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Wageningen, 2 februari 2023 
 
 
Geachte heer Wiersma,  
 
Het onderwijs kampt met veel zorgen en wij zien met veel waardering hoe u zich inzet om 
deze zorgen aan te pakken. Een van de meest urgente zorgen is het lerarentekort. Dit is ook 
voor ons, de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, een grote zorg, waar we graag 
met u en uw collega’s bij OCW over meedenken, zoals bijvoorbeeld met het project voor 
docentvluchtelingen (DVDK).  
 
Gisteren waren we bij OCW in gesprek over andere mogelijkheden die kunnen bijdragen aan 
het oplossen van het tekort aan wiskundeleraren. Dit gesprek bleek op exact hetzelfde 
moment plaats te vinden als uw gesprek in de Tweede Kamer over de Grafische 
Rekenmachine. In ons gesprek op het ministerie kwam het aanzien van het beroep en de 
noodzaak om het beroep van (wiskunde)leraar op een positieve manier naar buiten te 
brengen op tafel. Iedereen in dit gesprek beaamde de noodzaak hiertoe.  
 
Na afloop van het gesprek bleek dat op hetzelfde moment in de Tweede Kamer de suggestie 
is gedaan dat docenten nieuwe rekenmachines voorschrijven, omdat ze deze gratis van 
fabrikanten krijgen. Dit is pertinent niet waar. Ja, af en toe krijgt een docent een nieuwe 
rekenmachine, om te kijken of deze beter is dan voorgaande modellen. De afweging die 
scholen maken om over te gaan tot het adviseren (niet voorschrijven!) van een nieuwe 
rekenmachine is altijd in het belang van de leerlingen. De lijst met toegestane 
rekenmachines wordt door CvTE opgesteld. De suggestie dat leraren ingaan op aanbiedingen 
van fabrikanten schaadt het aanzien van docenten. Ook uw reactie in de Tweede Kamer nam 
deze schade niet weg, dat betreuren wij.  
 
Onze leden zijn professionals die hun taak in het onderwijs met hart en ziel en met verstand 
vervullen. Ik ga namens onze leden graag met u in gesprek, zodat we samen kunnen kijken 
hoe we het aanzien van de leraren een belangrijk punt op de politieke agenda kunnen 
maken.  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
Mw. E. Smallegange 
Voorzitter Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren 
 
 


