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Voorwoord

Als docent wiskunde heb ik alleen bekwame en prettige naaste collegae
ontmoet. Er is een eindexamen waaraan gewerkt wordt en er is de oprechte
poging leerlingen wiskunde bij te brengen. Als ik al kritiek zou hebben, dan
niet daarop. Mij gaat het nu om een ander aspect: de feitelijke constatering
dat het fundamenteel en structureel fout gaat. Ik constateer dit ook als
econometrist die geleerd heeft niet alleen feiten waar te nemen maar deze
ook te respecteren.
Er is een groot probleem in het onderwijs in wiskunde en rekenen.
Wiskundigen worden opgeleid voor abstracte theorie. Komen zij voor de
klas te staan dan zien zij daar reëel bestaande leerlingen. Oei. Een pijnlijk
besef: wiskundigen hebben niet de empirische instelling die voor onderwijs
nodig is. Wiskundigen lossen dit op door vast te houden aan een bepaalde
traditie. Doe het maar zoals het altijd gedaan is dan werkt het een beetje,
denken ze dan. Wanneer de leerling het niet snapt is het de schuld van die
leerling zelf. En zo gaat het al eeuwen.
Inmiddels staan er vaak leraren en onderwijzers voor de klas zonder een
degelijke wiskundige basis. Zij zijn meer op de onderwijspraktijk gericht
maar daar dreigt een ander gevaar, namelijk dat zij de wiskunde niet
helemaal begrijpen en daarom te kritiekloos presenteren.
De oplossing spreekt vanzelf: (1) herontwerp van de leerstof op grond van
empirisch onderbouwde didactiek, (2) een opleiding tot leraar wiskunde met
nadruk op de empirische instelling, (3) hogere eisen van kwaliteit aan
leraren en onderwijzers zonder wiskundige achtergrond.
Deze adviezen op die terreinen zijn tentatief, ik adviseer vooral tot nader
onderzoek. De bespreking hieronder lijkt me logisch maar het is een andere
kwestie hoe het in de praktijk van het onderwijs zal uitpakken.
Het parlementair onderzoek van Dijsselbloem cs. (2008) concludeert tot
een onderscheid tussen ‘wat en hoe’. De overheid gaat over het wat, en het
onderwijs over het hoe. De overheid kan vaststellen dat leerlingen wiskunde
moeten krijgen maar het zijn de wiskundigen die vaststellen hoe dat
ingevuld wordt. Die taakverdeling blijft fundamenteel gewenst. Helaas is het
zo dat wiskundigen niet alleen falen maar ook ernstig wangedrag tonen
wanneer hen daarop wordt gewezen, zie hieronder en Colignatus (2012g).
Een nieuw parlementair onderzoek is wenselijk en nu naar het onderwijs in
wiskunde en rekenen. Het parlement kan empirische wetenschappers horen
in gebieden die intensief wiskunde gebruiken zoals natuurkunde, biologie en
economie. Dit zal voor wiskundigen de uitvluchten en drogredenen
afsnijden. Herstructurering van de bedrijfskolom van het onderwijs in
wiskunde en rekenen kan leiden tot een Simon Stevin Instituut, op
empirische grondslag en open naar de samenleving.
Zie: http://www.ipetitions.com/petition/tk-onderzoek-wiskundeonderwijs
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Deel 1. Inleiding

Een bundel in het Nederlands

Mijn belangrijkste teksten voor wiskunde zijn beschikbaar in het Engels. De
lezer heeft daar een minimum aan gedoe. Ik verwijs naar de literatuurlijst
voor A Logic of Exceptions (ALOE), Elegance with Substance (EWS),
Conquest of the Plane (COTP), Voting Theory for Democracy (VTFD) en A
child wants nice and not mean numbers.
De hier verzamelde teksten in het Nederlands zijn van mindere kwaliteit. Zij
zijn ook beladen met gedoe. Zij bespreken niet alleen wiskunde en rekenen
en de daarin gebruikte taal, maar ook parlementair onderzoek en
wangedrag door Nederlandse wiskundigen.
Bart Windels schrijft in 2011 vanuit Antwerpen: “Al twintig jaar woedt een
didactische polarisatie in het wiskundeonderwijs in Nederland en
Vlaanderen” (zie onder). Toen ik in 2008 een vereenvoudiging voorstelde
ten aanzien van hoekmeting, sinus en cosinus reageerde een anonieme
wiskundige op de website van Beter Onderwijs Nederland (BON) dat “de
echte wiskunde (met sinus en zo) voor kinderen te ingewikkeld zou zijn en
er een soort kinderwiskunde moet worden gemaak. Zo iets als "erbij" en
"eraf" in plaats van "plus" en "min", en de hapmethode in plaats van
staartdelen.” (zie onder). Blijkbaar zitten sommige wiskundigen zo in
polarisatie dat een nieuwe bijdrage meteen in een van de kampen
toegedeeld wordt, en niet meer begrepen.
Ik heb me sterk afgevraagd of het wel zin had deze teksten in het
Nederlands te bundelen want er bestaan tenslotte betere Engelse teksten.
Per saldo denk ik dat het voordelen heeft. Een inlander ontkomt niet aan
teksten in de landstaal. De teksten bestaan al en het kost niet veel moeite
ze in nuttige volgorde te zetten. Het grootste deel gaat over de wiskunde
zelf. Collegae die tenslotte in het Nederlands lesgeven kunnen met deze
bundeling hun voordeel doen. Een ander deel gaat over het broodnodige
proces tot verbetering. Het parlement vergadert in het Nederlands.
Journalisten in Nederland rapporteren in die taal. Bij deze verzameling van
de stukken heb ik enige herhaling voor lief genomen, in de hoop dat de lezer
bereid is lief én leed te delen.
Kernpunt is dat hiermee andermaal voor het Nederlands grondgebied is
geboekstaafd dat er een groot probleem in het onderwijs in wiskunde is, met
wangedrag door wiskundigen. De Nederlandse Vereniging van
Wiskundeleraren (NVvW), het Platform Wiskunde Nederland (PWN) en
Beter Onderwijs Nederland (BON) zijn ernstig zieke verenigingen. Laat het
parlement ingrijpen.

9

