
 Profiel van de verschillende cursussen wiskunde in de derde graad 

 
 3 uur wiskunde: 
 

 studierichtingen :  
 Economie – Moderne Talen 
 Humane Wetenschappen 
 Latijn – Moderne Talen 
 

 bouwt voort op “leerweg 4” (= 4 uur wiskunde in de 2de graad)  
 

 doel:  
 - ontwikkelen van een wiskundig basisinstrumentarium en basisvaardigheden; 
 - ontwikkelen van het denken in het algemeen (= algemene vorming). 
 

 aanpak: 
 - Wiskundige begrippen worden aangebracht vanuit concrete voorbeelden. 
 - Wat betekent het begrip? Waarvoor dient het? Hoe moet je het gebruiken? 
 - De leerlingen worden hier tijdens de les meer begeleid dan in een 4, 6 of 7
   uurscursus. 
 

 doorstromingsmogelijkheden: 
 In principe is elke bacheloropleiding buiten deze met een sterke component 
 wiskunde of wetenschappen mogelijk. Uiteraard is je slaagkans afhankelijk 
 van je inzet en capaciteiten. 
 
 
 

 
 4 uur wiskunde: 
 

 studierichtingen :  
 Moderne Talen – Wetenschappen 
 Latijn – Wetenschappen 
 

 bouwt voort op “leerweg 5”, maar de sterke leerlingen uit "leerweg 4" kunnen 
deze keuze ook overwegen (voorkennis van “leerweg 4” is voldoende) 
 

 doel:  
 - ontwikkelen van een wiskundig basisinstrumentarium en basisvaardigheden; 
 - ontwikkelen van het denken in het algemeen (= algemene vorming); 
 - ondersteunen van de andere wetenschappen. 

 
 aanpak: 

- Wiskundige begrippen worden aangebracht vanuit concrete voorbeelden,              
vooral in een wetenschappelijke context. 
- Wat betekent het begrip? Waarvoor dient het? Hoe moet je het gebruiken? 
Waarom moet je het zo gebruiken? 
- Sommige eigenschappen worden bewezen. Er is ook aandacht voor: 
In welke omstandigheden mag een eigenschap wel/niet toegepast worden? 

 - De leerlingen worden hier tijdens de les meer begeleid dan in een 6 of 7-
   uurscursus. 
 

 In vergelijking tot de 3-uurscursus: moeten de leerlingen al iets zelfstandiger 
kunnen werken, moeten ze over iets meer abstractievermogen beschikken, de 
oefeningen zullen iets moeilijker zijn. De leerlingen moeten af en toe een 
nieuwere oefening zelfstandig proberen op te lossen. De leerstofonderdelen 
(verplichte alsook keuze-onderwerpen) zullen uitgebreider behandeld worden. 

 
 

 



 Wanneer kan een leerling kiezen voor 4 uur wiskunde in de derde graad? 

- De leerling beheerst de elementaire basisvaardigheden uit de algebra (bv 
vlot rekenen met breuken, machten en vierkantswortels; formules omvormen, 
vergelijkingen oplossen,...). 

 - De leerling kan de grafische rekenmachine zelfstandig gebruiken. 
 - De leerling kan gevonden resultaten kritisch beoordelen.  

- De leerling heeft een goede studiehouding / studie-inzet: leerstof constant 
bijhouden! 
 

 doorstromingsmogelijkheden: 
Voor gespecialiseerde studies wiskunde of wetenschappen ben je te weinig 
wiskundig gevormd. Jouw keuzemogelijkheden na het secundair onderwijs 
worden hierdoor echter niet drastisch beperkt. De waaier van het hoger 
onderwijs in bacheloropleidingen en academische masteropleidingen zonder 
zware wiskunde blijft meer dan ruim genoeg. 
 
 
 
 
 

 
 6 uur wiskunde: 
 

 studierichtingen :  
 Economie – Wiskunde 
 Latijn – Wiskunde 
 Wetenschappen – Wiskunde 

Wetenschappen – Wiskunde - STEM IT 
Wetenschappen – Wiskunde - STEM sport 

 

 bouwt voort op “leerweg 5” (= 5 uur wiskunde in de 2de graad). 
 

 doel:  
 - ontwikkelen van een wiskundig basisinstrumentarium; 
 - ontwikkelen van het denken in het algemeen; 
 - ontwikkelen van specifieke denkmethoden en probleemoplossende 
 vaardigheden; 
 - wiskunde als training van het redeneervermogen. 

 
 aanpak: 

- Wiskundige begrippen en eigenschappen worden zowel vanuit concrete 
voorbeelden als abstract behandeld. De eigenschappen worden meestal 
bewezen. 
- Wiskundige technieken en methoden worden bestudeerd en gemotiveerd: 
 Wat is de inhoud? 
 Waarvoor dient het? 
 Hoe moet je het gebruiken? 
 Waarom moet je het zo gebruiken? 
 In welke omstandigheden mag het wel/niet toegepast worden? 

   - Regelmatig worden er verbanden gelegd tussen de verschillende  
   leerstofonderdelen. 

 

 In vergelijking tot de 4-uurscursus: de wiskunde wordt veel theoretischer, 
abstracter en inzichtelijker. Er wordt meer nadruk gelegd op het juiste gebruik 
van wiskundige notaties en symbolen. De leerlingen moeten nog zelfstandiger 
kunnen werken. 

 
 
 
 

 
 



 Wanneer kan een leerling kiezen voor 6 uur wiskunde in de derde graad? 

 - De leerling doet graag wiskunde. 

 - De leerling beschikt over inzicht in de systematiek van de wiskunde en is 

 bereid deze verder te ontwikkelen. 

 - De leerling wordt niet afgeschrikt door een theoretische benadering van de 

 leerstof. Hij kan met abstract-theoretische leerstof overweg. 

 - De leerling heeft de vaardigheid om wiskundige denkpatronen concreet toe 

 te passen. 

 - De leerling kan problemen analyseren en kan zelfstandig werken om deze 

 op te lossen.  

 - De leerling is nauwkeurig. 

 - De leerling kan logisch, analytisch, methodisch en kritisch denken. 

 - De leerling kan zelfstandig een redenering gestructureerd opbouwen. 

 - De leerling heeft geen problemen met het verwerken van grote 

 leerstofgehelen. 

 - De leerling durft zich vast te bijten in het zoeken naar oplossingen bij 

 opgaven die niet zo voor de hand liggend zijn. 

 - De leerling heeft een goede studiehouding / studie-inzet. De leerling moet 

 bereid zijn om dagelijks voor wiskunde te werken. 

 - De leerling beschikt over doorzettingsvermogen, werkijver en discipline. 

 - De leerling bezit de nodige parate kennis en is steeds bereid die op eigen 

 kracht op te frissen. 

 - De leerling heeft met een zekere continuïteit in de loop van het 4de jaar op 

 alle leerstofonderdelen scores behaald van minstens 75%. 

 

 

 
 7 uur wiskunde: 
 

 studierichtingen :  
 Latijn – Wiskunde 
 Wetenschappen – Wiskunde (+ STEM IT  +  STEM sport) 
 

 bouwt voort op “leerweg 5” 
 

 zelfde doelstellingen en leerplan als 6 uur, 
maar  7u ≠ 6u + 1u 
 

 In vergelijking tot de 6-uurscursus: hoger werktempo; 
      grotere uitdieping van de leerstof; 
      meer uitbreidingsleerstof; 
      meer keuzeonderwerpen. 
Voor leerlingen die ZELFSTANDIG KUNNEN/WILLEN WERKEN: 
 leerlingen gaan zelf op zoek naar de leerstof, 
 gecoacht door de leerkracht. 
 

 
Slotbedenkingen: 
Kies pas voor 6 of 7 uur wiskunde in de derde graad als je plezier hebt in het uitzoeken 
van dingen, het "echt" willen doorgronden en zeker geen genoegen neemt met 
"halfbegrepen" regeltjes en methodes. Je moet plezier hebben in bezig zijn met 
wiskunde. Wiskunde kan je alleen maar leren door zelf te puzzelen, dingen tot de bodem 
uit te zoeken en je in de problemen vast te bijten en niet los te laten voordat je er uit 
bent. Je gaat heel wat tijd thuis moeten besteden in het verwerken van de leerstof en 
niet denken dat als je het tijdens de les begreep dat je het ook kan. Je moet zelf 
voldoende tijd en energie besteden aan het instuderen en toepassen van de leerstof. 

Kies in functie van je interesse en mogelijkheden !!! 



 


