Vooraf wil ik zeggen dat ik vanaf het grondwerk reageer (mijn
leerstoel betreft het reken-wiskundeonderwiis aan 4-14 jarigen),
maar dat betekent niet dat mijn vergezicht daarom minder ver is.
Het hangt er namelijk maar van af waar je staat.
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Ik wil op drie punten van het betoog van Bas Edixhoven reageren:
‐ er moet meer geredeneerd worden;
‐ wat per niveau realistisch is, is een vraag voor didactici;
‐ en er moet meer axiomatiek in het reken‐wiskundeonderwijs.
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Helemaal mee eens, als met wiskunde tenminste ook rekenen wordt
bedoeld.
En dat ik het hier helemaal mee eens ben, is de belangrijkste reden
voor het feit dat ik de uitnodiging om hier een reactie te geven bijna
had afgeslagen. Ik ben namelijk bezig met het schrijven van een NWO‐
PROO aanvraag en morgen om 12:00 is de deadline. Dus ik dacht, ik
moet geen twee dingen tegelijk gaan doen. Maar ik heb het toch
gedaan.
Het project dat ik ga aanvragen heeft als doel te onderzoeken of en
hoe het reken‐wiskundeonderwijs in het basisonderwijs meer
wiskundig gemaakt kan worden. Dus meer redeneren in het
rekenonderwijs. Vandaar dat ik het hier helemaal mee eens ben.
En voordat iemand gaat zeggen “daar beginnen ze nou pas mee”, ik
ben hier al 15 jaar geleden mee begonnen
en bovendien dit aandacht geven aan meer wiskundig rekenen speelde
ook al in de Wiskobastijd.
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Volgende punt.
* Eigenlijk begrijp ik niet wat hiermee wordt bedoeld.
* Maar ik vermoed dat het slaat op de visualiseringen die worden
gebruikt om het vermenigvuldigen van breuken en het zetten van
haakjes te ondersteunen, en vervolgens zijn die met een voorbeeld
over de aflossingsboete bij ING bekritiseerd.
*Over de taal in contextopgaven gesproken: wat wordt er eigenlijk
bedoeld met “dat contant gemaakt is”?
Ik heb de formule gebruikt van p/q ‐1 …
* en toen kwam ik op een paar centen na bij de gegeven boete uit. Dus
ik zal de formule wel goed begrepen hebben.
Maar natuurlijk heb ik daar geen taarten en rechthoeken bij gebruikt!
Om dat uit te leggen moet ik even een klein uitstapje maken naar de
rol van contexten en didactische modellen.

4

* Contexten worden in RME op twee manieren gebruikt: als bron (om
een bepaald inzicht te ontwikkelen) en als toepassingsgebied.
* Bij het vermenigvuldigen van breuken wordt in deze
wiskundemethode, waaruit dit plaatje afkomstig is, dit
rechthoeksmodel gebruikt om te laten zien dat 2/3x4/5 =8/15.
Maar eigenlijk heeft deze context een meer fundamentele functie. Dit
rechthoeksmodel kan in feite in eerste instantie gebruikt worden om
leerlingen te laten begrijpen dat als je vermenigvuldigt met een breuk
dat het product dan kleiner wordt en niet groter.
Natuurlijk blijft deze context als die als start gebruikt is, niet altijd
meelopen met het hele leerproces. Dus als je zover bent dat je die ING
formule aankunt, heb je geen taarten en rechthoeken meer nodig.
* Dus ik zou dit punt liever anders hebben geformuleerd …Welke
niveaus (welke fasen in het leerproces) realistisch moeten zijn, is een
vraag voor didactici
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Maar nu we het toch over modellen hebben die het leren van rekenen‐
wiskunde ondersteunen …
* helpt dit model ook om te begrijpen, dat als je ergens een “deel van”
moet nemen, dat je dan moet vermenigvuldigen?
Of moet dit maar als “theorie” verordoneerd worden?
Tja, methodeschrijvers zijn vrij in wat ze in hun methode zetten.
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Het laatste punt.
“Ik wil dat in ieder geval …”
Op de eerste plaats is het me niet duidelijk op welk schoolniveau deze
axiomatiek dan moet worden uitgedragen. Ook al op de basisschool?
* Afgezien van het feit dat ik me afvraag waarom dit optellen van
breuken niet met het ‘gewone’ gelijknamig maken mag worden
gedaan, doet deze axiomatische benadering me erg denken aan de
absurd doorgevoerde abstractheid van New Math. En daar hebben we
in de jaren 60 al discussie over gehad.
Ik breng even in herinnering ….
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... de protestbrief die in 1962 op initiatief van Morris Kline in The
Mathematics Teacher werd gepubliceerd en die door 75 belangrijke
wiskundigen uit de US werd ondertekend.
* * * In deze brief werd grote zorg uitgesproken over de nieuwe
lesprogramma’s in het voortgezet onderwijs waarin te snel, te veel en
te geïsoleerde wiskunde aan de leerlingen werd gepresenteerd,
waardoor juist voorbij werd gegaan aan de essentie van de wiskunde:
de verbondenheid ervan met de realiteit van het dagelijks leven en de
samenhang met andere vakgebieden.
* In het later verschenen Why Johnny can’t add: the failure of the New
Math geeft Morris Kline nog een prachtige karikatuur van waar zo’n
ver doorgevoerde abstractheid toe kan leiden.
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Tot slot. Moeten we met de axiomatiek ook het inzicht in de
eigenschappen van operaties aan de kant zetten?
* NEE, kennis van deze eigenschappen is erg belangrijk.
* Het is de basis voor getalinzicht en handig en flexibel rekenen.
Het is jammer dat we in Nederland geen staatsdidactiek hebben,
want anders zou ik het wel weten.
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