
Benieuwd naar de mate waarin leerlingen de ontwikkelingsdoelen wiskunde in het secundair onderwijs
behalen? Doen de leerlingen het beter of net minder goed dan in 2008? Verneem je graag hoe experten
hiernaar kijken?

Schrijf je dan in voor ons webinar van de peiling wiskunde 1ste graad B-stroom op donderdag 12 november 
2020! Omwille van de coronacrisis vervangen we dit jaar onze traditionele studie- en ontmoetingsdag door 
een online conferentie.  

Wat mogen jullie verwachten?

Interessante presentaties met de mogelijkheid om na elke presentatie in gesprek te gaan. 
We horen immers ook graag hoe jullie naar deze resultaten kijken.

13:30u Welkomstwoord – prof. dr. Rianne Janssen (promotor-coördinator STEP, KU Leuven)
13:40u Het belang van de peiling en van deze studiedag – woordvoerder van het Ministerie van Onderwijs
13:50u Presentatie van de resultaten van het peilingsproject – mevr. Lien Willem (projectleider secundair 

onderwijs STEP)
14:20u Reacties en duiding van de resultaten door de resonantiegroep – prof. dr. Inge Placklé

(lerarenopleider verbonden aan Hogeschool PXL en de VUB, voorzitter van de Vereniging van 
Lerarenopleiders Vlaanderen (VELOV)

PAUZE

15:00u Aanvullende analyse bij de resultaten met data van de onderwijsinspectie – dhr. Henk Foriers en 
mevr. Greet Verhelst (onderwijsinspecteurs)

15:30u Kadering van de peilingsresultaten in een internationaal perspectief – prof. dr. Paul Drijvers 
(wetenschappelijk directeur en hoogleraar didactiek wiskunde, Freudenthal Instituut,
Universiteit Utrecht)

Leraren, directies, zorgbegeleiders, lerarenopleiders, pedagogisch begeleiders, onderwijsinspecteurs, 

beleidsmakers, uitgeverijen en andere geïnteresseerde professionals.

Deelname aan dit webinar is gratis maar inschrijven is verplicht en kan uiterlijk tot maandag 9 november 
2020 via onderstaande link. Het aantal deelnemers is beperkt tot max. 200 personen.

Klik hier om in te schrijven!

We hopen jullie interesse hiermee gewekt te hebben. Heel graag tot dan! 

Voor meer informatie: www.peilingsonderzoek.be
De presentaties kan u nadien ook bekijken op onze website: webinar peiling wiskunde SO 1B

Webinar
peiling wiskunde 1ste graad B-stroom 

PROGRAMMA

VOOR WIE?

INSCHRIJVEN 
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