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Beste HKRWO-leden,

We beginnen deze korte nieuwsbrief met een oproep. Om de hoeveelheid werk die 
met het verzenden van de nieuwsbrieven gepaard gaat terug te dringen, gaan we onze 
nieuwsbrieven in de toekomst zoveel mogelijk electronisch verzenden. Indien wij 
over een e-mail adres van u beschikken dan staat dat op de adressticker vermeld. 
Indien uw e-mail adres bij ons onbekend is dan zouden wij dat graag van u ontvangen. 
Reacties graag op s.eerhart@fi.uu.nl. Mocht u niet over electronische post 
beschikken maar toch graag de nieuwsbrief blijven ontvangen, dan volstaat een 
kaartje naar Danny Beckers, Dorpsstraat 26A, 6582 AN Heumen.

Voorts treft u hieronder twee korte nieuwsberichten en op de ommezijde het 
programma voor het komende symposium –het elfde alweer!– in 2005. Hopelijk 
mogen we u daar ook weer begroeten.

Met vriendelijke groeten namens het bestuur,

Danny Beckers en Ed de Moor

1. HKRWO op Internet
De afgelopen maanden heeft het bestuur hard gewerk om de Historische Kring Reken- 
en Wiskunde Onderwijs ook een plaats te geven op het Internet. U vindt ons op
http://www.fi.uu.nl/hkrwo. De pagina’s zijn ondergebracht bij het 
Freudenthal Instituut. Op onze pagina treft u, behalve meer details over het 
programma van symposium XI, tevens de programma’s van eerdere symposia, 
nieuwsbrieven en links met betrekking tot de geschiedenis van het onderwijs.

2. Rekenmeesters
Op 19 november jongstleden werd officieel het eerste exemplaar van het tweede deel 
in de serie Rekenmeesters overhandigd. Het betrof De Cijfferinghe van de vroeg 
zeventiende-eeuwse schoolmeester Willem Bartjens (1569-1638). De overhandiging 
vond plaats in het voormalige woonhuis van Bartjens. De serie Rekenmeesters maakt 
historische reken- en wiskundeboeken voor een breed publiek toegankelijk. Ieder deel 
in de serie is voorzien van een uitvoerige inleiding waarin de oude boeken in een 
historische context worden geplaatsts. Het Bartjens-deel is voor € 20,- verkrijgbaar bij 
de betere boekhandel (isbn: 90-6550-811-2). Meer informatie over de serie treft u op
http://www.ru.nl/w-en-s/gmfw/Rekenmeesters.



Symposium XI van de Historische Kring Reken- en Wiskunde Onderwijs 

KANSEN EN VERWACHTINGEN 
Geschiedenis van Kansrekening en Statistiek in het Nederlandse onderwijs 

28 mei 2005, Hogeschool Domstad te Utrecht 10:00 - 16:00 uur
(Koningsbergerstraat 9)

Programma

09.30 - 10.15: Ontvangst en koffie

10.15 - 10.30: Opening door Marjolein Kool (Hogeschool Domstad)

10.30 -11.15: Ida Stamhuis (Vrije Universiteit, Amsterdam)
Statistiek en onderwijs in de negentiende eeuw

11.15 - 12.00: Gerard Alberts (CWI Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen)
De opdringende statistiek

12.00 - 13.30: Lunch, tentoonstelling
Eenieder is uitgenodigd om een poster op te hangen en/of iets te exposeren.

13.30 - 14.15: Fred Goffree (emeritus Universiteit van Amsterdam)
Kans voor het onderwijs: kansrekening en statistiek in het basisonderwijs

in de jaren '70

14.15 - 15.00: Bert Zwaneveld (Open Universiteit Heerlen)
Kansrekening en statistiek in het voortgezet onderwijs

15.00 - 15.15: Theepauze

15.15 -16.00: Arthur Bakker (London Institute of Education)
De geschiedenis van de statistiek als inspiratiebron voor het ontwikkelen van  

lesmateriaal

16.00 uur: Sluiting 

Deelname door overmaking van 25 euro op giro 4657326 tnv HKRWO te 
Amsterdam

(koffie, thee en lunch inbegrepen)

Inlichtingen: HKRWO, Dorspsstraat 26-A, 6582 AN Heumen, tel.: 024-3777928, e-mail: 
d.beckers@inter.nl.net. HKRWO-symposium XI wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun 

van NWO, de NVvW en NVORWO. Verder is er ondersteuning vanuit het Freudenthal Instituut.


