze is de categorisatie van de instroom en vervolgens
differentiatie in het wiskundeonderwijs aan de hand van deze categorisatie.
Eventuele hiaten in kennis kunnen in de propedeuse intensief worden weggewerkt
door extra (wiskunde)vakken aan te bieden, teneinde het studierendement te
verhogen.
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Voorwoord
Na het afronden van de studie Technische Informatica besloten wij, Wilco
Bonestroo en Michel de Vries, de Technisch Universitaire Lerarenopleiding in de
richting wiskunde te gaan volgen. We kenden elkaar, omdat we vroeger in
dezelfde studentenflat hadden gewoond. Tijdens het volgen van de
lerarenopleiding kreeg Michel in september 2004 een aanstelling als
wiskundedocent bij de afdeling Technische Bedrijfskunde en Logistiek aan de
Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle. Toevallig ging Wilco vijf maanden
later ook aan de slag bij Windesheim en wel als docent bij de opleiding
Informatica. Door deze samenloop van omstandigheden besloten we om het vak
Onderzoek van Onderwijs samen uit voeren.
Bij de uitvoering van het onderzoek hebben we de taken zoveel mogelijk
verdeeld. We hebben dan ook allebei een even groot aandeel gehad in het gehele
onderzoek. Een precieze taakverdeling hebben we als bijlage opgenomen in dit
verslag.
Op deze plaats willen we verder nog alle mensen bedanken die dit onderzoek
mede mogelijk hebben gemaakt.
In de eerste plaats willen we de docenten die we hebben geïnterviewd bedanken.
Van de Christelijke Hogeschool Windesheim zijn dit Louise Overeem-Loohuis, Paul
Touw, Jan Nauta en Ton Boode. Van het Drenthe College te Emmen Edward
Koers. Van het Deltion College in Zwolle Klaas Bos en Geert Romkes. Van het
ROC van Twente te Hengelo Job Buiting. En ten slotte van het Noorderpoort
College in Groningen Roelof Schoenmaker en Rudy Barelds. Ook willen we Elles
Lohuis bedanken. Ze bracht ons in contact met Job Buiting.
Daarnaast hebben we van Eugene van Roden waardevolle, praktische tips
ontvangen over de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van onze plannen.
Verder willen we onze begeleidster Nellie Verhoef bedanken voor de feedback die
we ontvingen op onze voorstellen.
Tot slot willen we de Christelijke Hogeschool Windesheim bedanken voor de
mogelijkheid om het onderzoek uit voeren.

Wilco Bonestroo en Michel de Vries
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1 Inleiding
Dit verslag behandelt het onderzoek in hoeverre de verschillende achtergronden
en vooropleidingen van eerstejaars studenten van de Christelijke Hogeschool
Windesheim invloed hebben op het studierendement in het eerste jaar, met name
het rendement wat betreft het vak wiskunde. Het onderzoek beperkt zich tot een
zestal hbo-opleidingen die zijn ondergebracht bij twee afdelingen, namelijk
Technische Bedrijfskunde & Logistiek en Informatica. Allereerst wordt in dit
hoofdstuk de aanleiding tot het uitgevoerde onderzoek toegelicht, daarna wordt
het doel van het onderzoek behandeld. Tot slot worden een aantal aannames en
randvoorwaarden betreffende het onderzoek vastgesteld.

1.1 Aanleiding tot het onderzoek
Het hbo-onderwijs mag zich de laatste jaren verheugen in het steeds maar
toenemende aantal studenten. Voor het nieuwe collegejaar (2005-2006) groeit
het totale hbo ten opzichte van vorig jaar met 2 procent. Windesheim doet het
nog iets beter ten opzichte van het hbo in het algemeen, zij groeit 5 procent.
Windesheim verwelkomt in het nieuwe collegejaar tussen de 3400 en 3500
eerstejaars studenten (HSK Windesheim, 8 september 2005, p.2).
Er zijn veel manieren om toegang te krijgen tot hbo-onderwijs. Een groot
gedeelte van de eerstejaars stroomt in vanuit het voortgezet onderwijs, te weten
havo en vwo. Daarnaast besluit een groot aantal mensen met een mbo niveau
vier diploma om door te studeren aan het hbo. In paragraaf 1.1.1 wordt de
instroom vanuit de havo en het vwo nader bekeken. Paragraaf 1.1.2 behandelt de
instroom vanuit het mbo. In paragraaf 1.1.3 worden de toelatingseisen van de
zes onderzochte opleidingen toegelicht, waarna in paragraaf 1.1.4 de uiteindelijke
aanleiding voor het onderzoek aan bod komt.

1.1.1 Instroom havo/vwo
Voor de instroom vanuit het middelbaar onderwijs gelden voor sommige hboopleidingen beperkingen. Aan de hand van de profielen waarin eindexamen kan
worden gedaan op de havo of het vwo, wordt gekeken in hoeverre de aspirant
student toelaatbaar is. Vaak is de aspirant student direct toelaatbaar, een aantal
keren zijn extra eisen gesteld in de vorm van extra gevolgde vakken. In enkele
gevallen geeft een bepaald profiel geen toegang tot een specifieke hbo-opleiding.
Doorgaans is in brochures van hbo-instellingen duidelijk vermeld welke profielen
met of zonder extra eisen toelaatbaar zijn.
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De profielensoorten zijn voor de havo en het vwo hetzelfde. Uiteraard gaat het
vwo in vergelijk met de havo qua diepgang en niveau verder bij overeenkomstige
profielen. De profielen zijn:
•

Natuur en Techniek, afgekort tot NT

•

Natuur en Gezondheid, afgekort tot NG

•

Economie en Maatschappij, afgekort tot EM

•

Cultuur en Maatschappij, afgekort tot CM

Profiel NT is bedoeld voor leerlingen die na de middelbare school willen
doorstuderen in een technische richting of natuurwetenschappen. Profiel NG is
bedoeld voor studenten die verder willen studeren in een beta-achtige richting. Te
denken valt aan studies die te maken hebben met zorg- en geneeskunde. Met
profiel EM kan verder gestudeerd worden in economische richtingen, zoals
economie, bedrijfskunde en dergelijke. Ook maatschappelijk gerichte studies
behoren tot de mogelijkheden. Profiel CM is sterk gericht op vervolgtrajecten op
het gebied van maatschappijwetenschappen en culturele opleidingen. Vaak wordt
ruim omgesprongen met toelaatbaarheid vanuit een specifiek profiel. Vaak kan
een leerling van de middelbare school toch instromen in de studie van zijn of haar
keuze, wanneer het gevolgde profiel niet helemaal aansluit op de keuze.
Tabel 1 geeft de toelatingseisen weer van de zes onderzochte opleidingen.
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Tabel 1
Toelatingseisen Windesheim
hbo-opleiding Windesheim
•

Technische Bedrijfskunde

Toelatingseisen
havo-profielen
NT, NG, EM: geen extra eisen
CM: niet toelaatbaar
vwo-profielen
NT, NG, EM: geen extra eisen
CM: natuurkunde 1 + wiskunde A1,2

•

Logistiek en Economie

havo-profielen
NT: economie 1
NG: economie 1
EM, CM: geen extra eisen
vwo-profielen
NT: economie 1
NG: economie 1
EM: geen extra eisen
CM: economie 1

•

Logistiek en Technische

havo-profielen

Vervoerskunde

NT, NG: geen extra eisen
EM: wiskunde B1 of wiskunde A1,2
CM: natuurkunde 1 + (wiskunde B1 of
wiskunde A1,2)
vwo-profielen
NT, NG, EM: geen extra eisen
CM: natuurkunde 1 + (wiskunde B1 of
wiskunde A1,2)

•

Bedrijfskundige Informatica

havo-profielen

•

Informatica

NT, NG, EM, CM: geen extra eisen
vwo-profielen
NT, NG, EM, CM: geen extra eisen

•

Technische Informatica

havo-profielen
NT, NG: geen extra eisen
EM, CM: Wiskunde B1
vwo-profielen
NT, NG, EM, CM: geen extra eisen
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1.1.2 Instroom mbo
Voor de instroom vanuit het voortgezet onderwijs is nauwkeurig vastgelegd welk
profiel met eventueel aanvullende eisen toelaatbaar is voor een specifieke hboopleiding. Voor de instroom vanuit het mbo is de toelating veel eenvoudiger
gesteld. Het komt kortweg hier op neer: alle afgeronde mbo-opleidingen op
niveau vier zijn toelaatbaar voor elke hbo-opleiding. Niveau vier is het hoogste
niveau dat een leerling kan halen op het mbo.
Andere mbo niveau’s dan niveau vier zijn niet direct toelaatbaar tot het hbo. In
hoofdstuk 2 wordt het onderscheid tussen niveau drie en vier toegelicht.
In tegenstelling tot de profielen bij havo en vwo, zegt mbo niveau vier niets over
de behandelde wiskundeondewerpen. Het is zeer onwaarschijnlijk om aan te
nemen dat iemand met mbo-verpleegkunde op niveau vier over dezelfde
wiskunde basiskennis beschikt als iemand met mbo-elektrotechniek op niveau
vier. Toch bieden beide diploma’s toegang tot bijvoorbeeld de studie Technische
Informatica of Technische Bedrijfskunde. Hierdoor is een grote variatie in het
instapniveau qua wiskundekennis mogelijk bij de studenten vanuit het mbo. Bij
de havo/vwo instroom wordt al redelijk nauwkeurig geselecteerd op het gebied
van wiskundekennis, bij de instroom vanuit het mbo heeft deze selectie helemaal
niet plaatsgevonden.

1.1.3 De 21+ toets
Een andere vorm van toelating tot hbo-opleidingen is de zogenaamde 21+ toets.
Wanneer een aspirant student niet beschikt over een havo/vwo of mbo niveau
vier diploma, kan hij of zij toch toegelaten worden na afleggen van een
toelatingsexamen. Deze toelatingsexamens zijn doorgaans specifiek voor een
bepaalde hbo-opleiding. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient de aspirant
student 21 jaar of ouder te zijn. De categorie instroom 21+ wordt in dit
onderzoek buiten beschouwing gelaten.

1.1.4 Uiteindelijke aanleiding onderzoek
Een drietal deelaanleidingen vormen de uiteindelijke aanleiding tot het
onderzoek. Deze zullen puntsgewijs aan bod komen.
1. Michel de Vries is sinds september 2004 als docent werkzaam bij de
afdeling Technische Bedrijfskunde & Logistiek, verderop aangeduid als
TB&L. Hij doceert twee wiskundevakken, wiskunde 1 en wiskunde 2, aan
eerstejaars studenten van de drie opleidingen van TB&L. Deze zijn
Logistiek en Economie (LE), Logistiek en Technische Vervoerskunde (LTV)
en Industrieel Management (IM). Bij het geven van deze wiskundevakken
viel meteen het verschil in wiskundevoorkennis bij eerstejaars op. Vooral
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het verschil in wiskundevoorkennis van die eerstejaars onderling met een
afgeronde mbo-opleiding op niveau vier, in welke richting dan ook, is
onwaarschijnlijk groot. Dit levert tijdens de wiskundecollege’s en het zelf
bestuderen van de stof door de student grote problemen op, hetgeen
resulteert in (te) veel zware onvoldoendes voor de wiskundetentamens.
2. Wilco Bonestroo is sinds maart 2005 als docent werkzaam bij de afdeling
Informatica. Deze afdeling biedt drie informaticaopleidingen aan, te weten
Informatica (I), Technische Informatica (TI) en Bedrijfskundige informatie
(BI). Wilco geeft momenteel voornamelijk les aan I-studenten. Een van de
eerste zaken die hem opviel bij de opleiding Informatica is het volledig
ontbreken van afzonderlijke wiskundevakken in het curriculum. In het
verplichte deel van de opleiding is geen enkel wiskundevak te vinden. Er
zijn echter wel een aantal wiskundig gekleurde keuzevakken. Voor iemand
die wordt opgeleid tot docent wiskunde met een technisch universitaire
opleiding is dat opvallend, omdat in de eigen genoten opleiding een zware
nadruk op de wiskunde lag. Wilco was tot voor kort nauwelijks bekend met
het hbo in het algemeen en meer specifiek met het technisch hbo. Ook
was hij onbekend met een aantal van de vooropleidingen voor het hbo
(zowel met havo, mbo als overige hbo opleidingen). Het verkrijgen van
inzicht in de hierboven genoemde zaken vormde een deelaanleiding voor
dit onderzoek.
3. Ter afsluiting van de postdoctorale fase van de Technisch Universitaire
LerarenOpleiding (TULO) dienen Michel en Wilco een onderwijskundig
onderzoek uit te voeren. Uiteindelijk is gekozen voor een gezamenlijk
onderzoek, daar beide te maken hebben met dezelfde problematiek op het
gebied van wiskundeonderwijs bij de twee afzonderlijke afdelingen TB&L
en Informatica.

1.2 Doel van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de bevindingen van
docenten in het hbo over de instroom vanuit het mbo enerzijds en de docenten
van het mbo over de uitstroom van het mbo richting het hbo anderzijds. Deze
bevindingen zullen, waar mogelijk, naast statistische gegevens en bestaande
theorie gelegd worden om te toetsen of deze met elkaar overeenkomen. Aan de
hand van de verkregen resultaten kan een mogelijke aanpak worden
aangedragen om beter in te kunnen spelen op de verschillen in wiskundekennis
van de totale instroom van Windesheim.
We realiseren ons dat een dergelijk kleinschalig onderzoek geen volledig beeld
kan geven van de aansluitingproblematiek rond havo-hbo en mbo-hbo. Het
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onderzoek is dan ook beter te omschrijven als een exploratief vooronderzoek,
waarin een beeld wordt gevormd van de huidige situatie in het onderwijs. Om dit
beeld te toetsen zou een grootschaliger, beschrijvend onderzoek moeten worden
uitgevoerd.

1.3 Feiten, aannames en randvoorwaarden
Voor dit onderzoek hebben we een aantal aannames gedaan en feiten
vastgesteld. Vervolgens hebben we randvoorwaarden bepaald om het onderzoek
qua omvang te beperken tot de inspanning die vereist is voor het vak onderzoek
van onderwijs. Deze zaken zullen we in deze paragraaf bespreken.

1.3.1 Feiten
Bij de zes onderzochte hbo-opleidingen lopen docenten tegen problemen aan op
het gebied van wiskundige kennis en vaardigheden. Bij de afdeling TB&L leveren
de vakken wiskunde 1, wiskunde 2 en statistiek problemen op bij een aantal
studenten. Vooral bij eerstejaars studenten met een mbo-vooropleiding zijn er
vaak grote problemen om aansluiting te vinden bij deze vakken. In bijlage XII
zijn de vakbeschrijvingen van wiskunde 1 en wiskunde 2 opgenomen.
Bij de afdeling Informatica worden momenteel geen aparte wiskundevakken meer
onderwezen. Bij specifieke vakken in het curriculum van de informaticaopleidingen kunnen studenten tegen hiaten in wiskundekennis en -vaardigheden
aanlopen. Docenten moeten rekening houden met het feit dat studenten niet over
de wiskundige basisvaardigheden beschikken.
Studenten met een mbo-vooropleiding hebben vaak in het begin van de opleiding
wiskunde gehad. De laatste 2 tot 3 jaar van de opleiding is besteed aan
vakspecifieke zaken en het opdoen van praktijkervaring (stage). Doorgaans
hebben deze studenten 2 a 3 jaar niets meer aan wiskunde gedaan, waardoor
een heleboel kennis en vaardigheden zijn weggezakt. Dit is een groot verschil
met de eerstejaars studenten komend vanaf de havo of het vwo. Zij hebben
recent examen gedaan in één of meer wiskundevakken.
Leerlingen die instromen in het mbo komen meestal van het vmbo. Vooral bij niet
technische mbo-opleidingen is de ervaring dat leerlingen blijven steken op het
vmbo eindniveau op het gebied van wiskunde, omdat de mbo-opleiding niet echt
meer iets toevoegt aan dit niveau. Bij technisch mbo is dit effect minder duidelijk.
Vaak is voor bijvoorbeeld de richting elektrotechniek en werktuigbouwkunde meer
wiskundekennis en –vaardigheden noodzakelijk dan op het vmbo wordt
behandeld.
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Veel mbo-scholen bieden zogenaamde hbo-doorstroomprogramma’s. Zowel
technisch en niet technisch gerichte mbo-opleidingen bieden doorgaans deze
programma’s. De invulling van deze programma’s is geheel vrij te kiezen door de
mbo-docenten. Meestal betekent het volgen van een dergelijk programma een
verrijking van kennis en vaardigheden op het gebied van wis- en natuurkunde,
dat voor het behalen van het mbo vier diploma niet noodzakelijk is. Echter, deze
doorstroomprogramma’s zijn in de meeste gevallen niet verplicht om te volgen,
hetgeen resulteert in veel uitval van mbo-leerlingen die dit programma volgen.
Ze halen het diploma immers toch wel.

1.3.2 Aannames
Er is een verband tussen de genoten vooropleiding en de problemen bij
eerstejaars studenten bij het volgen van wiskundevakken en vakken waarbij
wiskundekennis en -vaardigheden vereist zijn.
Zonder enig vooronderzoek hebben we de verschillende vooropleidingen die
toegang geven tot het hbo onderverdeeld in acht categorieën. De categorieën
zeggen iets over de het wiskundeniveau van de instroom. Zie Tabel 2 voor een
overzicht.
Tabel 2
Categorieën vooropleiding hbo
categorie

vooropleiding

vo1

havo CM

vo2

havo EM, vwo CM

vo3

havo NG en NT, vwo NG

vo4

vwo NT

mbo1

mbo niet technisch

mbo2

mbo niet technisch met hbo doorstroomprofiel

mbo3

mbo technisch

mbo4

mbo technisch met hbo doorstroomprofiel

Vervolgens hebben we vijf niveau’s in wiskundekennis onderkend, lopend vanaf 1
t/m 5. In tabel 3 wordt de hoogte van de afzonderlijke niveau’s gekoppeld aan
een corresponderend eindexamenniveau van de middelbare school.
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Tabel 3
Wiskundige niveau’s
Wiskunde niveau

kennis en vaardigheden vergelijkbaar met

1

eindexamenniveau vmbo

2

eindexamenniveau havo wiskunde A1

3

eindexamenniveau havo wiskunde B1 of A1,2

4

eindexamenniveau havo wiskunde B1,2

5

eindexamenniveau vwo wiskunde B1

In hoofstuk 4 Resultaten gebruiken we deze gradatie om het niveau van de
afzonderlijke groepen instroom te bepalen.

1.3.3 Randvoorwaarden
Het onderzoek beperkt zich tot acht semi-gestructureerde diepte-interviews, vier
interviews met mbo-docenten en vier met hbo-docenten.
Daarnaast beperkt het onderzoek zich tot de problematiek rond de aansluiting
mbo-hbo. De groep eerstejaars studenten komend van het mbo ondervinden de
meeste aansluitingsproblemen wat betreft wiskundeonderwijs op het hbo.
De opzet van het onderzoek en de methodische verantwoording wordt toegelicht
in hoofdstuk 3.

1.4 Probleemstelling
In deze paragraaf wordt de probleemstelling voor dit onderzoek beschreven. De
probleemstelling is als volgt:
Hoe is de voorgestelde categorisatie van de verschillende soorten instroom
bruikbaar binnen Windesheim, opdat het studierendement in het
propedeusejaar zou kunnen toenemen?

1.5 Leeswijzer
Het eerste hoofdstuk beschrijft de probleemstelling van het onderzoek. Daarnaast
wordt er ingegaan op de gebruikte methode.
In hoofdstuk twee wordt gekeken naar de bestaande literatuur over het
onderwerp. Hierbij wordt er gekeken naar reeds uitgevoerde onderzoeken,
onderzoeksmethodes, het beleid van de overheid, de daadwerkelijke gegevens
over de instroom op het hbo en de resultaten die door de verschillende groepen
leerlingen worden behaald.
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Hoofdstuk drie beschrijft de opzet van het onderzoek. We geven aan welk type
onderzoek we hebben gebruikt en waarom we hiervoor hebben gekozen. Ook de
wijze van dataverzameling wordt toegelicht.
Hoofdstuk vier bevat de resultaten van de interviews met mbo en hbo docenten.
Aan de hand van de verzamelde gegevens wordt een overzicht gegeven van de
antwoorden. De complete interviews zijn als bijlage opgenomen in het verslag.
Hoofdstuk vijf bevat de conclusies, discussie en aanbevelingen. In dit hoofdstuk
worden geen nieuwe gegevens meer geïntroduceerd, maar worden de
bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken bij elkaar gepresenteerd.
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2 Inhoudelijke oriëntatie
Dit hoofdstuk beschrijft de inhoudelijke oriëntatie voor dit onderzoek. Tijdens de
uitvoering van deze opdracht hebben we ons op een aantal verschillende
gebieden georiënteerd. We hebben de huidige stand van zaken op het gebied van
instroom op het hbo bekeken. Om inzicht de krijgen in deze situatie hebben we
naar feiten en cijfers over de instroom gekeken en daarnaast het betreffende
overheidsbeleid bestudeerd. Naast deze gegevens hebben we aandacht besteed
aan reeds uitgevoerde onderzoeken die voor ons eigen onderzoek relevant waren.
Ook was het uitvoeren en opzetten van een onderzoek een belangrijk thema bij
de inhoudelijk oriëntatie.

2.1 Inleiding
Dit verslag is geschreven voor het vak Onderzoek van Onderwijs. In dit hoofdstuk
wordt de oriëntatie beschreven die voor de uitvoering van dit onderzoek heeft
plaatsgevonden. Deze oriëntatie is onderverdeeld in een viertal thema’s. Iedere
paragraaf beschrijft één van deze thema’s.
Het eerste thema betreft reeds uitgevoerd onderzoek. Hierbij hebben we gekeken
naar soortgelijke onderzoeken en naar overige onderzoeken die voor onze
opdracht relevant zouden kunnen zijn.
Het tweede thema betreft onderzoeksmethoden. Voor het opzetten en uitvoeren
van een onderzoek dienen een aantal stappen en beslissingen genomen te
worden. Om dit proces op een gefundeerde wijze te kunnen uitvoeren hebben we
verschillende onderzoeksmethoden bestudeerd en met elkaar vergeleken.
Het derde thema betreft het analyseren van cijfers en feiten met betrekking tot
instroom op het hbo. Aan de hand van deze analyse wordt een beeld geschetst
van de huidige situatie en die van de afgelopen paar jaren.
Het vierde thema is sterk aan het derde thema gerelateerd. Het vierde thema
beschrijft het overheidsbeleid wat betreft de instroom op het hbo. Aan de hand
van dit beleid kan men zich een beeld vormen van de ontwikkelingen die de
komende jaren zullen plaatsvinden in het onderwijs.
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2.2 Reeds uitgevoerd onderzoek
De problematiek van de aansluiting van verschillende soorten onderwijs op elkaar
is geen nieuw onderwerp. Zo zijn al vaker onderzoeken uitgevoerd naar de
instroom en aansluiting op het hbo. In deze paragraaf beschrijven we de
relevantie publicaties op dit gebied.
Bij het zoeken naar literatuur over dit onderwerp viel het op dat veel publicaties
dusdanig gedateerd zijn, dat ze weinig waarde hebben voor onze opdracht. Deze
onderzoeken hebben plaatsgevonden vóór de grote onderwijsveranderingen die
de afgelopen jaren zijn doorgevoerd, zoals de invoering van de tweede fase, het
studiehuis in het voortgezet onderwijs en de invoering van de nieuwe
kwalificatiestructuur voor het secundaire beroepsonderwijs (onderscheid tussen
mbo niveau drie en vier).
Een tweede probleem bij het zoeken naar literatuur was de sterk context
gebonden probleemstelling van ons onderzoek. De probleemstelling richt zich
specifiek op de Christelijke Hogeschool Windesheim. Hier is dan ook weinig
literatuur over te vinden.
De problemen die er bestaan bij de aansluiting van de havo op het hbo worden
beschreven door Voogt en Vlas (1995). Dit onderzoek is uitgevoerd na de
invoering van de vakken wiskunde A en wiskunde B, maar voor de invoering van
profielen in het voortgezet onderwijs. De oorzaak van de slechte aansluiting
wordt gezocht in het onderscheid tussen de gerealiseerde kwalificaties, oftewel de
kwalificaties waarover de leerlingen daadwerkelijk beschikken, en de gewenste
kwalificaties. Naast het onderscheid tussen het gewenste en het gerealiseerde
curriculum beschrijven de onderzoekers het onderscheid tussen het formele en
het geïmplementeerde curriculum. Het is namelijk mogelijk dat het daadwerkelijk
geïmplementeerde en uitgevoerde curriculum niet in overeenstemming is met het
oorspronkelijk opgestelde, formele curriculum.
De onderzoekers concluderen in ieder geval dat er ook na de invoering van de
vakken wiskunde A en wiskunde B sprake is van een discrepantie tussen het
gerealiseerde en het gewenste curriculum. Dit betekent dat de kennis van havoleerlingen niet in overeenstemming is met de verwachtingen van docenten in het
hbo.
Naast de discrepantie tussen het gerealiseerde en het gewenste curriculum, blijkt
dat de leerlingen de behandelde leerstof niet altijd beheersen. Er is dus ook een
discrepantie tussen het geïmplementeerde en het gerealiseerde curriculum. Op
het havo moet dus niet alleen naar de te behandelen onderwerpen worden
gekeken. Ook moet men zorg dragen dat de aangeboden stof daadwerkelijk door
de leerlingen wordt beheerst.
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Naast de conclusies van het hierboven beschreven onderzoek, was de gebruikte
werkwijze van de onderzoekers een interessant onderwerp voor ons. In deze
paragraaf zullen we de onderzoeksaanpak die door Voogt en Vlas is gebruikt
beschrijven en in paragraaf 3.2 verwijzen we terug naar deze aanpak.
Om de discrepanties tussen het formele, het geïmplementeerde, het gewenste en
gerealiseerde curriculum te kunnen bepalen, hebben de onderzoekers een door
Pelgrum (1990) beschreven methode gebruikt. Deze methode bestaat uit een
aantal stappen die moeten worden uitgevoerd. De stappen worden hieronder kort
beschreven voor het betreffende onderzoek.
In eerste instantie moest het vak wiskunde worden verdeeld in zogenaamde
leergebieden. De onderscheiden leergebieden waren: Rekenvaardigheden;
Functies, relaties en vergelijkingen; Differentieren; Integraalrekenen;
Ruimtemeetkunde; Goniometrie; Data presentatie; Discrete wiskunde. Deze
gebieden zijn vervolgens zelf ook weer onderverdeeld in deelonderwerpen.
Daarna is voor ieder gebied een verzameling representatieve wiskundeopgaven
opgesteld. In totaal zijn er honderd van dergelijke opgaven gemaakt. Deze
opgaven zijn voorgelegd aan vakinhoudelijke havo-deskundigen en aan hbodocenten. De havo-deskundigen dienden te bepalen of de opgaven tot het
formele curriculum van het havo behoren. De hbo-docenten stellen vast of de
opgaven tot het gewenste curriculum voor het hbo behoren.
Aan de hand van de grote lijst opgaven is een kleinere toets samengesteld die
eerst aan een groep havisten is voorgelegd om de betrouwbaarheid te bepalen.
Na een aantal aanpassingen was de betrouwbaarheid groot genoeg om de toets
op grote schaal aan havisten in het hbo voor te leggen. Aan de hand van deze
gegevens werd ten eerste het gerealiseerde curriculum vastgesteld. Daarnaast
werd aan havisten gevraagd welke onderdelen aan bod zijn gekomen tijdens de
lessen. Op deze wijze konden de onderzoekers het geïmplementeerde curriculum
bepalen.
De hier beschreven handelingen zijn slechts één onderdeel van het totale
onderzoek en beschrijven alleen de activiteiten die nodig waren om de
beschreven discrepanties op te sporen.
Ook van Dyck, Leijh en Baks (1991) richten zich op de aansluitproblematiek van
het voortgezet onderwijs op het hoger onderwijs. Het onderzoek richt zich
voornamelijk op de studievaardigheden die nodig zijn om succesvol te zijn in het
hoger en het wetenschappelijk onderwijs. Uit het onderzoek komt naar voren dat
60% van de ondervraagden vond dat de eerstejaars hbo leerlingen principiële
tekorten hebben. Onder principiële tekorten worden tekorten verstaan die hoe
dan ook verholpen hadden moeten zijn voor het begin van de studie. In het
onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen vakinhoudelijke kennis en
studievaardigheden. 30% van de ondervraagden vond dat studenten vooral
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studievaardiger zouden moeten zijn. 20% vond dat ze niet alleen studievaardiger
zouden moeten zijn, maar dat ze ook meer vakinhoudelijke kennis nodig hebben.
Tenslotte vond 5% dat het met de studievaardigheid wel goed zat, maar dat
alleen de vakinhoudelijke kennis achterbleef. Bij de studievaardigheden springen
de problemen met lees- en studeervaardigheden eruit. 80% van de
ondervraagden geeft aan dat eerstejaars problemen hebben met het “goed” lezen
van opdrachten, het zien van de grote lijnen, en met de integratie van het
geleerde of het gelezene. Naast deze problemen zijn er ook aanzienlijke
problemen met: schrijfvaardigheid, probleemaanpak, werkhouding en
werkplanning. Opvallend is het verschil tussen problemen in het wo en het hbo.
In het wo worden voornamelijk problemen gezien die te maken hebben met
taalvaardigheid. In het hbo ziet men problemen met de overige aspecten, die niet
met taalvaardigheid te maken hebben. De afzonderlijke vaardigheden hebben
verschillende invloed op het uiteindelijke studieresultaat. Als leerlingen problemen
hebben met werkhouding en werkplanning voorzien bijna alle ondervraagden
negatieve consequenties voor het studieverloop. Bij technische leerlingen en
studenten wordt verder nog aangegeven dat men ook negatieve consequenties
ziet als de leerling een slecht probleemoplossend vermogen heeft. Naast de
hierboven beschreven tekortkomingen in studievaardigheden voor technische
studenten, beschrijft men tekortkomingen op het gebied van taalvaardigheid en
exacte vakken en dan met name wiskunde.
Bij deze publicatie moet je zeker in het oog houden dat het in 1991 is geschreven
en dus dateert van voor de invoering van het studiehuis en de tweede fase. In de
tweede fase wordt wel expliciet aandacht wordt geschonken aan de beschreven
studievaardigheden en -tekortkomingen. Toch kunnen studievaardigheden als
aandachtspunt blijven bestaan voor eerstejaars scholieren.
In het onderzoek van van Batenburg en Harms (1998) wordt aan oud mboleerlingen gevraagd om de vakken die ze op het mbo hebben gevolgd te
beoordelen. Daarnaast is er gevraagd of ze in hun vervolgloopbaan profijt hebben
gehad van deze vakken. De gegevens geven dus weer hoe de leerlingen zelf de
vakken hebben ervaren. We zullen de beoordeling voor het vak Wiskunde
bekijken voor de leerlingen die Middelbaar Technisch Onderwijs (MTO) hebben
gevolgd. De gepresenteerde getallen zijn “geaggregeerde z-scores”. De betekenis
van de scores zal telkens worden gegeven. Het vak wiskunde krijgt een
waardering van 0,01 voor het gebruik in het algemeen. Dit betekent een
“normale” waardering, niet hoog en niet laag. Voor de toepassing in de praktijk
krijgt het vak een score van –1,40. Dit betekent dat het vak hiervoor “zeer laag”
wordt beoordeeld. Voor het gebruik binnen de schoolsituatie na het mbo krijgt
het vak een beoordeling van 0,89. Waardes tussen 0,50 en 1,00 betekenen dat
het onderdeel als “hoog” wordt beoordeeld. Met een score van 0,50 voor de
moeilijkheidsgraad, ligt de moeilijkheid precies tussen “boven normaal” en “hoog”
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in. Samengevat beschouwen mbo-leerlingen het vak wiskunde als een moeilijk
vak dat in de arbeidspraktijk niet nuttig is, maar in een vervolgopleiding, zoals
het hbo, wel.

2.3 Onderzoeksmethoden
In de vorige paragraaf zijn een aantal reeds uitgevoerde onderzoeken
beschreven. Bij het uitvoeren van een onderzoek wordt gekozen voor een
bepaalde onderzoeksmethode. Voor deze opdracht hebben we ons verdiept in de
verschillende methoden die er zijn om een onderzoek op te zetten en uit te
voeren. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de typen onderzoek
die er zijn en van de fasen waaruit een onderzoek kan bestaan.

2.3.1 Onderzoekstypen
Naast verschillende onderwerpen en doelstellingen, kunnen onderzoeken ook
verschillende methoden gebruiken om tot een conclusie te komen. Zowel
Schreuder Peters (2001) en Baarda en de Goede (1997) maken een
onderverdeling in drie soorten oftewel typen onderzoek.
Ten eerste is er het toetsingsonderzoek. Bij een toetsingsonderzoek gaat men in
de meeste gevallen uit van een theorie. Een theorie beschrijft een gedeelte van
de werkelijkheid door middel van een aantal samenhangende uitspraken over
deze werkelijkheid. Deze uitspraken worden proposities genoemd. Uit de
verzameling proposities wordt vervolgens een of meerdere toetsbare hypothesen
afgeleid. De naam toetsingsonderzoek komt dus van het feit dat bij een dergelijk
onderzoek hypothesen worden getoetst.
Na het uitvoeren van de toetsing kan een uitspraak worden gedaan over de
hypothesen en dus ook over de achterliggende theorie. De hypothese kan waar of
niet-waar blijken te zijn. Scheuder Peters (2001) spreekt van de termen
verifiëren respectievelijk falsifiëren.
Naast een toetsingsonderzoek is er een beschrijvend onderzoek. Een beschrijvend
onderzoek geeft antwoord op typische ‘frequentie’-vragen. In tegenstelling tot
een toetsingsonderzoek, wordt er bij een beschrijvend onderzoek niet expliciet
uitgegaan van een theorie en bijbehorende hypothesen. Een beschrijvend
onderzoek beschrijft simpelweg een bepaald verschijnsel. De bekende
onderzoeken van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn typische
beschrijvende onderzoeken.
Een beschrijvend onderzoek wordt uitgevoerd onder zogenaamde
onderzoekseenheden. Een onderzoekseenheid kan een persoon zijn, maar kan
net zo goed een afdeling, een land, een school, enz. zijn. De verzameling van
onderzoekseenheden wordt de populatie van het onderzoek genoemd. Bij een
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grote populatie is het vaak om praktische redenen niet mogelijk om alle
onderzoekseenheden afzonderlijk te onderzoeken. In dat geval wordt er gebruik
gemaakt van een steekproef uit de populatie. Het doel van een beschrijvend
onderzoek blijft echter altijd het beschrijven van eigenschappen van de gehele
populatie en dus niet alleen in die van de steekproef. Als de steekproef groot
genoeg is en als deze niet systematisch afwijkt van de populatie, dan kan aan de
hand van de gegevens uit de steekproef een uitspraak over de gehele populatie
worden gedaan. In dat geval spreekt men van generalisatie.
Het laatste type onderzoek is het exploratieve of het verkennende onderzoek.
Baarda en de Goede (1997) plaatsen het exploratieve onderzoek tussen een
toetsend en een beschrijvend onderzoek in. Het onderzoek wordt uitgevoerd als
er nog geen theorie kan worden gevormd en dus geen toetsend onderzoek kan
worden uitgevoerd. De onderzoeker heeft vaak wel vermoedens en kan aan de
hand van het onderzoek samenhang en tegenstrijdigheden opsporen.
In tegenstelling tot de twee andere typen onderzoek is er bij de uitvoering van
een exploratief onderzoek geen vaste werkwijze of stappenplan. Het doel van het
onderzoek is het opstellen van een theorie of het opstellen van hypothesen. Deze
theorieën en hypothesen kunnen dan bijvoorbeeld in een vervolgonderzoek
worden getoetst.

2.3.2 Dataverzameling, preparatie en analyse
In de voorgaande paragraaf zijn drie verschillende typen onderzoek beschreven.
De verschillende typen onderzoek hebben verschillende doelen. Toch moet bij
ieder van deze typen hoe dan ook gegevens worden verzameld. Ook de manier
van dataverzameling kan sterk uiteenlopen. In deze paragraaf worden de
verschillende manieren van dataverzameling besproken. Baarda en de Goede
(1997) onderscheiden drie soorten van dataverzameling: desk research,
observeren en interviewen. Aan het eind van deze paragraaf wordt een vierde
manier, de casestudy, beschreven. Alhoewel deze manier overlap heeft met het
interviewen, beschouwen we het toch als een aparte methode.
De eerste variant die door Baarda en Goede wordt beschreven heet desk
research. Bij desk research gaat de onderzoeker niet zelf gegevens verzamelen,
maar maakt hij gebruik van bestaande dataverzamelingen. Hij kan dus achter zijn
‘desk’ blijven zitten. Er moet hierbij onderscheid worden gemaakt tussen
bestaande literatuur en tussen andere gegevensbestanden. Bij desk research
wordt geen gebruik gemaakt van literatuur maar juist van de overige bestanden.
Als bron kan bij deze verzamelmethode bijvoorbeeld worden gedacht aan de
administratie van een bedrijf of aan een schooladministratie. Desk research is
relatief voordelig om uit te voeren, omdat de gegevens niet zelf verzameld
hoeven te worden. Vaak liggen de gegevens voor een onderzoek echter niet voor
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het oprapen. In dat geval moet je zelf de gegevensverzameling samenstellen. Je
kunt er in dat geval voor kiezen tussen observeren en tussen het houden van
interviews.
Je kiest voor observeren als het kenmerk dat je wilt bestuderen, de
onderzoeksvariabele dus, zichtbaar is. Zichtbare variabelen zijn bijvoorbeeld
aantallen mensen, de studieduur van een leerling, enz. Als je de bijvoorbeeld
mening van iemand wilt weten, dan kan lukt dit niet alleen door de persoon te
observeren. Je kiest in dat geval voor een mondeling of een schriftelijk interview.
Bij het opzetten van een interview zijn er een aantal stappen die moeten worden
uitgevoerd. In eerste instantie moet duidelijk worden welke kenmerken je wilt
meten. Vervolgens moet dit begrip worden omgezet in een kenmerk dat
meetbaar is. Dit proces wordt operationaliseren genoemd. De term survey wordt
gebruikt als verzamelnaam voor het uitvoeren van een observatie of het houden
van een interview bij een groot aantal onderzoekseenheden.
Als de data verzameld is, moet deze worden klaargemaakt, voordat er een
analyse op kan plaatsvinden. Bij de preparatie worden er waarden aan de
onderzoeksvariabelen toegekend, zodat de computer met deze gegevens om kan
gaan. Dit proces wordt coderen genoemd.
Als de data eenmaal gecodeerd is, kan deze worden geanalyseerd. Welke wijze
van analyse wordt gebruikt is afhankelijk van het type onderzoek. Bij een
beschrijvend onderzoek worden beschrijvende statistische technieken gebruikt.
Bij deze technieken kan worden gedacht aan het bepalen van standaardmaten
zoals het gemiddelde, maar ook het bepalen van de betrouwbaarheid bij een
steekproef is een belangrijke techniek. De onderzoeker moet ervoor zorgen dat
de kans dat de gevonden uitkomst op toeval berust niet al te groot is. Als deze
kans klein genoeg is, spreekt men van significantie.
In het begin van deze paragraaf zijn drie soorten van dataverzameling
beschreven: Desk research, observeren en interviewen. Er is nog een vierde vorm
van dataverzameling: de casestudy. Braster (2000) omschrijft een casestudy als
‘een onderzoeksstrategie waarvan het voornaamste kenmerk is dat er sprake is
van een intensieve bestudering van een sociaal verschijnsel bij één of enkele
onderzoekseenheden’ (p. 21). Een onderzoek waar gebruik wordt gemaakt van
casestudies wordt wel een kwalitatief onderzoek genoemd. Bij een kwalitatief
onderzoek wordt dus gebruik gemaakt van een kleinere steekproefgrootte dan bij
een kwantitatief onderzoek. De samenstelling van de steekproef kan echter wel
zorgvuldig worden gekozen, dit in tegenstelling tot de steekproef bij een
kwantitatief onderzoek. Het gevolg hiervan is dat je bij een kleinere steekproef
toch een beeld van de gehele groep kan verkrijgen. Bij een kwalitatief onderzoek
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wordt niet alleen een vragenlijst of enquête ingevuld, het heeft meer de vorm van
een gesprek waarbij je bij onduidelijkheid door kan vragen. Het is echter meer
dan een gewoon gesprek. Aan de hand van een van tevoren opgestelde
vragenlijst wordt gestructureerd ingegaan op de mening van een persoon. De
manier van werken wordt wel een semi-gestructureerd interview genoemd.
Bij een kwantitatief onderzoek kan dus worden gekeken naar de achterliggende
redeneringen van de personen uit de steekproef. In tegenstelling tot bij een
kwantitatief onderzoek, waarbij kwantitatieve gegevens worden opgeleverd,
worden bij een kwalitatief onderzoek resultaten opgeleverd waaruit je niet direct
conclusies kan trekken over de totale doelgroep. Een kwalitatief (voor)onderzoek
wordt dan ook vaak uitgevoerd om ideeën en theorieën te formuleren (Braster,
2000).

2.4 Feiten en cijfers over hbo-instroom
In de vorige twee paragrafen is aandacht besteed aan reeds uitgevoerde
onderzoeken en naar het uitvoeren van een onderzoek in het algemeen. Deze en
de volgende paragraaf splitsen zich toe op het onderwerp van dit onderzoek. In
deze paragraaf wordt ingegaan op de cijfers en feiten die er zijn met betrekking
tot de instroom op het hbo.
Als je kijkt naar de tendens de afgelopen jaren, valt op dat het aantal
ingeschreven hbo leerlingen en het aantal hbo gediplomeerden gestaag stijgt.
Ook in de instroom is een stijgende trend waar te nemen.

Figuur 1.
Het aantal leerlingen dat instroomt, ingeschreven is en gediplomeerd is in
het hbo (Bron: website hbo-raad, 2005)
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In het volgende diagram is te zien hoe de instroom op het hbo is verdeeld. Het is
duidelijk dat, na de havisten, de mbo-ers een aanzienlijk gedeelde van de
eerstejaars uitmaken.
Uit het verslag Het HBO ontcijferd van de HBO raad (2005) blijkt dat het
percentage van mensen met een mbo opleiding in het hbo sinds 2000 stijgt (21%
in 2000).

Figuur 2.
Vooropleiding instroom hbo in 2003 (Bron: website hbo-raad, 2005)
Als we specifiek naar de technische sector kijken zien we ongeveer hetzelfde
beeld. In 2004 had 41% van de leerlingen havo als vooropleiding en 35% mbo
als vooropleiding. In Tabel 4 wordt weergegeven welk percentage van de
leerlingen binnen de vooropleidingen kiest voor een vervolgopleiding in het hbo.
Tabel 4
Percentage studenten dat kiest voor vervolgopleiding naar vooropleiding in
2003 (Bron: website hbo-raad, 2005)
Vooropleiding Percentage dat kiest voor vervolgopleiding in het hbo
Mbo

41,3 %

Havo

83,7 %

Vwo

17,5 %

Een groot gedeelte van de mbo-leerlingen kiest er dus voor om verder te
studeren.
Uit een recenter verslag van de HBO raad (2005) blijkt dat de hierboven
beschreven tendens van het aantal inschrijvingen binnen het hbo zich ook in
2005 voortzet. De enige sector waarin het aantal inschrijvingen sinds 2000
consequent daalt, is het Hoger Technisch en Natuurwetenschappelijk Onderwijs
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(HTNO). Dit is niet wenselijk als je naar het overheidsbeleid kijkt. In paragraaf
2.6 Overheidsbeleid wordt dit beleid geschetst.
Als we specifiek naar het mbo kijken, zien we dat het aantal mbo-ers dat niet
doorstroomt naar het hbo de laatste jaren aan het afnemen is. Dit houdt in dat er
steeds meer mbo-ers, direct of indirect, doorstromen naar het hbo. Dit wordt
hieronder grafisch weergegeven in Figuur 3.
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Figuur 3.
Instroom van gediplomeerden vierjarig mbo in het hbo (Bron: Hoger
Onderwijs Plan, Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, 2004)
Uit de grafiek is de stijging van het percentage mbo-ers dat doorstroomt
misschien nog niet zo heel erg duidelijk. In 1975 was het percentage mbo-ers dat
niet doorstroomde echter nog 94% (Moerkamp & Volman, 1997). Op de lange
termijn is er dus een sterke stijging zichtbaar. Deze gegevens zijn in
overeenstemming met het overheidsbeleid dat in paragraaf 2.6 Overheidsbeleid
wordt geschetst.

2.5 Studieresultaten
Bij de voorgaande tabellen en grafieken werd de situatie geschetst voor het hele
scala aan hbo-opleidingen tezamen. In de volgende paragrafen wordt alleen naar
het HTNO gekeken. Als er gebruik wordt gemaakt van gegevens van de hbo-raad,
dan gaat dit om gegevens over het jaar 2003, tenzij dit anders is aangegeven.
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Tabel 5
Uitval in HTNO per vooropleiding (Bron: website hbo-raad, 2005)
Vooropleiding

Percentage

Havo

33,2 %

Ho

16,1 %

Mbo

25,2 %

Onbekend

28,8 %

Overig

31,4 %

Vwo

22,1 %

Totaal (gemiddeld)

27,5 %

In Tabel 5 valt op dat het percentage uitval onder de mbo-ers 2,5% lager is dan
het gemiddelde voor alle vooropleidingen. Het percentage onder de havisten is
5,7% hoger dan het gemiddelde. Hiermee is het zelfs het hoogste percentage uit
deze tabel.
In Tabel 6 wordt het rendement weergegeven na vijf jaar. Om het rendement te
bepalen wordt simpelweg gekeken naar het percentage leerlingen dat na vijf jaar
het diploma heeft gehaald. De technische hbo-opleidingen hebben een duur van
vier jaar en er wordt dus één jaar na de nominale duur van de opleiding getoetst.
Tabel 6
rendement na 5 jaar in HTNO (Bron: website hbo-raad, 2005)
Vooropleiding

Percentage

Havo

50,3 %

Ho

28,0 %

Mbo

45,8 %

Onbekend

35,0 %

Overig

38,0 %

Vwo

52,4 %

Totaal (gemiddeld)

46,8 %

Uit de tabel valt af te lezen dat het gemiddelde rendement in het technische
onderwijs 46,8% bedraagt. Ter vergelijking: Het rendement na vijf jaar gemeten
over alle sectoren bedraagt 46,0%. Het rendement in het HTNO verschilt dus
nauwelijks van het gemiddelde rendement. Het valt op dat het rendement voor
mensen die vanuit een andere ho-opleiding instromen erg laag is. Het rendement
van de havisten ligt met 50,3% boven het gemiddelde en het percentage van de
mbo-ers ligt 1,0% onder het gemiddelde.
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In Tabel 7 wordt niet naar de totale instroom gekeken, maar alleen naar de
mensen die uiteindelijk het diploma halen. Voor deze mensen wordt de
studieduur in maanden weergegeven. De havisten doen er het langst over met
een gemiddelde studieduur van 55,3 maanden. De mbo-ers zitten 1 maand onder
het de gemiddelde duur met 45,8 maanden. Bij deze tabel moet rekening worden
gehouden met het feit dat er speciale regelingen zijn voor mensen met een mbo
of hbo vooropleiding (vrijstelling, verkorte opleiding, enzovoort).
Tabel 7
studieduur afgestudeerden maanden (Bron: website hbo-raad, 2005)
Vooropleiding

Studieduur (maanden)

Havo

55,3

Ho

28,0

Mbo

45,8

Onbekend

35,0

Overig

38,0

Vwo

52,4

Totaal (gemiddeld)

46,8

In Tabel 7 werd gekeken naar de studieduur van mensen die de opleiding
afronden. In Tabel 8 wordt daarentegen de studieduur van de mensen
weergegeven die de opleiding niet halen, de zogenaamde “afvallers”.
Tabel 8
Studieduur afvallers in maanden (Bron: website hbo-raad, 2005)
Vooropleiding

Studieduur (maanden)

Havo

19,7

Ho

20,2

Mbo

19,4

Onbekend

25,3

Overig

22,6

Vwo

26,5

Totaal (gemiddeld)

20,7

Uit voorgaande gegevens komt naar voren dat de resultaten van havisten en
mbo-ers binnen het hbo-onderwijs niet veel van elkaar verschillen.
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2.6 Overheidsbeleid
In de vorige paragraaf zijn feiten en cijfers met betrekking tot de instroom op het
hbo gepresenteerd. De overheid probeert door middel van haar beleid invloed uit
te oefenen op deze cijfers. Het overheidsbeleid heeft in ieder geval een grote
invloed op de inrichting van het onderwijs in Nederland. Kennis van dit beleid
verschaft inzicht in de hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen binnen het
onderwijs.
De Nederlandse overheid streeft naar een grotere deelname van de bevolking aan
het hoger onderwijs. Momenteel heeft een groot gedeelte van de bevolking een
mbo opleiding gedaan. Doorstroming vanuit het mbo naar het hbo kan dan ook
een grote groep mensen in het hoger onderwijs brengen. Om zicht op het beleid
te krijgen zullen we eerst naar de huidige situatie in het mbo kijken. Vervolgens
kijken we naar de meerjarenplannen die op dit moment worden uitgevoerd.

2.6.1 De kenniseconomie
De Nederlandse overheid wil dat de Nederlandse samenleving een zogenaamde
kennissamenleving wordt. De overheid heeft zich hiervoor onder andere tot doel
gesteld dat meer mensen technische opleidingen gaan volgen. Dit heeft niet
alleen invloed op het hoger onderwijs (HO), maar er wordt ook gekeken naar
jonge kinderen, voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs (Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2004).
De overheid streeft ernaar dat niet een klein gedeelte van de beroepsbevolking
zich bezighoudt met de kenniseconomie. Er is in de toekomst een groot aantal
“kenniswerkers” nodig. “Op middellange termijn wordt zonder extra beleid een
tekort verwacht van 120.000 kenniswerkers, onder wie veel bèta's en technici.
Dit dreigende tekort belemmert de ontwikkeling naar een kenniseconomie, omdat
bèta's en technici een wezenlijke rol spelen in onderzoek en innovatie en andere
sleutelposities in de maatschappij.” (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, 2005).
Volgens de hbo-raad is het hbo een goede plek om de doelstellingen van de
overheid te realiseren. Dit wordt door de HBO-raad (2005) verwoord met het
volgende tekstgedeelte:
Nederland heeft meer hoger opgeleiden nodig en het kabinet streeft naar
50% deelname van de bevolking. Het hbo is bij uitstek de sector die voor
de groei kan zorgen om de doelstellingen van “Lissabon” te bereiken.
Daarvoor moeten hogescholen zich naast de traditionele doelgroepen ook
richten op nieuwe doelgroepen. Tweede kansers, zij-instromers,
werkenden met een mbo-diploma die op latere leeftijd verder gaan
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studeren zullen bij het hbo aankloppen om zich verder te laten bij- en
omscholen. Het leven lang leren. Met de ontwikkeling van
competentiegericht onderwijs, individuele leerroutes en assessments
spelen hogescholen in op leerbehoeften van studenten en op
maatschappelijke veranderingen.

2.6.2 Het middelbaar beroepsonderwijs
Het mbo-onderwijs in Nederland kan op een aantal niveaus worden gevolgd. We
richten ons in dit verslag op de niveaus drie en vier. Opleidingen met niveau vier
worden de zogenaamde middenkaderopleidingen genoemd. Deze opleidingen
verschaffen onvoorwaardelijk toegang tot het hbo. Hierbij wordt geen
onderscheid gemaakt naar de inhoud van de opleidingen. Anders gezegd, met
een mbo-diploma op niveau vier kun je instromen in welke hbo-opleiding dan
ook, dus ook in een niet-verwante opleiding.
Moerkamp en Volman (1997) laten zien dat de uitvoering van de onderverdeling
van opleidingen in niveau drie en vier niet goed uit de verf is gekomen. De idee
van het overheidsbeleid was dat mensen met een niveau 3 opleiding direct
zouden gaan werken en dus niet verder leren. Een belangrijke taak binnen dit
onderwijs is dan ook dat de leerlingen klaar worden gemaakt voor de
arbeidsmarkt.
Een gedeelte van de mensen met een niveau 4 opleiding daarentegen kan
instromen in het hoger beroepsonderwijs. De niveau 4 opleidingen moesten
daarom zogenaamde dubbelkwalificerende opleidingen worden. De opleiding moet
de leerlingen niet alleen klaarstomen voor de arbeidsmarkt, de leerlingen moeten
ook geschikt zijn om door te stromen naar het hoger beroepsonderwijs.
Oorspronkelijk is er dus een duidelijk onderscheid tussen niveau drie en niveau
vier opleidingen. Niveau vier opleidingen zouden een selecterende werking
moeten hebben, zodat de leerlingen door kunnen stromen in het hbo. Bij de
toekenning van de niveaus aan de opleidingen is echter aan de meeste lange
opleidingen het niveau 4 toegekend. De Adviescommissie Onderwijs /
Arbeidsmarkt geeft dan ook aan dat er kritischer naar de toekenning van de
niveaus gekeken zou moeten worden en dat dit dus in eerste instantie niet
gebeurd is (Moerkamp en Volman, 1997).
Wat in ieder geval vaststaat, is dat een steeds groter gedeelte van de leerlingen
in het hbo als vooropleiding een mbo opleiding heeft gedaan (website hbo-raad
,2005; Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, 2004). Dit is in
overeenstemming met het beleid dat de overheid de laatste jaren voert en de
komende jaren zal voeren (Leren en werken versterken, plan van aanpak 2005 –
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2007 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2005). Dit beleid wordt in
de volgende paragraaf beschreven.

2.7 Samenvatting
Dit hoofdstuk beschrijft de inhoudelijke oriëntatie die voor het uitvoeren van deze
opdracht heeft plaatsgevonden. De oriëntatie is onderverdeeld in vier
verschillende thema’s.
Het eerste thema beschrijft reeds uitgevoerde onderzoeken, die voor deze
opdracht relevant zouden kunnen zijn. Voogt en Vlas (1995) onderzochten de
problematiek die bestaat bij de overgang van havo naar het hbo. Ze beschrijven
discrepanties tussen zowel het gewenste als het formele curriculum en tussen het
geïmplementeerd en het gerealiseerde curriculum.
Dijck, Leijn en Baks (1991) beschrijven ook de aansluitproblematiek van het havo
naar het hbo. Ze richten hun aandacht vooral op de studievaardigheden die nodig
zijn in het hoger onderwijs. Er zijn een aantal vaardigheden waarover eerstejaars
hbo leerlingen moeten beschikken. Studievaardigheden worden daarbij
belangrijker gevonden dan vakinhoudelijke kennis. Er worden veel problemen
gesignaleerd met lees- en studeervaardigheden. Men voorziet problemen als de
leerlingen een slechte werkhouding en –planning hebben. Vooral voor het
technisch onderwijs verwacht men negatieve consequenties als mensen een
slecht probleem oplossend vermogen hebben. Naast tekortkomingen op
taalkundig gebied, worden voor technische opleidingen de exacte vakken, en dan
met name wiskunde, als struikelblok genoemd.
Van Batenburg en Harms (1998) hebben hun onderzoek uitgevoerd onder oud
mbo leerlingen. Het vak wiskunde wordt door deze leerlingen als een moeilijk vak
beschouwd. In de praktijk vindt men het vak niet nuttig, in een vervolgopleiding,
zoals het hbo, vinden de leerlingen het vak daarentegen wel nuttig.
Het tweede thema betreft onderzoeksmethoden. We hebben drie typen van
onderzoek beschreven: Het toetsend onderzoek, het beschrijvend onderzoek en
het exploratieve onderzoek.
Naast de onderverdeling van typen onderzoek is er een soortgelijke verdeling
voor dataverzamelingsmethoden gepresenteerd. We hebben vier methoden
beschreven waarop je aan de benodigde gegevens kan komen: Desk research,
observeren, interviewen en tenslotte de casestudy.
Voor het derde thema hebben we cijfers en feiten met betrekking tot instroom op
het hbo geanalyseerd. Aan de hand van deze analyse wordt een beeld geschetst
van de huidige situatie en die van de afgelopen paar jaren. Mbo leerlingen
vormen inmiddels een aanzienlijk gedeelte van de instroom op het hbo. De
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verwachting is dat de trend van de afgelopen jaren zich voortzet. Dit betekent dat
een groter gedeelte van de mbo-leerlingen verder gaat leren in het hbo. Ook zal
het percentage hbo-leerlingen met een mbo-vooropleiding stijgen.
De mbo-leerlingen doen het minder goed dan vwo-leerlingen, maar zijn qua
resultaten vergelijkbaar met havo-leerlingen.
Het vierde thema beschrijft het overheidsbeleid wat betreft de instroom op het
hbo. Aan de hand van dit beleid kan men zich een beeld vormen van de
ontwikkelingen die de komende jaren zullen plaatsvinden in het onderwijs. De
Nederlandse overheid streeft naar een grotere deelname van de bevolking aan
het hoger onderwijs. De hogescholen moeten zich hiervoor naast de reguliere
leerlingen richten op het aantrekken van tweede-kansers, zij-instromers en
werkende mbo-ers.
In dit hoofdstuk zijn onder andere een aantal onderzoekstypen en
dataverzamelingsmethoden gepresenteerd. In het volgende hoofdstuk wordt
ingegaan op het type onderzoek dat we voor deze opdracht hebben uitgevoerd.

30

Onderzoek van Onderwijs

3 Onderzoeksopzet
Voor het opzetten en uitvoeren van een onderzoek dienen een aantal keuzes te
worden gemaakt over de te gebruiken aanpak. Dit hoofdstuk beschrijft en
beargumenteert de beslissingen die we bij de opzet van het onderzoek hebben
genomen.

3.1 Inleiding
Bij het opzetten van het onderzoek zijn we na een aantal iteraties op een bepaald
onderzoekstype uitgekomen. De eerste paragraaf beschrijft dit type onderzoek en
beargumenteert de keuzes die tot dit type onderzoek hebben geleid.

3.2 Methodische verantwoording
In de oriënterende fase van het onderzoek zijn een aantal mogelijke
onderzoeksaanpakken geopperd en besproken met onze begeleider van de
Universiteit Twente Nellie Verhoef. De eerste opzet was om een beschrijvend
onderzoek te doen. Het verzamelen van gegevens bij een beschrijvend onderzoek
gebeurd door middel van survey. Er is uiteindelijk gekozen om af te zien van een
dergelijke survey en wel om een drietal redenen.
De eerste reden heeft te maken met de periode waarin het onderzoek is
uitgevoerd. Het verzamelen van de door ons gebruikte data is gebeurd in de
laatste periode van het schooljaar 2004/2005. Dit heeft tot gevolg dat er al een
aanzienlijke selectie heeft plaatsgevonden onder de leerlingen. Ter illustratie: bij
de opleiding Informatica zijn nog drie van de oorspronkelijke vier klassen
overgebleven in het vierde kwartiel van het eerste jaar. De overgebleven
leerlingen zijn dus duidelijk geen representatieve afspiegeling meer van de
oorspronkelijk totale instroom.
Daarnaast gaf hogeschoolhoofddocent Eugene van Rhoden aan dat de animo voor
kwantitatieve onderzoeken, aan de hand van bijvoorbeeld digitale online
enquêtes, onder studenten en docenten over het algemeen extreem laag is. De
mensen die wel reageren op dergelijke verzoeken vormen een typische subgroep
van de doelgroep en vormen wederom geen representatieve afspiegeling van de
totale, te onderzoeken groep.
Ten derde zouden we voor het kwantitatieve onderzoek een toets moeten
samenstellen die de verschillende wiskundedomeinen bestrijkt. Uit eerdere
soortgelijke onderzoeken, zoals die van Voogt en Vlas (1996) die we hebben
beschreven in paragraaf 2.2, blijkt dat een resulterende vragenlijst erg groot
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wordt en tevens tijdrovend is om in te laten vullen. Bij het beschreven onderzoek
werden bijvoorbeeld honderd opgaven voor het toetsen van het formele
curriculum en ongeveer veertig opgaven voor het gerealiseerde curriculum
opgesteld. Voor deze laatste toets dient dan ook nog eerst de betrouwbaarheid te
worden bepaald, voordat er daadwerkelijk conclusies uit kunnen worden
getrokken. Alhoewel we zeer geïnteresseerd zouden zijn in de resultaten, leek het
voor ons niet haalbaar om binnen de te besteden tijd een dergelijk onderzoek uit
te voeren op Windesheim.
Deze drie punten samen hebben ons doen besluiten een andere aanpak te
volgen. Uiteindelijk is er gekozen voor een explorerend onderzoek. Hierbij hebben
we gebruik gemaakt van casestudies om de gegevens te verzamelen. We hebben
als onderzoeksonderwerp niet de eerstejaars student genomen, maar juist de
docenten die met deze studenten omgaan. Er is dus gekozen voor een kwalitatief
onderzoek onder mbo- en hbo-docenten. Bij dit onderzoek is gekeken naar de
meningen van deze docenten over de wiskunde op het mbo en hbo.
Bij het samenstellen van de steekproef hebben we zoveel mogelijk geprobeerd
docenten met verschillende meningen te polsen. Bij de docenten die hier
toestemming voor gaven, is het gesprek opgenomen, zodat we later aan de hand
van deze opnames de uitspraken nog eens konden beluisteren. Op deze wijze
hebben we getracht de informatie zo correct mogelijk te verwoorden in dit
document. In eerste instantie zijn er twee vragenlijsten opgesteld: één voor mbo
en één voor hbo docenten. Deze vragenlijsten zijn aan Nellie Verhoef voorgelegd.
Haar aanwijzingen zijn vervolgens verwerkt in de uiteindelijke vragenlijsten. De
vragenlijsten zijn in het verslag opgenomen als appendix X en XI.

3.3 Dataverzameling, -preparatie en -analyse
In de voorgaande paragraaf is beargumenteerd voor welk type onderzoek we
hebben gekozen. De gekozen methode is een explorerend onderzoek, waarbij we
gebruik maken van casestudies. In deze paragraaf wordt beschreven hoe de
casestudies zijn opgezet en uitgevoerd.
Voor de casestudies hebben we twee vragenlijsten opgesteld. Een voor de hboen een voor de mbo-docenten. Bij het uitvoeren van de interviews werd echter
niet strak de vragenlijst gevolgd. De interviews hadden een tamelijk open
karakter. Als een docent iets over het onderwerp kwijt wilde, dan werd daar over
gepraat. Natuurlijk werd het gesprek wel dusdanig gestuurd, dat alle gewenste
onderwerpen aan bod kwamen. Men spreekt in dit geval ook wel van semigestructureerde interviews.
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De interviews zijn uitgevoerd ‘in het veld’. Voor de interviews zijn we naar de
scholen toegegaan om ze aldaar uit te kunnen voeren. De interviews met de hbodocenten van Windesheim konden natuurlijk op Windesheim plaatsvinden. Het
interview met Klaas Bos vond plaats bij het Deltion College in Zwolle. Het
interview met Job Buiting was in het ROC van Twente in Hengelo. De interviews
met Rudy Barelds en Roelof Schoenmaker hebben plaatsgevonden in het
Noorderpoort College in Groningen en het interview met Edward Koers vond bij
hem thuis plaats.
Bij alle docenten hebben we de uitspraken zoveel mogelijk direct op papier
vastgelegd. Bij de docenten die hier toestemming voor gaven, hebben we
daarnaast opnames gemaakt van de interviews, zodat we deze later weer terug
konden luisteren. In eerste instantie hebben we de data geprepareerd door de
opgenomen interviews op papier uit te schrijven en toe te voegen aan de notities
die we tijdens de interviews hadden gemaakt.
Hierna hebben we een overzicht gemaakt van de uitspraken van de verschillende
docenten. Aan de hand van de uitwerkingen op papier hebben we een aantal
uitspraken uit de interviews eruit gelicht. Bij deze uitspraken hebben we gekeken
of deze ook door andere docenten werden vermeld. De uitspraken die door
verschillende docenten werden gedaan presenteren we als resultaat in het
volgende hoofdstuk.

3.4 Samenvatting
Dit hoofdstuk beschreef de onderzoeksopzet. We hebben als methode gekozen
voor een exploratief onderzoek. Voor de dataverzameling hebben we gebruik
gemaakt van casestudies. Iedere case hebben we onderzoek door middel van een
semi-gestructureerde diepte-interview.
Dit hoofdstuk beschrijft de argumenten voor de keuzes die we bij de uitvoering
van het onderzoek hebben gemaakt. Vervolgens beschrijft het de
dataverzameling, de datapreparatie en tenslotte de dataanalyse.
In het volgende hoofdstuk worden de resultaten van de interviews gepresenteerd.
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4 Onderzoeksresultaten
Dit hoofdstuk behandelt de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Na
paragraaf 4.1 worden in paragraaf 4.2 de resultaten van de interviews met mbodocenten behandeld. Paragraaf 4.3 bespreekt de resultaten van de interviews
met hbo-docenten. Daarna worden de resultaten samengevat in paragraaf 4.4.

4.1 Inleiding
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van semi-gestructureerde diepteinterviews onder zowel mbo- als hbo-docenten. Van deze gesprekken zijn, als de
betrokken personen hiermee akkoord gingen, opnames gemaakt die later op
papier zijn uitgewerkt. Bij de interviews is een vragenlijst gebruikt die doorgaans
niet op volgorde is afgewerkt. Aan het einde van een interview zijn wel steeds alle
vragen beantwoord. Op deze manier ontstond een ‘vrij’ gesprek met verscheidene
discussies, waaruit de mening van de geïnterviewde haarfijn gedestilleerd kon
worden. De uitwerkingen van alle interviews zijn opgenomen in de bijlage. De
volgende twee paragrafen behandelen alleen de belangrijkste punten die uit de
interviews naar voren zijn gekomen.
Als er uitspraken worden gedaan over de interviews, zal worden aangegeven uit
welk interview de gegevens komen, door de nummers van de interviews tussen
blokhaken te tonen. Bijvoorbeeld [M1 en H3]. In dat geval wordt er verwezen
naar het eerste mbo-interview en naar het derde hbo-interview. De nummering
van de interviews is terug te vinden in de bijlage.

4.2 Resultaten mbo
De invulling van het hbo-doorstroomprofiel is bij de technische mbo-opleidingen
uitgekristaliseerd. Het is van dusdanige kwaliteit dat eerstejaars studenten die dit
profiel gevolgd hebben tijdens het mbo, een goede aansluiting hebben bij het
volgen van de wiskundevakken. De invulling van het doorstroomprofiel is bij de
mbo-scholen van de geïnterviewde docenten tot stand gekomen in samenwerking
met verwante hbo-opleidingen in de regio [M1, M2 en M4]. Zowel de mbo- als de
hbo-docenten geven aan dat het volgen van een doorstroomprofiel nagenoeg
noodzakelijk is voor een soepele aansluiting op het hbo.
Anders is het met de invulling van het hbo-doorstroom profiel van de door ons
bezochte niet-technische opleiding. De invulling daarvan staat nog in de
kinderschoenen [M3]. Opvallend is dat de technische mbo opleidingen opvallend
verder zijn gevorderd op het gebied van doorstroomprogramma’s dan de niet
technische opleiding [M1, M2 en M4].
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De animo van de mbo-leerlingen zelf voor de doorstroomprogramma’s is
wisselend. Een gehoorde klacht is dat de leerlingen geen extra tijd in de opleiding
willen en/of kunnen steken. Het doorstroomprogramma bestaat vaak uit één of
twee extra uren les in de week. Dit wordt meestal door de mbo-opleiding zelf
verzorgd [M1, M2 en M3] en soms door een hbo-opleiding [M4].
Docenten in het mbo [M1, M2, M3 en M4] geven aan dat een algehele daling in
het wiskundeniveau bij leerlingen waar te nemen is. Deze verlaging beperkt zich
niet alleen tot het mbo, maar strekt zich ook uit tot het aanpalende onderwijs,
zoals het vmbo en het hbo. De daling werkt dus in alle lagen van opleidingen
door. In het hbo is dit merkbaar door een gebrek aan elementaire
rekenvaardigheid bij leerlingen. Op het gebied van algebraïsche vaardigheden
schiet de gemiddelde hedendaagse student ernstig tekort [H1 en H2]. Dit
frustreert het onderwijsproces waarin verondersteld wordt dat de leerlingen over
dergelijke vaardigheden beschikken [H1, H2, H3 en H4].

4.3 Resultaten hbo
De meningen over de instroomeisen zijn verdeeld. Een aantal docenten is voor
strengere toelatingseisen [H1 en H2]. Opvallend is dat beide docenten aangeven
geen problemen te hebben met technische studenten met een doorstroomprofiel.
Eén docent voelde wel iets voor een verplicht doorstroomprofiel [H1] en een
andere zag meer in een toelatingstest of het volgen van een zomercursus voor
mensen zonder het doorstroomprofiel [H2].
Twee andere docenten gaven aan juist soepele toelatingseisen te prefereren. [H3
en H4] Het is dan wel zaak om de propedeuse een strenge selecterende werking
te laten hebben. Bijvoorbeeld door veel moeilijke vakken in het begin van de
opleiding te plaatsen [H4] of door selecterende toetsen te gebruiken in het eerste
jaar [H3].
Ervaring met een vrijstellingtoets hebben in het verleden geen resultaten
opgeleverd. Bij deze toets moesten de studenten, onvoorbereid, een tiental
opgaven maken. Bij een voldoende kregen de studenten vrijstelling voor het vak
wiskunde. Uit de klas met meer dan 100 studenten, kwam slechts één voldoende
voor. Een aanpak op deze wijze levert dus niets op. Als een dergelijk initiatief
weer wordt ingevoerd, moet er in iedere geval een zekere vorm van
voorbereiding voor de studenten zijn [H2].
Een tweetal hbo docenten gaf aan dat er een goede voorlichting over het nut van
een hbo-opleiding voor de leerlingen van groot belang is. [H2 en H4] Een mbo
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docent [M2] gaf aan dat hij graag zou zien dat hbo-docenten zelf op het mbo
komen uitleggen wat de meerwaarde is van een hbo-opleiding. Dit zou dan
tamelijk vroeg tijdens de mbo-opleiding moeten gebeuren, bijvoorbeeld in het
tweede schooljaar.

4.4 Niveau-inschatting instroom
Aan de hand van de interviews hebben we de verschillende categorieën van
vooropleiding gekoppeld aan wiskundeniveau schaal. De schaal en categorieën
zijn besproken in hoofdstuk 1.
Tabel 9
Koppeling wiskundeniveau en instroomcategorie
Wiskunde niveau

categorie

1

mbo1

2

vo1, mbo2

3

vo2, mbo3

4

vo3, mbo4

5

vo4

Op voorhand kan aan de hand van de genoten vooropleiding aan een eerstejaars
student een wiskunde niveau worden toegeschreven. In het wiskundeonderwijs
kan gedifferentieerd worden naar deze vijf niveaus. Dit kan op de volgende
manieren:
•

Iedereen volgt dezelfde vakken. Binnen de vakken wordt rekening gehouden
met de vijf verschillende niveau’s. Te denken valt aan het uitdelen van
verschillende leerstofplanners voor ieder niveau. Mensen met een lager
wiskunde niveau moeten extra paragrafen en opgaven doorwerken om
aansluiting te vinden in het vak.

•

Voor elk wiskundeniveau bestaan één of meer te volgen wiskundemodules of
-vakken. Iemand van niveau 1 moet meer modules doorwerken dan iemand
met niveau 4. Eventueel kan iemand met een lager niveau al in de
zomervakantie alvorens met de opleiding te beginnen, een paar modules
doorwerken. Voorwaarde hiervoor is dat de aspirant student zich tijdig
aanmeldt voor de hbo-opleiding, zodat ruim van te voren kan worden bepaald
wat het wiskunde niveau van de betreffende persoon is.

•

Afstemmen van de hoeveelheid begeleiding per wiskunde niveau. Doorgaans
hebben studenten van een lager wiskunde niveau veel baat bij persoonlijke
hulp. Zo kan een student van een lager wiskunde niveau een groter beroep
doen op begeleiding dan een student met een hoger niveau.

36

Onderzoek van Onderwijs

4.5 Samenvatting
Uit de interviews blijkt dat technische mbo-opleidingen beschikken over de
mogelijkheid om geïnteresseerden een hbo-doorstroomprogramma aan te bieden.
Leerlingen van het mbo die dit volgen, komen goed beslagen ten eis op het hbo.
De niet-technische mbo-opleiding die we hebben onderzocht, verkeert nog in het
ontwikkelstadium van een dergelijk programma. Het probleem van
doorstroomprogramma’s is de tegenwoordige vrijblijvendheid om ze te volgen.
Leerlingen van het mbo haken vroegtijdig af omdat het op een gegeven moment
te moeilijk wordt. Vaak haken leerlingen ook af wanneer de andere verplichte
schoolse activiteiten de volledige aandacht opeisen.
Bij hbo-docenten zijn de meningen verdeeld als het gaat om verplicht stellen van
doorstroomprogramma’s op het mbo. Voorstanders vinden dit een goed idee,
terwijl anderen vinden dat de selectie juist in de propedeuse van de hbo-opleiding
moet plaatsvinden.
Voorlichting vanuit het hbo aan de mbo-leerlingen is nodig. De leerlingen kunnen
zich een beeld vormen over het nut van een hbo-opleiding en krijgen wellicht
motivatie om een (vrijblijvend) doorstroomprogramma succesvol te doorlopen.
Hbo-opleidingen kunnen door eerst de instromende studenten in te schalen in
wiskundeniveau’s, differentiëren in wiskundeonderwijs.
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5 Conclusies, discussie en aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden de conclusies, discussie en aanbevelingen van dit
onderzoek gepresenteerd. Bij de conclusie wordt een oplossing voor de
probleemstelling voorgesteld aan de hand van de resultaten uit hoofdstuk 4. In
de paragraaf discussie wordt deze oplossing bediscussieerd in het licht van de
oorspronkelijke doelstelling. Aan de hand van de conclusies en de discussie doen
we tenslotte een aantal aanbevelingen.

5.1 Conclusies
De probleemstelling voor dit onderzoek luidt als volgt:
Hoe is de voorgestelde categorisatie van de verschillende soorten instroom
bruikbaar binnen Windesheim, opdat het studierendement in het
propedeusejaar zou kunnen toenemen?
Uit de interviews komen een aantal zaken naar voren. Ten eerste is het mogelijk
om instromende hbo-studenten in te schalen in wiskundeniveau aan de hand van
de gevolgde vooropleiding. In Tabel 9 op pagina 36 presenteren we een mogelijke
koppeling tussen de vooropleiding en het niveau van de wiskundige kennis.
Hbo-docenten staan postitief ten opzichte van een gedifferentieerde aanpak van
het wiskunde onderwijs op het hbo. Hierbij kan worden gedacht aan het opstellen
van verschillende soorten leerstofplanners voor de verschillende categorieën, het
aanbieden van verschillende modules voor de afzonderlijke groepen en tenslotte
het afstemmen van de hoeveelheid begeleiding op de categorie van de student.
Over een strenge selectie aan de poort aan de hand van de voorgestelde
categorisatie lopen de meningen sterk uiteen. Sommige docenten vinden dat het
hbo-doorstroom programma een toelatingseis voor het technisch hbo moet zijn,
terwijl andere docenten vinden dat de selectie in het propedeusejaar, dus op het
hbo zelf, plaats kan vinden.
Uit de het literatuuronderzoek komt naar voren dat beheersing van de exacte
vakken, en dan met name wiskunde, van belang is voor het volgen van hoger
technisch onderwijs. Ook volgt uit de literatuur dat het studievaardigheden
minstens zo belangrijk zijn voor het succesvol afronden van een studie.
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5.2 Discussie
Een van de doelstellingen van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de
meningen van docenten in het hbo en het mbo en in de situatie van de instroom
op het hbo. Aan de hand van de gehouden interviews is er een duidelijk beeld
ontstaan over de meningen de geïnterviewde docenten. Ook is voor de
uitvoerders van het onderzoek een duidelijk beeld ontstaan over de verschillende
soorten instroom waar het hbo mee te maken heeft.
Het door ons uitgevoerde onderzoek was tamelijk klein van opzet. Er zijn in totaal
acht interviews gehouden. Om een representatief beeld te kunnen neerzetten van
de situatie in geheel Nederland zou het onderzoek onder een veel grote populatie
moeten worden uitgevoerd.
Een interessant onderwerp, wat we zelf buiten beschouwing hebben gelaten, is de
invulling van het hbo-doorstroomprogramma op de verschillende mbo’s.
Aangezien hier geen landelijke regelgeving voor is, is iedere mbo vrij zijn eigen
programma samen te stellen.
Een opvallende tegenstrijdigheid is te vinden in de cijfers van de instroom in het
hbo en in de meningen van docenten over deze instroom. Uit de cijfers komt naar
voren dat mbo-leerlingen qua resultaten vergelijkbaar zijn met havisten. Uit de
interviews met docenten komt daarentegen naar voren dat hiaten in de
wiskundekennis grote problemen opleveren bij de mbo-leerlingen.
Aan de hand van deze tegenstrijdigheid kan men zich afvragen of het niveau van
de wiskundekennis van invloed is op het rendement van de leerlingen.
Aan de hand van de bestudeerde literatuur kan worden geconcludeerd dat de
mate van beheersing van exacte vakken van invloed is op het studierendement in
het technisch hoger onderwijs. Aan de hand van de door ons verzamelde
gegevens kunnen we in ieder geval geen uitspraak doen over het
studierendement in het propedeusejaar. Wel achten we het waarschijnlijk dat een
gedifferentieerde aanpak tot een hoger studierendement kan leiden.
Het huidige onderzoek was een exploratief onderzoek onder docenten. We zijn
zeer geïnteresseerd naar een beschrijvend onderzoek zoals die van Voogt en Vlas
(1995) onder de hedendaagse studenten, waarbij wordt gekeken naar het
formele curriculum, het geïmplementeerde curriculum, het gewenste curriculum
en het gerealiseerde curriculum. Tijdens de interviews werd duidelijk dat alle
geïnterviewde docent een dalende tendens in het niveau van wiskundekennis
zagen bij de leerlingen. Het is interessant om deze veronderstelling te toetsen.
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5.3 Aanbevelingen
De cijfers van de hbo-raad geven aan dat er weinig onderscheid is tussen havoers en mbo-ers. Bij deze cijfers wordt enerzijds geen onderscheid gemaakt tussen
de profielen die de havisten hebben gevolgd. Alle havisten worden als één grote
groep beschouwd.
Anderzijds worden ook de mbo-ers over één kam geschoren. Het al dan niet
volgen van een hbo-doorstroomprofiel wordt niet meegenomen, terwijl alle
betrokken docenten aangeven dat dit een zeer belangrijk punt is. Ook wordt geen
rekening gehouden met het feit dat mbo-ers zowel een aanverwante opleiding als
een niet-aanverwante opleiding kunnen kiezen. We verwachten dat dit een zekere
invloed op het studierendement op het hbo heeft.
Voor de hbo-raad doen we dan ook de aanbeveling om de statistische gegevens
verder onder te verdelen, zodat preciezere uitspraken over specifieke groepen
leerlingen van het havo en het mbo gedaan kunnen worden.
Om een duidelijk beeld te krijgen van het niveau van wiskundekennis bij
eerstejaars hbo-studenten raden we aan een beschrijvend onderzoek onder deze
groep uit te voeren. Uitgangspunt voor een dergelijk onderzoek zou het
onderzoek van Voogt en Vlas (1995). Om een beeld te krijgen van de
ontwikkeling van de kennis van wiskunde op de lange termijn zou een dergelijk
onderzoek gedurende langere tijd moeten worden uitgevoerd.
Tenslotte wijzen we erop dat het door ons beschreven onderzoek een verkennend
onderzoek is. Om harde uitspraken te kunnen doen over de effecten van een
gedifferentieerde aanpak op het studierendement, moet een beschrijvend
onderzoek over dit onderwerp worden uitgevoerd. Hierbij kan bijvoorbeeld
worden gedacht aan een experiment waarbij de gedifferentieerde aanpak voor
minimaal een jaar op een propedeusegroep wordt toegepast.
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Gebruikte afkortingen
Op deze pagina vindt u een overzicht van de gebruikte afkortingen in dit verslag.
Bij iedere afkorting zal de volledige schrijfwijze worden getoond en indien nodig
wordt er een korte toelichting op het begrip gegeven.
Tabel 10
gebruikte afkortingen
Afkorting Toelichting
BI

Bedrijfskundige Informatica, Windesheim opleiding

Hbo

Hoger beroepsonderwijs

HI

Hogere Informatica, oude naam voor de opleiding Informatica (I)

HO

Hoger onderwijs

HTNO

Hoger Technisch en Natuurwetenschappelijk onderwijs

Hto

Hoger technisch onderwijs, technisch hbo-onderwijs

I

Informatica, Windesheim opleiding

IM

Industrieel management, opleiding Windesheim

L&E

Logistiek en Economie, opleiding Windesheim

LTV

Logistiek en Technische Vervoerskunde, opleiding Windesheim

Mbo

Middelbaar beroepsonderwijs

Mto

Middelbaar Technisch Onderwijs, technisch mbo onderwijs

TB&L

Technische Bedrijfskunde en Logistiek, afdeling van Windesheim

TI

Technische Informatica, Windesheim opleiding

TULO

Technisch Universitaire LerarenOpleiding

WO

Wetenschappelijk Onderwijs
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Appendix I – Interview M1
Naam: Klaas Bos (enkele aanvullingen van collega Geert Romkes)
Leeftijd: ?
Geslacht: M
Aantal jaren ervaring in het onderwijs: 25 (9 jaar LTS, 16 jaar MBO)
Genoten opleiding(en):
Mulo, MTS, Avondschool NGOLB (later PTH). 3e graads
wiskunde/natuurkunde bevoegdheid. 2e graad later gehaald via PTH.
Momenteel werkzaam bij instelling / afdeling:
Docenten zijn werkzaam bij zogenaamde clusters. Klaas en Geert zijn
werkzaam bij het cluster metalectro/instalectro. Dit is een combinatie van
installatietechniek, werktuigbouwkunde en elektrotechniek. Een cluster is
onderverdeeld in een aantal units. Een unit bestaat weer uit een aantal
teams. Voor elk niveau mbo is er een apart team. Deltion College te
Zwolle.
Aan welke MBO opleidingen geeft u les?
mbo 4 opleidingen:
elektrotechniek
ICT
combinatieklas hbo-pakket voor
werktuigbouwkunde/installatietechniek/luchtvaart/zeevaart. Extra
wiskunde en natuurkunde voor leerlingen die hiervoor kiezen.
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De volgende vragen worden in principe apart per MBO opleiding gesteld.
Hoeveel procent (of aantal sbu’s) van de opleiding bestaat uit
wiskundevakken of vakken met een wiskundig karakter?
Techniek is allemaal wiskunde. Voor elektrotechniek toch wel 40%.
Bij ICT is het moeilijk te zeggen. Natuurkunde is hierbij afgeschaft,
wiskunde zit in de vrije ruimte. Dit is een doodsteek voor het vak, het
maakt niet uit of leerlingen een 1 of een 10 halen voor wiskunde. Aandeel
wiskunde bij ICT is miniem. ICT-ers kunnen nog geen twee breuken bij
elkaar optellen. Het is hopeloos.
Welk(e) methode/ boek / eigen dictaat gebruikt u? (titel, ISBN e.d.)
Beroepsgerichte wiskunde, basisvaardigheden (Thieme Meulenhof).
Voor hbo-doorstroom: wiskunde in blokken voor het HTO.
Op welke manier wordt de kennis getoetst? (tentamen, toets op
computer, opdrachten e.d.) Heeft u een voorbeeld van de toetsing? Wat
zijn de beoordelingscriteria?
Door middel van proefwerken (van 50 minuten). Hierbij mogen de
leerlingen geen boek gebruiken, echter wel grafische rekenmachine en
tabellenboek. Er worden regelmatig proefwerken gegeven, twee per blok
(een collegejaar bestaat uit vier blokken). Alle toetsen zijn herkansbaar.
Wat is de mening van de MBO leerling over het vak wiskunde? Zien zij het
nut van wiskunde in?
Leerlingen vinden wiskunde moeilijk. Wat moet je ermee is een
veelgehoorde opmerking. Elektrotechniek leerlingen zijn van mening dat
je het wel nodig hebt. Bij vakonderwijs wordt regelmatig verwezen naar
wiskunde (trillingen, spanning e.d.). In de eerste klas weten leerlingen
niet wat ermee moeten. Ruwweg is 80% van de leerlingen niet
geinteresseerd.
Denkt u dat de leerlingen die de opleiding afronden op niveau vier het
wiskundeniveau van het technische HBO aan kunnen?
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Leerlingen zonder hbo-doorstroom programma: nee. Met doorstroom
programma: ja
Motivatie:
Leerlingen elektrotechniek komen beter beslagen ten ijs. Voor hen is de
stof die in het hbo-doorstroom pakket wordt aangeboden voor de andere
opleidingen, standaard aanwezig in de opleiding elektrotechniek.
Leerlingen die een andere opleiding hebben gevolgd zonder
doorstroomprogramma kunnen doorgaans nog geen 1e graads vergelijking
oplossen. Die krijgen het zonder meer moeilijk op het hbo.
Oud-leerlingen van het Deltion zeggen dat ze veel aan het
doorstroomprogramma hebben gehad.
Informeert u studenten over wiskunde op het HBO, bijvoorbeeld over
zaken zoals niveau, hoger tempo, wiskundige onderwerpen zoals
differentiëren en integreren?
Differentieren komt regelmatig ter sprake tijdens de les. Integreren als
begrip heel af en toe, als de context hier om vraagt. Echt
integraalrekening wordt niet meer gegeven.
hbo-doorstroom leerlingen komen zelf met vragen over hoe het eraan
toegaat op het hbo.
Ziet u iets in samenwerking met HBO-instellingen om op het gebied van
wiskunde het één en ander af te stemmen? Heeft u suggesties in deze
richting?
Er zijn contacten met Windesheim gelegd. Dit gaat in de toekomst
voortgezet worden. Het is de bedoeling dat er doorstroom programma
komt van in totaal zeven jaar.
Is er voor deze opleiding een doorstroom regeling voor MBO leerlingen die
willen doorstuderen aan het HBO?
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Zie vorige vraag. Er bestaat dus een hbo doorstroom programma.
Overige opmerkingen
Het vmbo/lbo/lts zakt in niveau, wij zakken hierdoor mee als het gaat om
het eindniveau dat hier op het mbo gehaald wordt. Dit werkt in alle lagen
van opleiding door.
Het mbo wordt gefinancierd op basis van uitstroom.
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Appendix II – Interview M2
Naam: Job Buiting
Leeftijd: 56
Geslacht: M
Aantal jaren ervaring in het onderwijs: 34, met plezier!
Genoten opleiding(en):
MTS, HTS (Werktuigbouwkunde), Universiteit Utrecht natuur- en
scheikunde.
Momenteel werkzaam bij instelling / afdeling:
ROC van Twente (locatie te Hengelo), afdeling werktuigbouwkunde.
Aan welke MBO opleidingen geeft u les?
Alleen werktuigbouwkunde
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De volgende vragen worden in principe apart per MBO opleiding gesteld.
Hoeveel procent (of aantal sbu’s) van de opleiding bestaat uit
wiskundevakken of vakken met een wiskundig karakter?
zonder doorstroomprogramma: 25%
met doorstroomprogramma: 30%
In het tweede jaar van de mbo-opleiding worden al extra lessen wiskunde
en natuurkunde aangeboden aan leerlingen die naar het hbo willen.
Gedurende twee volle jaren 3 uur extra wiskunde/natuurkunde voor mboleerlingen die naar het hbo willen. Dit is een vrijblijvend programma, extra
bovenop de normale opleiding.
Omdat het vrijblijvend is, haken veel leerlingen al vroegtijdig af (vooral bij
proefwerken), of wanneer ze het te druk krijgen met verplichte
onderdelen (project e.d.).
Welk(e) methode/ boek / eigen dictaat gebruikt u? (titel, ISBN e.d.)
Techniek Wiskunde Informatica & Natuurkunde (TWIN), (Thieme
Meulenhof).
Beroepsgerichte wiskunde (Thieme Meulenhof).
Doorstroomprogramma: Wiskunde op niveau (deel 2)
Simpele boeken werken het beste: uitgewerkt voorbeeld, zelf nadoen.
Op welke manier wordt de kennis getoetst? (tentamen, toets op
computer, opdrachten e.d.) Heeft u een voorbeeld van de toetsing? Wat
zijn de beoordelingscriteria?
Natuur/wiskunde: door middel van schriftelijke toetsen (KCE-databank)
die landelijk zijn goedgekeurd.
Wat is de mening van de MBO leerling over het vak wiskunde? Zien zij het
nut van wiskunde in?
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Met context (voorbeelden praktijk) vinden ze het leuk, aantrekkelijk. Ze
snappen wel dat je het nodig hebt.
Denkt u dat de leerlingen die de opleiding afronden op niveau vier het
wiskundeniveau van het technische HBO aan kunnen?
Zonder doorstroom profiel: hele goede leerlingen wel
Motivatie:
Leerlingen zonder doorstroomprofiel krijgen het moeilijk. Hele goede
leerlingen redden het wel. Vooral het tempo waarin de wiskunde wordt
aangeboden is een probleem.

Informeert u studenten over wiskunde op het HBO, bijvoorbeeld over
zaken zoals niveau, hoger tempo, wiskundige onderwerpen zoals
differentiëren en integreren?
Voorlichting door Saxion hier op school.
Leerlingen bezoeken het hbo en krijgen dan andere dingen te horen dan
hier (rooskleuriger).
Ziet u iets in samenwerking met HBO-instellingen om op het gebied van
wiskunde het één en ander af te stemmen? Heeft u suggesties in deze
richting?
Mensen van het hbo zouden zelf voorlichting moeten geven in
bijvoorbeeld de tweede klas van het mbo. Uitleggen aan leerlingen wat nu
de meerwaarde is van een hbo-opleiding ten opzichte van een mboopleiding. Het is niet duidelijk voor een leerling wat je met mbo-diploma
en een hbo-diploma kan.
Momenteel zijn er contacten met de Saxion Hogeschool. Binnenkort gaan
we voor het eerst vakken naast elkaar leggen om te kijken wat we nu
precies doen.
Als mbo zijn we altijd heel dienstbaar geweest richting het hbo, maar zij
moeten nu zelf eens aangeven wat ze precies willen.
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Is er voor deze opleiding een doorstroom regeling voor MBO leerlingen die
willen doorstuderen aan het HBO?
Gedurende twee volle jaren 3 uur extra wiskunde/natuurkunde voor mboleerlingen die naar het hbo willen. Dit is een vrijblijvend programma, extra
bovenop de normale opleiding.
Overige opmerkingen
“Vroeger kon je afspraken maken met leerlingen, nu word je bedonderd
waar je bij staat, bij wijze van spreken”.
“15 jaar geleden gingen 70 leerlingen naar het hbo en kwamen tijdens
open dagen met succesverhalen langs”.
“Hoe hou je de leerling gemotiveerd?”
Meerwaarde hbo moet uitgelegd worden aan mbo-leerlingen. Leerlingen
hebben daar een vaag beeld van.
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Appendix III – Interview M3
Naam: Roelof Schoenmaker / Rudy Barelds
Leeftijd: 42 / 48
Geslacht: M / M
Aantal jaren ervaring in het onderwijs: 17 jaar / 25 jaar
Genoten opleiding(en):
Roelof: VWO, 1 jaar wiskunde studie, lerarenopleiding wi/na/informatica.
Rudy: mbo fijnmechanische techniek, lerarenopleiding mechanische
techniek.
Momenteel werkzaam bij instelling / afdeling:
Noorderpoort College te Groningen.
Aan welke MBO opleidingen geeft u les?
Roelof: Transport en Logistiek, voorheen: ICT, bouwkunde,
laboratoriumtechniek.
Rudy: Transport en Logistiek, niveau 3 & 4..
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De volgende vragen worden in principe apart per MBO opleiding gesteld.
Hoeveel procent (of aantal sbu’s) van de opleiding bestaat uit
wiskundevakken of vakken met een wiskundig karakter?
5% a 10%
breakeven point berekenen.
Welk(e) methode/ boek / eigen dictaat gebruikt u? (titel, ISBN e.d.)
Geen, wiskunde geïntegreerd in methode voor andere vakken. Voor
wiskunde specifiek eigen materiaal gemaakt.
Op welke manier wordt de kennis getoetst? (tentamen, toets op
computer, opdrachten e.d.) Heeft u een voorbeeld van de toetsing? Wat
zijn de beoordelingscriteria?
Toetsen, resultaten kunnen gecompenseerd worden met andere vakken.
BVE-raad (Beroeps en Volwassenen Educatie) bepaalt de eindtermen voor
Transport en Logistiek. Deze zijn landelijk maar erg vaag.
Wat is de mening van de MBO leerling over het vak wiskunde? Zien zij het
nut van wiskunde in?
Wiskunde wordt overbodig gevonden. Leerlingen die het echt leuk vinden
haken ook af, omdat er veel te weinig op dat gebied gebeurt. Die zoeken
elders hun heil, bijvoorbeeld zeevaartschool, meer economische richting
e.d. Daar krijgen ze meer wiskunde. Blijft over de groep leerlingen die
aversie hebben tegen wiskunde.
Leerlingen: “Waar heb ik het voor nodig?”
Denkt u dat de leerlingen die de opleiding afronden op niveau vier het
wiskundeniveau van het technische HBO aan kunnen?
Nee.
Motivatie:
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Leerlingen hebben het gevoel dat ze het wel aankunnen, echter de uitval
is erg groot.
Informeert u studenten over wiskunde op het HBO, bijvoorbeeld over
zaken zoals niveau, hoger tempo, wiskundige onderwerpen zoals
differentiëren en integreren?
De groep leerlingen die extra voorbereiding willen voor het hbo,wordt
geïnformeerd. Echter alleen de leerlingen die de extra lessen blijven
volgen, het is namelijk vrijblijvend.
Ziet u iets in samenwerking met HBO-instellingen om op het gebied van
wiskunde het één en ander af te stemmen? Heeft u suggesties in deze
richting?
Noorderpoort College heeft afspraken gemaakt met Hanze Hogeschool en
er zijn overleg situaties op het gebied van aansluiting. Er zit echter geen
druk achter. Te weinig personeel, te weinig tijd zijn beperkende factoren.
Als suggestie: meer druk achter het afstemmen tussen mbo en hbo. Taak
van inspectie.
Is er voor deze opleiding een doorstroom regeling voor MBO leerlingen die
willen doorstuderen aan het HBO?
Leerlingen kunnen een certificaat halen, is niet verplicht.
Overige opmerkingen
Tijdens voorlichtingsdagen op hogescholen wordt geen nadruk gelegd op
het deel wiskunde van de opleiding. Mbo-leerlingen krijgen hierdoor de
indruk dat het zo’n vaart niet zal lopen met de achterstand in
wiskundekennis.
Beetje dubbel: leerlingen willen wel, maar als het aankomt op een
tijdinvestering naast het volgen van de les, dan valt het altijd heel erg
tegen. Ze zijn niet bereid om thuis nog wat sommen te gaan maken, dat
moet echt op school gebeuren.

54

Onderzoek van Onderwijs

We zijn aan het zakken qua niveau.We zakken mee met het vmbo.
Landelijke normen gaan stellen en landelijke examens afnemen kan dit
voorkomen.
“De ellende is begonnen toen wiskunde leuk moest gaan worden.”
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Appendix IV – Interview M4
Naam: Edward Koers
Leeftijd: 33 jaar
Geslacht: Man
Aantal jaren ervaring in het onderwijs: 2 jaar
Genoten opleiding(en):
Havo / MTS Werktuigbouwkunde / Technische Lerarenopleiding
Werktuigbouwkunde
Momenteel werkzaam bij instelling / afdeling:
Edward is momenteel werkzaam op het Drente College in Emmen en gaat
per september 2005 werken bij ROC in Nijmegen.
Aan welke MBO opleidingen geeft u les?
mbo niveau 4 opleiding werktuigbouwkunde (gericht op doorstroming naar
hbo)
de vakken materiaalkunde, natuurkunde, sparing (??) , bedrijfskunde en
polytechniek (combinatie van wis- en natuurkunde) op de niveaus 1, 2 en
3
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De volgende vragen worden in principe apart per MBO opleiding gesteld.
Hoeveel procent (of aantal sbu’s) van de opleiding bestaat uit
wiskundevakken of vakken met een wiskundig karakter?
Ik vind dat er vrij veel wiskunde wordt gegeven. Dat is inherent aan
techniek. Circa 30% van de vakken bestaat uit wiskunde. Er zijn zowel
afzonderlijke wiskundevakken als vakken waarin de wiskunde
geïntegreerd is zoals natuurkunde en eigenlijk alle technische vakken. Ook
bij vakken zoals bedrijfskunde is een zekere rekenvaardigheid nodig.
Welk(e) methode/ boek / eigen dictaat gebruikt u? (titel, ISBN e.d.)
Voor wiskunde:
Moderne wiskunde
Wiskunde in Blokken (Nygh en Sluys), specifiek voor bouwkunde en
werktuigbouwkunde voor MBO
Natuurkunde:
Natuurkunde Scheikunde (EPN)
Methode Exact BVE voor werktuigbouwkunde
Er wordt geen gebruik gemaakt van dictaten, wel worden er aanvullende
sommen gemaakt door de docenten. Deze opgaven zijn afgeleiden van de
opgaven uit het boek.
Op welke manier wordt de kennis getoetst? (tentamen, toets op
computer, opdrachten e.d.) Heeft u een voorbeeld van de toetsing? Wat
zijn de beoordelingscriteria?
Kenteq. Deze toetsen worden door de school ingekocht.
Voor mbo werktuigbouwkunde liggen de eindtermen landelijk vast. Dit
geldt niet alleen voor wiskunde, maar ook voor de
maatschappijleerachtige vakken. Deze eindtermen gelden voor alle mbo
werktuigbouwkunde opleidingen.
Wat is de mening van de MBO leerling over het vak wiskunde? Zien zij het
nut van wiskunde in?
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Rekenen vinden ze niet leuk, maar de leerlingen moet de vakken gewoon
volgen. Men vind het rekenen vooral niet leuk, omdat ze het simpelweg
niet kunnen. Al in het vmbo wordt de rekenvaardigheid onvoldoende
aangeleerd. Er zijn ook enkele mensen die van het havo komen. Deze
mensen hebben duidelijk minder problemen met rekenen.
Denkt u dat de leerlingen die de opleiding afronden op niveau vier het
wiskundeniveau van het technische HBO aan kunnen?
Ik heb geen zicht op wat er momenteel op wiskundegebied gebeurd op
het hbo. Op het Drente College wordt wel extra wiskunde gegeven voor
mensen die door willen stromen naar het hbo. Er is hiervoor een
samenwerkingsverband tussen de hogeschool in Emmen en het Drente
College.
Informeert u studenten over wiskunde op het HBO, bijvoorbeeld over
zaken zoals niveau, hoger tempo, wiskundige onderwerpen zoals
differentiëren en integreren?
Ik geef aan dat wis- en natuurkunde in het hbo veel moeilijker is dan die
op het mbo. Als mensen van plan zijn verder te leren, dan geef ik aan dat
ze zeker die extra cursus zouden moeten volgen en dat doen de meeste
ook wel.
Ziet u iets in samenwerking met HBO-instellingen om op het gebied van
wiskunde het één en ander af te stemmen? Heeft u suggesties in deze
richting?
Er is samenwerking tussen de hogeschool in Emmen en het Drente
College, zodat de wiskunde die op het Drente College wordt gegeven
aansluit op die van het hbo. Het is een soort doorstroomprofiel, waarvoor
de leerlingen extra moeten betalen. Het kost 100 euro per leerling. Ze
krijgen dan 1 of 2 uur in de week extra les op het hbo. Deze regeling is er
voor mensen in het laatste jaar van het mbo.
Het is niet verplicht, maar we weten uit ervaring dat bij de leerlingen die
het niet doen problemen ontstaan op wis- en natuurkundegebied. Verder
sluit het mbo goed aan op het hbo, vooral vergeleken bij de havo.
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Eigenlijk moeten alleen de rekenvaardigheden worden bijgespijkerd. Dit
zou ook al moeten gebeuren bij de overgang van vmbo naar mbo.
Is er voor deze opleiding een doorstroom regeling voor MBO leerlingen die
willen doorstuderen aan het HBO?
Zie vorige vraag.
Overige opmerkingen
Als je v2=9 en dan v=3 op het bord schrijft, dan zijn er redelijk veel
leerlingen die denken “He, wat gebeurt hier?”. Dat is dus zo’n beetje het
niveau waar we over praten.
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Appendix V – Interview H1
Naam docent / leeftijd / geslacht:
Paul Touw / 42 / M
Genoten opleiding(en):
Civiele Techniek (TU Delft)
Momenteel werkzaam bij instelling / afdeling:
Technische bedrijfskunde & Logistiek (Windesheim)
Aan welke HBO opleidingen geeft u les?
Logistiek en Economie
Logistiek en Technische Vervoerskunde
Technische Bedrijfskunde (Industrieel Management)
Doceert de volgende vakken:
Statistiek
Operations Research
Mechanica
Materiaalkunde

Aantal jaren leservaring / vorige opleidingen of scholen:
17 jaar bij Windesheim

Hoeveel procent (of aantal sbu’s) van de opleiding bestaat uit
wiskundevakken of vakken met een wiskundig karakter? Zijn dit
keuzevakken of verplichte? Losse wiskunde vakken of geïntegreerde?
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ongeveer 14 EC. maximaal 10% is verplicht.
Is dit te weinig / precies genoeg / te veel * gezien het beroepenveld van
de opleiding? Motivatie?
Gezien het beroepenveld genoeg wiskunde, echter te weinig statistiek. In
een productieomgeving is degelijke kennis van statistiek belangrijk.

* Indien te weinig: Tegen welke problemen loopt u aan door het
tekort aan wiskundige kennis bij de leerlingen? Welke problemen
voorziet u?
Indien te veel: Welke onderwerpen zijn overbodige bagage voor
leerlingen van uw opleiding?
De vakken zijn vooral ondersteunend van aard voor de rest van de
opleiding. Later in het bedrijfsleven loopt de afgestudeerde kans op
het gebied van wiskunde te weinig kennis te hebben. Vooral
statistiek heb je in de praktijk nodig.

Moet binnen het hoger beroepsonderwijs wiskunde als apart vak worden
gegeven, of moet het geïntegreerd worden in de vakken waarin het wordt
gebruikt? Combinatie?
Moeilijke vraag. Wiskunde moet zoveel mogelijk in context gegeven
worden. Rekenvaardigheden moeten wel apart geoefend worden.
Op welke punten voldoen de huidige onderwerpen van de
examenprogramma’s (eindtermen) van het havo en het vwo wel / niet?
Heeft u hier zicht op?
Ik heb weinig kennis van de inhoud van de verschillende profielen,
behalve van het aandeel statistiek. Studenten vinden het vak statistiek in
ieder geval niet te makkelijk.
Op welke punten voldoen de huidige onderwerpen van het mbo wel / niet?
motivatie
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Hier heb ik geen zicht op.
Vindt u dat de instroomeisen voor uw opleiding goed zijn? Heeft u hier
zicht op?
Er zijn geen instroomeisen. Een eis voor doorstroomprofiel zou wel goed
zijn.
Als de eisen te laag zijn: Ziet u iets in strengere selectie “aan de
poort” of bijspijkercursussen?
Instroomtoets zou handig zijn, evenals zomercursussen om het een
en ander bij te spijkeren.
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Appendix VI – Interview H2
Naam docent / leeftijd / geslacht:
Louise Overeem-Loohuis
Genoten opleiding(en):
MOB wiskunde (1e graads lerarenopleiding)
Momenteel werkzaam bij instelling / afdeling:
Technische bedrijfskunde & Logistiek (Windesheim)
Aan welke HBO opleidingen geeft u les?
Logistiek en Economie
Logistiek en Technische Vervoerskunde
Technische Bedrijfskunde (Industrieel Management)
Doceert de volgende vakken:
Wiskunde 1&2, EPOZ (onderzoekstechnieken), SSBS (Student en Studie
Begeleiding Systeem)
Aantal jaren leservaring / vorige opleidingen of scholen:
20 jaar. Lesgegeven op: havo/vwo, technische lerarenopleiding voor
lbo/mbo techniek, 2e graads opleiding wis- en natuurkunde. Vanaf 1987
voornamelijk technische en economische vakken. Veel bijles gegeven.
Hoeveel procent (of aantal sbu’s) van de opleiding bestaat uit
wiskundevakken of vakken met een wiskundig karakter? Zijn dit
keuzevakken of verplichte? Losse wiskunde vakken of geïntegreerde?
10 tot 15% is verplicht. Er zijn een aantal losse wiskundevakken.
Daarnaast is ook een stuk wiskunde geïntegreerd in enkele vakken die een
specifiek stuk wiskunde nodig hebben.
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Is dit te weinig / precies genoeg / te veel * gezien het beroepenveld van
de opleiding? Motivatie?
Dat is precies goed. Het is wel afhankelijk van het type beroep hoeveel
wiskundige kennis de afgestudeerde nodig heeft in de toekomst.
* Indien te weinig: Tegen welke problemen loopt u aan door het
tekort aan wiskundige kennis bij de leerlingen? Welke problemen
voorziet u?
Indien te veel: Welke onderwerpen zijn overbodige bagage voor
leerlingen van uw opleiding?
Moet binnen het hoger beroepsonderwijs wiskunde als apart vak worden
gegeven, of moet het geïntegreerd worden in de vakken waarin het wordt
gebruikt? Combinatie?
Het integreren van wiskunde in de vakken waarbij een stuk wiskunde
nodig is, zou leuk zijn. Echter, elementaire wiskundekennis bij studenten
ontbreekt. Hiervoor is een apart vak wiskunde waarin deze kennis wordt
bijgespijkerd wenselijk.
Op welke punten voldoen de huidige onderwerpen van de
examenprogramma’s (eindtermen) van het havo en het vwo wel / niet?
Heeft u hier zicht op?
Globaal heb ik wel gekeken naar de aansluiting vanuit de havo en het mbo
op onze opleidingen. Studenten die voorheen profiel NT hebben gedaan,
doen het goed. Degene met profiel NG redelijk, mensen met EM en CM
matig. Overigens geeft profiel CM geen toegang tot de opleiding
Technische Bedrijfskunde.
Op welke punten voldoen de huidige onderwerpen van het mbo wel / niet?
motivatie
Tussen mbo en hbo zit een enorm gat. Studenten die op een technisch
mbo een hbo-doorstroomprofiel hebben gevolgd, doen het goed. Mbo, al
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dan niet technisch zonder doorstroomprofiel hebben weinig tot geen
wiskunde gehad op het mbo.
Vooral de studenten die een “exotische” vooropleiding hebben gehad,
zoals transport en/of logistiek, verpleegkunde e.d. vormen een groot
probleem. Zij hebben totaal geen aansluiting op het gebied van wiskunde.
Dat zijn echt drama’s.
Vindt u dat de instroomeisen voor uw opleiding goed zijn? Heeft u hier
zicht op?
Voor studenten met vooropleiding vwo geen extra eisen, die redden het
wel. Voor studenten met havo en mbo achtergrond zou de toelating een
stuk strenger mogen. Voor studenten vanaf het technisch mbo met
doorstroomprofiel zijn geen extra eisen nodig, voor de overige studenten
vanaf het mbo wel. Te denken valt aan een toelatingstest, of het
(verplicht) volgen van een zomerbijspijkercursus. Voortaan beter
informeren van aspirant studenten op het gebied van de stof en materiaal
dat gebruikt wordt voor wiskunde op het hbo kan uitkomst bieden. Dan
weet de aspirant student wat er van hem of haar verwacht wordt.
Detail is dat we het instapniveau qua wiskunde al verlaagd hebben.
Vroeger zijn er inderdaad zomercursussen gegeven. Het niveau van de
cursus destijds is nu het niveau van wiskunde 1 geworden, het eerste
wiskundevak waar de eerstejaars mee te maken krijgen.
Als de eisen te laag zijn: Ziet u iets in strengere selectie “aan de
poort” of bijspijkercursussen?
Bijspijkeren gebeurt al. Goede studenten die hoge cijfers voor
wiskunde halen, kunnen studiepunten verdienen door hun
klasgenoten of lagerejaars studenten bijles te geven.
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Appendix VII – Interview H3
Naam: Jan Nauta
Leeftijd: 46 jaar
Geslacht: Man
Aantal jaren ervaring in het onderwijs: 4½ jaar bij Windesheim en verder
een aantal losse lessen op de universiteit gegeven.
Genoten opleiding(en):
Mavo / havo / MTS werktuigbouwkunde / HTS werktuigbouwkunde /
Universiteit Informatica
Momenteel werkzaam bij instelling / afdeling:
Hogeschool Windesheim op de afdeling Informatica
Aan welke HBO opleidingen geeft u les?
Keuzemodules voor voornamelijk Technische Informatica. In mindere
mate keuzemodules voor Informatica en Bedrijfskundige Informatica.
Doceert de volgende vakken:
Gestructureerd testen, Inleiding Robotica, Artificial Intelligence, Java en
Computer Aided robotics
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De volgende vragen worden in principe apart per HBO opleiding gesteld.
Hoeveel procent (of aantal sbu’s) van de opleiding bestaat uit
wiskundevakken of vakken met een wiskundig karakter?
Bij het vak Inleiding Robotica wordt minimaal gebruik gemaakt van
wiskunde. De leerlingen moeten bijvoorbeeld getallen in een formule
invullen.
Is dit te weinig / precies genoeg / te veel gezien het beroepenveld van de
opleiding? Motivatie.
Is genoeg voor beroep. Ik denk dat je met weinig wiskundige kennis best
Technische Informatica kan doen, maar een beetje kennis kan geen
kwaad. Rekenvaardigheden vind ik wel belangrijk.
Kortom: Als IT-er kan je best werken zonder wiskunde.
Indien te weinig: Tegen welke problemen loopt u aan door het tekort aan
wiskundige kennis bij de leerlingen? Welke problemen voorziet u?
Indien te veel: Welke onderwerpen zijn overbodige bagage voor leerlingen
van uw opleiding?
“Het gros van de IT-ers heeft geen wiskunde nodig tijdens zijn loopbaan”
Moet binnen het hoger beroepsonderwijs wiskunde als apart vak worden
gegeven, of moet het geïntegreerd worden in de vakken waarin het wordt
gebruikt?
motivatie
JIT versus levertraan. JIT is een informaticaterm, betekent Just In Time.
Je doet dan dus iets pas op het moment dat je het echt nodig hebt.
Levertraan betekent dat je iets doet wat in eerste instantie niet leuk /
nuttig lijkt, maar wat zich op de lange termijn nuttig moet maken.
Ik weet niet welke aanpak beter is. Waarschijnlijk is de “levertraan”aanpak beter. Met een fundamenteel wiskundevak krijgen de leerlingen
een bredere bagage. Ik twijfel echter aan het nut van dergelijke vakken.
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Op welke punten voldoen de huidige onderwerpen van de
examenprogramma’s (eindtermen) van het havo en het vwo wel / niet?
motivatie
Ik heb geen zicht op de huidige ontwikkelingen in het voortgezet
onderwijs. Ik weet wel welke profielen er zijn, maar ik weet er inhoudelijk
weinig van.

Op welke punten voldoen de huidige onderwerpen van het mbo wel / niet?
Motivatie
Ik heb het gevoel dat elektrotechnici voldoende kennis hebben om op het
hbo mee te draaien. Kantoorautomatiseerders daarentegen hebben dat
niet. Dit is niet gebaseerd op cijfers, maar is puur een gevoel. Er zijn
verder weinig mbo-ers die met een niet-aanverwante opleiding bij
informatica uitkomen.
Ik zie voornamelijk problemen bij de electronica vakken en minder bij de
wiskunde. Bij een wiskundig probleem, bijvoorbeeld in een project,
moeten de leerlingen er zelf uitkomen. Het komt voor dat leerlingen
zelfstandig dit soort problemen oplossen, maar net zo vaak worden dit
soort problemen door de leerlingen uit de weg gegaan.
Vindt u dat de instroomeisen voor uw opleiding goed zijn? Heeft u hier
zicht op?
Voor Technische Informatica zijn er een aantal eisen. Voor de overige
opleidingen niet. Je zou wiskundig inzicht wel kunnen toetsen in de
propedeuse. Ik zou het in ieder geval niet als eis opnemen.
Als eisen te laag: Ziet u iets in strengere selectie “aan de poort” of
bijspijkercursussen?
De instroomeisen voor havo-ers mogen wat mij betreft soepeler qua
wiskunde. MBO-ers met nog minder kennis mogen namelijk wel
instromen.
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Een bijspijkercursus kan je eventueel wel aanbieden, maar ik zou dit als
keuzevak doen en het zeker niet verplicht in de opleiding opnemen.

69

Onderzoek van Onderwijs

Appendix VIII – Interview H4
Naam: Ton Boode
Leeftijd: 51 jaar
Geslacht: Man
Aantal jaren ervaring in het onderwijs: 5 jaar, 3½ jaar bij de Haagse
Hogeschool en 1½ jaar bij Windesheim. Hiervoor werkzaam in
bedrijfsleven in de telecom sector
Genoten opleiding(en):
HTS Informatica / Informatica aan Universiteit Leiden
Momenteel werkzaam bij instelling / afdeling:
Hogeschool Windesheim op de afdeling Informatica
Aan welke HBO opleidingen geeft u les?
Keuzemodules voor zowel Informatica, Bedrijfskundige Informatica en
Technische Informatica.
Vakken:
Algoritmiek en datastructuren I en II
Real Time Operating Systems
Ontwerpen en testen van realtime systemen
Software Engineering
PHP (programmeren)
(over het algmeen tamelijk technische vakken dus)
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De volgende vragen worden in principe apart per HBO opleiding gesteld.
Hoeveel procent (of aantal sbu’s) van de opleiding bestaat uit
wiskundevakken of vakken met een wiskundig karakter?
Bij Real Time Operating Systems zit een aanzienlijk wiskundegedeelte.
Het gaat over scedulingtechnieken, hiervoor heb je zowel logica als
combinatoriek nodig. Hier wordt in de colleges veel tijd aan besteed. In
denk dat het zo’n 30 tot 40% van de stof uitmaakt.
Bij de overige vakken zit het er ook wel in, maar minder duidelijk. Process
algebra’s is bijvoorbeeld wel iets wiskundigs. Het testen van real time
systemen is gebasseerd op finate state machines. Hier gaan we echter op
een redelijk makkelijke manier mee om. Zaken zoals een bewijs geven,
doen we hier niet.
Bij algoritmiek en datastructuren is kennis van Ω en O notatie voor het
uitdrukken van de orde van een algoritme. Dit onderdeel geef ik in de
colleges wel mee. Ook NP problemen behandel ik. Ik weet niet of mensen
dit volledig doorgronden. Het wordt namelijk niet getoetst. Bij RTOS wordt
dit wel gedaan.
Is dit te weinig / precies genoeg / te veel gezien het beroepenveld van de
opleiding? Motivatie.
Ik denk dat de leerlingen zeer veel meer zouden moeten weten.
Bijvoorbeeld een vak als lineaire algebra zou wat mij betreft zeker in de
opleiding horen. Ook grafentheorie, operational research.
Je kan dit soort vakken wel volgen bij het keuzevak Inleiding Theoretische
Informatica (ITI), maar dit is dus niet verplicht.
Indien te weinig: Tegen welke problemen loopt u aan door het tekort aan
wiskundige kennis bij de leerlingen? Welke problemen voorziet u?
Indien te veel: Welke onderwerpen zijn overbodige bagage voor leerlingen
van uw opleiding?
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Ik denk dat bijvoorbeeld een Technisch Informaticus die hier afstudeert
niet mee kan komen op een R&D afdeling door het tekort aan algemene
wiskundige kennis. Als ik zou een leerling van Windesheim zou moeten
aannemen, dan zou ik eerst goed verder kijken naar wat de leerling
precies kan. Overigens zou ik dat met iedere hbo-er doen.
Moet binnen het hoger beroepsonderwijs wiskunde als apart vak worden
gegeven, of moet het geïntegreerd worden in de vakken waarin het wordt
gebruikt?
motivatie
Je kan er beter een apart vak van maken, omdat je het dan kan toetsen.
Je moet dan wel aangeven waar het toepasbaar is in de praktijk. Als het in
een vak wordt geïntegreerd is de kans groot dat het niet wordt begrepen
en dat het vak toch gehaald wordt, waardoor de wiskunde toch geen
plaats heeft gekregen.
Op welke punten voldoen de huidige onderwerpen van de
examenprogramma’s (eindtermen) van het havo en het vwo wel / niet?
motivatie
N&T profiel voldoet goed, mensen met een E&M en een N&G profiel
hebben het lastig en voor mensen met een C&M profiel is het een totaal
probleem.
Wij hebben veel EM-ers in de opleiding. Voor hen staat wiskunde ver van
hun bed.
Ik vind het geen probleem dat alle profielen mogen instromen, maar wij
moeten vervolgens wel zorgen dat iedereen het juiste niveau bereikt. Je
zal daarom moeten differentieren tussen de verschillende richtingen. Dus
zoiets als: als je E&M hebt gedaan, dan moet je die en die module volgen
om het juiste niveau te krijgen. Dit moet dan aan het begin van de
opleiding gebeuren en moet een eis zijn voor het behalen van de
propedeuse.
Op welke punten voldoen de huidige onderwerpen van het mbo wel / niet?
Motivatie
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De technische, aanverwante opleidingen (bijvoorbeeld elektrotechniek)
leveren geen probleem op.
De kantoorautomariserings opleidingen hebben een stuk minder
wiskundige kennis. Het hangt overigens wel van de mbo opleiding af. Als
er veel projectonderwijs wordt gegeven, dan zie je dat het niveau daalt
wat wiskunde betreft. Je ziet dat er nu meer en meer projectonderwijs
wordt gegeven en daar wordt het onderwijs niet beter van.
Vindt u dat de instroomeisen voor uw opleiding goed zijn? Heeft u hier
zicht op?
Veel mensen die havo hebben gedaan hebben nog geen idee wat ze nu
eigenlijk willen. Die mensen hebben gewoon wat tijd nodig om dat uit te
zoeken. Ik zou dan ook geen strengere selectie aan de poort doen, maar
wel extra lessen voor mensen met bepaalde profielen.
Ik vind wel dat na de eerste drie maanden voor de student duidelijk moet
zijn waar hij staat en wat hij kan en of de opleiding voor hem haalbaar is.
Dat moet dus na het eerste blok al duidelijk zijn. Ik ben daarom ook voor
een eerste blok wat bolstaat van de wiskunde en lastige
informaticavakken.
Je moet de leerlingen dan laten weten dat ze het de eerste paar maanden
zwaar hebben en dat als je daar doorheen bent, dat het dan leuker wordt.
Je moet ze dus goed voorlichten. Mensen die niet geschikt zijn voor de
studie ben je dan al vrij snel kwijt.
Overige opmerkingen
Je kunt het simpel zeggen: De NT-ers geen probleem, de CM-ers een
totaal probleem.
Als er veel projectonderwijs wordt gegeven, dan zie je dat het niveau
daalt wat wiskunde betreft.
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Appendix IX – Taakverdeling
In de volgende tabel wordt per persoon aangegeven welke taken hij heeft
uitgevoerd. Alle taken die niet in de tabel zijn opgenomen zijn gezamelijk
uitgevoerd.
Tabel 11
Taakverdeling
Wilco Bonestroo

Michel de Vries

Opstellen vragenlijst hbo-docenten

Contact zoeken met mbo-instellingen

literatuuronderzoek

Opstellen vragenlijst mbo-docenten

schrijven verslag H2, H3

schrijven verslag. H1, H4

Interview M4

Interview M1
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Appendix X – Gebruikte vragenlijst hbo
Naam docent / leeftijd / geslacht :
Genoten opleiding(en):
Momenteel werkzaam bij instelling / afdeling:
Aan welke HBO opleidingen geeft u les?
Doceert de volgende vakken:
Aantal jaar leservaring / vorige opleidingen of scholen:
De volgende vragen worden per HBO opleiding gesteld.
Hoeveel procent (of aantal sbu’s) van de opleiding bestaat uit wiskundevakken of
vakken met een wiskundig karakter? Zijn dit keuzevakken of verplichte? Losse
wiskunde vakken of geïntegreerde.
Is dit te weinig / precies genoeg / te veel * gezien het beroepenveld van de
opleiding? Motivatie?
* Indien te weinig: Tegen welke problemen loopt u aan door het tekort aan
wiskundige kennis bij de leerlingen? Welke problemen voorziet u?
Indien te veel: Welke onderwerpen zijn overbodige bagage voor leerlingen
van uw opleiding?
Moet binnen het hoger beroepsonderwijs wiskunde als apart vak worden gegeven, of
moet het geïntegreerd worden in de vakken waarin het wordt gebruikt? Combinatie?
Op welke punten voldoen de huidige onderwerpen van de examenprogramma’s
(eindtermen) van het havo en het vwo wel / niet? Heeft u hier zicht op?
Op welke punten voldoen de huidige onderwerpen van het mbo wel / niet? Heeft u
hier zicht op?
Vindt u dat de instroomeisen voor uw opleiding goed zijn? Heeft u hier zicht op?
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Als eisen te laag :Ziet u iets in strengere selectie “aan de poort” of
bijspijkercursussen?
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Appendix XI – Gebruikte vragenlijst mbo
Naam (wiskunde)docent:
Genoten opleiding(en):
Momenteel werkzaam bij instelling / afdeling:
Aan welke MBO opleidingen geeft u les?
De volgende vragen worden in principe apart per MBO opleiding gesteld.
Hoeveel procent (of aantal sbu’s) van de opleiding bestaat uit wiskundevakken of
vakken met een wiskundig karakter?
Welk(e) methode/ boek / eigen dictaat gebruikt u? (titel, ISBN e.d.)
Op welke manier wordt de kennis getoetst? (tentamen, toets op computer,
opdrachten e.d.) Heeft u een voorbeeld van de toetsing?
Wat is de mening van de MBO leerling over het vak wiskunde? Zien zij het nut van
wiskunde in?
Denkt u dat de leerlingen die de opleiding afronden op niveau vier het
wiskundeniveau van het technisch HBO aan kunnen?
JA / NEE
Motivatie:
Informeert u studenten over wiskunde op het HBO, bijvoorbeeld over zaken zoals
niveau, hoger tempo, wiskundige onderwerpen zoals differentiëren en integreren?
Ziet u iets in samenwerking met HBO-instellingen om op het gebied van wiskunde
het één en ander af te stemmen? Heeft u suggesties in deze richting?
Is er voor deze opleiding een doorstroom regeling voor MBO leerlingen die willen
doorstuderen aan het HBO?
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Appendix XII – Vakinhoud wiskunde vakken
In deze bijlage wordt de vakinhoud beschreven van de wiskundevakken die bij de
afdeling Technische bedrijfskunde en Logistiek. Deze beschrijvingen zijn
overgenomen uit het studentenstatuut voor de afdeling TB&L.
Onderwijseenheid

Wiskunde 1/ IM en LTV

Code in CAAS

WI1

ECTS

2

Verantwoordelijke

Louise Overeem en Michel de Vries

docent
Algemene doelstellingen
Het leggen van een wiskundebasis zodanig dat
relevante vakgebieden van de opleiding kunnen
worden bestudeerd; het verwerven van inzicht in en
kunnen werken met wiskundige basisvaardigheden
en functies in technische, bedrijfskundige en
logistieke situaties
Voorkennis

Minimaal Wiskunde HAVO profiel E&M

Entreevoorwaarden

Minimaal Wiskunde HAVO profiel E&M

Korte inhoud

Eerste en tweedegraads vergelijkingen, breuken,
machten, logaritmen, functies (lineair, kwadratisch,
gebroken, exponentieel)
Inleiding differentiëren

Literatuur

Wiskunde voor het hoger onderwijs, deel
0,
isbn 90-01-03338-5, Vierde druk, Wolters
Noordhoff
Wiskunde voor het hoger onderwijs, deel 0
Uitwerkingen
isbn 90-01-03339-3, Vierde druk, Wolters
Noordhoff
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Docentactiviteiten

Toelichten theorie, studenten ondersteunen/ coachen
bij het maken van vraagstukken, opgaven

Studieactiviteiten

volgen instructie-/ werkcolleges: 14 uur
zelfstudie theorie + oefenen met opgaven: 40 uur
toetsing: 2 uur
Totaal: 56 uur

Wijze van toetsing

Tentamen
Toegestane hulpmiddelen: theorieboek,
rekenmachine

Onderwijseenheid

Wiskunde 2/ IM en LTV

Code in CAAS

WI2

ECTS

1

Verantwoordelijke

Louise Overeem en Michel de Vries

docent
Algemene doelstellingen
Het leggen van een wiskundebasis zodanig dat
relevante vakgebieden van de opleiding kunnen
worden bestudeerd; het verwerven van inzicht in en
kunnen werken met wiskundige basisvaardigheden
en functies in technische, bedrijfskundige en
logistieke situaties
Voorkennis

Minimaal Wiskunde 1 IM/LTV of vergelijkbaar

Entreevoorwaarden

Zie voorkennis

Korte inhoud

Basisbeginselen van differentiëren (vervolg op
wiskunde 1) en integreren

Literatuur

Wiskunde voor het hoger onderwijs, deel
0,
isbn 90-01-03338-5, Vierde druk, Wolters
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Noordhoff
Wiskunde voor het hoger onderwijs, deel 0
Uitwerkingen
isbn 90-01-03339-3, Vierde druk, Wolters
Noordhoff

Docentactiviteiten

Toelichten theorie, studenten ondersteunen/ coachen
bij het maken van vraagstukken, opgaven

Studieactiviteiten

volgen instructie-/ werkcolleges: 6 uur
zelfstudie theorie + oefenen met opgaven: 20 uur
toetsing: 2 uur
Totaal: 28 uur

Wijze van toetsing

Tentamen
Toegestane hulpmiddelen: theorieboek,
rekenmachine
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