wiskunde C vwo 2018-II
Daling nieuwe eerstejaars pabo’s
De onderstaande tekst is gebaseerd op een artikel van februari 2016 uit
het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond.
De pabo’s krijgen gemiddeld een derde minder nieuwe eerstejaars
binnen. Schrijnend is de situatie bij de Haagse Hogeschool waar, volgens
de cijfers van Vereniging Hogescholen, de instroom keldert met 58%.
Het Onderwijsblad voorspelde al een flinke duikeling bij de pabo’s door de
vele toelatingstoetsen. Uiteindelijk noteren de pabo’s 1820 nieuwe
eerstejaars minder, een daling van 32 procent.
Minister Jet Bussemaker is niet verrast. Zij wijt de daling aan de
afschaffing van de studiebeurs en de strengere eisen op de pabo’s.
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Het artikel spreekt van een daling van 32% nieuwe eerstejaars in 2015
ten opzichte van het jaar ervoor.
Bereken het aantal nieuwe eerstejaars in 2014. Rond je antwoord af op
tientallen.
We kijken nu naar de laatste zin van het artikel.
Hiervoor introduceren we de volgende afkortingen:
D: daling van het aantal nieuwe eerstejaars
A: afschaffing van de studiebeurs
S: strengere eisen op de pabo’s
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Stel nu dat minister Bussemaker met het woordje ‘en’ bedoelt dat de
afschaffing van de studiebeurs in combinatie met de strengere eisen op
de pabo’s zorgt voor een daling van het aantal nieuwe eerstejaars.
Schrijf dan de uitspraak van minister Bussemaker met behulp van
logische symbolen en bovenstaande afkortingen.

12

Naar aanleiding van de uitspraak van minister Bussemaker vermoedde
men op sommige pabo’s dat het volgende zou gaan gelden: ( A  D)  V
Hierin betekent de afkorting V: het collegegeld wordt verlaagd.
Vertaal de bewering ( A  D)  V in een gewone zin.
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Bij sommige pabo’s krijgen studenten aan het begin van hun eerste jaar
een rekentoets. Bij een onvoldoende worden ze in de loop van het eerste
jaar bijgespijkerd en krijgen ze voor de zomer een nieuwe rekentoets. Als
ze hier niet voor slagen, mogen ze niet door naar het tweede jaar.
We introduceren weer afkortingen:
R: slagen voor rekentoets
O: overgaan naar tweede jaar
Onderzoek of R  O volgt uit de tekst hierboven.
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