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Beste leraar in opleiding wiskunde, 

Welkom bij de Eerstegraads Module van de lerarenopleiding wiskunde. Via deze mail wil ik je nader 

informeren over de cursus Vakdidactiek 2 wiskunde van de opleiding. De bijeenkomsten van Vakdidactiek 

2 wiskunde zijn geprogrammeerd op de dinsdagmiddag en zullen ongeveer één keer per twee weken 

plaatsvinden. 

De bijeenkomsten die onder Vakdidactiek 2 wiskunde vallen zijn onder te verdelen in drie typen: 

vakdidactiekbijeenkomsten (wiskunde), clusterdidactiekbijeenkomsten en clusteronderzoeksbijeenkomsten. Bij 

deze laatste twee typen bijeenkomsten zullen alle studenten Vakdidactiek 2 van het bètacluster aanwezig 

zijn.  

Tijdens de Startdag van de Eerstegraads Module is er (voor Vakdidactiek) een clusterdidactiekbijeenkomst 

gepland op dinsdag 16 augustus van 9.00 tot 10.45 uur. Deze verplichte bijeenkomst wordt verzorgd door 

twee vakdidactici van het bètacluster: Gjalt Prins (schekunde) en Monica Wijers (wiskunde). Voor de 

voorbereiding van deze bijeenkomst is een lesbrief beschikbaar die te vinden is op de Blackboard pagina 

van vakdidactiek 2 wiskunde.  

De eerste vakdidactische bijeenkomst wiskunde vindt plaats op dinsdag 6 september van 15.15 tot 17.00 

uur in het Utrecht Science Park. De exacte locatie wordt bekend gemaakt via het rooster (MyTimetable). 

Tijdens deze bijeenkomst zullen dus alleen medestudenten die Vakdidactiek 2 wiskunde volgen aanwezig 

zijn. In deze bijeenkomst staat kennismaken met elkaar en de cursus Vakdidactiek wiskunde centraal.   

Ter voorbereiding op deze eerste vakbijeenkomst op 6 september wil ik je het volgende vragen:  

1. Kijk nog een keer terug naar je visie op het docentschap zoals je die voor Vakdidactiek 1 hebt 

gemaakt. 

Bedenk hoe jij jezelf als toekomstig wiskunde docent (ziet/wilt zien)? Noteer enkele steekwoorden.  

2. Neem een lesmethode/boek mee van een bovenbouwklas die jij gaat lesgeven. Kies een stukje 

theorie uit en bedenk hoe je dit wilt gaan uitleggen. Neem een kort stappenplan van deze uitleg 

mee.   

3. Lees (nog een keer) H1 van het Handboek wiskundedidactiek.  

4. Kijk naar de eindtermen voor het school examen (SE) en centraal examen (CE) voor tenminste één 

van de  vakken wiskunde A, B, (C, D) havo of vwo via de handreiking SE voor het betreffende vak op 

deze site: https://www.slo.nl/handreikingen/introductie/. 

Noteer opvallende punten en vragen die je hierover hebt. 

5. Ga naar Blackboard, cursus: 2022-2022 1 Vakdidactiek wiskunde 2. Lees de syllabus 

ontwerpopdracht. Dit geeft je alvast een beeld van het vakdidactisch onderzoek.  

 

Verder wil ik alvast aankondigen dat een van de twee vakdidactici wiskunde dit semester bij je op lesbezoek 

komt.  

Ik zie ernaar uit je te ontmoeten. Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag.    

Met vriendelijke groet,  

Monica Wijers, vakdidacticus wiskunde 

m.wijers@uu.nl   
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