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Beste leraar in opleiding wiskunde, 
 
Welkom bij de lerarenopleiding voor het vak wiskunde. Via deze mail willen we je nader informeren over 
het onderdeel vakdidactiek wiskunde van de opleiding. Vakdidactiek wiskunde is geprogrammeerd op 
maandagochtend. Deze bijeenkomsten zijn globaal om de twee weken.  
 
De startbijeenkomsten zijn gepland in de Startweek Stage/Baan, op dinsdag 16 augustus van 11.00-
17.00 uur, in Utrecht. Van 11.00 – 13.15 uur is de bijeenkomst voor alle bètavakken gezamenlijk, hiervoor 
ontvang je separaat een uitnodiging. De bijeenkomst specifiek voor wiskunde is van 13.45 - 17.00 uur 
gepland.  
 
n.b. Alléén voor studenten die de opleiding in september in deeltijd starten is deze vakbijeenkomst wat 
korter, tot 15.00 uur. Zij vervolgen de cursus vakdidactiek 1 in een volgende periode.  
 
(Zodra het rooster definitief is vastgesteld vind je het programma hier: 
https://students.uu.nl/teaching/intro-gst/startweek-stagebaan).  
Tijdens de startbijeenkomst staat kennismaken met de cursus Vakdidactiek 1 wiskunde centraal.   
 
Ter voorbereiding van deze eerste bijeenkomst maak je twee eindexamens van het afgelopen jaar, 
namelijk  

1. het eindexamen vmbo TL Wiskunde 2022 eerste tijdvak; 
2. het eindexamen vwo Wiskunde B 2022 eerste tijdvak. 

Informatie hierover is te vinden op de het examenblad, 1e tijdvak wiskunde 
 
Het doel van het maken van deze examens is:  

1. dat je een actueel beeld krijgt van de inhoud en het niveau van de onderbouw en start vierde klas 
(vmbo examen) en van de inhoud en eindniveau bovenbouw vwo; 

2. dat je kunt vaststellen of er bij jezelf kennis is weggezakt (misschien ontbreekt) en zo ja welke 
kennis dit is.  

 
Hiervoor neem je de gemaakte en door jou beoordeelde examens mee tijdens de eerste bijeenkomst 
op bovengenoemde datum.   
Dit zal mogelijk best wat tijd kosten. Het is echter niet de bedoeling om er eindeloos op door te puzzelen. 
Onderaan de brief vind je ook de correctiemodellen met de antwoorden. Zorg ervoor dat je je uitwerkingen 
bewaard zodat je deze op een later moment bij een van de handelingsdelen als illustratie kunt opnemen.  
 
We hopen je hierbij voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben en je dinsdag 16 augustus te ontmoeten.  
 
Met vriendelijke groeten,   
 
Joke Daemen 
j.w.m.j.daemen@uu.nl 
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