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De werkgroep vmbo bestond afgelopen jaar uit ongeveer 6 personen. Tegen het einde van het schooljaar 
organiseerde het CvTE bijeenkomsten over de examens VMBO waar wij de gelegenheid kregen aandacht te 
vragen voor de werkgroep. De werkgroep groeide daardoor uit tot ongeveer 10 personen. 
Afgelopen schooljaar is de werkgroep 6 keer bij elkaar gekomen. We hebben ons gebogen over het 
rekenadvies dat de NVvW samen met de ambtenaren van het ministerie van OC&W heeft opgesteld. Verder 
hebben leden van de werkgroep deelgenomen aan  veldraadplegingen van Projectteam “Onderzoek lesgeven 
in het vmbo”.  Daarnaast volgden wij de ontwikkelingen bij Curriculum.nu. Op de beide tussenproducten 
heeft de werkgroep een reactie geschreven en deze verstuurd naar zowel het bestuur van de NVvW als het 
ontwikkelteam Rekenen&Wiskunde. Ook komend schooljaar blijven wij de ontwikkelingen op gebied van 
rekenen en Currcilum.nu nauwgezet volgen.
Het voornemen van de werkgroep om de aandacht voor het wiskunde- onderwijs op het vmbo vergroten door
regelmatig artikelen in Euclides te publiceren bleek in de praktijk niet  vol te houden. Teveel werk kwam op 
te weinig mensen neer.  De vmbo-havo/vwo-onderbouwconferentie die de werkgroep organiseerde was, 
ondanks een lager deelnemersaantal dan het jaar ervoor, succesvol maar vroeg veel tijd en energie van de 
werkgroep. De werkgroep heeft dan ook besloten zich meer te richten op beleidsmatige zaken die betrekking 
hebben op het reken- en wiskundeonderwijs in het vmbo en alleen dan artikelen en bijeenkomsten te 
organiseren wanneer actuele ontwikkelingen deze relevant maken. Zo heeft de werkgroep het voornemen in 
2019 naar aanleiding van het eindrapport van Curriculum.nu in samenwerking met de SLO  regionale 
bijeenkomsten te organiseren gericht op de betekenis van het rapport voor het reken- en wiskundeonderwijs 
in het vmbo. 
De werkgroep kijkt terug op een succesvol jaar. De werkgroep werd uitgebreid, we volgden actuele 
ontwikkelingen op de voet en organiseerden een succesvolle conferentie. Tegelijkertijd liepen we tegen de 
grenzen van onze mogelijkheden en hebben voor de toekomst het beleid bijgesteld. 


