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Inleiding

Sinds jaren wordt er onderzoek gedaan naar het verwerken van wiskundige informatie in
het menselijke brein [3, 4, 6 – 9]. Hoe zijn begrippen en ideeën van en in de wiskunde
ontstaan, hoe wordt die wiskunde vervolgens overgebracht aan andere personen, en
welke weg is nodig om die begrippen naar een hoger abstractie-niveau te brengen.

1.1 VO in Nederland
In dit rapport wordt een verslag gelegd van het onderzoek naar het abstraheren van
begrippen in de wiskunde op de middelbare school in Nederland. In de huidige
methodes (zowel in boeken als lessen) van de wiskunde wordt er bijna geen aandacht
meer besteed aan de ‘echte’ wiskunde, namelijk het abstraheren van bepaalde ideeën
en begrippen en dus op die manier het denken naar een hoger niveau brengen, maar
veel meer alleen maar het toepassen van de wiskundige begrippen en ideeën, waardoor
het aspect van het abstraheren van begrippen dus niet meer van toepassing is.

1.2 Realistisch - Abstract
Aan deze tegenstelling liggen twee theorieën ten grondslag, die duidelijk worden
geformuleerd in [1, 2]. De eerste theorie is de ‘Realistische Wiskunde’. De realistische
wiskunde gaat ervan uit dat de wiskunde voor alle leerlingen goed te bestuderen en toe
te passen moet zijn, dit door middel van problemen die uit de werkelijkheid afkomstig
zijn. Concrete situaties die zich voordoen in het leven en de wereld moeten berekenbaar
zijn voor een persoon door de geleerde wiskunde direct te kunnen toepassen. Wiskunde
is dan niet ‘abstract’, maar praktisch en direct toepasbaar in het dagelijks leven. In het
onderwijs worden en zijn daarvoor plannen ontwikkeld, zodat voor elke leerling
individueel een passende wiskunde aangeboden kan worden.
De tweede theorie is de ‘Abstracte Wiskunde’. Wiskunde is dus een wereld van
abstracties. Natuurlijk ligt ook de kracht van de wiskunde in haar relatie met de realiteit.
Maar juist door de abstractie is wiskunde helder door de heldere uitgangspunten en
regels, en daardoor kan ook het logisch redeneren geleerd worden. In het dagelijks
leven is dat niet zo, en als gevolg is logisch denken ook moeilijker. De wiskunde in zijn
abstractie zou dan ook in eerste plaats gegeven moeten worden om het logisch denken
te leren.

1.3 DIO
Als aankomend wiskundedocent is het van belang me goed te realiseren wat ik ga
doceren, en vooral op welke manier ik dat wil, en hoe dat juist wel of niet te realiseren
valt binnen de huidige school- en lessystemen en de daarbij behorende exameneisen
voor wiskunde. In de wiskundige onderwijsmethodes komt het logisch denken en
redeneren namelijk niet ter sprake. Wiskundige begrippen, stellingen en axioma’s
worden wel uitgelegd, maar niet logisch beredeneerd en onderbouwd. Dit komt ook
mede door verschuiving binnen het wiskundeonderwijs van de ‘abstracte’ naar
‘realistische wiskunde’, waar (denk ik) absoluut niets mee te bereiken valt, omdat
wiskunde in eerste instantie abstract is.

1.4 Doel
Het doel van dit onderzoek is om na te gaan in een klas hoe op dit moment de
wiskundige begrippen worden gedoceerd, op welke manier de leerlingen begrippen wel
of juist niet abstraheren, in hoeverre zij in staat zijn te abstraheren, en op welke manier

dit abstraheren van begrippen op een vakdidactisch goede manier is te doceren. Verder
valt ook te denken aan de invloed van de overheid op het onderwijs, invloed van
invoering van basisvorming en tweede fase etc, maar dit zal in dit onderzoek niet verder
uitgediept worden.

1.5 Onderzoeksvraag
Het abstractie-niveau van het begrip ‘Functie’ en daarbij behorende begrippen lineaire
functie, richtingscoëfficiënt, vergelijkingen, worden beïnvloedt door de volgende drie
factoren: de methode die wordt gebruikt, het lesgeven door de docent en de werkvorm
waarin een klas werkt. Voor de onderzoeksvraag wilde ik mij alleen richten op de
methode die wordt gebruikt.
De onderzoeksvraag: Worden de begrippen lineaire functie, richtingscoëfficiënt en
vergelijking op een hoger abstractieniveau beheerst als leerlingen via een andere
methode deze begrippen bestudeert?
Dit onderzoek wordt gedaan in een 4VWO-klas, die op dit moment bezig zijn met
Hoofdstuk 1 Functies en Grafieken uit de methode Getal en Ruimte, vwo A/B 1, eerste
druk, 2004.

1.6 Opbouw rapport
De opbouw van dit rapport is als volgt. Hoofdstuk 2 behandeld de achterliggende
theorie, die gaat over het verschil tussen de visies Realistische Wiskunde en Abstracte
Wiskunde, en die uiteindelijk conclusie geeft op welke manier wiskunde gedoceerd moet
worden. In hoofdstuk 3 wordt hoofdstuk 1 uit de methode Getal en Ruimte geanalyseerd,
en in hoofdstuk 4 wordt vervolgens een alternatieve methode gepresenteerd. Zowel de
analyse als het alternatief zijn gebaseerd op de theorie uit hoofdstuk 2. In hoofdstuk 5
worden beide methodes met elkaar vergeleken.
Of daadwerkelijk het abstractieniveau van de leerlingen is verhoogd doordat een andere
methode is gebruikt, willen we controleren door middel van een toets. Deze toets wordt
besproken en gegeven in hoofdstuk 6. Deze toets is niet uitgevoerd, wegens gebrek aan
voldoende tijd.
Als laatste wordt in hoofdstuk 7 conclusies getrokken uit dit onderzoek. Vervolgens
worden nog de referenties gegeven, en een bijlage 1, die hoofdstuk 1 uit Getal en
Ruimte bevat.
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Theorie

In dit hoofdstuk wil ik een aantal theoretische zaken behandelen. De eerste paragraaf
gaat over het gebruik en doel van de wiskunde. De tweede paragraaf gaat vervolgens
over hoe wiskunde vanuit de werkelijkheid naar een abstracter niveau gebracht kan
worden. Tenslotte gaat de derde en laatste paragraaf over de didactiek van de wiskunde
en over de docent.
De boeken die ik voor dit hoofdstuk heb gebruikt, zijn gegeven in [2, 3, 4].

2.1 Het gebruik en doel van de wiskunde
Voordat de mens de kunst van het schrijven meester was, hield men zich al bezig met
wiskunde. Vanaf het begin dat schrift mogelijk was, komen er getallen voor, en niet veel
later hogere vormen van wiskunde (de Babyloniërs konden bijvoorbeeld al
vierkantsvergelijkingen oplossen). De vraag rijst dan: waartoe diende deze kennis van
wiskunde dan? Natuurlijk werd die gebruikt in het alledaagse leven, koophandel,
belastingen, bouwwerken, etc.
Gedurende die tijden, vooral sinds de Pythagoreïsche traditie, stond de wiskunde, die
dus werd toegepast in betrekkelijk eenvoudige doeleinde, bekend als ‘disciplina mentis’,
de discipline van het brein. De wiskunde was een doel op zich. Door logische
redeneringen van het brein, bewijzen genaamd, konden bepaalde resultaten worden
bereikt (die vervolgens als ‘waarheid’ werden beschouwd). Aan het begin van deze
redeneringen stonden vaak voorbeelden uit het alledaagse leven ten grondslag, zoals
figuren in een bouwwerk (geometrie), voorbeelden uit de handel (rekenkunde).
In de wiskunde hoef je dus niets te geloven. Ze vertelt ons niet de werkelijkheid, maar
alleen dat en hoe het één uit het ander volgt, en of deze gevolgtrekkingen juist zijn, kan
iedereen zich overtuigen met zijn eigen verstand.
Dit idee van ‘disciplina mentis’ vervaagde echter in de loop der tijden.
Napoleon’s legers waren zeer succesvol in het oorlogvoeren. Dit kan worden verklaard
door het feit dat de officieren in de legers allen goed waren in wiskunde (Frankrijk was
op dat moment het enige land waar systematisch in de wiskunde werd les gegeven).
Doordat wiskunde werd gedoceerd, kon een selectie plaatsvinden: mensen die wel of
niet goed in wiskunde waren. Wiskunde is sinds deze tijd weer meer en meer een
‘disciplina mentis’ geworden.
Sinds een aantal decennia is het aantal toepassingsmogelijkheden van de wiskunde
door de techniek zeer veel groter geworden. Vooral de invloed van de computer (van
simpele rekenmachine tot de zwaarste rekenkundige computers) is zeer groot. Doordat
de wiskunde steeds meer en meer alleen maar wordt toegepast in allerlei andere
vakgebieden, wordt een andere kant van de wiskunde steeds meer en meer uit het oog
verloren: de ‘disciplina mentis’. Hierover worden inmiddels vele discussies gevoerd, en
ik zal hieronder een weergave geven van deze discussie.
Het is al een hele lange discussie, en er is al veel over geschreven: het doel en hoe
wiskunde nu eigenlijk gebruikt moet worden. Is de wiskunde een vak apart, geïsoleerd
van andere vakgebieden (een pure ‘disciplina mentis’), of is de wiskunde juist een
‘hulpvak’ voor andere vakken en dus alleen toepassingsgericht?
In andere vakgebieden wordt wiskunde gebruikt. In de natuurkunde bijvoorbeeld de
natuurwetten. Deze zijn echter volkomen anders opgebouwd dan een wiskundige

stelling: in de natuurkunde is het een modelbeschrijving van de natuur, experimenteel
vast te stellen. Een wiskundige stelling is een resultaat van een (logische) redenering.
In dit voorbeeld ligt, denk ik, een antwoord op de vraag wat nu eigenlijk het doel en
gebruik van wiskunde is, verborgen: in andere vakgebieden kan wiskunde worden
toegepast en is wiskunde nodig om een bepaald resultaat te bereiken. Maar wat de
wiskunde onderscheidt van andere vakgebieden is dat de wiskunde in zichzelf is
opgebouwd uit logische redeneringen, en dat in andere vakgebieden wiskunde wordt
toegepast op resultaten die niet bereikt zijn door logisch redeneren, maar door
experimenten.
Het doel en gebruik van wiskunde is dan dus tweeledig: aan de ene kant is de wiskunde
dan een doel op zich, en daarvoor wordt het dan ook gebruikt, om door logisch
redeneren steeds hoger abstractie te bereiken binnen de wiskunde. Aan de andere kant
is wiskunde dus ook heel duidelijk ‘beschikbaar’ voor gebruik in andere disciplines, en
dus een tweede doel van wiskunde is toepassingsgericht: wiskundige resultaten
bereiken om in andere disciplines vooruitgang te boeken.
(Wat betekent ‘logisch’? Wat is ‘logisch redeneren’ eigenlijk, of zou het gewoon
‘redeneren’ moeten zijn? Op deze vragen wilde ik verder niet ingaan, niet omdat het niet
interessant is, of omdat het geen belangrijk onderwerp zou zijn, maar dit onderwerp is
verder niet van belang voor de rode draad van dit hoofdstuk. Voor meer informatie: [3],
p. 84 – 86)
Als we het bovenstaande lezen, zien we dat het vak wiskunde zich in een constant
spanningsveld bevindt met aan de ene kant de ‘disciplina mentis’, en aan de andere
kant de toepassingen van de wiskunde op andere vakgebieden. Wiskunde kan dus op
maar één manier worden benaderd en houdt twee dingen in: in de eerste plaats is
wiskunde intrinsiek: in zichzelf een abstract vakgebied, puur gebaseerd op een aantal
axioma’s en stellingen, vanwaaruit door logisch redeneren tot nieuwe stellingen van een
hoger abstractie-niveau kan worden gekomen. In de tweede plaats is wiskunde
extrensiek: de wiskunde heeft ook relatie met omgeving en andere vakgebieden en
zaken uit het dagelijks leven: in de oudheid is wiskunde ‘geboren’ uit dingen van het
alledaagse leven en dingen die in de realiteit voorkomen. Daarnaast worden resultaten
uit de wiskunde veel toegepast in andere vakgebieden (in de huidige tijd veel in techniek
als gevolg van zeer grote toename van de technische toepassingen). Die andere
disciplines leveren op hun beurt weer onderwerpen voor intrinsiek wiskundig onderzoek.
Wat pure, intrinsieke wiskunde, de ‘disciplina mentis’, inhoudt, is wel duidelijk geworden
uit het verhaal in deze paragraaf, namelijk het op basis van logisch redeneren komen
van het ene axioma of stelling tot de andere.
Hoe de wiskunde wordt toegepast in andere vakgebieden, is ook duidelijk aan te geven:
het resultaat van de wiskunde (bijvoorbeeld een stelling) wordt dan alleen maar
toegepast in andere disciplines. De wiskunde wordt dan gecombineerd met de uitkomst
van een experiment, waarbij het resultaat vanuit de wiskunde (waaraan het logisch
redeneren al is voorafgegaan) wordt betrokken bij een uitkomst die het gevolg is van
een uitkomst van een experiment (wat niet het gevolg is van logisch redeneren).
Een vraag die dan nog blijft liggen is: Hoe komt men van voorbeelden uit het dagelijks
leven tot abstracte wiskunde, ‘disciplina mentis’? Het blijkt dat een zeer krachtig
‘mechanisme’ van de mens hiervoor verantwoordelijk is: het feit dat de mens in staat is
analogie toe te passen, metaforen te gebruiken. Dit doen we vaak onbewust, en met
allerlei alledaagse dingen, maar voor het komen vanuit realiteit naar wiskunde gebruiken
we ditzelfde mechanisme. In §2.2 wordt dit uitgebreid besproken. Het zal dan ook blijken

dat dit mechanisme van de metafoor zeer belangrijk is voor het bereiken van steeds
hogere abstracte niveau’s in de wiskunde, dus eigenlijk de basis is voor het logisch
redeneren.
Een andere vraag die blijft liggen is de volgende. Hoe moet in deze tijd wiskunde
gedoceerd worden? Moet de wiskunde puur als ‘disciplina mentis’ worden gedoceerd, of
juist zeer toepassingsgericht, omdat in deze tijd wiskunde vooral wordt toegepast in
allerlei andere disciplines dan wiskunde? En met welke randvoorwaarden moeten we
dan rekening houden? En wat houdt dat in voor de docent? Deze vragen, en meer,
worden behandeld in §2.3.

2.2 De analogie
2.2.1 Inleiding
De mens heeft van zichzelf een aangeboren basis van rekenvaardigheid ([4], p. 19).
Deze basis van rekenkunde maakt gebruik van een aantal capaciteiten van de mens
([4], p. 26), zoals het snel herkennen en tellen tot 4 objecten (‘subitize’), het begrijpen
van eenvoudige rekenkundige relaties, het schatten van grote aantallen, gebruik van
symbolen en uitvoeren van berekeningen. Bij het uitvoeren van deze
rekenvaardigheden, is gekeken welke delen van de hersens daarvoor verantwoordelijk
zijn, die deze rekenvaardigheden uitvoeren.
Echter, deze rekenvaardigheden zijn niet of nauwelijks wiskundig. De vraag die dan
gesteld wordt, is de volgende: hoe kunnen we, uitgaande van de eenvoudige
rekenkundige vaardigheden en capaciteiten van de mens, komen tot een zo
hoogstaande vorm van wiskunde en op welke manier gebruiken wij daarvoor gewone
denkprocessen en –mechanismen?
Deze hoogstaande vorm van wiskunde is dus veel meer dan de basisrekenvaardigheden. Wiskunde breidt het gebruik van getallen (uit de rekenkunde) uit tot
vele andere numerieke en niet-numerieke wiskundige ideeën. Het centrale cognitieve
mechanisme dat de basis rekenkunde uitbreidt naar hogere vorm van wiskunde, is de
conceptuele metafoor. Om telkens een hoger ‘abstractie-niveau’ te bereiken, wordt
telkens weer de metafoor gebruikt om vanuit een bereikt abstractie-niveau tot een hoger
niveau te komen.
In dit hoofdstuk wil ik vooral bekijken hoe we vanuit de eenvoudige, aangeboren
rekenkunde kunnen komen tot een hogere vorm van wiskunde. Om dit te kunnen
bereiken moeten we dus gebruik maken van metaforen. Dit zullen we zien in de
volgende paragrafen.

2.2.2 De conceptuele metafoor
De metafoor is een centraal proces in het alledaagse denken en doen. Het wordt dus
niet, zoals vaak wordt gedacht, alleen gebruikt in toespraken en verhalen, maar het is
het basismiddel waardoor wij abstract kunnen denken. Pas sinds begin jaren tachtig
wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar deze metafoor. Een belangrijk
resultaat uit dit onderzoek tot nu toe is dat het verschijnsel metafoor niet arbitrair is,
maar systematisch.
Bijvoorbeeld het begrip genegenheid ([4], p. 41) wordt geconceptualizeerd in termen van
physieke warmte (‘het ijs is gebroken’, ‘een warme/koude blik geven’). De woorden zijn
hier anders (warm, koud, ijs), maar de conceptuele relatie is in deze voorbeelden

hetzelfde: termen van warmte of koude. En zo zijn er honderden voorbeelden te geven.
De meeste van deze metaforen worden vaak onbewust gebruikt, en worden geleerd uit
iemands persoonlijke ervaring.
Uit deze voorbeelden blijkt dat elk conceptuele metafoor dezelfde structuur heeft:
entiteiten in een conceptueel domein (bijvoorbeeld ‘genegenheid’) worden overgezet in
entiteiten uit een ander conceptueel domein (‘physieke warmte’). We zeggen dat
entiteiten in een bron-domein toegepast worden op corresponderende entiteiten in een
doel-domein.
Deze conceptuele metaforen koppelen niet alleen bestaande elementen uit een brondomein aan bestaande elementen uit een doel-domein, maar ze kunnen ook nieuwe
elementen introduceren in het doel-domein. Het feit dat nieuwe elementen in een
metafoor kunnen worden geïntroduceerd, is heel belangrijk om binnen de wiskunde van
een bepaald abstractie-niveau te komen tot een hoger abstractie-niveau.
Conceptuele metaforen spelen ook een belangrijke rol in het karakterizeren van
wiskundige begrippen en ideeën. Er zijn twee soorten metaforen die deze metaforische
wiskundige begrippen karakterizeren:
1. de ‘grounding’ metafoor. Deze bevat de basisbegrippen, bijvoorbeeld: het
optellen als het toevoegen van objecten aan een verzameling.
2. de ‘linking’ metafoor. Deze bevat de hogere wiskundige begrippen, de abstracte
ideeën, bijvoorbeeld: getallen als punten op een lijn.
We zien dus dat de capaciteit om te kunnen ‘metaforizeren’ centraal staat om de
basisrekenkunde uit te breiden. We zullen we laten zien aan de hand van de metafoor
‘verzameling van objecten’ binnen de rekenkunde. Deze metafoor voor het concept van
getallen is ‘grounding’, omdat binnen deze metafoor het rekenkundig concept direct
correspondeert met onze dagelijkse belevenissen. Dit zal worden beschreven in de
volgende paragraaf.

2.2.3 Voorbeeld van een ‘grounding’ metafoor
In dit voorbeeld gaan we kijken naar ‘rekenkunde als een verzameling van objecten’.
Deze metafoor is een precieze correspondentie tussen aan de ene kant het domein van
de physische objecten en aan de andere kant het domein van getallen in de
rekenkunde. Deze metafoor bestaat dan uit:
1. het bron-domein van verzameling van physische objecten.
2. het doel-domein van de rekenkunde
3. een koppeling tussen de domeinen (‘getallen komen overeen met verzamelingen
van objecten’)
Vervolgens wordt via een alledaagse voorbeelden de stap gemaakt van een
verzameling van objecten naar getallen. Dit kan over het algemeen als volgt in een tabel
worden weergegeven ([4] p. 55):
Bron-domein
Verzameling van objecten
Verzamelingen van objecten van dezelfde
grootte
De grootte van de verzameling
Groter
Kleiner

Doel-domein
Rekenkundig
Getallen
De grootte van het getal
Groter
Kleiner

De kleinste verzameling
Samenvoegen van verzamelingen
Een kleinere verzameling uit een grotere
verzameling nemen
Het combineren van A subverzamelingen
van grootte B, wat een verzameling van
grootte C oplevert
Of:
Het herhaaldelijk optellen (A keer) van een
verzameling van grootte B wat een
verzameling van grootte C oplevert
Het opsplitsen van een verzameling van
grootte C in A subverzamelingen met grootte
B
Of:
Het herhaaldelijk aftrekken van
verzamelingen van grootte B van een
beginverzameling van grootte C totdat de
beginverzameling leeg is. A is dan het aantal
keer dat de aftrekking voorkomt

De eenheid (het getal ‘één’)
Optellen
Aftrekken
Vermenigvuldigen (A · B = C)

Delen (C ÷ A = B)

Een voorbeeld in woorden: een verzameling van 9 appels Æ de grootte van het getal is
‘9’. Een verzameling van 6 resp. 11 appels is kleiner resp. groter dan een verzameling
van 9 appels Æ ‘6 resp. 11 is kleiner/groter dan 9’. Een verzameling moet minstens uit 1
appel bestaan Æ kleinste eenheid is het getal 1. Aan een verzameling van 9 appels
worden 5 appels toegevoegd Æ ‘tel 5 bij 9 op’. Van een verzameling van 9 appels
worden er 4 vanaf weggepakt Æ ‘trek 4 van 9 af’.
Deze metafoor die hierboven is beschreven impliceert veel dingen. We zien bijvoorbeeld
al dat bij vermenigvuldigen en delen de termen optellen en aftrekken al worden gebruikt.
Hier nog een voorbeeld: stel A, B en C zijn getallen. Als A groter is dan B, dan geldt ook
A + C is groter dan B + C. Dit is dan via de metafoor terug te voeren op een concept uit
het dagelijks leven: stel we hebben twee verzamelingen A en B van physische objecten,
met A groter dan B. Voeg bij zowel A als B een verzameling C (met dezelfde physische
objecten als A en B) toe. Dan verzameling A plus de verzameling C zal een grotere
verzameling van physiche objecten opleveren dan verzameling B plus C. Dit is een feit:
tel de objecten maar na!
En op deze manier kan vanuit het doel-domein verder een set van ‘waarheden’ gesteld
worden, waarbij we alleen met getallen gaan rekenen, en niet meer met physische
objecten, terwijl we die eigenschappen van de getallen via de metafoor wel weer terug
kunnen voeren naar de eigenschappen van een verzameling met dezelfde physische
objecten (en vice-versa uiteraard ook).
We hebben nu dus een stapje gemaakt in de richting van het abstracte: physische
objecten zijn geconceptualizeerd in getallen.
Wat we nog niet gedefinieerd hebben, is het feit dat een verzameling geen physische
objecten meer bevat (bijvoorbeeld door uit een verzameling van 9 appels alle 9 appels
weg te halen (Æ trek 9 van 9 af). Er blijft dan dus niets over. Dit wordt in de volgende
‘nul-verzameling metafoor’ gedefinieerd:

Bron-domein
Doel-domein
Verzameling van objecten
Rekenkundig
Het gebrek van objecten om een verzameling De lege verzameling (‘nul’)
te vormen

2.2.4 De 4 grounding metaforen
Op deze manier kunnen er vele metaforen worden gemaakt, op allerlei manieren,
bewust en onbewust. Er zijn echter vier belangrijke ‘grounding’ metaforen voor de
rekenkunde (p. 54 – 74), de 4G’s: Metafoor van Verzameling van Objecten, Metafoor
van Constructie van Objecten, Meetstok Metafoor en Metafoor van Beweging langs een
Pad.
De Metafoor van Verzameling van Objecten is uitgelegd in de vorige §2.2.3.
De Metafoor van Constructie van Objecten maakt een analogie tussen het concept
getallen en het concept ‘gehelen’ (een voorwerp) dat opgebouwd is uit verschillende
delen. Bijvoorbeeld het getal 5 is opgebouwd uit de delen 2 en 3.
De Meetstok Metafoor conceptualizeert de getallen naar een lengte die bestaat uit een
aantal lengte-eenheden. Bijvoorbeeld de lengte van een stuk stof bestaat uit een
bepaald aantal keer de armlengte.
De Metafoor van Beweging langs een Pad lijkt op de Meetstok Metafoor. Het geeft de
analogie tussen getallen en de relatie van een bewegingspad en physisch segment. Het
begin van het bewegingspad komt dan overeen met het ene uiteinde van het physisch
segment, het eind van het bewegingspad correspondeert met het andere uiteinde. Het
daadwerkelijke pad komt dan overeen met de rest van het physisch segment. Om van
de oorsprong van een pad (‘nul’) naar het einde van het pad te komen, kom je langs
punten op dat pad (‘getallen’) door langs dit pad te bewegen (‘rekenkundige
vaardigheden’). Een vaste lengte-eenheid vanaf de oorsprong is dan het getal ‘één’.
Deze 4G’s komen elk voor in onze alledaagse ervaringen. Elk van deze grounding
metafoor is de eerste stap van werkelijkheid en onze dagelijkse ervaringen, naar
abstractie. Tussen de bron-domeinen van deze grounding metaforen bestaat een éénop-één correlatie, isomorphisme genoemd. Er moet hierbij wel worden voldaan aan de
volgende drie voorwaardes:
- er is een één-op-één overbrenging, M genoemd, tussen elementen in het ene
bron-domein en elementen van het andere bron-domein; de elementen in het
ene domein zijn dus beelden van de elementen in het andere domein
- er moet gelden: M(x+y) = M(x) + M(y), ofwel de beelden van de som komt
overeen met de som van de beelden
- er moet gelden: M(x·y) = M(x) · M(y), ofwel de beelden van het product komt
overeen met het product van de beelden
Dit wil ik verduidelijken aan de hand van een voorbeeld ([4], p. 79).
Beschouw de bron-domeinen van Object Verzameling en Beweging. Tussen deze twee
bron-domeinen bestaat een isomorphisme: ten eerste bestaat er een een één-op-één
overbrenging tussen de grootte van het aantal objecten in een verzameling en grootte
van aantal afstanden wat is afgelegd (bijvoorbeeld een verzameling bestaande uit 9
objecten komt overeen met een beweging van 9 lengte-eenheden, en vice-versa). Ook
wordt er voldaan aan de andere twee voorwaarden: een verzameling van 4 objecten
plus een verzameling van 5 objecten geeft een beweging van 4+5 lengte-eenheden
(M(4+5) = M(4) + M(5)) en een verzameling van 4 objecten vermenigvuldigd met een

verzameling van 5 objecten geeft een beweging van 4·5 lengte-eenheden (M(4·5) = M(4)
· M(5)).

2.2.5 Uitleiding
We hebben dus gezien dat er vanuit aangeboren rekenkundige vaardigheden een set
van rekenkundige vaardigheden kan worden aangeleerd door ervaringen en leringen.
Via metaforen, een centraal en ook alledaags en vaak onbewust denkproces in het brein
van de mens, kan tot een hogere vorm van rekenkunde, en later wiskunde, gekomen
worden. De eerste vorm van abstractie is uitgelegd: van objecten uit de reële wereld
naar getallen, en daarbij al direct een abstractie-niveau hoger op moment dat getallen
worden weergegeven door letters. Vanuit dit bereikte abstractie-niveau van getallen,
kunnen we via allerlei metaforen telkens tot een hoger abstractie-niveau komen. Via
deze verschillende metaforen kunnen we ook tot alle verschillende onderwerpen komen
in de wiskunde, en elk onderwerp kan op zijn beurt weer meer geabstraheerd worden
door middel van metaforen (zie voor uitgebreidere en hogere wiskunde via metaforen en
meerdere voorbeelden: [4]).

2.3 Doceren van wiskunde
In paragraaf 1 hebben we gezien dat het doel en gebruik van wiskunde tweeledig is:
intrinsiek en extrensiek. Er vanuit gaande dat wiskunde belangrijk is om te doceren
(hierover kan ook veel gezegd worden, maar dit onderwerp laat ik verder rusten), hoe
moet deze wiskunde dan gedoceerd worden aan de leerlingen? Is het juist belangrijk om
‘disciplina mentis’ te bevorderen, of juist het toepassingsgerichte van de wiskunde?
Op welke manier kan er wiskunde gedoceerd worden? En hoe kun je controleren of
leerlingen een onderwerp begrijpen?

2.3.1 Intrinsieke en/of extrensieke wiskunde
Het zou handig zijn dat je als docent precies weet welke wiskundige concepten en
technieken de leerling nodig heeft in zijn leven, en dan kun je die wiskunde op maat aan
de leerling doceren: het doel en gebruik van de wiskunde is dan duidelijk. Dit gegeven
hebben we echter niet, maar betekent dit automatisch dat er volledige vrijheid is welke
wiskunde er wordt gedoceerd? Ik denk dat het antwoord luidt: nee. Waarom niet? Als we
niet weten per persoon (leerling) welke wiskundige concepten en technieken nodig zijn,
moeten we ergens anders vanuit gaan om dit te kunnen bepalen: in de eerste plaats van
de wiskunde zelf en in de tweede plaats van personen die ervaring hebben welke
wiskundige concepten en technieken belangrijk zijn (het meest worden gebruikt) in het
leven.
Kijken we eerst naar de wiskunde zelf: in de wiskunde zelf is het belangrijk dat er
telkens, door middel van metaforen en logisch redeneren, een hoger abstractie-niveau
wordt bereikt, dat de wiskunde zichzelf uitbreidt. De wiskunde is dan een doel op
zichzelf, geïsoleerd van andere disciplines.
Vervolgens vragen we personen die ervaring hebben met wiskundige onderwerpen
welke onderwerpen belangrijk zijn. Veel antwoorden zullen inhouden dat de resultaten
van de wiskunde toegepast moeten kunnen worden, dat de leerlingen daarmee moeten
kunnen werken. Immers, de wiskunde wordt veel toegepast in techniek, en onze
maatschappij is een en al techniek.

Zoals blijkt, is er weer niet direct een eenduidig antwoord. Wel kunnen we hieruit
concluderen dat wiskunde op zich als doel heeft om het niveau van denken van de
leerling naar een hoger abstractie-niveau te brengen. Hierdoor leert de leerling dan op
een bepaalde, logische manier te denken: het exacte redeneren. Door metaforen en
analogieën naar andere domeinen binnen of buiten de wiskunde (bewust of onbewust)
toe te passen, kunnen de leerlingen problemen op andere gebieden dan wiskunde op
een (intrinsiek) wiskundige manier bekijken, benaderen en oplossen.
Dat daarnaast resultaten uit de wiskunde toe worden gepast op andere vakgebieden, is
natuurlijk van belang, want wiskunde heeft alles te maken met natuur en techniek om
ons heen. Maar ik denk dat dit van secundair belang is voor het onderwijzen van
wiskunde. In de eerste plaats moet wiskunde worden gegeven om dingen helder te
krijgen (zo is het ook ontstaan), dus door exact redeneren, en op die manier moet het
wiskunde-onderwijs ook ingericht worden.

2.3.2 Methodes
We hebben dus min of meer een antwoord op de vraag wat voor soort wiskunde er
gedoceerd moet worden: hoofdzakelijk de intrinsieke wiskunde. De volgende vraag komt
nu ter sprake: op welke manier kan het beste deze wiskunde worden gedoceerd?
Er zijn verschillende manieren waarop wiskunde gedoceerd kan worden. Een daarvan is
de Socratische methode. Deze Socratische methode is de basis voor bijna alle doceermethodes. De methode houdt in dat de docent (net als Socrates) een les geeft waarvoor
hij alle gedachten, zowel goede als foute, van de lesstof uitgebreid heeft voorbereid.
Vervolgens presenteert de docent daadwerkelijk deze gedachtengangen, alsof het voor
het eerst is dat deze redenering gedaan wordt en tot een bepaalde conclusie gekomen
wordt. De leerling geeft aan dat hij de redenering kan volgen door telkens te zeggen of
die het wel of niet snapt. Het is een discussie van de docent met de leerlingen, waarbij
de autoriteit van de docent wel centraal blijft staan.
In het onderwijzen van leerlingen zijn de boeken die gebruikt worden om de wiskunde te
doceren, vaak (zo niet altijd) geschreven op een anti-Socratische manier. Ze zijn vaak
op een zeer systematische manier geschreven, maar op een zeer niet-onderwijzende
wijze. Vaak worden stellingen en lemma’s aangenomen, met het argument dat het
belangrijk is, omdat het later wordt gebruikt in een andere situatie. Dit is misschien wel
systematisch, maar op zich niet bevredigend voor de leerling, het ‘waarom’ blijft
achterwege. Het is wel geprobeerd wiskundeboeken te schrijven op een Socratische
manier, maar is meestal afgedaan als te chaotisch, en wordt dus niet gebruikt.
Hoe moeten docenten dan wiskunde onderwijzen? Toch de Socratische methode gaan
gebruiken, terwijl de boeken gebaseerd zijn op systematiek en niet op onderwijs? De
Socratische methode is gebaseerd op het her-ontdekken van de wiskunde. Dus vanuit
een startpunt via logische redeneringen, die de docent op zo’n manier laat zien alsof het
net ontdekt wordt, komen tot een conclusie. Deze methode is, denk ik, essentieel en
noodzakelijk voor goed onderwijs. Dus ondanks de manier waarop de boekmethodes
zijn geschreven of worden gepresenteerd, voor het beste onderwijs moet (een vorm van)
Socratische methode worden toegepast.

2.3.3 Toetsen
Het toetsen van wiskunde is een belangrijk onderdeel. Immers, de docent moet in staat
zijn om na te gaan in hoeverre de invloed is van zijn onderwijs, en hoe deze verder te
verbeteren valt. Verder ook om te kijken in hoeverre de leerlingen de behandelde
wiskunde begrijpen. De leerling op zijn beurt heeft recht om te weten of hij daadwerkelijk

iets geleerd heeft van het genoten onderwijs, of zijn houding ten opzichte van het leren
juist is, en of hij capabel is om te leren wat vereist is. Deze dingen zouden dan ook de
redenen moeten zijn om te toetsen. De toetsen moeten niet een doel op zich worden.
Tevens is het zo dat observatie van een leerling gedurende wiskundelessen vaak meer
zegt dan een toets.
In principe zou het onderwijs zo gegeven moeten worden dat er niet naar een specifieke
toets wordt toegewerkt. De toets wordt dan het doel, en wat getoetst moet worden, wordt
in een programma gestopt en wordt vervolgens een methode op zich. En dat is natuurlijk
niet het doel van het (wiskunde-)onderwijs.

3

Analyse hoofdstuk 1 Getal en Ruimte

In dit hoofdstuk gaan we een deel van wiskundig onderwerp analyseren aan de hand
van de theorie uit het vorige hoofdstuk 2. Het onderwerp is ‘Functies en grafieken’,
hoofdstuk 1 uit het boek: Getal en Ruimte, VWO A/B 1, 1e druk, tweede oplage, 2004.
In de eerste paragraaf bespreek ik met welke opzet de methode uit Getal en Ruimte is
geschreven, en in hoeverre dit overeenkomt met de theorie in hoofdstuk 2.
In de tweede paragraaf zal ik een aantal aspecten van het boek bekijken en analyseren,
zoals gebruik van diagnostische toets, plaatjes en gebruik van kleuren.
De derde paragraaf behandelt de inhoud van hoofdstuk 1 uit de wiskundemethode Getal
en Ruimte. Dit hoofdstuk zal geanalyseerd worden per paragraaf. In het volgende
hoofdstuk 4 wil ik een alternatief geven voor de paragrafen 1.1 t/m 1.3 en een korte
toelichting geven op een alternatieve paragraaf 1.4. Dit doe ik omdat ik vooral wil laten
zien hoe wiskunde gegeven kan worden met de visie van de Socratische methode als
achtergrond, en minder de nadruk zal liggen op de toepassingsgerichtheid van
wiskunde.
In het hoofdstuk 5 wil ik dan de twee methodes met elkaar vergelijken en een korte
conclusie geven over de oorspronkelijke methode, alternatieve methode en andere
mogelijkheden.

3.1 Opzet en doel van Getal en Ruimte
In het voorwoord van dit wiskundeboek wordt kort beschreven wat de opzet en het doel
van het boek is. Het boek is op zodanige manier geschreven, dat het in principe door de
leerling zelfstandig doorgewerkt kan worden. Hierdoor is de opzet van elk onderwerp en
elk hoofdstuk schijnbaar erg overzichtelijk en systematisch opgezet. Dit houdt uiteraard
niet in dat de docent niets meer hoeft uit te leggen, maar het is niet echt meer
noodzakelijk.
Deze opzet en doel van het boek strookt totaal niet met wat een beste methode zou zijn
om wiskunde te leren: de leerling moet zelf stap voor stap zien wat er gebeurt, door
logisch te leren nadenken. De docent is er om de leerling een bepaalde richting op te
sturen doordat hij de logische stappen al kent. Hij kan precies zien wanneer de
leerlingen het wel of niet meer kunnen volgen, en kan dan vervolgens de leerling weer
op weg helpen door logische analogie en denkwijze.
Het is de bedoeling dat leerlingen de wiskunde ‘herontdekken’ onder begeleiding van de
docent.
Het gevaar van deze opzet van een wiskundige methode is, denk ik, dat wiskunde op
een zodanige manier wordt gepresenteerd, dat het alleen bedoeld is om dingen uit het
dagelijks leven op een ‘wiskundige’ manier te noteren, en om de wiskunde verder alleen
maar toe te passen op andere terreinen dan wiskunde. Alleen (vermeende)
toepassingen en toegepaste betekenissen staan dan centraal. En juist niet om het
abstract denken en logisch redeneren te stimuleren. De wiskunde wordt dan een
‘receptenboek’ waaruit een recept gehaald kan worden om vervolgens ergens toegepast
te worden. Dit is misschien wat veel leerlingen wel kunnen begrijpen van de wiskunde,
maar het niveau van de leerlingen om logisch na te gaan denken wordt op deze manier
niet gestimuleerd en verhoogd.
Een ander aspect dat wordt genoemd in het voorwoord, is de integratie van de grafische
rekenmachine (GR) en de computer (C) in het wiskundeonderwijs. Ik denk ook dat deze

ontwikkeling niet goed is voor het onderwijs van wiskunde, dat het geen toegevoegde
waarde heeft, zelfs een afbreuk is, voor het wiskundig denken. Het moet namelijk niet zo
zijn dat wiskunde blijft steken bij rekenkundige voorbeelden. Het moet verder gaan, naar
een hoger abstractieniveau gebracht worden, waardoor het logisch redeneren
gestimuleerd wordt.

3.2 Algemene aspecten
In deze paragraaf worden een aantal aspecten van het boek behandeld die in elk
hoofdstuk weer voorkomen. Eerst wordt de opbouw van deze paragraaf besproken,
daarna worden een aantal aspecten uit de methode toegelicht.
Hoofdstuk 1 uit Getal en Ruimte is als volgt opgebouwd:
1.1 Lineaire formules
1.2 Functies onderzoeken
1.3 Vergelijkingen en ongelijkheden
1.4 Toepassingen van functies
1.5 Overzicht
1.6 Diagnostische toets
De laatste twee paragrafen komen in elk hoofdstuk voor. Die wil ik dan ook eerst
bespreken. Daarna worden stukjes theorie en voorbeelden, die in elk hoofdstuk
voorkomen, besproken. Vervolgens worden een aantal algemene aspecten uit de
methode besproken: de figuren die in de methode worden gebruikt, en daarnaast de
layout.

3.2.1 Overzichtsparagraaf
In elk hoofdstuk is de op een na laatste paragraaf: ‘Overzicht’. Deze paragraaf geeft een
samenvatting van wat er in het hoofdstuk is behandeld. Dit is een goede opzet, er wordt
dan nog eens kort gereflecteerd welke resultaten er zijn geboekt, wat er in het hoofdstuk
geleerd zou moeten zijn, zonder verdere uitleg per resultaat (geen grafieken).
Aan het eind van elke paragraaf zelf wordt ook nog eens een overzicht gegeven van wat
geleerd is per paragraaf. Dit overzicht is uitgebreider dan het overzicht van het hele
hoofdstuk: geleerde begrippen worden nog eens kort genoemd, en berekeningen en
handelingen aan en met het begrip worden ook weergegeven met grafieken.

3.2.2 Diagnostische toets
De laatste paragraaf van elk hoofdstuk is de diagnostische toets. De leerling kan voor
zichzelf nagaan of hij de leerstof in het hoofdstuk zich goed heeft eigen gemaakt.
Wat hier opdoemt is het gevaar dat de leerling alleen voor de toets gaat: als hij de toets
goed kan maken, is hij tevreden. Dat zal over het algemeen ook wel zo zijn, maar het
goed maken van de toets moet niet het doel worden van de leerling, maar hij moet
inzien dat hij bepaalde vorderingen heeft gemaakt in het logisch redeneren, dat hij weer
een stap verder heeft gedaan in het abstraheren van bepaalde begrippen en ideeën uit
de natuur en/of het alledaagse leven.
Ook moet het onderwijs op zo’n manier gedoceerd worden, dat er niet naar een toets
toegewerkt wordt, maar het stimuleren van de analogie en het logisch redeneren.

3.2.3 Theorie
Elke paragraaf heeft stukjes theorie in de tekst staan. Voorafgaand aan elk stukje
theorie wordt een oriëntatieopgave gegeven. In die oriëntatieopgaven moet de leerling
meestal een aantal wiskundige handelingen verrichten, om naar een uiteindelijk
resultaat toe te werken.
De theorie wordt echter niet gegeven waarom en hoe bepaalde wiskundige resultaten
worden bereikt, maar alleen dat die wiskundige resultaten er zijn en hoe er mee kan
worden gerekend. Dit soort theorie is dus alleen om bepaalde wiskundige resultaten toe
te kunnen passen, en niet om het logisch denken te stimuleren.
Een ander feit is, dat als theorie gegeven wordt, de leerling zelf niet meer zo hard hoeft
na te denken over het resultaat wat bereikt moet worden: het wiskundig resultaat wordt
immers gegeven, en dat is wat de leerling moet weten om bepaalde opgaven te maken
en uiteindelijk de toets met voldoende resultaat af te ronden.

3.2.4 Voorbeelden
Na elk stuk theorie wordt even uitgelicht wat het resultaat is van de theorie. Van dit
resultaat wordt meestal een voorbeeld gegeven hoe met dit resultaat gewerkt kan
worden. Er wordt dus voorgedaan hoe iets werkt. De leerling kan vervolgens dit ‘recept’
gebruiken om opgaven op te lossen. De leerling hoeft niet na te denken, als het ‘recept’
goed toegepast wordt, kan de opgave opgelost worden. En met het oog op het
‘herontdekken’ van de wiskunde door de leerlingen, is het voordoen van wiskundige
handelingen niet gewenst. Ook is het, denk ik, dan geen uitdaging meer voor de leerling
om iets te ontdekken. Het is slechts een kwestie van nadoen wat in het voorbeeld staat.

3.2.5 Figuren
De figuren in deze methode zijn in kleur en functioneel. Grafieken worden goed en mooi
weergegeven. Ze zijn een goede aanvulling en verduidelijking van de theorie.
Bij opgaven die gericht zijn op toepassingen uit de werkelijkheid wordt meestal een
plaatje gemaakt van de toepassing waar het over gaat, maar daarbinnen of daarbij een
functioneel plaatje. Bijvoorbeeld in oriëntatieopgave 1: het gaat over een met water
gevulde ton die leegstroomt. Een bijbehorend plaatje is een tekening van een ton gevuld
met water, en op de ton een grafiek getekend met het verloop van het leegstromen van
de ton.
Af en toe staat er in de kantlijn of tussendoor een poppetje dat bijvoorbeeld kort iets
uitlegt, kort een vastgelegde afspraak weergeeft of eigenschappen weergeeft van een
gegeven regel. Dat is erg functioneel: het is soms grappig, valt in ieder geval op, de
leerling onthoudt het daardoor misschien beter dan wanneer het in de ‘gewone’ tekst
staat.

3.2.6 Layout : lettertypes / kleuren / vetgedrukte woorden
De layout van het boek zit goed in elkaar. Elke paragraaf begint op een nieuwe pagina
en wordt weergegeven met een groot, rood lettertype. Elk stukje theorie wordt met
vetgedrukte letters weergegeven, iets groter dan het normale lettertype.
Er wordt veel met kleuren gewerkt in het boek: kleurenplaatjes; voorbeelden die worden
gegeven, hebben een gele achtergrond; stukjes samenvatting van de theorie hebben
een rood met oranje achtergrond; stukjes geschiedenis worden gegeven met een
blauwe achtergrond. Al met al zeer veel kleuren, en veel stukjes per pagina die gekleurd
zijn. Dat leidt soms tot een verwarrend beeld per pagina, te veel kleine stukjes en te veel
kleuren per pagina. Aan de andere kant kan wel telkens het verschil tussen
verschillende onderdelen opgemerkt worden.

Af en toe staan er woorden in de theorie-tekst met rood vetgedrukt, om kernwoorden
van het desbetreffende stuk duidelijk te maken. Meestal gaat het om termen die nieuw
zijn, zoals op p. 4 (bijlage 1) ‘richtingscoëfficiënt’. Ik denk dat dit een goede zaak is: er is
nu voor de leerling duidelijk wat het kernwoord is van de theorie, of dat er een nieuwe
term wordt geïntroduceerd. Aan de andere kant is misschien niet nodig, omdat er na elk
stukje theorie het belangrijkste verband of de nieuwe term alsnog in samenvatting wordt
gegeven.

3.3 Analyse paragrafen 1.1 t/m 1.4
Deze paragraaf zal de inhoud van paragrafen 1.1 t/m 1.4 van hoofdstuk 1 ‘Functies en
Grafieken’ bespreken.
Per paragraaf die ik ga behandelen, zal ik eerst kort aangeven hoe de opbouw is van de
paragraaf. Daarna zal ik de opbouw behandelen, waarbij ook elk stuk uit de opbouw
apart zal worden behandeld. Het hele te bespreken hoofdstuk is gegeven in bijlage 1.
Om de behandeling die hieronder volgt, goed te kunnen volgen, is het handig deze
bijlage erbij te houden.

1.1 Lineaire formules
De eerste paragraaf gaat over ‘Lineaire formules’. Deze paragraaf begint met een
oriëntatieopgave over een voorbeeld uit de praktijk: het leegstromen met een constante
snelheid van een ton gevuld met water. Op deze manier wordt direct duidelijk dat een
wiskundig onderwerp uit de praktijk gehaald kan worden. De link tussen wiskunde en
realiteit is nu duidelijk aangegeven.
Hieronder wordt in een schema weergegeven hoe deze paragraaf is opgebouwd.
Oriënterende opgave 1
Theorie 1

Theorie 2 definitie
Theorie 3
Theorie 4 definitie
Theorie 5
Voorbeeld 1
Opgaven
Theorie 6 definitie
Opgaven
Oriënterende opgave 12
Theorie 7
Theorie 8 definitie
Voorbeeld 2
Opgaven
Theorie 9
Theorie 10 definitie

Het leegstromen met een constante snelheid van een ton gevuld
met water
- Lineair verband halen uit voorbeeld van de oriënterende
opgave
- Algemene lineaire formule y=ax+b
- Voorbeeld y = 2x - 1, snijpunt y-as (0, -1), grafiek gaat 1 naar
rechts en 2 omhoog Æ rc = 2
y = ax + b, dan rc = a, dit betekent 1 naar rechts a omhoog
rc = -2 betekent 1 naar rechts en –2 omhoog, is hetzelfde als 1
naar rechts en 2 omlaag
Lijnen met dezelfde rc zijn evenwijdig
Het tekenen van een lijn m: y = -2/3x + 4
Formule opstellen van lijn k door punt A en evenwijdig met lijn m
Opgaven 2 t/m 8
Horizontale lijn: lijn y = 2 is horizontale door (0, 2); voor een
horizontale lijn geldt rc = 0
Opgaven 9 t/m 11
Lijn l door punten A en B; berekenen van rc = yB-yA/xB-xA
rc = verschil y-coördinaten/bijbehorende verschil x-coördinaten
y = ax + b heeft rc = a = Δy/Δx
Formule opstellen van lijn l door punten A en B
Opgaven 13 t/m 14
Verband x en y met andere grootheden uit praktijk
Gebruik van term: … is een lineaire functie van …
B

B

Voorbeeld 3
Opgaven
Terugblik

Formule opstellen van weekverkoop q als lineaire functie van prijs
p
Opgaven 15 t/m 19
Samenvatting §1.1

Als we deze opbouw bekijken volgens de theorie uit hoofdstuk 2, kunnen we hierover al
een aantal dingen zeggen. Om te beginnen bij het begin. Er wordt begonnen met een
oriënterende opgave voor de leerling. Dit past op zich binnen de Socrates-methode: de
leerling gaat nu aan de hand van deze opgave proberen te ontdekken hoe een
voorbeeld uit de praktijk omgezet gaat worden naar wiskundige taal. Dit is ook het geval
met oriënterende opgave 12: hier gaat de leerling ontdekken wat het verband is tussen
de richtingscoëfficiënt (rc) en de verschil y-coördinaten met bijbehorende verschil xcoördinaten. De vraag is alleen of dit op een goede manier gebeurt.
Vervolgens wordt de lineaire formule gegeven en een algemene definitie over de
richtingscoëfficiënt van een lineair verband gegeneraliseerd (theorie 1 resp. theorie 2).
Als we goed hiernaar kijken, is het verwonderlijk dat alleen de generalisatie van de
richtingscoëfficiënt op die manier wordt weergegeven. Natuurlijk is het een algemeen
geldende regel, die tot nu toe geen enkele voedingsbodem heeft, maar waarom wordt
bijvoorbeeld niet al een stap eerder ook in zo’n balkje vetgedrukt weergegeven dat het
lineaire verband van een functie altijd wordt gegeven door y = ax + b en de grafiek
daarvan is een rechte lijn, nadat nog een stap eerder vanuit een tabel en grafiek van
oriënterende opgave 1 stapsgewijs uitgelegd is hoe een lineaire formule is opgebouwd.
Dat is namelijk een eerste conclusie die de leerling al trekt na de oriënterende opgave 1
en uitleg bij theorie 1. Tussen de oriënterende opgave 1 en theorie 1 is ook geen goede
volgorde te vinden in een eerste analogie tussen praktijk en wiskunde.
In theorie 3 wordt nog eens uitgelegd dat een negatieve rc = -2 betekent 1 naar rechts
en –2 omhoog, dus 1 naar rechts en 2 omlaag. Ik denk dat het overbodig is om dit stukje
theorie er tussen te plakken.
Dan komt er in een keer een stelling tussendoor dat lijnen met dezelfde rc evenwijdig
zijn, met bijbehorend voorbeeld 1. Ik denk dat dit ook overbodig is om dat zo in een
stelling te presenteren, omdat het niet voldoende relevantie heeft voor de verdere
opbouw van het hoofdstuk. Het lijkt me dan beter om deze stelling in een som te laten
voorkomen.
Hierna komt een voorbeeld hoe een grafiek gemaakt kan worden vanuit een gegeven
lineaire formule. Er is eerst vanuit de oriënterende opgave 1 van tabel en grafiek
gekomen tot een lineaire formule, andersom moet de leerling ook van een lineaire
formule een grafiek kunnen tekenen. In het boek is dit gedaan aan de hand van een
gegeven voorbeeld. Ik denk dat het beter is dat de leerling dit dan zelf ontdekt en zelf
moet kunnen, wat we kunnen doen door middel van een opgave.
Tussen de opgaven staat in een keer een stelling gegeven dat een horizontale lijn een rc
= 0 heeft. Dit is op zich een belangrijke stelling, omdat later bij onderzoeken aan een
functie met gebruik van deze stelling maxima en minima gevonden kunnen worden van
tweedemachtsfuncties en hoger. Maar dat deze in een stelling zo tussen de opgaves
wordt gezet, is een beetje slordig. Zet het bijvoorbeeld als een speciaal geval bij de
definitie van de rc.
Oriënterende opgave 12, theorie 7 en 8 horen bij elkaar. Via de oriënterende opgave
wordt de leerling gestuurd in de richting dat de rc= verschil y-coördinaten/bijbehorende
verschil x-coördinaten. Hieruit wordt dan in het stuk dat volgt vervolgens de conclusie
getrokken dat van een lijn y = ax + b de rc = a = Δy/Δx. Dit kan op deze manier, maar
dan moet ook duidelijk uitgelegd worden dat een lijn uit een verzameling punten bestaat,
en dat door minimaal twee punten de ligging van de lijn vastligt (en dus de rc en snijpunt

met de y-as ook). Door twee punten kan dus de rc vastgesteld worden, terwijl het ook
niet uitmaakt welke twee punten van de lijn dat zijn.
Het laatste stuk theorie, waarbij theorie 9,10, voorbeeld 3 en opgaven 15 t/m 19 horen,
gaat over het gebruik van andere letters dan x en y in de vorm y als lineaire functie van
x. Ik denk dat dit stuk niet nodig is, omdat vanuit een voorbeeld (opgave 1) met andere
letters dan x en y is gewerkt, en nu is dat eindelijk geabstraheerd, wordt er weer
teruggegaan naar de praktijk. Op zich goed om te laten zien dat wiskunde met de
praktijk verbonden is, maar ik denk een beetje te veel van het goede.
Als laatste deel van deze paragraaf wordt een terugblik gegeven van alle stellingen en
definities die we tegenkomen in het boek. Ik denk dat het goed is: aan het eind van
verschillende maar toch samenhangende theorieën even een samenvatting geven van
wat we tot nu toe hebben geleerd en hoe die dingen samenhangen.

1.2 Functies onderzoeken
Deze paragraaf gaat over het onderzoeken van functies: notaties van functies,
intervallen, domein en bereik, maximum en minimum van een functie. In deze paragraaf
wordt er veel met de GR gewerkt.
Hieronder weer in tabelvorm de opbouw van de paragraaf.
Opgaven
Theorie 1
Voorbeeld 1
Opgaven
Theorie 2

Theorie 3 definitie
Theorie 4
Voorbeeld 2
Opgaven
Terugblik

Opgaven 20 t/m 21, m.b.v. GR
Uitleg wiskundig model en modelvorming; hierbij een voorbeeld uit
de praktijk van gebruik van modellen
Leren noteren van vragen over een gegeven wiskundig model
m.b.v. de GR
Opgaven 22 t/m 25, m.b.v. GR
- voorbeeld uit een opgave: N is een functie van t
- begrippen origineel, functiewaarde
- in grafiek: bij een origineel een bepaalde functiewaarde aflezen
- met formule: functiewaarde berekenen
Functienotatie: y = 3x2 - 6x kan worden geschreven als f(x) = 3x2 6x
Aan de hand van een voorbeeld (uit opgave 25) worden de
begrippen domein, interval en bereik gedefinieerd.
Het bereik van een gegeven functie met gegeven domein, m.b.v.
GR
Opgaven 26 t/m 29
Samenvatting §1.2

Van lineaire functies stapt het boek nu over naar algemene functies. Er is echter
nergens een overgang te bespeuren dat er nu naar algemene functies wordt gekeken
van de vorm f(x) = anxn + an-1xn-1 + … + a1x + a0, dat f(x) = ax + b is een speciaal geval
van deze algemene vorm) en en dat we nu algemene vorm van functies gaan
onderzoeken. In de vorige paragraaf, of begin van deze paragraaf, had dan dus wel een
definitie gegeven moeten dat y = ax + b geschreven kan worden als f(x) = ax + b, met de
bijbehorende begrippen originelen en functiewaarden.
Een groot nadeel in deze paragraaf is dat functies worden onderzocht me de GR: er
wordt nu niet echt inzicht gekregen hoe een functie zich gedraagt doordat de leerling er
zelf mee aan de slag gaat. Alles kan opgelost worden met de GR, en is zeer gericht op
het oplossen van wiskundige modellen die worden toegepast in de praktijk en niet om
inzicht te krijgen in de wiskundige kant van functies.

Hierna wordt uitgebreid besproken dat functies slechts wiskundige modellen zijn van de
werkelijkheid. Dus dit is erg toepassingsgericht. Ook de volgende voorbeeld en opgaven
zijn situaties uit de praktijk.
Vervolgens worden de begrippen domein en bereik behandeld. Daarvoor is het begrip
interval nodig, omdat domein en bereik geschreven wordt in intervalnotatie. Dit wordt
niet helemaal op die manier opgebouwd, wel wordt er in de kantlijn het begrip interval
wordt gedefinieerd. Het begrip domein wordt genoteerd als: D=[0, 12]. Dan wordt daarna
gezegd: spreek uit: het domein is het gesloten interval nul twaalf. Het is, denk ik, beter
om dan eerst het begrip interval te definiëren (wat is een interval, hoe noteren, open –
gesloten). Daarna kan direct deze definitie gebruikt worden om domein en bereik te
definiëren. Ook als dan de begrippen domein bekend zijn (domein van een functie zijn
alle originelen, bereik van een functie bestaat uit alle functiewaarden) is het belangrijk
om te weten dat daarbij de maximum en minimum origineel en functiewaarde nodig zijn
om het juiste interval te noteren.
In het voorbeeld 2 daarna kan dat dan goed uitgelegd worden: we hebben voor het
domein dus nodig een xminimum en een xmaximum. Om het bijbehorende bereik dan te
bepalen, moeten we in eerste instantie kijken naar de y-waardes behorend bij xminimum en
xmaximum, om vervolgens te kijken of binnen dit domein ergens een maxima en/of minima
van de gegeven functie bestaat.

1.3 Vergelijkingen en ongelijkheden
Deze derde paragraaf gaat over het oplossen van vergelijkingen en ongelijkheden. Twee
functies f en g zijn gegeven. Wat zijn dan gemeenschappelijke punten van die functies
(in vergelijking: waar zijn de functies gelijk aan elkaar; in de grafiek: wat zijn snijpunten
van de functies). Een andere vraag die dan opkomt: wanneer heeft de ene functie
grotere functiewaarden dan de andere (in vergelijking: waar is f>g; in grafiek: wanneer
ligt de grafiek van f boven die van g).
Hieronder volgt weer de opbouw van deze paragraaf.
Oriënterende opgave 30
Theorie 1
Herhaling
Werkschema

Voorbeeld 1
Opgaven
Geschiedenis
Theorie 2
Theorie 3 definitie

Gegeven functies f en g. M.b.v. de GR worden f en g geplot en
snijpunten opgezocht
Alle vergelijkingen kunnen grafisch numeriek opgelost worden
met GR. Lineaire en kwadratische vergelijkingen moeten ook
algebraïsch opgelost kunnen worden
Toetsen van voorkennis over algebraïsch oplossen van lineaire
vergelijkingen en ontbinden in factoren van kwadratische
vergelijkingen
Overzicht hoe kwadratische vergelijkingen op te lossen:
- type x2 = getal
- ontbinden in factoren
- abc-formule
Drie voorbeelden om kwadratische vergelijkingen algebraïsch op
te lossen.
Opgaven 31 t/m 38
Stukje geschiedenis over vergelijkingen
Oplossen van ongelijkheden, f < g: in grafiek lees je af bij welke xwaarden grafiek g boven f ligt. De <, >, ≤ en ≥ worden
gedefinieerd. Oplossing nodig uit vergelijking f=g
Bij f < g, kijk in grafiek waar f onder g ligt. Bij f > g, kijk in grafiek
waar f boven g ligt

Werkschema
Voorbeeld 2
Opgaven
Terugblik

Het oplossen van een ongelijkheid
Voorbeeld van het oplossen van een ongelijkheid
Opgave 39 t/m 42
Samenvatting §1.3

Deze paragraaf in zijn geheel is wel goed opgezet. Er wordt weer begonnen met een
oriëntatieopgave. Voor de interactie met en herontdekking van (een stukje) wiskunde
door leerlingen is dit goed. Ook hier is het nadeel weer dat er gebruik gemaakt wordt
van de GR. Wat denk ik goed is, is dat er een klein stukje herhaling is gegeven aan het
oplossen van een lineaire vergelijking, voordat aan het algebraïsch oplossen van een
kwadratische vergelijking ruimschoots aandacht wordt besteed. Eerst worden er
voorbeelden en werkschema’s gegeven om vergelijkingen op te lossen. Daarna
opgaven om zelf te oefenen.
Het stukje over geschiedenis van het oplossen van vergelijkingen is leuk om te lezen. Bij
wiskunde hoort ook het ontstaan en geschiedenis ervan.
Het oplossen van ongelijkheden wordt ook goed opgebouwd. Het schetsen van formules
gebeurt dan weer met de GR, terwijl ik denk dat de leerling veel meer gevoel voor het
verloop van een kwadratische functie krijgt als hij die zelf moet schetsen. Ook hier weer
een werkschema gegeven om ongelijkheden op te lossen.

1.4 Toepassingen van functies
In dit hoofdstuk worden toepassingen van functies in de praktijk gegeven. Hieronder
weer de opbouw van het hoofdstuk.
Oriënterende opgave 42
Theorie 1

Theorie 2

Theorie 3 definitie
Werkschema
Voorbeeld 1
Opgaven
Theorie 4
Voorbeeld 2
Opgaven
Voorbeeld 3
Opgaven
Terugblik

Gegeven een kwadratische functie f, gaat de leerling bekijken wat
de top van de parabool is, en hoe de leerling kan zien aan de
functie f dat het een berg-/dalparabool is.
- Voorbeeld: Van een kwadratische functie f wordt een tabel en
grafiek gemaakt (bergparabool).
- Voorbeeld van maximum en notatie ervan
- Notatie oneindig interval
- Voorbeeld: Van een kwadratische functie g wordt een tabel en
grafiek gemaakt (dalparabool)
- Voorbeeld van een minimum en notatie ervan
- Extreme waarden
- Verticale symmetrieas door extreme van de parabool
Lijn door x = 3 is een verticale lijn door het punt (3, 0). Op de lijn x
= 3 liggen alle punten met x-coördinaat 3
Het tekenen van een grafiek van een functie, m.b.v. GR
Voorbeeld van het tekenen van grafiek van een functie, m.b.v. GR
Opgaven 44 t/m 48
Economische toepassing. Voorbeeld van verband tussen aantal
verkochte exemplaren q en prijs p.
Voorbeeld van verband tussen prijs p van sportschoenen en
verkocht aantal q per dag.
Opgaven 49 t/m 51
Voorbeeld van geometrische toepassing van kwadratische
functies.
Opgaven 52 t/m 56
Samenvatting §1.4

Voordat er met die toepassingen wordt begonnen, wordt er eerst nog een stuk wiskunde
gedefinieerd, namelijk een stuk over extreme waarden en de bijbehorende intervallen.
Dit zou ik dan in een eerder hoofdstuk plaatsen. De extreme waarden van een grafiek
komt bijvoorbeeld al voor in 1.2, wanneer functies worden onderzocht. Het vinden van
extrema van een grafiek hoort bij het onderzoek van een functie, niet bij toepassingen
van functies.
De toepassingen die gegeven worden zijn goed: in de economie wordt wiskunde veel
toegepast, en met de andere toepassing laat men zien dat in een ‘ander’ wiskundig
gebied, namelijk de geometrie, ook algebraïsche vergelijkingen worden toegepast.
In toepassingen is het de bedoeling dat wiskundige resultaten die bereikt zijn in de
voorliggende paragrafen, direct toegepast worden. Het enige wat de leerlingen dan wel
moeten zien, is de analogie tussen een wiskundig resultaat en een toepassing: welk
resultaat moet worden gebruikt en op welke manier moet die worden toegepast.

4

Alternatieve, Socratische methode

In dit hoofdstuk is een alternatieve methode geschreven, gebaseerd op de theorie van
hoofdstuk 2. Het hoofdstuk uit Getal en Ruimte kan op een, mijns inziens, logischere
manier opgezet, stap voor stap opgebouwd, zoals de Socratische methode. Vanuit een
praktijkvoorbeeld wordt gewerkt naar wiskundige notatie en er wordt voldoende ruimte
gelaten voor de interactie met de leerling (de opgaven). Dit wil niet zeggen dat dit een
beste methode is, zeker niet. Maar in deze vorm en opzet, met het doel dat de leerling
de wiskunde zelf moet ontdekken, met als achtergrond de Socratische methode, is dit
alternatief logischer opgebouwd.
In deze opzet wordt niet gewerkt met de Grafische Rekenmachine of computer, maar
zou eventueel kunnen in paragraaf 1.4 Toepassingen. Eerst worden in de alternatieve
paragrafen 1.1 t/m 1.3 de begrippen die horen bij lineaire formules, onderzoek naar
functies en vergelijkingen en ongelijkheden op een wiskundige manier besproken en
uitgelegd.

4-1.1 Lineaire functies
Opgave 1
In een cilindervormige ton staat het water 80 cm hoog. Het vat stroomt met een
constante snelheid in 10 minuten leeg.
a) Maak een tabel met in de eerste kolom de tijd t (in minuten) en de tweede kolom de
hoogte h (in cm) van het water.
b) Zet de gegevens van de tabel in een grafiek. Op de y-as de hoogte, op de x-as de
tijd.
c) Wat is een tabel eigenlijk? En wat is een grafiek?
d) Wat voor verband tussen h en t kun je in de grafiek zien?
e) Hoe steil is de grafiek? Hoe kun je de steilheid van de grafiek bepalen uit de grafiek?
f) Kun je de steilheid ook uit de tabel halen?
g) Wat is eigenlijk de steilheid van een lijn in de grafiek?
h) Bepaal een formule die het verband weergeeft tussen de hoogte h (in cm) en tijd t (in
minuten).
Lineaire formule
In opgave 1 heb je gezien dat de waterhoogte h en tijd t een lineair verband hebben: als
t een stap vooruit gaat, neemt de hoogte toe. De grafiek is een rechte lijn.
De bijbehorende lineaire formule van zo’n grafiek is van de vorm: h = at + b, waarin a en
b getallen zijn.
In de wiskunde schrijven we een lineaire formule in een algemene vorm: y = ax + b. De
grafiek die bij deze formule hoort, is een rechte lijn.
Het getal a geeft de steilheid van de grafiek aan. Dit noemen we de richtingscoëfficiënt
(rc).
In de opgave heb je voor de richtingscoëfficiënt gevonden rc = -8.
Het getal b geeft het snijpunt met de y-as aan. In de opgave heb je gezien dat de hoogte
80 cm is voordat de ton leeg begint te stromen: het punt (0, 80) snijdt de y-as. Algemeen
kunnen we zeggen: het getal b geeft het snijpunt met de y-as aan: het punt (0, b).
Opgave 1. Vervolg.
i) Hoeveel punten van een lijn heb je nodig om de lineaire formule vast te stellen?

j)

Kijk eens naar de punten A(2, 64) en B(5, 40). Als je 3 naar rechts gaat, hoeveel ga
je dan omhoog? En als je 1 naar rechts gaat, hoeveel ga je dan omhoog? Hoe groot
is de richtingscoëfficiënt?

In i) kun je zien dat als je 3 naar rechts gaan, dit bijvoorbeeld vanaf punt xA = 2 kan doen
tot het punt xB = 5. Je ziet dan ook dat het 3 naar rechts gaan, hetzelfde inhoudt als xB xA = 5 – 2 = 3.
k) Hoe groot is de bijbehorende stijging yB - yA?
l) Hoe is uit xB - xA en yB - yA de rc te bepalen?
m) Wat is de richtingscoëfficiënt eigenlijk?
Opgave 2
Gegeven zijn de lijnen k: y = -3x + 2, l: y = x - 1 en m: y = 2x.
a) Teken deze lijnen in één figuur.
b) Geef van elke lijn de richtingscoëfficiënt.
Opgave 3
Teken door het punt A(0, 1) de lijnen k, l en m met rck = 3, rcl = 1 en rcm = -1,5.
a) Geef voor elk van deze lijnen de formule.
Teken door het punt B(0, 4) de lijn n evenwijdig met m.
b) Wat kun je van de rcm en rcn zeggen?
c) Geef de formule van n.
d) Wat is je conclusie?
Opgave 4
Lijn k gaat door het punt A(-2, 3) en rcl = 2.
a) Geef de formule van k.
Lijn m gaat door de punten B(5, 5) en C(-7, -1) en lijn n gaat door de punten D(180, 360)
en E(160, 250).
b) Geef de formule van lijn m.
c) Geef de formule van lijn n.

Figuur 1

Zie figuur 1.
d) Stel van elke lijn in figuur 1 de formule op.
Opgave 5
Lijn k gaat door het punt B(-5, 21) en is evenwijdig met m: y = 4x - 6.
e) Geef de formule van k.
f) In welk punt snijdt k de x-as?
g) In welk punt snijdt k de y-as?
Opgave 6
Gegeven is de lijn k: y = ax + 10.
a) Bereken a in geval k door het punt A(3, 0) gaat.
b) Bereken a in geval k door het punt B(2, -2) gaat.
c) Bestaat er een a in geval k door het punt C(0, 4) gaat? Licht je antwoord toe.
Opgave 7
Gegeven zijn de lijnen k: y = 0,5x + 2, l: y = ax - 4 en m: y = -2x + b.
a) Voor welke b ligt het punt P(-8, 0) op m?
b) Voor welke a en b zijn l en m evenwijdige lijnen?
c) Voor welke a en b gaan alledrie de lijnen door het punt A(8, 6)?
d) Voor welke a en b snijden k, l en m elkaar in hetzelfde punt op de x-as?
Opgave 8
Lijn k gaat door de punten A(2, 3) en B(2, 7).
a) Teken de lijn k.
b) Schrijf de formule op van lijn k. Wat is de waarde van rck?
c) Wat is je conclusie?
Opgave 9
Lijn m gaat door de punten A(3, -2) en B(3, 5).
a) Teken de lijn m.
b) Schrijf de formule op van lijn m. Wat is de rcm?
c) Wat is je conclusie?
Samenvatting
Lineaire formule
Je hebt gezien in opgave 1 dat je lineaire formule kun je schrijven als: y = ax + b. We
hebben de volgende kenmerken van deze lineaire formule gevonden:
- De grafiek die bij deze formule hoort, is een rechte lijn.
- Het getal a geeft de steilheid van de grafiek aan. Dit noemen we de
richtingscoëfficiënt (rc).
- Het getal b geeft het snijpunt met de y-as aan: het punt (0, b).
De richtingscoëfficiënt
Om een lijn k te kunnen definiëren hebben we minimaal twee punten nodig (zie opgave
1). Met die twee punten kun je de richtingscoëfficiënten berekenen.
rc = verschil y-coördinaten/bijbehorende verschil x-coördinaten
= yB - yA/xB - xA
= Δy/Δx

Bijbehorend wil zeggen:
Δy=yB - yA heeft een Δx =xB - xA
Δy=yA - yB heeft een Δx =xA - xB
B

Je ziet ook dat als je naar de richtingscoëfficiënt kijkt in de grafiek, dat die wordt bepaald
door de hoek van de lijn k met de x-as: hoe kleiner de hoek, hoe kleiner de
richtingscoëfficiënt. De richtingscoëfficiënt is dan te bepalen door de tangens van de
hoek van de lijn met de x-as:
rc = tan( lijn k met x-as)
We zien nu ook dat dit hetzelfde is als rc = Δy/Δx! (Ga dit na).
Zie de grafiek in figuur 2.

Figuur 2
Evenwijdige lijnen
In opgave 3 heb je geleerd dat lijnen met dezelfde richtingscoëfficiënt evenwijdig zijn.
Horizontale en verticale lijnen
In opgave 8 heb je een horizontale lijn getekend en geformuleerd. Je hebt toen
gevonden: een horizontale lijn heeft richtingscoëfficiënt rc = 0 en wordt gedefinieerd
door de lijn y = b door het punt (0, b).
In opgave 9 heb je een verticale lijn getekend en geformuleerd. Je hebt toen gevonden:
een verticale lijn heeft geen richtingscoëfficiënt en wordt gedefinieerd door de lijn x = b
door het punt (b, 0).

4-1.2 Functies onderzoeken
In de vorige paragraaf heb je gezien dat een lineaire formule wordt geschreven als y =
ax + b.
Naast lineaire formules van de vorm y = ax + b zijn er ook kwadratische formules van de
vorm y=ax2 + bx + c, derdemachts formules van de vorm y=ax3+bx2+cx+d, enz.
In deze paragraaf gaan we functies onderzoeken aan de hand van kwadratische
formules.

Nu kun je je afvragen, waar komt het woord functie vandaan? Wat is een functie? En
wat is het verschil met een vergelijking?
Een functie is een manier om aan elke waarde van een gebeurtenis x een uniek waarde
van de functie f(x) toe te kennen. Deze functie kan worden gespecificeerd door een
formule, relatieverband of een regel. Altijd wordt hetzelfde resultaat geproduceerd bij
dezelfde invoer. We kunnen een functie zien als een ‘black box’, waarin een geldige
invoerwaarde (origineel) wordt omgezet in een unieke uitvoerwaarde (functiewaarde).
Een speciaal geval van een functie is de vergelijking. In een vergelijking worden twee
getallenwaardes met elkaar vergeleken: y = ax + b en y = ax2 + bx + c zijn voorbeelden
van vergelijkingen.
Opgave 10
Een voorbeeld van een functie hebben we gezien in opgave 1 (vorige paragraaf). De
hoogte is dan een (lineaire) functie van de tijd: h(t) = -4t + 80.
Hoe kun je in dit voorbeeld zien dat deze functie geen vergelijking is, maar een (lineaire)
relatie tussen h en t?
Opgave 11
Gegeven is de functie f(x) = x2 - 4x + 5.
a) Maak een tabel en grafiek voor de waarden x = -2 t/m x = 4 en bijbehorende
waarden voor f(x).
Om te voorkomen dat je telkens ‘waarden x = -2 t/m x = 4’ moet gebruiken, gaan we een
overzichtelijker en gemakkelijkere manier afspreken.
We spreken af dat een stukje getallenlijn van bijvoorbeeld x = -2 t/m x = 4 een interval
noemen. Notatie: [-2, 4]. Spreek uit: interval –2 4. Zie figuur 3.

Figuur 3
Zoals je weet uit 1.1 is de grafische weergave van een lineaire formule een rechte lijn.
b) Wat is de grafiek die bij een kwadratische formule hoort?
c) Wat is de minimale functiewaarde in deze grafiek? En de maximale?
Je ziet dat bij een interval x=[-2, 4] een interval voor de functiewaarden f(x)=[1, 17] hoort.
Het interval x=[-2, 4] noemen we het domein van de functie f. Notatie: Df=[-2, 4].
Het interval f(x)=[1, 17] noemen we het bereik van de functie f. Notatie: Bf=[1,17].
B

Opgave 12
We bekijken nogmaals de functie f(x) = x2 - 4x + 5 voor alle waarden van x.
a) Kan de functie f alle waarden aannemen? Leg uit.
b) Wat is dan het bereik van f?

In b) ben je erachter gekomen dat het bereik van f bestaat uit alle getallen groter of gelijk
aan 1. Maar hoe kun je dit noteren? Om dit te kunnen weten, moeten we weer eerst
twee dingen afspreken.
We nemen als voorbeeld het interval [-2, 4].
We zeggen dat dit interval gesloten is als alle waarden tussen –2 en 4 bij dit interval
horen, inclusief de eindpunten –2 en 4. Notatie: [-2, 4]
Dit interval is open als alle waarden tussen –2 en 4 bij dit interval horen, exclusief de
eindpunten –2 en 4. Notatie: <-2, 4>. Zie hiervoor figuur 4.
De tweede: als het bereik van f bestaat uit alle getallen groter of gelijk aan 1, kunnen we
dit als volgt noteren: Bf=[1, ∞>. Spreek uit: het bereik van f is 1 oneindig. Het symbool ∞
betekent oneindig. Zie figuur 4.

Figuur 4
Bekijk de grafiek van f. Uit de grafiek kun je gemakkelijk zien dat functie f een minimum
heeft.
c) Hoe kun je aan de formule van f zien dat die een minimum heeft?
Opgave 13
Gegeven functie g(x)=-0.5x2+2x+4.
a) Teken een grafiek van g .
b) Noteer het maximum van g.
c) Noteer Bg.
d) Hoe kun je aan de formule van f zien dat die een maximum heeft?
B

In opgave 12 en 13 heb je gezien dat een kwadratische functie een minimum of een
maximum heeft. Dit zijn de uiterste waarden die de functie kan aannemen, en daarom
noemen we die ook extreme waarden of uiterste waarden.
Opgave 14
Gegeven is de functie f(x) = -x2 + 6x + 3. Bereken Bf in geval
a) Df = [-1, 2]
b) Df = [7,10]
c) Df = [4, 8]

Opgave 15
Geef het bereik van de functie g(x) = 2x+2 in geval
a) Dg = [-2, 2]
b) Dg = [-110, 325]
c) Wat kun je concluderen?
Opgave 16
Gegeven zijn de functies f(x) = -2x2 + 4x + 3 en g(x) = x2 + 2x - 1.
a) Teken de grafieken van f en g.
b) Geef de extreme waarden van f en g.
c) Geef het bereik van f en g.
d) Hoeveel snijpunten heeft de lijn y = 4 met functie f? Bereken deze punten.
e) De lijn x=3 snijdt de grafiek van f in punt A en grafiek van g in punt B. Bereken de
lengte van lijnstuk AB.
Samenvatting
Functies
Aan het begin van deze paragraaf hebben we uitgelegd wat een functie is. We kunnen
een functie zien als een ‘black box’, waarin een geldige invoerwaarde wordt omgezet in
een unieke uitvoerwaarde.formule met y als functie van x geschreven kan worden als
f(x) (f als functie van x). Deze functie kan worden gespecificeerd door een formule,
relatieverband of een regel.
Intervallen
In opgave 12 hebben we afgesproken wat het begrip interval inhoudt en hoe we dat
noteren: [a, b] betekent alle waarden tussen a en b.
We hebben twee soorten intervallen gedefinieerd:
- gesloten interval: alle getallen tussen een minimumwaarde a en maximumwaarde b
inclusief a en b. Notatie: [a, b]
- open interval: alle getallen tussen een minimumwaarde a en maximumwaarde b
exclusief a en b. Notatie: ‹a, b›
In opgave 12 en 13 zijn we ook een speciale vorm van een interval tegengekomen:
- oneindig interval: een interval met een minimum van -∞ of een maximum van +∞.
Notatie <-∞, b] en [a, ∞>
Domein en Bereik
Verder hebben we de begrippen domein en bereik gedefinieerd:
- domein van een functie: bestaat uit alle originelen. Notatie: D=[xminimum, xmaximum]
- bereik van een functie: bestaat uit alle functiewaarden. Notatie: B=[f(x)minimum,
f(x)maximum]
In figuur 5 een voorbeeld van Domein en Bereik van een kwadratische functie f(x) = x2 2x + 1
Kwadratische functie
We hebben een aantal kenmerken van de kwadratische functie f(x)=ax2+bx+c gezien in
deze paragraaf:
- de grafiek die bij deze functie hoort is een parabool
- de a geeft aan wat voor soort extreme waarde de functie heeft: als de a positief is,
een minimum. Als a negatief is, een maximum

-

de c geeft het snijpunt met de y-as aan: (0,c)

Figuur 5
4-1.3 Vergelijkingen en ongelijkheden
In deze paragraaf ga je leren hoe je kwadratische vergelijkingen en ongelijkheden stap
voor stap kunt oplossen.
Het oplossen van lineaire vergelijkingen heb je al eerder geleerd. Bij kwadratische
vergelijkingen is het handig als je kunt ontbinden in factoren. Ook dit heb je eerder
geleerd.
Opgave 17
Gegeven zijn de functies f(x)=2x-1 en g(x)=x2-4.
a) Teken de grafieken van beide functies in één figuur.
b) Welke snijpunten heeft f met de x-as? Hoe kun je dit controleren?
c) Welke snijpunten heeft g met de x-as? Controleer dit.
d) Wat zijn de snijpunten van f met g? Controleer dit.
Opgave 18
Gegeven zijn de functies f(x)=4x+1 en g(x)=-2x2+5.
a) Teken de grafieken van beide functies in één figuur.
b) Lees uit de grafiek de snijpunten van f en g met de x-as af. Controleer dit door deze
snijpunten te bepalen m.b.v. functies f en g.
c) Kun je de snijpunten van f en g exact bepalen?
Je ziet in b) en c) dat je de exacte snijpunten niet kunt bepalen. Uit de grafiek kun je de
punten niet exact aflezen, en als je m.b.v. de functies f(x)=g(x) de snijpunten op wilt
lossen, lukt het ontbinden in factoren niet. We moeten dus een methode proberen te
vinden om wel een exacte oplossing te kunnen vinden.
Opgave 19
We bekijken nogmaals de functies f(x)=4x+1 en g(x)=-2x2+5. We willen de vergelijking
4x + 1 = -2x2 + 5 oplossen (zie opgave 17).
a) Herschrijf deze vergelijking.
Van deze vergelijking uit a) bekijken we in eerste instantie alleen het gedeelte x2 + 2x.

b) Beschouw de vergelijking y = (x+p)2 met p een getal. Schrijf deze vergelijking uit.
Bekijk de p in beide vergelijkingen. Wat valt je op?
c) Wat kun je concluderen?
d) Gegeven het gedeelte x2 + 2x. Hoe ontbind je die in factoren als je let op b) en c).
e) Schrijf nu het resultaat uit d) weer uit. Wat valt je op? Wat moet je doen om exact het
oorspronkelijke gedeelte x2 + 2x te krijgen? Complementeer het resultaat in d).
f) Wat moet je nu nog doen om de vergelijking uit a) te herschrijven in de vorm van
resultaat uit e)?
g) Als je y=(x+2)2 uitschrijft, krijg je de formule y=x2+4x+4. Wat kun je nu zeggen over
het getal wat in y=x2+4x+4 voor de x staat en de 2 in y=(x+2)2? Probeer zelf nog
een aantal voorbeelden.
h) Wat kun je concluderen?
Tot nu toe hebben we ons alleen nog maar bezig gehouden met het gedeelte x2+2x van
de functie h(x)=x2+2x-2 (zie f)).
i) Bekijk alleen het gedeelte x2+2x. Hoe kun je deze functie ontbinden in factoren, als
je alleen let op wat we gedaan hebben in g) en h)?
j) Als je vervolgens het resultaat uit i) uitschrijft, wat voor verschil valt dan op ten
opzichte van het oorspronkelijke gedeelte x2+2x? Wat moet je dan als extra factor
toevoegen?
We betrekken nu de –2 uit h(x) bij het resultaat uit j).
k) Completeer de omgeschreven functie h(x). Hoe kun je nu de functie k(x) schrijven?
l) Bereken nu de exacte oplossing van de snijpunten van f(x) en g(x). Maakt het uit
wanneer je de functie h(x) of k(x) gebruikt?
Opgave 20
Bereken de exacte oplossing van de vergelijking
a) 3x2 – 6x = -3x + 9
b) x2 – 3x = 2(x2 – x – 3)
Zoals we hebben gezien in opgave 19 en 20, zien we dat we telkens hetzelfde doen om
een formule te herschrijven. We gaan kijken hoe deze methode van het omschrijven van
een vergelijking in het algemeen werkt.
Opgave 21
Beschouw de vergelijking ax2 + bx + c = 0.
a) Geef de oplossing van deze vergelijking. Hint: gebruik de stappen die we gemaakt
hebben in opgave 18.
b) Heeft de vergelijking altijd een oplossing? Leg uit.
Opgave 22
Bereken met de algemene oplossing die je hebt gevonden in opgave 20 de oplossingen
van
a) 3x2 - 6x = -3x + 9
b) x2 – 3x = 2(x2 – x – 3)
c) Heb je dezelfde antwoorden gevonden als in opgave 19?
Opgave 23
Bereken de oplossingen van
a) 3 x – 7 = x + 8

b) x2 – 8 = 16
c) 3x2 + 5x – 2 = 7x2 + 13x + 10
d) 3x2 + 5x – 2 = x2 – 2x + 5
Opgave 24
Gegeven zijn de functies f(x) = x + 2 en g(x) = x2.
a) Teken voor D=[-2, 3] de functies f en g in een grafiek.
b) Voor welke originelen ligt f boven g? Hoe heb je dit gevonden?
c) Kun je deze originelen vinden met de formules van f en g?
In a) heb je de twee functies getekend. Er zijn maar twee punten waar de functies aan
elkaar gelijk zijn. Alle andere punten van de twee functies zijn niet aan elkaar gelijk, ze
zijn daar dus ongelijk aan elkaar.
Als functie f bijvoorbeeld groter is dan g, wat je gedaan hebt in b), kun je (zie c)) de
ongelijkheid x + 2 > x2 (f > g) opstellen.
d) Welke punten heb je nodig om deze ongelijkheid op te kunnen lossen? Waarom?
e) Los de ongelijkheid f > g op.
f) Voor welke intervallen van originelen ligt f onder g?
g) Stel hiervan de ongelijkheid op en los die op.
h) Voor welk interval is f groter dan of gelijk aan g?
i) Stel hiervan de (on)gelijkheid op en los die op.
Bij ongelijkheden ben je tot nu toe tegengekomen groter dan en kleiner dan met de
symbolen > resp. <. Soms wil je echter niet alleen weten of een functie f groter (of
kleiner) is dan functie g, maar daarnaast ook nog eens gelijk aan elkaar (zie h)), dus f >
g (of f < g) èn f = g. Om dit iets gemakkelijker op te schrijven, gaan we de symbolen > (of
<) en symbool = combineren tot één symbool: ≥ (of ≤). We spreken af:
≤ betekent: kleiner dan of gelijk aan
≥ betekent: groter dan of gelijk aan
j) Welk interval hoort bij -1 < x < 2?
k) Welk interval hoort bij -1 ≤ x ≤ 2?
Opgave 25
Bereken de oplossing van
a) x2 ≥ 7
b) 2x2 – 3x ≥ 2
c) 3x2 – 2x ≥ x + 3
Samenvatting
Vergelijkingen
Als je kwadratische vergelijkingen wilt oplossen, moet je die eerst herschrijven tot de
vorm ax2 + bx + c = 0.
In opgave 16 heb je geleerd dat je een vergelijking van die vorm op kunt lossen door
middel van ontbinden in factoren. Ook kun je in de grafiek van de functies de snijpunten
van de vergelijking aflezen.
Je hebt ook gezien dat je van veel vergelijkingen niet gemakkelijk een oplossing te
vinden is door ontbinden in factoren, of een exacte oplossing bepalen door die in de

grafiek af te lezen. In opgave 18 ben je een voorbeeld tegengekomen. Aan de hand van
deze opgave hebben we een manier gevonden om de vergelijking 2x2 + 4x - 4 = 0
anders te schrijven, waardoor we toch een exacte oplossing gevonden hebben. De
methode wordt dan de methode van kwadraat afsplitsen genoemd.
In opgave 21 heb je vervolgens een oplossing gevonden van de algemene vergelijking
ax2 + bx + c = 0: x = (-b ± √(b2 – 4ac))/2a. Deze formule noemen we de abc-formule,
omdat de oplossing afhankelijk is van de waarden a,b en c uit de vergelijking.
Van de waarde onder het wortelteken hangt af hoeveel oplossingen er zijn. Daarom
heeft deze term b2 – 4ac een aparte naam gekregen: discriminant. We zeggen: D= b2 –
4ac.
Ongelijkheden
Je hebt in opgave 24 gezien dat je voor het oplossen van een ongelijkheid f(x) < g(x)
een grafiek nodig hebt van f en g om af te lezen voor welke waarden f kleiner is dan g,
ofwel de grafiek van f onder de grafiek van g ligt. Deze waarden kun je weergeven als
een interval. Om het precieze begin en/of eindpunt van dit interval te kunnen bepalen,
heb je die punten nodig waar f en g gelijk zijn (door of de vergelijking f = g op te lossen
of het snijpunt af te lezen uit de grafiek).
In opgave 24 heb je ook gezien dat f groter dan of gelijk aan g kan zijn. Hiervoor hebben
we de volgende symbolen geïntroduceerd:
≥ betekent: groter dan of gelijk aan
≤ betekent: kleiner dan of gelijk aan

4-1.4 Toepassen van functies
Als je als docent wilt dat er ook toepassingen gegeven moeten worden van wiskundig
gebruik in de realiteit, dan kan je overgaan tot een paragraaf met toepassingen van
wiskunde. Wiskunde wordt namelijk overal gebruikt, in de natuur, in de economie, in het
alledaagse rekenen etc. Dus ik vind het op zich niet verkeerd om dit kort in een
paragraaf te laten zien.
Een korte toelichting over hoe deze paragraaf opgezet zou kunnen worden. De opzet in
deze paragraaf in de methode Getal en Ruimte vind ik goed opgezet (uitgezonderd het
begin over de extreme waarden, die thuishoort bij functieonderzoek).
In deze paragraaf worden toepassingen gegeven van wiskunde op allerlei gebied. Veel
vragen over dingen die voorkomen in het dagelijks leven, of modellen die worden
toegepast in de economie. In de methode Getal en Ruimte is zeer creatief omgegaan
met deze toepassingen, en ik denk dat ik daar niet heel veel aan toe te voegen heb.
In principe ben ik tegen het gebruik van de GR in de wiskunde (zie hoofdstuk 3). Dus om
alleen een GR aan te schaffen voor een klein gedeelte van het totale wiskundeaanbod,
lijkt me niet handig. Een normale rekenmachine zou dan voldoende moeten zijn. Als de
leerlingen een GR hebben (bijvoorbeeld als die ook wordt gebruikt bij andere vakken),
kan daar uiteraard mee worden gewerkt. Wel moet de leerling dan leren omgaan met de
verschillende functies van de GR.

5 Vergelijken van originele met alternatieve
methode
In dit hoofdstuk gaan we de wiskundige methode over ‘Functies en grafieken’ (hoofdstuk
1 uit het boek: Getal en Ruimte, VWO A/B 1, 1e druk, tweede oplage, 2004) vergelijken
met de alternatieve methode, gebaseerd op de Socrates methode, die gegeven is in
hoofdstuk 3.
Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd: achtereenvolgens zal een vergelijking gegeven
worden van de onderwerpen die worden behandeld in paragraaf 1.1, 1.2 en 1.3.
De onderwerpen die behandeld worden in de desbetreffende paragrafen worden
achtereenvolgens puntsgewijs in een tabel gezet en behandeld.
In dit hoofdstuk zullen afkortingen worden gebruikt voor de methode uit Getal en Ruimte,
in dit geval de originele methode: OM, en de alternatieve methode uit hoofdstuk 3: AM.

5.1 Structuur
De structuren van de OM en AM verschillen sterk van elkaar. Dit komt door het verschil
in opvatting hoe wiskunde aangeleerd en gedoceerd moet worden. Het lijkt erop alsof de
makers van de OM de achterliggende gedachte van wiskunde hebben dat de resultaten
van wiskunde gebruikt moeten kunnen worden in allerlei toepassingen, niet dat het het
logisch denken bevorderd. Wiskundige resultaten worden systematisch opgezet, maar
waarom die resultaten zo zijn en hoe ze bereikt kunnen worden, wordt nergens duidelijk.
Dit in tegenstelling tot de AM, die ik geprobeerd heb op een zodanige manier te
schrijven, dat de leerling voor zichzelf de wiskunde ontdekt, door logisch te redeneren
(Socratische Methode).
In de OM veel stukjes tekst met theorie. In de AM zo weinig mogelijk theorie, alleen
bepaalde afspraken van definitie en notatie zijn nodig om toe te voegen.
In de AM geen enkel voorbeeld, terwijl in de OM een aantal voorbeelden wordt gegeven
waarin wordt voorgedaan hoe een opgave opgelost kan worden met een daarvoor
aangeleerde techniek. De leerling hoeft alleen dit voorbeeld maar te volgen om opgaven
te kunnen beantwoorden.
Ook de layout van de AM is veel minder mooi dan de OM. Het is erg sober, met hier en
daar een figuur. In de AM is het de bedoeling dat de leerling zelf grafieken maakt, zelf
het probleem leert visualiseren. De docent kan daar bij begeleiden en helpen, door in de
les wiskunde te visualiseren.

5.2 Paragraaf 1.1 Lineaire formules
5.2.1 Lineair verband en formule
In de OM is begonnen met een voorbeeld van een met water gevulde ton die met
constante snelheid leegstroomt. Dit voorbeeld is overgenomen in de AM, hoewel niet
dezelfde vraagstellingen.
In de OM wordt de grafiek van de formule al gegeven, en hoeft er geen tabel gemaakt te
worden. In de AM moet de leerling zelf tabel en grafiek maken van het verband tussen
de hoogte en de tijd (zie opgave 1 a, b en c). Het verschil is hier vooral ook dat de AM
de leerling veel meer aan het denken zet over begrippen tabel en grafiek, wat een tabel
en grafiek eigenlijk zijn. En dat je uit de tabel en grafiek allerlei eigenschappen van een
gebeurtenis kan halen.

In de OM wordt vervolgens gegeven dat de formule uit de opgave een lineair verband
heeft, met een algemene vorm van een lineaire formule. In de AM is dit ook gegeven,
maar dan als een terugblik op wat de leerlingen zelf ‘ontdekt’ zou moeten hebben in de
opgave (zie opgave 1 d, h). Vervolgens wordt dan een definitie gegeven algemene
lineaire formule gegeven.

5.2.2 Richtingscoëfficiënt
De OM spreekt van de richtingscoëfficiënt als de letter a in de formule y = ax + b en dat
dat betekent: 1 naar rechts, dan a omhoog. Er wordt als het ware een ‘recept’ gegeven
van de richtingscoëfficiënt, en niet daadwerkelijk wat het nu eigenlijk is. In de AM moet
de leerling eerst nadenken over wat de steilheid van de grafiek en tabel is, en dan hoe
die bepaald kan worden (zie opgave 1 e, f en g). Via dit begrip steilheid wordt de
richtingscoëfficiënt uitgelegd.
Dat de richtingscoëfficiënt te bepalen is uit twee punten, wordt zowel in de OM als de
AM aangeboden in een opgave (zie opgave 12 OM resp. opgave 1 k, l en m). Maar het
verder ontdekken van verschillende eigenschappen van een richtingscoëfficiënt en
lijnen, zoals evenwijdige lijnen (p. 5) en verticale lijnen (p. 29), wordt in de OM niet
gedaan. Deze begrippen worden direct gedefinieerd, zonder een logische redenering
achter de definitie. De horizontale lijn wordt wel in een som aangeboden (p. 6, opgave
8). In de AM moet de leerling zelf deze eigenschappen ontdekken aan de hand van
verschillende opgaven (opgave 3, 8 en 9).

5.3 Paragraaf 1.2 Functies onderzoeken
5.3.1 Vergelijking - functie
Veel voorbeelden uit de praktijk worden in de OM gebruikt om functies te onderzoeken.
Maar nergens wordt duidelijk gemaakt wat het verschil is tussen een vergelijking en een
functie. Er wordt zelfs gezegd dat f(x) = 3x2 – 6x overeenkomt met y = 3x2 – 6x (p. 17).
In speciale gevallen is dat wel zo, maar de definities van functie en vergelijking zijn
verschillend. Dit verschil wordt wel uitgelegd in de AM (zie ook opgave 10).

5.3.2 Origineel en functiewaarde
Origineel en functiewaarde zijn twee begrippen die afgesproken moeten worden. Hier
wordt in beide methodes niet veel aandacht aan besteed. Dit zijn ook geen absolute
afspraken, want in plaats van bijvoorbeeld functiewaarde wordt ook vaak het begrip
afbeelding gebruikt.

5.3.3 Interval
Het begrip interval is een notatie om alle waarden tussen twee bepaalde punten op een
lijn weer te geven. Dit wordt in de OM leuk gedaan door dit in een kleine figuur weer te
geven en toe te lichten (p. 18). Er wordt echter niet bijgezegd dat dit interval een
afspraak is, een gemakkelijke en heldere notatie. Dit wordt wel gedaan in de AM
(opgave 11).

5.3.4 Domein en bereik
Ook het domein en bereik zijn begrippen die het gemakkelijk maken om alle originelen
en functiewaarden van een functie te noteren met behulp van intervallen. Wordt in OM
extra duidelijk gemaakt door middel van een grafiek van een functie. In de AM wordt dit
ook gedaan (opgave 11).

5.3.5 Extreme waarden
De OM besteedt pas aandacht aan het bepalen van de extreme waarden in paragraaf
1.4 (Toepassingen), terwijl het bepalen van extreme waarden hoort bij het onderzoek
van een functie. In de AM staat het daarom ook in deze paragraaf.
In de OM wordt het begrip extreme waarde via maximale functiewaarde eerst
gepresenteerd in een oriëntatieopgave (opgave 43, p. 28). Daarna wordt de extreme
waarde gedefinieerd en wordt de notatie gegeven. Vervolgens wordt notatie van domein
en bereik van de functie gegeven. Dit wordt in de AM ook ongeveer zo gedaan. Via
opgave 12 loopt de leerling tegen notatieproblemen aan, waardoor daarna weer een
aantal afspraken worden gemaakt betreffende naamgeving en notatie.

5.4 Paragraaf 1.3 Vergelijkingen en ongelijkheden
In de OM wordt het oplossen van vergelijkingen en ongelijkheden zeer systematisch,
maar zeer toegepast behandeld. Er wordt een werkschema gemaakt waarin staat met
formules hoe een vergelijking opgelost kan worden (p. 21) en later in de paragraaf ook
een waarin een stappenplan gegeven wordt hoe een ongelijkheid opgelost moet worden.
Dit zijn duidelijke voorbeelden van recepten waarin een resultaat (zoals de abc-formule),
bereikt door logisch redeneren, wordt gepresenteerd en alleen moet worden toegepast.
In de AM moet de leerling zelf redeneren hoe een vergelijking opgelost kan worden:
ontbinden in factoren (wat al geleerd is) of door middel van een andere methode die de
leerling zelf gaat ontdekken (wat dan later leidt tot de abc-formule) (opgaven 18 en 20).

5.5 Conclusie
We hebben nu de OM met de AM vergeleken. Wat er telkens weer opvalt, is dat de OM
over het algemeen een opsomming is van wiskundige resultaten die door de leerling
toegepast moeten worden. De oriëntatieopgaven in de OM zijn niet op die manier
opgezet om de leerling zelf na te laten denken over een probleem, maar eerder om de
leerling even te laten ‘ruiken’ aan het probleem, om daarna vervolgens een
oplossingsmethode te geven die gebruikt kan worden om het probleem op te lossen. De
stap(pen) van de manier waarop tot de desbetreffende oplostechniek is gekomen,
ontbreekt in vele gevallen helemaal.
Verder worden er in de OM soms definities en afspraken gegeven. Dit is op zich goed,
want dat zijn dan resultaten op basis van een afspraak (bijvoorbeeld een interval is een
gemakkelijkere notatie om weer te geven dat alle waarden tussen twee getallen geldig
zijn). Maar het wordt verder niet uitgelegd dat dit resultaat is bereikt op basis van een
afspraak.
Wat ik met de AM heb gedaan, is de paragrafen 1.1, 1.2 en 1.3 herschrijven op basis
van theorie in hoofdstuk 2, en voornamelijk de Socratesmethode. De leerling moet zelf
gaan ontdekken wat de wiskunde is. De docent kan daarbij misschien wel helpen, maar
de leerling moet wiskunde ontdekken, zelf de denkstappen maken om tot een volgend
resultaat te komen.
Deze AM is dus op een zodanige manier geprobeerd te schrijven, dat de leerling door
voorbedachte vragen van de docent zelf tot een bepaalde conclusie komt. Deze
methode van doceren is niet heel makkelijk, en het schrijven van een methode op deze

manier is ook niet heel makkelijk. Als je hierbij vaak op niet vanuit de Socratesvisie de
methode denkt en schrijft, kan het misgaan, waardoor je een resultaat gerichte
wiskundemethode krijgt, die niet het denken van de leerling bevordert. Dit wil ik ook
laten zien met het volgende voorbeeld, waarin ik dit zelf ook heb ondervonden.
Paragraaf 1.1 van de OM had ik herschreven vanuit de Socratesvisie. Vervolgens
herschreef ik paragraaf 1.2 en 1.3 van de OM ook. Echter toen ik deze paragrafen
herschreef, dacht ik niet bewust aan de Socratesmethode, en verviel daardoor direct
weer in het opsommen van wiskundige resultaten en soms het laten zien van een
logische redenatie waardoor een wiskundig resultaat duidelijk wordt. Zowel het een als
het ander is fout, gezien vanuit de Socratesvisie. Ik had er even geen erg in, en daar
had ik alweer een niet wiskundige, verkeerde doceermethode. Als docent moet je dus
constant de Socratesmethode in de gaten houden, er erg in hebben, totdat het
vanzelfsprekend wordt dat je die methode gebruikt. Zelfs dan moet de docent er telkens
weer erg in hebben of hij deze methode gebruikt. Deze methode van doceren is dus aan
te leren. Door constant deze visie te houden bij het doceren van wiskunde, wordt het
uiteindelijk je eigen methode van doceren.
Als docent moet je dus niet alleen resultaten uit de wiskunde geven. Ook moet het
logisch redeneren niet voorgedaan worden door de docent, zodat de leerling een
redenatie kan volgen, maar vervolgens alleen maar nadoet of weer vergeet. Nee, de
docent moet niets anders doen dan de leerling helpen het redeneren te leren. Hoe te
komen van het ene resultaat naar het andere. Dit kan door middel van vragen stellen,
waardoor de leerlingen in een bepaalde richting worden gestuurd, waardoor de
leerlingen zelf na kunnen denken over bepaalde redenaties. De vragen moeten niet
teveel inhouden dat de leerling alleen maar de vragen moet volgen, en ook niet dat ze
alleen maar moeten nadenken. De vragen moeten op een zodanige manier gesteld
worden, dat de leerling door bepaalde vragen te volgen zelf na moeten denken, zelf een
conclusie kunnen geven.
De volgende stap is dan hoe getoetst kan worden hoe een bepaald denkniveau van
leerlingen is bereikt. Als docent in de klas kan dat door middel van observatie in de klas
en een toets. De docent kan door direct contact met de leerlingen wel zien in hoeverre
een leerling vorderingen maakt met het logisch redeneren, en dat dan ook stimuleren.
Maar hoe kan dit getoetst worden in een toets?
Hierover zal het in het volgende hoofdstuk gaan. Hoe kan het verschil in denkniveau
getest worden als in het ene geval de OM gebruikt is, en in het andere geval de AM?

6

Toets

Hoe kunnen we met een toets meten of een bepaald denkniveau is bereikt? In dit
hoofdstuk wordt een opzet gegeven om het verschil in denkniveau te kunnen toetsen als
in het ene geval de methode Getal en Ruimte wordt gebruikt, en in het andere geval de
alternatieve methode uit hoofdstuk 4.
De toets die wordt gemaakt en behandeld in dit hoofdstuk is nog niet uitgevoerd, omdat
ik niet voldoende tijd had om deze toets nog uit te voeren.
Er zijn een aantal dingen waar rekening mee moet worden gehouden om deze toets uit
te voeren. Hoe gaan we de toets? Welke vragen moeten er gesteld worden, en op welke
manier? In de paragrafen van dit hoofdstuk worden deze vragen en meer criteria
besproken. In de eerste paragraaf wordt de opzet van de toets behandeld: wie gaan we
toetsen, en op welke manier. In paragraaf 3 worden de toetsvragen behandeld, en met
welke problemen rekening gehouden moet worden.

6.1 Opzet
Om daadwerkelijk goed te kunnen toetsen, moeten we de toets laten maken door twee
verschillende groepen. De ene groep (Groep 1) heeft alleen maar onderwijs gehad in de
methode van Getal en Ruimte, de andere groep (Groep 2) heeft de alternatieve methode
uit hoofdstuk 4 gedoceerd gekregen. Als de toets uit de juiste vragen bestaat, kunnen
we aan de antwoorden zien hoe het denkniveau van Groep 1 zich verhoudt tot die van
Groep 2.

6.2 Toetsvragen
Het verzinnen van toetsvragen is misschien niet zo moeilijk, maar na te gaan of het
juiste toetsvragen zijn is niet eenvoudig.
Ik wilde de toets laten bestaan uit drie vragen: een over de richtingscoëfficiënt (uit 1.1),
een over extreme waarden (uit 1.2) en een over vergelijking (of ongelijkheid) (uit 1.3).
Het is lastig om hiervoor vragen te verzinnen, en wel om onder andere de volgende
redenen:
- Een probleem in een vraag kan opgelost worden door een wiskundig resultaat toe te
passen, bijvoorbeeld het gebruik van de abc-formule. Zowel een leerling die weet
hoe de abc-formule is ontstaan als de leerling die dit niet weet, kunnen dit probleem
goed toepassen en oplossen.
- Een vraag over het bewijzen van een bepaalde regel, bijvoorbeeld de abc-formule,
kan ook problemen opleveren. De leerling die de abc-formule al heeft gezien (maar
niet heeft ‘ontdekt’), kan dit bewijs, zonder dat hij weet hoe het werkt, uit zijn hoofd
geleerd hebben en herproduceren.
- Hoe kan een niveau van het logisch denken van de leerling worden vastgesteld? Is
er soort van meetinstrument hiervoor, zoals bijvoorbeeld IQ-testen?
We moeten dus vragen stellen zodat het inzicht, het logisch redeneren van de leerling
wordt getoetst, niet door toepassingsgerichte vragen, ook niet door bewijsvragen die een
groep al heeft gehad. En door de toets moet ook nog eens het niveau vastgesteld
worden.
Wat voor soort vragen moeten we dan stellen? Ik denk dat een manier is om vragen te
stellen door vraag te geven over een nieuw onderwerp. Er moet dan tot op zekere
hoogte informatie te gegeven worden over het nieuwe begrip. Vervolgens één of twee

vragen hierover stellen. Hieronder wil ik een voorbeeld geven over raaklijnen van een
kwadratische functie.
Opgave 1
Gegeven de kwadratische functie f(x) = -2x2 – 3x + 8.
Met de afgeleide van een functie bepaalt de richtingscoëfficiënt van de raaklijn van de
functie bij een bepaalde x-coördinaat.
De afgeleide van een kwadratische functie wordt als volgt gedefinieerd:
als f(x) = ax2 + bx + c, dan is de afgeleide van functie f: df/dx = 2ax + b.
(of: de afgeleide van xn wordt gegeven door: nxn-1)
Bereken de exacte coördinaten van de extreme waarde van f. Leg bij elke stap uit
waarom je die stap doet.
De leerlingen konden tot nu toe de extreme waarde van een kwadratische functie
bepalen door die af te lezen uit de grafiek van f, of door die te berekenen als de xcoördinaat al gegeven was.
In dit voorbeeld moet de extreme waarde van f (een bekend begrip) met behulp van de
richtingscoëfficiënt (een bekend begrip) van de raaklijn (bekend begrip) van f worden
berekend. Extra informatie wordt gegeven over het onbekende begrip ‘afgeleide’ van
een functie, namelijk hoe die bepaald moet worden. Er wordt niet gezegd wat de
afgeleide precies is, en waarom de afgeleide zo berekend kan worden, maar dat is in dit
geval niet belangrijk voor deze som.
Van belang is dat de leerling ziet dat de richtingscoëfficiënt van de raaklijn van de functie
f op de top gelijk moet zijn aan nul, dit de x-coördinaat oplevert en dat die vervolgens in
functie f ingevuld moet worden om de functiewaarde te kunnen berekenen (de ycoördinaat).
Er moet nu dus een logische denkstap gemaakt worden door in te zien dat de afgeleide
van de functie gelijk moet zijn aan nul. Dat de leerling dit daadwerkelijk inziet, en niet
zomaar wat doet, kunnen we controleren door uitleg te vragen over elke stap die de
leerling moet maken.
Op deze manier probeer ik dan drie vragen te maken over de onderwerpen uit 1.1 t/m
1.3. De eerste vraag heb ik hierboven al gegeven en behandeld.

6.3 De toets
Opgave 1
Gegeven de kwadratische functie f(x) = -2x2 – 3x + 8.
Met de afgeleide van een functie bepaalt de richtingscoëfficiënt van de raaklijn van de
functie bij een bepaalde x-coördinaat.
De afgeleide van een kwadratische functie wordt als volgt gedefinieerd:
als f(x) = ax2 + bx + c, dan is de afgeleide van functie f: df/dx = 2ax + b.
Bereken de exacte coördinaten van de extreme waarde van f. Leg bij elke stap uit
waarom je die stap doet.

Opgave 2
Gegeven de functie f(x) = -2x2 – 8x + 13.
De verticale lijn door de top van de grafiek van f is de symmetrieas van de functie f.
Bepaal met behulp van de symmetrie-as de top van f.
Opgave 3
Gegeven onderstaand vierkant ABCD met op de zijden P, Q, R en S zo, dat
AP=BQ=CR=DS.
Gegeven is AB=10.
P schuift over AB, Q over BC, R over CD en S over AD: daarbij blijven de lijnstukken AP,
BQ, CR en DS onderling even lang.
Neem AP=p.
a) Bereken de minimale oppervlakte van PQRS.
b) Hoe groot moet je AP kiezen dat de oppervlakte PQRS tussen de 52 en 58 ligt?

7

Conclusies en aanbevelingen

7.1 Conclusies
We bekijken eerst de hoofdvraag uit de inleiding nog eens.
Worden de begrippen lineaire functie, richtingscoëfficiënt en vergelijking op een hoger
abstractieniveau beheerst als leerlingen via een andere methode deze begrippen
bestudeert?
Om dit te kunnen bereiken, moesten we eerst weten wat voor methoden er worden
gebruikt. Ik heb de methode ‘Getal en Ruimte’ geanalyseerd, omdat dit de methode is
die wordt gebruikt op de school waar ik stage loop. Uit deze methode is het volgende
onderwerp gekozen: ‘Functies en grafieken’, hoofdstuk 1 uit het boek: Getal en Ruimte,
VWO A/B 1, 1e druk, tweede oplage, 2004. Dit onderwerp heb ik gekozen, omdat de klas
waar ik stage loop, op dat moment met dit hoofdstuk bezig was.
Voordat we konden beginnen met de analyse van deze methode, moest er natuurlijk een
theorie zijn over de manier waarop wiskunde gegeven kan worden, en waarop ik zelf
zou willen hoe wiskunde gedoceerd zou moeten worden. Op deze theorie is vervolgens
de analyse van de methode gebaseerd. Deze theorie is gepresenteerd in hoofdstuk 2.
De basis van deze theorie is dat het logisch denken in de wiskunde centraal staat, hoe
vanuit een wiskundig idee of resultaat door logisch redeneren een ander idee of
resultaat bereikt kan worden. Aangezien dit de basis is van deze theorie, moet bij het
doceren van wiskunde ook het leren van logisch redeneren centraal staan. We hebben
gezien dat dit centraal staat in de Socratesmethode. Het gedeelte uit Getal en Ruimte
wat geanalyseerd is, is geanalyseerd aan de hand van deze visie.
De analyse van hoofdstuk 1 ‘Functies en grafieken’ uit Getal en Ruimte heeft de
volgende resultaten opgeleverd.
Het blijkt dat de methode Getal en Ruimte niet overeenkomt met de Socratesmethode.
Het is telkens weer gebleken dat het meer een opsomming is (ook nog niet altijd
systematisch) van wiskundige recepten en het toepassen ervan, dan het aanleren van
logisch redeneren.
We kunnen ons afvragen wat de oorzaken hiervan kunnen zijn. Ik wil hier een aantal
mogelijke oorzaken geven. De eerste is dat de methode geschreven is met de
achterliggende visie dat wiskunde alleen maar nodig is om toegepast te kunnen worden
op allerlei gebieden (die haaks staat op de Socratesmethode).
Een tweede oorzaak zou kunnen zijn de regels die worden opgelegd vanuit de politiek:
er worden allerlei nieuwe regels en wetten gegeven zodat de leerling steeds
zelfstandiger zou moeten gaan werken. Voor het vak wiskunde is het dan makkelijker
om het aan te bieden op de manier zoals we zien in Getal en Ruimte. Maar dit is
principieel onjuist: de wiskunde kan niet zelfstandig geleerd worden. Het leren van
logisch redeneren moet begeleidt worden door een docent.
Een derde oorzaak is dat de commissie voor het Centraal Examen (CE) van wiskunde
tot in alle details alle onderwerpen bepaalt die op het CE getoetst worden. De methoden
zijn op dit examenprogramma afgestemd. Het lijkt er dus op, alsof de methoden
gebaseerd zijn op het toewerken naar dit examen. Het halen van het examen wordt dan
het hoofddoel, wat niet het doel is van de wiskunde.

Hiertegenover heb ik een alternatieve methode voor dit hoofdstuk gegeven, met de
onderwerpen die voorkomen in hoofdstuk 1 van Getal en Ruimte. Deze methode is
gebaseerd op de theorie dat wiskunde logisch redeneren is, gebaseerd op
Socratesmethode. Het bestaat uit veel opgaven, waarin de leerling zelf door logisch
redeneren, moet ontdekken wat wiskunde is. Ik ben erachter gekomen dat het niet
eenvoudig is om de Socratesmethode toe te passen, als je deze methode nog niet eigen
hebt gemaakt. Het heeft tijd nodig om deze methode tot je door te laten dringen, om
ervaren te raken met deze methode. Je moet je er constant bewust van zijn dat je
uitgaat van deze visie, dat je deze methode wil gebruiken om wiskunde te doceren. Ik
ben er dan ook van overtuigd dat je deze methode als docent aan kan leren.
We willen ook daadwerkelijk kunnen meten of er verschil is in beide methodes. Hiervoor
is een toets gemaakt. Het is lastig om wiskunde te kunnen toetsen met een schriftelijke
toets.
Een manier om te bepalen of de leerling vorderingen maakt met het logisch redeneren,
gebeurt door de docent in de klas, die door directe ervaringen met leerlingen kan
bepalen of die logische stappen kunnen maken.
Een andere manier is het toetsen van wiskunde met een schriftelijke toets. Het is niet
eenvoudig om goede vragen te bepalen voor het toetsen van het wiskundig denken. Je
kunt niet alleen vragen stellen om wiskundige problemen op te lossen, omdat de leerling
dan recepten toe kan passen om dit probleem op te lossen. De vragen moeten wel gaan
over wiskundige begrippen die de leerlingen kennen en gaat het erom dat de leerlingen
stap voor stap kunnen laten zien hoe ze tot een bepaald resultaat zijn gekomen. Hierbij
ontstaat het gevaar dat de leerling een bewijs tot een bepaald resultaat uit zijn hoofd
leert, en dit dus toe kan passen zonder te begrijpen wat er gebeurt.
Een balans kan gevonden worden door iets nieuws in de vraag te brengen, wat dan wel
gedefinieerd moet worden (zodat de leerling er wel mee kan werken). Er is dus iets
nieuws toegevoegd aan het arsenaal aan begrippen die de leerling heeft ontdekt in de
lessen. Met dit onbekende nieuwe begrip kan het denkniveau van de leerlingen getest
worden, door met logisch nadenken de begrippen die ze tot nu toe geleerd hebben, toe
te passen.
Vanwege tekort aan tijd heb ik deze toets niet kunnen uitvoeren.

7.2 Aanbevelingen
Er zijn altijd nog dingen die verbeterd kunnen worden. De methode die ik heb
geschreven volgens de Socratesmethode kan verbeterd worden. Ik denk dat hoe meer
je ervaring hebt met deze methode, hoe meer je de vraagstellingen die op een bepaalde
manier geschreven zijn, kan verbeteren. Dus het zal voorkomen dat sommige
vraagstellingen niet goed geformuleerd zijn, of blijkt toch dat ze niet voldoen aan de
Socratesvisie.
Is bijvoorbeeld ook een reflectie aan het eind van iedere paragraaf een goed idee? Of
moet de leerling juist voor zichzelf telkens conclusies trekken en die voor zichzelf
opschrijven?
Zijn de plaatjes die ik met de hand heb gemaakt, wel goed? Of kunnen het beter strakke
kleurenplaatjes en grafieken zijn? Ik heb bewust voor deze met de hand gemaakte
plaatjes gekozen, omdat het dan voor de leerling duidelijk wordt dat de wiskunde

gewoon met handgetekende schema’s en grafieken verduidelijkt kan worden. Strakke
uitlijning is niet noodzakelijk om de wiskunde te begrijpen.
Een andere aanbeveling is het uitvoeren van de toets. Als deze toets is uitgevoerd, kan
er meer helderheid worden gegeven over welke methode het logisch redeneren meer
stimuleert.
Een derde is, dat het wiskundeonderwijs zoals het op dit moment wordt opgelegd door
de overheid, niet goed is. Dat wil zeggen dat het niet voldoet aan de Socratesmethode.
Het lijkt er op dit moment op dat met de wiskunde niet het logisch denken meer wordt
gestimuleerd, maar alleen de toepassing van de wiskunde belangrijk is en daarnaast het
voldoen aan de voorschriften van het Centraal Examen. Eigenlijk wordt op die manier
het wiskundeonderwijs onderuit gehaald en zal het niveau van wiskundeonderwijs
zakken.
Door veel onderzoek zal dan uiteindelijk de overheid overtuigd moeten worden om deze
visie van de Socratesmethode door te voeren in het (wiskunde)onderwijs. Een andere
manier is om iemand die overtuigd is van de Socratesmethode, minister van onderwijs te
laten worden.

7.3 Wat heb ik geleerd van dit onderzoek?
In het doen van dit onderzoek heb ik veel dingen geleerd. Voordat ik met dit onderzoek
begon, had ik wel ideeën over het verschil tussen Realistische en Abstracte Wiskunde,
was ik zelf ook tegen het doceren van alleen maar Realistische Wiskunde. Ik had ook
wel een idee van de Abstracte Wiskunde, maar op welke manier ik dat dan kon doceren,
wist ik niet echt, had ik ook nog niet echt bij stilgestaan.
Door dit onderzoek heb ik in de eerste plaats veel geleerd over de achtergrond van de
wiskunde, een stukje geschiedenis, een globale ontwikkeling van de wiskunde en dat
het verschil tussen Realistische en Abstracte Wiskunde al lang bestaat.
In de tweede plaats heb ik veel geleerd over wat wiskunde nu precies inhoudt, en hoe je
vanuit de werkelijkheid naar ‘echte’, abstracte wiskunde komt: via de analogie, wat zeer
vaak en algemeen gebruikt wordt door de mens. Via deze analogie en logisch redeneren
kun je dan telkens tot een hoger abstractieniveau komen in de wiskunde.
In de derde plaats (wat voor mij als aankomend docent wiskunde belangrijk is) hoe hoe
ik wiskunde kan en moet doceren: de Socratische methode. De leerling moet zelf door
analogie en logisch nadenken de wiskunde gaan her-ontdekken. Dat houdt voor mij als
docent in dat ik niet de wiskunde moet gaan voordoen, of voorbeelden gaan geven. De
leerling zelf moet problemen gaan oplossen door logisch na te denken, en zo telkens
een niveau hoger te komen door dit logische redeneren. Als de leerling ergens niet
uitkomt, doordat er niet gestructureerd en logisch nagedacht wordt, kan ik helpen door
hints te geven, of door vraagjes te stellen die een tussenstapje vormen tussen wat de
leerling nog wel begrijpt naar wat de leerling niet begrijpt. En dan laten zien dat de
leerling dat zelf ook had kunnen verzinnen. Het gaat er dus om om de leerling aan te
leren dat hij zelf na kan en moet denken, gestructureerd, logisch en analogisch.
Daarnaast moet ik dan ook de leerling er op wijzen dat het toepassen van wiskunde ook
belangrijk is. Wiskunde komt ontzettend veel voor in de natuur, economie, dagelijks
leven. Ik moet dus ook de werkelijkheid erbij betrekken, dat wiskunde de begrippen en

ideeën kan halen uit de werkelijkheid, maar ook dat de resultaten uit de wiskunde op
hun beurt weer worden toegepast in de werkelijkheid.
Binnen dit onderzoek heb ik geleerd dat het doceren van de Socratische methode niet
vanzelfsprekend is: omdat ik zelf de resultaten uit de wiskunde die ik moet doceren al
weet, is het gemakkelijk en vanzelfsprekend om die over te brengen door middel van
een toespraak, en daarbij twee dingen te vergeten. De eerste: het is leuk dat de leerling
wiskundige resultaten leert, maar waar is het ‘waarom’ bij elk resultaat (logisch
redeneren!)? De tweede is dat ik niet moet voordoen (waar ik als docent toe geneigd
ben, namelijk dingen uit te leggen, laten zien hoe wiskunde in elkaar zit), maar voor(be)denken: in de voorbereiding moet ik alle stappen naar een bepaald resultaat op een
rijtje zetten. Als de leerling dan zelf probeert te ontdekken hoe een resultaat bereikt kan
worden, kan ik precies zien waar de leerling niet verder komt, doordat ik van te voren
heb voorbereid welke stappen er gemaakt moeten worden. Op die manier kan ik snel en
effectief hints, tussenstapjes (in vorm van een vraag) geven, terwijl de leerling zelf nog
moet blijven nadenken.
Het doceren moet een interactie, een discussie zijn tussen docent en leerling, waarbij de
leerling (en zijn leren logisch denken) centraal moet staan.
Dit is niet de makkelijkste weg voor zowel de docent als leerling om wiskunde te doceren
respectievelijk aan te leren. Het vergt veel geduld van de docent en leerling om
sommige dingen in te zien, en het toepassen van de Socratische methode is niet de
makkelijkste manier om kennis over te dragen (voor docent), of om kennis tot je te
nemen (als leerling).
Maar we mogen daarom niet zeggen: omdat het gemakkelijker is om wiskunde voor te
doen, gemakkelijker is om wiskunde toe te passen, en dan halen de leerlingen betere
resultaten, gaan we maar op een niet-Socratische manier doceren. Het gaat er niet
alleen om dat leerlingen wiskunde goed kunnen toepassen en goede resultaten halen,
maar vooral ook dat ze logisch leren nadenken. Zodra ze logisch kunnen redeneren,
kunnen ze ook toepassen.
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