Allemaal aansluiten, graag!

Het negentiende symposium van de Werkgroep Geschiedenis van het RekenWiskundeOnderwijs, de WGRWO (voorheen HKRWO) zal plaatsvinden op zaterdag 20 april
2013, onder de titel Allemaal aansluiten, graag!
Het thema van het symposium is de aansluitingsproblematiek tussen primair en secundair
onderwijs op het gebied van het rekenen. Natuurlijk zal de geschiedenis een belangrijke rol
spelen, maar we zullen de verbinding met de actualiteit dit keer bepaald niet uit de weg gaan.
Toen de HBS in 1863 van start ging, wilde Thorbecke, de opsteller van de wet op het
middelbaar onderwijs, niets weten van toelatingseisen voor dit nieuwe schooltype. In
de praktijk was die vrijheid niet houdbaar, en in 1873 werd een toelatingsexamen
verplicht gesteld. Tegen wat voor aansluitingsproblemen problemen liep men die
eerste jaren zoal aan?
Spreker: Jenneke Krüger
In de jaren twintig van de vorige eeuw hebben Philip Kohnstamm en zijn
medewerkers uitgebreid onderzoek gedaan naar de waarde van het toelatingsexamen,
in het bijzonder voor het vak rekenen. Leveren zijn bevindingen nog bruikbare
inzichten op voor huidige onderwijspraktijk?
Spreker: Jo Nelissen
Er is de afgelopen decennia veel onderzoek gedaan naar de rekenprestaties van
Nederlandse leerlingen, zoveel dat het soms lastig is nog door de bomen het bos te
zien. Een goed historisch overzicht waarbij zaken in ruimer verband worden bezien
kan helpen de grote lijn weer te pakken te krijgen.
Spreker: Joop Bokhove
Na de - soms felle - discussies van afgelopen jaren over het Nederlandse reken- en
wiskundeonderwijs lijkt het rapport van de KNAW-commissie een kans te bieden
beide kampen wat tot elkaar te brengen. Hoe kijken we terug op het werk van die
commissie en hoe nu verder?
Spreker: Rob Tijdeman.
Het symposium zal ook deze keer weer plaatsvinden op het congres- en vergadercentrum
Domstad, Koningsbergerstraat 1, te Utrecht, vlak bij het Centraal Station. Inloop en koffie
vanaf 9.30, start programma 10.15, einde circa 15.30. U kunt zich opgeven bij Harm Jan
Smid, via email h.j.smid@ipact.nl. De kosten bedragen € 25, over te maken op rekening
4657326, t.n.v. WGRWO te Leiden. Lunch, koffie en thee zijn inbegrepen.

