
Studie- en ontmoetingsdag 
peiling wiskunde secundair onderwijs 1ste graad A-stroom

Benieuwd naar de mate waarin leerlingen de eindtermen wiskunde in het secundair onderwijs 1ste graad A-
stroom behalen? Doen de leerlingen het beter of net minder goed dan in 2009? Verneem je graag hoe
experten hiernaar kijken? Wil je hierover in gesprek gaan met anderen en mee nadenken over
aanbevelingen en concrete acties om de kwaliteit van wiskunde in het secundair onderwijs 1ste graad verder
te optimaliseren?

Kom dan naar onze studie- en ontmoetingsdag op woensdag 12 juni 2019! 

PROGRAMMA
9:00 :  Onthaal met koffie

PLENAIRE OPENING (9.30-11.10u))
9:30 :  Welkomstwoord - prof. dr. Rianne Janssen, promotor-coördinator STEP
9:35 :  Het belang van de peiling en van deze studiedag - vertegenwoordiger Ministerie van Onderwijs 
9:45 :  Samenvattende resultaten van het peilingsproject 

Lien Willem (projectleider secundair onderwijs STEP)
10:30 : Duiding van de resultaten door wetenschappelijke experten

prof. dr. Johan Deprez (KU Leuven)
10:50 : Aanvullende analyse bij de resultaten van de peiling met data van de onderwijsinspectie

Henk Foriers (onderwijsinspecteur secundair onderwijs)

11:10 : Koffiepauze

GESPREKKEN EN ONTMOETING (11.30-15.30u)
11:30 : Ronde 1 - Rondetafelgesprekken: samen beraadslagen om te komen tot begrijpen                                                                                  
12:30 : Lunchpauze
13:15 : Panelgesprek experten: verschillende perspectieven maken het beeld scherper 
14:15 : Ronde 2 - Rondetafelgesprekken: van begrijpen komen tot ingrijpen (acties en beleidsadviezen) 

DELEN VAN RESULTATEN (15.30-16u)

15:30 : Terugblik en reflectie op de dag 

16:00 : Receptie. Scholen die in mei 2018 deelnamen aan deze peiling kunnen hun schoolfeedback ophalen

VOOR WIE
leraren, directies, zorgcoördinatoren, lerarenopleiders, pedagogische begeleiders, onderwijsinspecteurs, 
beleidsmakers, uitgeverijen en andere geïnteresseerde professionals

WAAR
Gebouw Herman Teirlinck, Havenlaan 88, Brussel
op wandelafstand van het station Brussel Noord

KOSTEN 
Deelname aan deze studie- en ontmoetingsdag is gratis
maar inschrijving is verplicht (zie onderstaande link)

Klik hier om in te schrijven!

Voor meer informatie: https://peilingsonderzoek.be

https://www.google.com/maps/dir/Station+Brussel-Noord,+Vooruitgangstraat,+Schaarbeek/Vlaamse+overheid+-+Herman+Teirlinckgebouw,+Havenlaan+88,+1000+Brussel/@50.8630526,4.3506568,16z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c3c377cb67ea27:0x201d5cfbf3c700c2!2m2!1d4.3601404!2d50.8604275!1m5!1m1!1s0x47c3c3985165addd:0x6fab8df6afc0332!2m2!1d4.3499439!2d50.8656644!3e2
https://ppw.kuleuven.be/apps/peilingsonderzoek/inschrijving_lar/public/project/studie_ontmoetingsdag_wisk_SO1A_2019#/algemeen

