Feedback op visie en grote opdrachten door de vakinhoudelijke experts Rekenen &
Wiskunde, te weten Paul Drijvers, Jan Karel Lenstra, Jurriaan Steen, Ronald Keijzer, Marc J.
de Vries.
De kwaliteit van het proces wordt onder andere geborgd door de inbreng van wetenschappers.
Per leergebied worden enkele inhoudelijk-deskundige wetenschappers uitgenodigd om op twee
momenten in het proces op (tussentijdse) opbrengsten te reflecteren. Deze experts kijken naar de
mate waarin de tussenproducten aansluiten bij recente vakinhoudelijke ontwikkelingen en de kern van
het leergebied beslaan, naar de opbouw van de doorlopende leerlijnen en naar de wijze waarop
samenhang binnen het leergebied is geborgd. De feedback van de vakinhoudelijke experts wordt door
de ontwikkelteams gebruikt om tussenopbrengsten daar waar nodig aan te scherpen. De vakexperts
reflecteren 1) op de visie op het leergebied i.c.m. de grote opdrachten (najaar 2018), en 2) op de
bouwstenen (voorjaar 2019).
Hieronder vindt u de reflecties van de vakexperts van Rekenen & Wiskunde op de visie op het
leergebied en de daaruit voortvloeiende grote opdrachten. Aan de vakinhoudelijke experts is gevraagd
om in hun reflectie aandacht te besteden aan de vakinhoudelijke kwaliteit, kern, samenhang en
doorlopende leerlijn.

Reactie 1.
Laat ik deze reactie, die tot stand is gekomen na overleg met een aantal collega’s van het Freudenthal
Instituut van Universiteit Utrecht en het lectoraat Didactiek van wiskunde en rekenen van Hogeschool
Utrecht, beginnen met mijn waardering uit te spreken voor het werk van het ontwikkelteam. In
vergelijking met het tweede tussenproduct zijn er duidelijk stappen gezet. Dat neemt natuurlijk niet
weg dat er ook nog een hele weg te gaan is. Het huidige document is nog erg algemeen en globaal; de
invulling zal cruciaal zijn en het huidige tussenproduct biedt nog niet veel houvast. Eerlijk gezegd maak
ik me grote zorgen over de uitdagingen die er nog liggen en over de vraag of het ontwikkelteam onder
de hen opgelegde tijdsdruk in staat zal zijn deze op adequate wijze het hoofd te bieden.
In deze reactie komen eerst drie globale aandachtspunten aan de orde, die om uitwerking of
verbetering vragen. Vervolgens besluit deze reactie met een aantal meer lokale en gedetailleerde
opmerkingen.
Globale aandachtpunten
1. Wat is het probleem, wat zijn de doelen, wat is nieuw? Bij het lezen van het document bekruipt mij
sterk de vraag welk probleem met dit nieuwe curriculum wordt opgelost, welke doelen worden
nagestreefd en wat er nieuw is in vergelijking met de huidige situatie. Het document geeft geen helder
antwoord op deze vragen. Op p. 2 vinden we een aantal uitgangspunten in cursief, maar het is
onduidelijk of het hier gaat om doelen, om problemen met het huidige curriculum, of om
constateringen. Als ik het opvat als doelen, dan vraag ik me af waarom juist deze doelen zijn gekozen
(wilden we dit niet altijd al?), op welke manier ze zullen worden gerealiseerd en wat daar nieuw aan is
ten opzichte van de huidige situatie. Ook in de conceptvisie (p. 15 en verder) wordt een aantal punten
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genoemd (overigens niet precies dezelfde als op p. 2) waarvan onduidelijk is wat de status
is en wat er nieuw aan is. Natuurlijk kan het team ook van mening zijn dat er op dit
moment een groot aantal zaken in orde is en dan ook zo moeten blijven, maar dan is het belangrijk om
dat expliciet te benoemen. Mijn advies is dus om duidelijk te maken wat het probleem is met de
huidige curricula, wat de doelen zijn van de nieuwe curricula, hoe die worden gerealiseerd, en tot
welke veranderingen dit leidt.
2. Het matrixmodel van inhoudsdomeinen en bekwaamheden Een tweedimensionaal matrixmodel van
inhoudsdomeinen tegen bekwaamheden lijkt een hanteerbaar uitgangspunt. In principe zijn de
benoemde domeinen en vaardigheden passend (als zou ik bij domein 5 liever spreken van data dan
van informatie, en bij domein 6 liever van benaderingen dan van numerieke wiskunde, en zou bij de
vaardigheden het woord ‘wiskundig’ voor ‘representeren’ wel weg mogen). Wat echter ronduit
teleurstellend en ook zorgelijk is, is dat de vaardighedendimensie op geen enkele manier functioneert
in de beschrijvingen: elke domeinbeschrijving eindigt met dezelfde weinigzeggende tekst die erop
neerkomt dat alle vaardigheden ‘in meer of mindere mate’ aan de orde komen. Als bovendien daarna
een lijstje met zogeheten Brede vaardigheden volgt, dat lijkt het alsof de door het ontwikkelteam
geformuleerde vaardigheden geen rol gaan spelen, maar ingeklemd zitten tussen inhouden en brede
vaardigheden. De ervaringen rond wiskundig denken in de nieuwe curricula wiskunde voor havo en
vwo hebben geleerd, dat een plaats voor vaardigheden zeer zwaar moet worden aangezet om in de
onderwijspraktijk daadwerkelijk een rol van betekenis te spelen. Zoals het nu wordt gepresenteerd,
lijkt de vaardighedendimensie evengoed te kunnen worden weggelaten. De keuze is dus tussen zwaar
aanzetten of niet doen. Mijn advies zou het eerste zijn.
3. De input zoals blijkt uit de literatuurlijst Ik maak me zorgen over de beperkte input die het team
heeft geraadpleegd bij het opstellen van dit tussenproduct. Dit is niet de eerste keer dat in Nederland
een curriculumrevisie plaatsvindt. Waarom niet eens teruggekeken in de bronnen van W1216, een
indertijd baanbrekende herziening? En in de rapportages van het Profi-project, dat leidde tot de
nieuwe programma’s van 1999? Hoe verhouden zich de huidige voorstellen tot de TAL-publicaties en
tot de referentieniveaus? Ook buiten Nederland valt er veel te halen. Is er gekeken naar de Common
Core State Standards van de Verenigde Staten, of naar de frameworks van PISA van OECD en van
TIMSS? Dit lijken me bronnen die niet genegeerd mogen worden, wat overigens niet betekent dat ze
klakkeloos gevolgd moeten worden. Mijn advies is om goed te kijken wat er geleerd kan worden van
ervaringen met curriculumontwikkeling in Nederland en in het buitenland.
Lokale en gedetailleerde opmerkingen
• Op p.3 staat een lijst met titels en inhouden van de GO’s. Daarbij de volgende opmerkingen. o Bij
3: Maten staan niet in de ruimte, lijkt me.
•

Bij 5 zou ik als titel liever iets hebben als “Laat data spreken”, want getallen is wat vaag en de
waarheid is een ingewikkeld filosofisch begrip. Als inhoud zou ik liever spreken van Data en
onzekerheid dan van Informatie en onzekerheid: informatie is een te breed begrip.

•
•

Bij 6 zou ik liever spreken van benaderingen dan van het te specifieke numerieke wiskunde.
P.3 midden: ik denk dat in de figuur zonder problemen ook pijlen getrokken kunnen worden
tussen alle blokken voor GO3-4-5-6.
P.5: “Denk hierbij aan tijd, geld”. Tijd en geld zijn allebei geen getallen en geen maten.

•
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•

•
•
•
•

•

P.5 Gecijferdheid wordt genoemd, maar er wordt niets gezegd over de verhouding
tussen functioneel rekenen / gecijferdheid / numeracy enerzijds en het meer formele
rekenen anderzijds. Hoe staat het team hierin en wat te denken van de gangbare realistische
benadering van rekenen-wiskunde? Hoe kijkt men aan tegen de begrippen van horizontaal en
verticaal mathematiseren? Welke rol voor toepassingen en contexten?
P.7: GO3 heeft een vreemde titel. Ik zie vormen en maten niet in de ruimte staan.
P.11 onderaan: kleine getallen, dat klinkt vreemd. Ik snap de bedoeling maar ik denk dat het
verduidelijking vraagt of anders beter kan worden weggelaten.
P.16: Het kleine kader bevat niet een voorbeeld dat echt iets verduidelijkt. Hoezo is informatie een
voorbeeld van rekenen-wiskunde ten behoeve van socialisatie?
P.17: Ik weet niet of de kleuren iets betekenen, maar het lijkt nu alsof alle bekwaamheden in alle
inhoudsdomeinen in gelijke mate aan de orde komen, zie ook mijn tweede globale aandachtspunt
hierboven.
P.18 bovenaan: Dit klinkt alsof wiskunde ABCD gewoon blijven. Moet dat niet afhangen van de
uitkomst van dit proces?

•

P.18 over de rol van informatietechnologie: “Zolang het niet ten koste gaat van….” klinkt erg
defensief en weinig van harte. Is er overwogen dat het gebruik van ICT ook begripsvorming kan
bevorderen, in plaats van dat het ten koste daarvan gaat? Daar is veel literatuur over.

•

P.19 onderaan: “behoort tot de mogelijkheden”. Zeker, maar is het ook wenselijk, gaan we het
ook doen en hoe dan?

•

P.24: Voor probleemoplossen, modelleren en abstraheren heb ik omschrijvingen gegeven in mijn
oratie die misschien van pas kunnen komen
(http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/Oratie_Paul_Drijvers_facsimile_20150521.
pdf).

•

P.24: Waarom zo streng en negatief over een uitstapschema van een bus. Dat kan m.i. heel goed
een schematisering zijn met wiskundige trekjes. Ik zie liever aansprekende voorbeelden van wat
wel een model is, dan zuinige non-voorbeelden.

Reactie 2.
Mijn uitgangspunt is de inhoudelijke visie op wiskunde in het voortgezet onderwijs, zoals die is
vastgelegd in het document dat de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) en de
Commissie Onderwijs van het Platform Wiskunde Nederland (PWN) in januari 2018 hebben
aangeboden aan het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde.
Waar ik hieronder “wiskunde” schrijf, omvat dit rekenen.
Waardering en zorgen: het proces van Curriculum.nu
Voor het enthousiasme en de inzet van de leden van het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde
heb ik niets dan lof. Hun deskundigheid en ervaring in de praktijk van het onderwijs staan
buiten twijfel. Ik ben echter bezorgd over de smalle samenstelling van het team en de tijdsdruk
waaronder het opereert. Deze zorgen worden door anderen gedeeld.
Het is goed dat er vooral docenten uit po en vo in het team zitten. Het lijkt echter nodig hun
expertise aan te vullen met kennis van curriculumontwikkeling en didactiek en met ervaring in
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wiskundig onderzoek en toepassingen. Ook de NVvW en de vervolgopleidingen verdienen
een krachtiger rol; de Tweede Kamer heeft het kabinet daarom bij motie van 20 april 2017
gevraagd.
Een proces als Curriculum.nu heeft tijd nodig, meer dan het nu wordt gegeven. Het
snelkookpanmodel met veel nadruk op procesbewaking gaat ten koste van aandacht voor de
inhoud en laat weinig ruimte voor reflectie binnen en interactie tussen de teams.
Ook dringt zich de vraag op waarom Curriculum.nu aan alle leergebieden dezelfde strakke
aanpak oplegt. Voor nieuwe gebieden als Burgerschapskunde en Digitale Geletterdheid is het
nuttig met een lege tekentafel te beginnen. Voor gevestigde gebieden als Mens & Natuur en
Rekenen & Wiskunde is eerder een permanente vorm van klein onderhoud op zijn plaats. Dat
laat onverlet dat knelpunten die klein onderhoud te boven gaan apart aan de orde kunnen
worden gesteld. Dat is precies wat de PWN-Commissie Onderwijs, in haar rol als permanente
curriculumcommissie voor wiskunde, in bovenvermeld visiedocument doet.
Visie op rekenen en wiskunde: het eerste tussenproduct
Het eerste tussenproduct beschrijft de visie van het ontwikkelteam op het leergebied in termen
van relevantie, inhoud en positie in het curriculum. Het is een vlak stuk, dat teleurstelt door een
gebrek aan visie en inhoud. Het kan op diverse punten worden versterkt.
Relevantie. Wiskunde heeft een vormende waarde door haar wortels in geschiedenis en
cultuur en door het stimuleren van een nieuwsgierige en probleemoplossende houding, het is
onmisbaar in de huidige kennissamenleving, en het is dragend voor andere disciplines,
beroepen en vervolgonderwijs. Deze drie kernwaarden sluiten aan bij het drieledige doel van
het vo: persoonsvorming, socialisatie en beroepsvoorbereiding. Het klassieke beeld van
wiskunde als iets waarvan begrip en gebruik zijn voorbehouden aan bèta’s is uit de tijd. De
brede positionering van wiskunde als een abstracte discipline met een zich immer uitbreidend
scala van toepassingen is ontleend aan het visiedocument van de NVvW en de PWN-Commissie
Onderwijs en uitgewerkt in het rapport Formulas for insight and innovation van PWN (2014) en
het Deltaplan voor de Nederlandse wiskunde van NWO en PWN (2015).
Samenhang. Het ontwikkelteam stelt terecht dat andere vakken contexten aan de wiskunde
aanbieden, die daarvoor een wiskundig instrumentarium teruggeeft. Het draagt de andere
vakken op om dat instrumentarium op dezelfde manier te gebruiken als het wordt aangeleerd
bij wiskunde. Dit is een schrale visie op samenhang, die geen recht doet aan het inhoudelijke
tweerichtingsverkeer dat er tussen vakken behoort te bestaan.
Rekenen in het vo. Het visiedocument besteedt veel aandacht aan een nieuw perspectief
voor rekenen in het vo. De gedachte is rekenen in de onderbouw op peil te brengen en in onder- en
bovenbouw te integreren in alle vakken met een rekencomponent, waardoor rekenen extra
waarde voor de leerlingen krijgt en de samenhang tussen de vakken wordt versterkt. Dit
alternatief voor de rekentoets geniet brede steun en kan zonder veel moeite worden ingevoerd.
OCW wil echter wachten op Curriculum.nu, maar het onderwerp blijkt niet tot de opdracht van
het ontwikkelteam te behoren.
Doorlopende leerlijnen. Het visiedocument signaleert knelpunten in de aansluiting tussen
po en vo, tussen vmbo en havo, en tussen havo/vwo en hbo/wo. Curriculum.nu biedt een
uitgelezen mogelijkheid om de problemen te analyseren en oplossingen voor te stellen. Het
ontwikkelteam gaat een discussie over vernieuwing binnen de discipline echter uit de weg.
In het po kan meer aandacht voor conceptuele naast procedurele vaardigheden en voor
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abstractie naast contexten de aansluiting met het vo verbeteren. In het vmbo is dringend
behoefte aan een vernieuwd curriculum, dat beter aansluit bij de behoeften van de
vervolgopleidingen en de maatschappij. De gedachtenvorming over deze onderwerpen ligt stil
in afwachting van Curriculum.nu. Het ontwikkelteam doet echter geen concrete voorstellen.
In de bovenbouw van havo/vwo is een herbezinning van de inrichting van de wiskunde aan
de orde, in verband met de ontkoppeling tussen Wiskunde A t.e.m. D en de profielen en ook de
marginale positie van Wiskunde C en D. Het visiedocument schetst een nieuwe indeling van de
wiskunde over de profielen; het ontwikkelteam komt echter niet aan de bovenbouw toe.
Grote opdrachten: het derde tussenproduct
Grote opdrachten beschrijven de “kern” van een leergebied. Dit is geen eenduidig begrip. Men
kan kiezen voor een externe, thematische benadering in termen van de opdrachten van de
samenleving aan het gebied. Dat is de lijn van de teams voor Burgerschapskunde, Digitale
Geletterdheid en Mens & Natuur. Het is een natuurijke manier om de ontwikkelingen die een
gebied beı ̈nvloeden in kaart te brengen. Men kan ook kiezen voor een interne, inhoudelijke
aanpak en de benodigde kennis en vaardigheden specificeren. Dat is gedaan door het team voor
Rekenen & Wiskunde. Door de thematische afbakening over te slaan mist het team een kans de
inhoudelijke invulling sterker te richten op de toekomst en de samenhang met andere gebieden.
Thema’s. Veel maatschappelijke thema’s hebben betrekking op meer dan één gebied. Men
zou eigenlijk moeten beginnen de opdrachten die de samenleving aan het onderwijs als geheel
stelt te inventariseren. Zo’n brede aanpak ― maar dan voor het onderzoek ― is gevolgd bij het
opstellen van de Nationale Wetenschapsagenda (2015). Wiskunde heeft een in aanleg onbeperkt
maatschappelijk effect en het is een hele uitdaging de discipline thematisch af te bakenen. Het
rapport Formulas for insight and innovation van PWN beschrijft zes grote ontwikkelingen in
maatschappij en wetenschap, die de manier waarop wij wiskunde onderwijzen, onderzoeken en
toepassen vormgeven:
• de globalisering, die verstrekkende gevolgen heeft voor onderwijs en onderzoek;
• de explosieve groei in rekenkracht, die voor een transformatie zorgt van zowel de wiskunde
als zijn toepassingsgebieden;
• de beschikbaarheid van big data, die, naast rekenkracht, de tweede oorzaak is van de
toenemende reikwijdte van de wiskunde;
• math inside, wat verwijst naar de steeds hechtere interactie tussen de wiskunde en het zich
verbredende veld van toepassingen;
• de toenemende coherentie binnen wetenschap en technologie, waarbij disciplines en
daarbinnen deelgebieden naar elkaar toegroeien en doorbraken optreden op grensvlakken;
• het groeiende besef bij wiskundigen dat ze aan de maatschappij rekenschap moeten afleggen
voor hun werk.
Kennis en vaardigheden. Het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde kiest in het derde
tussenproduct voor zes inhoudsdomeinen en zes wiskundige bekwaamheden. Dit zijn traditionele
en bruikbare indelingen. Binnen ieder inhoudsdomein komen alle bekwaamheden “in meer of
mindere mate aan de orde”. De koppeling van inhoudsdomeinen aan brede vaardigheden maakt
een arbitraire indruk en wordt niet onderbouwd. Ik ben bang dat hier geen grote stap is gezet.
Numerieke wiskunde. Het is wonderlijk om tussen de concepten die de inhoudsdomeinen
definiëren een subdiscipline als numerieke wiskunde tegen te komen. De verklaring dat kennis
daarvan nodig is om digitale hulpmiddelen goed te hanteren en te begrijpen is niet houdbaar.
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De wiskunde die daarbij te pas komt is veel breder en omvat bijvoorbeeld ook
optimalisering, statistiek, machine learning en heuristieken. Een concept dat centraal staat
in de “wiskunde voor de computer” is benadering. Waar digitaal wordt gerekend, wordt er benaderd,
want de data zijn onnauwkeurig en de problemen zijn complex; het exacte antwoord of het absolute
optimum zijn onbereikbaar. De klassieke vraag naar existentie is vervangen door pragmatische
vragen naar effectiviteit (hoe goed is het antwoord?) en efficiëntie (wat is de rekentijd?).
Conclusie: planning is een excuus voor interactie
De opbrengsten van Curriculum.nu stellen teleur. Voor wiskunde heeft het project tot nu toe
bekende waarheden opgeleverd, tegen een forse investering. Het eerste tussenproduct bevat
geen nieuwe gezichtspunten, het derde is een pas op de plaats. Knelpunten krijgen geen
aandacht, vernieuwing stagneert.
Een positief neveneffect is de toegenomen interactie binnen een brede kring van
betrokkenen. Zo heeft bijvoorbeeld het verzoek om een visiedocument aan de PWN-Commissie
Onderwijs geleid tot een nieuwe blik op wiskunde in de bovenbouw van havo/vwo, waarvan wij
de geldigheid gaan verifiëren in gesprekken met ruim twintig vervolgopleidingen.

Reactie 3.
Mijn reflectie wil ik graag beginnen met een tweetal opmerkingen:
1. sinds een paar weken ben ik betrokken bij dit project als vakexpert;
2. door mijn huidige baan (practor van het practoraat Rekenen) zal ik vooral vanuit de positie van
het mbo dit tussenproduct van commentaar voorzien.
Bij het becommentariëren van de ontwikkelingen van de producten van Curriculum.nu kijk ik vooral
door de bril van een mbo-student. Wat heeft deze student nodig later in zijn beroep, maar ook als
burger in de maatschappij en wanneer doorstuderen tot de mogelijkheden behoort.
Dat ik ook opleidingsdocent Rekendidactiek ben op een pabo geeft mij een goed beeld van wat een
leerling gedurende zijn schoolse periode kan tegenkomen op het gebied van Rekenen-Wiskunde.
Het lezen van dit derde tussenproduct heeft mij inzage gegeven in het werk wat verzet moet worden.
Het schrijven van een (nieuw) curriculum is specialistisch werk en niet iets wat docenten gauw voor
hun rekening nemen. In die zin is het een compliment aan de ontwikkelaars die de durf hebben om dit
tussenproduct te ontwikkelen. Bij het schrijven van een curriculum kun je kiezen om vanuit het niets
een curriculum te bouwen en later het curriculum vullen met bestaand materiaal. Je kunt ook uitgaan
van het bestaande curriculum om datgene wat niet goed is of niet meer past “in deze tijd” te wijzigen.
Wanneer ik dit tussenproduct lees, denk ik dat de eerste variant hieraan ten grondslag ligt, want een
beschrijving van wat niet goed gaat of mist in het huidige curriculum is niet aanwezig. Kan natuurlijk
zijn, dat ik dat elders kan vinden. Uitgaande van dat dit tussenproduct een beschrijving is om vanuit
“niets” een curriculum te bouwen, heb ik een opmerking. Ik mis in de visie de grove geschetste lijn wat
leerlingen (en dan bedoel ik zowel kinderen in de basisschool, leerlingen in het voortgezet onderwijs
en studenten in het mbo) zouden moeten kennen en kunnen gedurende hun schoolse periode. Je zou
daarbij twee varianten kunnen uitwerken. De eerste lijn is een lijn die leerlingen van basisonderwijs,
vmbo naar het mbo gaan. De tweede lijn is een lijn van leerlingen die van de basisschool, havo/vwo
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naar het hoger onderwijs gaan. Natuurlijk zal er overlap zitten in beide lijnen. De start is
voor elke leerling hetzelfde. Het eindstation is voor eenieder verschillend.
Wanneer ik de visie bekijk, zoals deze beschreven is in bijlage 1 bijgestelde visie, dan zouden de Grote
Opdrachten (GO) geschreven moeten zijn met als onderliggende gedachte dat het curriculum voor
Rekenen-Wiskunde toekomstgericht moet zijn en een goed beschreven doorgaande lijn po-vo moet
hebben. Ik zou liever praten over de doorgaande lijn po-vo-mbo voor de hierboven geschetste
“eerste” lijn.
De beschrijving van de GO start met het beschrijven van de relevantie. Het is steeds geschreven vanuit
de beschrijving van wiskundige onderdelen vanuit één domein. In het “dagelijks leven” is er ook steeds
een samengaan van verschillende rekenkundige domeinen. Waarom niet gekeken naar wat iemand
tegenkomt in het beroep of in de maatschappij en dan aangeven welke wiskundige domeinen hier een
rol spelen. In de uitwerking van de Inhoud van de opdracht kunnen ook de verschillende niveaus (povo-mbo en po-vo-ho) gehanteerd worden. Nu is het een korte onvolledige opsomming van wat een
leerling zou kunnen tegenkomen.

Reactie 4.
Context
Wiskunde is een menselijke activiteit die mensen bijvoorbeeld in staat stelt ervaringen te ordenen en
aldus tot wiskundige structuren, abstracties en modellen te komen (Freudenthal, 1968). Op een
dergelijke manier greep krijgen op de wereld is van belang in een wereld die op verschillende
manieren chaotisch en in beweging is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de ogenschijnlijke
ongelimiteerde brei aan (veelal bewerkte of gemanipuleerde) informatie die mensen over zich heen
krijgen, maar ook aan de ontwikkeling van nieuwe digitale technologieën. Juist het rekenwiskundeonderwijs kan en moet kinderen en jongvolwassenen helpen orde te brengen in hun wereld.
In deze context doet het ontwikkelteam rekenen-wiskunde haar werk door het ordenen van het
reken-wiskundeonderwijs. Dit doet zij vanuit drie perspectieven:
• het beschrijven en inrichten van de domeinen,
• het beschrijven van domeinoverstijgende wiskundige activiteiten,
• het verbinden van rekenen-wiskunde aan brede vaardigheden.
De opdracht van het ontwikkelteam rekenen-wiskunde is vervolgens om binnen deze perspectieven
verbindingen te beschrijven en ook om verbindingen te leggen tussen de genoemde perspectieven. Zij
moet dit zo doen dat ook verbindingen met andere leerstofgebieden zichtbaar worden, bijvoorbeeld
door te laten zien hoe wiskunde nodig is voor het leven in een samenleving waarin digitale technieken
steeds nadrukkelijker aanwezig zijn en zicht te geven op situaties of contexten die vanuit verschillende
domeinen beschouwd kunnen worden (Rijborz, 2018; Gravemeijer, 2016). Dat is een moeilijke
opdracht, die feitelijk vraagt om een aanzienlijk langer traject dan het ontwikkelteam nu gegeven is en
wellicht ook vraagt om een andere context om het werk in te verrichten, bijvoorbeeld waarbij de
opdracht er een is waarin experts en leraren daadwerkelijk en langdurig samenwerken.
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Uitwerking
Het derde tussenproduct van het ontwikkelteam is bedoeld als brug tussen de beschrijving
van de visie op het vak rekenen-wiskunde en de bouwstenen, die in een volgende ronde gemaakt
worden. Het tussenproduct spreekt, meer dan de vorige tussenproducten, de taal van het primair
onderwijs. In dit tussenproduct maken de auteurs op verschillende plekken zichtbaar wat voor hen het
onderliggende idee is. Kinderen en jongvolwassenen moeten de wereld leren beschouwen door een
wiskundige bril. Daarbij is overigens niet helemaal duidelijk waarnaar deze wiskundige bril verwijst.
Het kan hier gaan om het leren mathematiseren (Freudenthal, 1983; Treffers, 1987). Dat gaat over het
ontwikkelen van wiskunde vanuit betekenisvolle situaties of gekende wiskundige structuren. Het kan
ook gaan om een uitwerking van gecijferdheid of wiskundige geletterdheid (Hoogland, 2016). Daarbij
gaat het om het herkennen en kunnen gebruiken van de wiskunde in alledaagse situaties. Bij het
onderliggende idee zou het zelfs over beide kunnen gaan.
Het ontwikkelteam beschrijft zes domeinen, die inhouden voor zowel het basisonderwijs als het
voortgezet onderwijs weergeven. Het team heeft de domeinen op een weinig wiskundige manier
gelabeld, door bijvoorbeeld het domein getallen de titel ‘De wereld draait om getallen’ mee te geven
en het domein verhoudingen ‘Alles verhoudt zich tot elkaar’. Onduidelijk is wat men met deze speelse
titels wil uitstralen. De titels geven in ieder geval geen informatie over welke inhoudelijke keuzen zijn
gemaakt.
Het ontwikkelteam heeft gekozen voor een ordening waarbij grote opdrachten gekoppeld zijn aan
domeinen. Deze domeinen worden vervolgens geëxpliciteerd in enkele voorbeelden en verbonden
met overstijgende wiskundige activiteiten en rekenen-wiskunde in brede vaardigheden. Hoe deze
laatste verbindingen tot stand zijn gekomen wordt niet verhelderd. Ze zijn daarnaast discutabel. Zo
kan men zich afvragen waarom er bij het domein verhoudingen geen sprake is van ‘Creatief denken en
praktisch handelen’ terwijl dat bij het domein getallen wel het geval is.
Andere ordening
Met name de weinig doorzichtige verbinding van domeinbeschrijvingen met overstijgende wiskundige
activiteiten en rekenen-wiskunde in brede vaardigheden vraagt in mijn ogen om een andere ordening
in grote opdrachten. Ik stel daarom de volgende ordening in drie grote opdrachten voor (GO1, GO2 en
GO3 onder):
 GO1: wiskundige attitude (Oonk & De Goeij, 2006), als uitwerking voor rekenen-wiskunde in
brede vaardigheden,
 GO2: gecijferdheid of wiskundige geletterdheid (Hoogland, 2016; Treffers, 2008), als
uitwerking van domeinoverstijgende wiskundige activiteiten,
 GO3: kerninzichten of big ideas (Oonk, et al., 2011; Charles, 2005; Nelissen, 2007; Nelissen,
2015), als uitwerking van de domeinen.
De verbindingen tussen deze drie door mij voorgestelde grote opdrachten worden zichtbaar door
goed gekozen voorbeelden vanuit de drie onderliggende perspectieven te beschouwen. Bij dergelijke
voorbeelden zouden dan telkens de volgende vragen gesteld en beantwoord moeten worden:
1. Hoe draagt deze activiteit eraan bij dat kinderen en jongvolwassenen een wiskundige attitude
verwerven?
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2. Hoe draagt deze activiteit eraan bij dat kinderen en jongvolwassenen wiskunde
zien in de wereld om hen heen en daar op een passende manier mee om gaan?
3. Hoe draagt deze activiteit eraan bij dat kinderen en jongvolwassenen werken aan specifieke
kerninzichten of big ideas?
Dit kan bijvoorbeeld over de samengestelde grootheid snelheid gaan. Een activiteit over het
onderwerp ‘snelheid’ kan die verbindingen zichtbaar maken met een ‘onderzoek’ naar de volgende
uitspraak ‘Een professionele marathonloper houd je op de fiets nauwelijks bij.’ Denkrichtingen bij de
gestelde vragen zijn dan als volgt:
1. Vraag 1: De situatie vraagt om een onderzoekende houding, bijvoorbeeld als het gaat om het
raadplegen van informatiebronnen of het verkennen van eigen referenties. De situatie vraagt
ook om een vertaling naar wiskundetaal; kwantificeren van de twee snelheden als
samengestelde maat.
2. Vraag 2: De situatie vraagt om een wiskundige verkenning van de wereld. Bij een marathon
lopen lopers een heel eind door en om de stad, namelijk ruim 42 kilometer. De stad is
daarvoor een hele dag lang geblokkeerd. De snelste lopers beginnen vroeg en zijn ruim voor
de middag klaar, ze lopen de marathon in ruim 2 uur. Ik heb wel eens een fietstocht gemaakt.
Toen lazen we op de snelheidsmeter de snelheid af, dat was vaak 15 kilometer per uur, maar
ook wel eens 18 kilometer per uur.
3. Vraag 3: De situatie vraagt om verhoudingsgewijs te vergelijken. Verhoudingsgewijs
beschouwen en vergelijken van situaties is een belangrijk inzicht waaraan kinderen en
jongvolwassenen moeten werken. Dit kan in deze situatie gedaan worden via normeren van
beide snelheden, bijvoorbeeld in een verhoudingstabel. De loper loopt gemiddeld ruim 20
kilometer per uur en je moet redelijk getraind zijn om dat ruim twee uur lang op een fiets bij
te houden.
In het derde tussenproduct beschrijft het ontwikkelteam dat het leren aangrijpt in herkenbare
situaties en dat het verkennen van deze situaties een proces van mathematiseren in gang zet. Dat
beoogt het hier beschreven voorstel ook. Daarbij is de inzet in het tussenproduct en in mijn voorstel
dat lerenden deze situaties transformeren tot wiskundige objecten, die vervolgens weer aanleiding
geven voor verder wiskundig handelen (Sfard, 1991; Streefland, 1982).
Reflectie
Boven geschetst alternatief als ordening van de grote opdrachten is ingegeven door de vraag aan
experts om onder meer te kijken naar de samenhang tussen de verschillende invalshoeken in het
derde tussenproduct. Het is een poging orde te brengen in verschillende perspectieven. Dat neemt
niet weg dat deze alternatieve indeling ook zicht biedt op andere voorliggende vragen, zoals de
vakinhoudelijke kwaliteit van het tussenproduct, de kern van het leergebied in het tussenproduct en
de doorlopende leerlijn in dit document.
Ik pleit ervoor om reken-wiskundedomeinen uit te werken als kerninzichten of big ideas, omdat die
zichtbaar maken waar het in het vak rekenen-wiskunde in de kern om gaat. Deze kerninzichten zijn
inmiddels ontwikkeld voor het basisonderwijs (Oonk, et al., 2011). Ze zijn onverkort geldig voor het
voortgezet onderwijs en bieden kansen voor doorlopende leerlijnen van primair onderwijs naar
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voortgezet onderwijs. De doorlopende leerlijn is daarnaast relatief eenvoudig te realiseren
vanuit de perspectieven ‘wiskundige attitude’ en ‘gecijferdheid’. De perspectieven
‘wiskundige attitude’ en ‘gecijferdheid’ passen namelijk zowel bij het basisonderwijs als bij het
voortgezet onderwijs.
Tot slot
In het derde tussenproduct van het ontwikkelteam vormen de GO’s de brug tussen visie en
bouwstenen. Ik duidde de taak van de ontwikkelgroep aan als het leggen van verbindingen tussen
verschillende voor het reken-wiskundeonderwijs relevante perspectieven. Daarin heeft de groep een
aanzienlijke slag geslagen. Ik beschouw dat als een bijzondere prestatie. Het voorstel dat ik hier
formuleer ligt in essentie niet heel ver af van wat er nu ligt. Het is een voorstel om tot een andere
ordening te komen; een ordening die meer recht doet aan het reken-wiskundeonderwijs en het
product waarschijnlijk voor de lezer/gebruiker helderder maakt.
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voor hun reactie op een eerste versie van de tekst van Ronald Keijzer.

Reactie 5.
De rol van technologie in dit leergebied is in verschillende opdrachten goed uitgewerkt. Er zijn wat mij
betreft geen aanpassingen nodig ten aanzien van het vakoverstijgende thema “technologie’. Goed
werk.
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