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VERSLAG VAN HET VERENIGINGSJAAR
VAN DE NVvW 

Kees Lagerwaard

1 AUGUSTUS 2013 – 31 JULI 2014 

Bestuur 
Het bestuur bestond aan het begin van dit verenigingsjaar uit voorzitter Marian Kollenveld, sec-
retaris Kees Lagerwaard, penningmeester Gert de Kleuver en de leden Marianne Lambriex, Lidy 
Wesker, Christiaan Boudri, Johan Gademan, Douwe van der Kooi, Henk van der Kooij, Ab van der 
Roest en Henk Rozenhart. Tijdens de jaarvergadering op 9 november 2013 trad Johan Gademan 
uit het bestuur. Het dagelijks bestuur werd gevormd door de voorzitter, de penningmeester en de 
secretaris. Er waren dit jaar acht bestuursvergaderingen. In de tussenliggende periodes kwam het 
dagelijks bestuur ook nog acht keer bijeen. 

Algemeen  
Het ledenaantal is tijdens dit verenigingsjaar met bijna 10% gestegen tot 2860. Voor de leden-
administratie en de financiële administratie was dit jaar een overgangsjaar. Aanvankelijk was de 
ledenadministratie nog geheel in de vertrouwde handen van Elly van Bemmel, terzijde gestaan 
door haar man Pim van Bemmel voor de financiële administratie en het verzorgen van de financiële 
jaarstukken. Geleidelijk zijn deze taken in goed overleg overgedragen aan onze beleidsmedewerker 
Heleen van der Ree. Naast de zorg voor de ledenadministratie en de financiële administratie neemt 
Heleen een aantal beleidstaken op zich en ondersteunt zij het bestuur. Bovendien gaf Heleen, in 
samenspraak met de SLO, voorlichting aan wiskundesecties over de nieuwe examenprogramma’s 
havo en vwo.
Twee bestuursleden hebben het woord gevoerd tijdens een bijeenkomst met Kamerleden van de 
Commissie Onderwijs over de rekentoetsen. Ook heeft het bestuur met beleidsmedewerkers van het 
ministerie van OCW gesproken over de wiskundeprogramma’s, nascholing, het belang van vakdidac-
tisch onderzoek, de digitale vmbo-examens en de rekenproblematiek. Met het CvE is onder meer 
gesproken over de grafische rekenmachine bij examens, de digitale examens bij vmbo, de reken-
toetsen en over de onwenselijkheid van diverse wiskunde-examens op dezelfde dag. Er zijn dit jaar 
door een enthousiaste commissie plannen gemaakt en voorbereidingen getroffen voor een uitge-
breide en feestelijke viering van het 90-jarig jubileum in april 2015.  
 
Platform Wiskunde Nederland  
Het platform opereert onder de koepel van NVvW en KWG en beoogt een betere behartiging van 
de belangen van de wiskunde, zowel voor het eigen veld als daarbuiten. Onze voorzitter en Swier 
Garst zitten namens de NVvW in het bestuur van PWN. De NVvW is ook goed vertegenwoordigd 
in de commissie Onderwijs. PWN is sedert twee jaar betrokken bij de vakantiecursus die sinds 
1946 steeds in samenwerking met de NVvW wordt georganiseerd. 

Rechtspositie, Federatie  van Onderwijsvakorganisaties en PVVVO
Een aantal individuele leden met problemen inzake rechtspositie en andere arbeidszaken heeft 
gebruik gemaakt van de diensten van het NVvW Rechtspositie Adviesbureau. Als vakinhoudelijke 
vereniging is de NVvW lid van de Federatie  van Onderwijsvakorganisaties. Dick Ottenbros is onze 
vertegenwoordiger bij de FvOv. Binnen de Federatie trekken we vaak samen op met de NVON. Dit 
jaar is binnen de FvOv een Onderwijskamer opgericht. 
De NVvW maakt deel uit van het Platform VVVO. Bij dit Platform voor Vakinhoudelijke Verenigin-
gen Voortgezet Onderwijs spreken vertegenwoordigers van deze verenigingen met elkaar en met 
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opening
Voorzitter Marian Kollenveld opent de vergadering. Ze heet allen van harte welkom. Een  
speciaal welkom is er voor ereleden van onze vereniging en voor vertegenwoordigers van 
PWN, NVON, ministerie van OCW, Steunpunt taal en rekenen en onze Vlaamse zuster- 
vereniging. Ook de aanwezige LIO’s en een veertigtal nieuwe leden krijgen een aparte  
vermelding.

Jaarrede
De voorzitter spreekt de jaarrede uit. De volledige tekst van de jaarrede is terug te lezen in 
Euclides nummer 3 jaargang 88.

notulen
De notulen van de jaarvergadering 2011 worden zonder vragen of opmerkingen vastgesteld. 

Jaarverslagen
Over het NVvW-jaarverslag van verenigingsjaar 2011-2012 wenst geen der aanwezigen het 
woord. Ook het jaarverslag Euclides jaargang 87 lokt geen vragen of opmerkingen uit. De 
twee jaarverslagen worden vastgesteld onder dankzegging aan de auteurs Marjanne de Nijs 
en Kees Lagerwaard.

Financiën
Interim-penningmeester Gert de Kleuver licht de exploitatierekening over boekjaar 2011-2012 
op enkele punten toe, alsmede de balans per 31 juli 2012. Ondanks een licht negatief  
resultaat is de financiële positie van de Vereniging dermate solide dat er geen aanleiding 
is de contributie voor 2013/2014 te verhogen. Zowel penningmeester Frank van den Heuvel 
als Pim en Elly van Bemmel worden bedankt voor het vele en goede werk. De kascommissie, 
bestaande uit de heren F. O. van Leeuwe en J. van den Berg, wordt bedankt. Zij hebben de 
boeken in orde bevonden en stellen de vergadering voor de penningmeester te dechargeren 
voor het gevoerde financiële beleid. Dit voorstel wordt door de aanwezigen onder applaus 
aangenomen. Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. 

bestuursverkiezing
De bestuursleden Marian Kollenveld, Henk van der Kooij en Henk Rozenhart zijn aftredend 
en stellen zich herkiesbaar. Penningmeester Frank van den Heuvel heeft zijn bestuurstaak 
kort voor de zomervakantie neergelegd. Henk Bijleveld is aftredend en stelt zich niet 
herkiesbaar. De voorzitter dankt beiden voor hun enthousiaste inzet voor de Vereniging. 
Het bestuur heeft Lidy Wesker-Elzinga, Gert de Kleuver en Ab van der Roest als nieuwe 
bestuursleden voorgedragen. Er zijn geen tegenkandidaten, zodat het eerstgenoemde drietal 
is herkozen en het laatstgenoemde drietal is verkozen. Een en ander wordt met een warm 
applaus ondersteund. Het bestuur is hiermee per saldo met 1 persoon uitgebreid. Het 
bestuur had graag een nog wat grotere uitbreiding gerealiseerd vanwege het omvangrijke 
takenpakket. Helaas heeft Heleen Traas haar kandidatuur voor een bestuursfunctie onlangs 
om persoonlijke redenen ingetrokken.

rondvraag
Grada Fokkens spreekt haar zorg uit over het ontbreken van speciale regels bij de verplichte 
rekentoets voor leerlingen met dyscalculie. Ze vreest dat deze leerlingen daardoor weinig 
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derden over ontwikkelingen binnen het onderwijs. Henk Rozenhart is onze vertegenwoordiger vanuit 
het bestuur. 
Het PVVVO is, evenals de FvOv,  één van de partners in de Onderwijs Coöperatie die is belast met 
het opzetten van het lerarenregister.
 
Registerleraar.nl
Vertegenwoordigers van de NVvW werken, samen met PWN, mee aan de invulling van een Leraren-
Register. Via de site  Registerleraar.nl zijn al veel docenten in het register opgenomen. Ook dit jaar 
waren er bijeenkomsten op allerlei overlegniveaus: de LerarenAdviesRaad, de RegisterCommissie en 
de stuurgroep. Met elke keer inbreng van de NVvW.  
 
Jaarvergadering/studiedag
De jaarvergadering/studiedag van 9 november 2013 vond ook dit jaar plaats in het Ichthus College 
in Veenendaal.  
De jaarrede van de voorzitter kunt u nalezen in Euclides nummer 3 van jaargang 89. De notu-
len van de jaarvergadering vindt u in Euclides nummer 2 van jaargang 90. Het studiedagthema 
‘Krachtig vooruit met wiskunde’ bleek een paraplu waaronder een breed scala aan lezingen en 
workshops paste.  
De grote opkomst en de positieve reacties wezen op een succesvolle invulling. Voor studenten aan 
lerarenopleidingen, met name LIO-ers, was er een eigen ochtendprogramma en daarna namen ze 
deel aan ‘onze’ studiedag. Enkele tientallen nieuwe leden hadden de uitnodiging aangenomen om 
bij de lunch kennis te maken met het bestuur.  

Examenbesprekingen en ‘Hoe kijk je een examen na’
De tijdstippen waarop de eindexamens vmbo, havo en vwo dit jaar werden afgenomen waren weer 
zo ongelukkig gekozen dat het niet mogelijk was naast een centrale examenbespreking ook nog re-
gionale bijeenkomsten te organiseren. Het bestuur heeft OCW en CvE gevraagd de examendata veel 
meer te spreiden, ook om docenten meer ruimte te geven voor de correctie. De verslagen van de vijf 
centrale besprekingen waren via de site snel beschikbaar en zijn door veel correctoren geraadplee-
gd. Het examenforum op de site was een populair discussieplatform.  
In april zijn voor havo en vwo in Amsterdam en Veenendaal cursusbijeenkomsten ‘Hoe kijk je een 
examen na’ gehouden. En in Utrecht was er zo’n bijeenkomst voor vmbo. Deze cursussen zullen 
komend jaar opnieuw worden georganiseerd. 

Website www.nvvw.nl
Begin dit jaar ging de nieuwe site van start. Samen met het bedrijf Third Wave is hard gewerkt aan 
het uitbouwen van de nieuwe site. Hiermee werd de site informatiever en actueler. Met dank aan de 
webmasters Heleen van der Ree en Erik van den Hout en forummoderator Erik Korthof. De nieuwe 
site is direct gekoppeld aan de ledenadministratie. Ook het versturen van digitale Nieuwsbrieven is 
hiermee gemakkelijker geworden.  

Euclides  
Dit jaar verscheen Euclides in een nieuwe vormgeving. Hoofdredacteur Marjanne de Nijs leverde, 
samen met de redactie onder voorzitterschap van Heiner Wind, 7 kleurrijke en zeer lezenswaardige 
nummers af. In januari werd afscheid genomen van redactielid Dick Klingens. Op vakbladeuclides.
nl/902euclides vindt u het jaarverslag van Euclides. 
 
Wisbase 
Het bestuur heeft ook dit jaar het project WisBase financieel ondersteund. Met deze steun is de 
website van Wisbase vernieuwd waardoor de zoek- en gebruiksmogelijkheden van deze opgaven-
bank aanzienlijk zijn verbeterd.  
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WWF 
Ook dit jaar hebben vele leden een vrijwillige extra bijdrage gegeven ten behoeve van het Wereld 
Wiskunde Fonds. Daarnaast kwamen middelen beschikbaar door de verkoop van boeken, onder 
meer via succesvolle veilingen. Hiermee werden hulpprojecten gefaciliteerd in Haïti, Kenia, Oegan-
da en Mozambique. Van de projecten wordt verslag gedaan in Euclides. Leden kunnen voorstellen 
voor nieuwe projecten indienen. Op de site vindt u meer informatie. Het WWF presenteert zich ook 
tijdens de studiedag. In september 2013 heeft Sjaak Schoen de voorzittershamer overgedragen aan 
Evert van de Vrie. 

WGRWO 
De Werkgroep Geschiedenis van het Reken- en Wiskunde Onderwijs (voorheen HKRWO geheten) 
hield haar jaarlijkse (inmiddels 20e) symposium op 10 mei onder de titel Nieuwlichterij. 
 
Werkgroep havo/vwo
De werkgroep heeft zich beziggehouden met de problematiek rond de rekentoets en over haar bev-
indingen het bestuur geïnformeerd. Ook is er gesproken over de nieuwe programma’s die vanaf 2015 
worden ingevoerd. Daarnaast is het PISA-rapport onder de loep genomen. Over het thema ‘kleine 
didactieken’ is ook in Euclides gepubliceerd. In dat licht werden ook hoofdstukken uit het nieuwe 
Handboek Wiskundedidactiek doorgenomen.

Werkgroep vmbo
De werkgroep heeft van gedachten gewisseld over de al vele jaren onveranderde examenprogram-
ma’s vmbo, mede in het licht van de digitale examens voor BB en KB en de komst van de reken-
toetsen. Dit mondde uit in een verzoek aan het bestuur om er bij het ministerie van OCW op aan te 
dringen te (laten) onderzoeken of vernieuwing van deze al zo veel jaren onveranderde examenpro-
gramma’s gewenst is.

Werkgroep LWHW
Het belangrijkste aandachtspunt van de werkgroep in het voorbije jaar was de verbetering van de 
aansluiting MBO-HBO. Ook het MBO is nu in de werkgroep vertegenwoordigd. De werkgroep 
heeft zich verdiept in de vernieuwingen in de kwalificatiestructuur binnen het MBO om daarmee de 
Kennisbasis Wiskunde Techniek op de juiste plek te kunnen insteken. Er komt een ‘keuzemodule 
voorbereiding hbo’. De HBO-raad heeft haar steun uitgesproken voor het opzetten van een soort-
gelijke kennisbasis voor het economisch HBO.

Zebra-reeks 
Ook dit jaar zijn er weer enkele nieuwe uitgaven verschenen in de Zebra-reeks. Er zijn er inmid-
dels 40. De NVvW werkt daarin samen met uitgeverij Epsilon. Er zijn met uitgeverij Epsilon goede 
afspraken gemaakt om de reeks ook in de komende jaren te kunnen voortzetten.  

Tot slot 
Artikel 2 van de statuten zegt dat het doel van de Vereniging is aan de leden de gelegenheid te 
geven van gedachten te wisselen over alle onderwerpen betreffende het wiskundeonderwijs en 
voorts het behartigen van de belangen van dit onderwijs. 
Het bestuur nodigt de leden van harte uit bij te dragen aan die gedachtewisseling. Dat kan op de 
jaarvergadering/studiedag of bij de examenbesprekingen. Dat kan middels bijdragen aan Euclides. 
Of door gevraagd of ongevraagd uw mening te geven via de website. En het kan door mee te praten 
in een van de werkgroepen. In vele gevallen levert u dan meteen een bijdrage aan het andere doel: 
het behartigen van de belangen van het wiskundeonderwijs. Dat kan ook door zitting te nemen 
in het bestuur of door het bestuur/de vereniging te vertegenwoordigen in diverse overkoepelende 
organisaties. Wij vragen leden die met ons willen meepraten, meedenken of meedoen, dit aan ons 
kenbaar te maken. Neem daartoe contact op met een van de bestuursleden, bijvoorbeeld via secre-
taris@nvvw.nl.


