bijvoorbeeld ook aan de hand van een tijdlijn of geografische locatie zou leerlingen de mogelijkheid geven om zelf
verbindingen te maken tussen historische ontwikkelingen
en deze met elkaar te vergelijken.
Tot slot
Ik wil graag Desiree van den Bogaart bedanken voor
de inspirerende colleges over de geschiedenis van de
wiskunde op de Hogeschool van Amsterdam en het
begeleiden van mijn afstudeeronderzoek. Het lesmateriaal
is te vinden op vakbladeuclides.nl/914deckwitz.
vakbladeuclides.nl/914deckwitz
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HET FIZIER GERICHT OP...
BEROEPSGERICHTE WISKUNDEDIDACTIEK
Arthur Bakker

In deze rubriek belicht een medewerker van het Freudenthal Instituut een thema uit zijn of haar werk
en slaat hiermee een brug naar de
dagelijkse onderwijspraktijk. In deze
aflevering schrijft Arthur Bakker
over het beroepsgerichte wiskundeonderwijs.
Er is grote behoefte aan een wiskundedidactiek voor het
beroepsonderwijs. Binnen het beroepsonderwijs hebben
we niet alleen andere typen leerlingen maar is ook
andere wiskunde relevant. Voor leerlingen in het vmbo,
mbo en hbo is het extra belangrijk om duidelijk te maken
waarvoor die abstracte kennis en vaardigheden nuttig zijn.
Voor velen van hen helpt het om de wiskunde die relevant
is voor hun toekomstige beroepenveld te relateren aan
beroepstaken.
Ongeveer 60% van onze leerlingen doorloopt de route
mbo via vmbo, en toch is de wiskundedidactiek voor deze
doelgroep nog niet ver ontwikkeld. Er wordt nauwelijks
onderzoek gedaan op dit terrein. Een typerend voorbeeld
is de commissie waar ik in heb gezeten voor Platform
Wiskunde Nederland (PWN). Onze taak was om het
onderzoek naar het wiskundeonderwijs in Nederland in
kaart te brengen.[1] De opdracht was expliciet gericht
op algemeen voortgezet onderwijs. Basisonderwijs en
beroepsonderwijs bleven op die manier buiten beeld.
En zo gaat het heel vaak. PWN en bètafaculteiten zijn
gericht op de nieuwe lichting mogelijke wiskundestudenten – gelukkig een groeiende groep maar nog steeds
een heel klein percentage van alle burgers die met
wiskunde in hun leven of beroep te maken hebben.
In deze FIzier staat een themanummer in Educational
Studies in Mathematics over beroepsgerichte wiskundedidactiek in de schijnwerper.[2] Twee vragen staan centraal
in dit themanummer:
1. Wat karakteriseert die beroepsgerichte wiskundige
kennis?
2. Hoe kunnen we leerlingen in het beroepsonderwijs
helpen die beroepsgerichte wiskundige kennis te
ontwikkelen?
Er zijn voorbeelden van onderwerpen die in het algemeen
voortgezet onderwijs niet aan bod komen maar in
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beroepssituaties veel voorkomen. Te denken valt aan het
voortschrijdend gemiddelde, het gemiddelde van steeds
de laatste, zeg, tien metingen. In heel veel bedrijfsprocessen wordt een dergelijk getal bijgehouden en grafisch
weergegeven. Lokale variatie wordt gladgestreken zodat
algemene trends te zien zijn, zie figuur 1. Als de trend
afwijkt van de doelwaarde moet worden ingegrepen.
Uiteraard gaat het niet om totaal andere wiskunde. Eén
plus één blijft twee. Maar de wiskunde is binnen beroepssituaties wel vaak erg specifiek verknoopt met praktische
doelen. Denk aan kwaliteitsbewaking en logistiek, risicoinschatting of voorspellingen. Wat leert het themanummer
ons nu over beroepsgerichte wiskundedidactiek? Hahn
laat zien hoe managementstudenten eenvoudige statistiek
leren toepassen voor een businessplan.[3] Software waarin
simpele berekeningen zijn gekoppeld aan een veelvoorkomende beroepstaak binnen laboratoriumtechniek blijkt
een effectieve manier om verhoudingen te leren. Op deze
manier leren studenten van de laboratoriumopleidingen
makkelijk om concentraties van chemische stoffen te
berekenen.[4] Een heel andere benadering is via boundary
crossing – het heen én weer bewegen tussen opleiding
en werk.[5] Met gerichte vragen worden mbo-leerlingen
naar hun stageplek gestuurd, en reflecteren daar weer
op tijdens de opleiding op de terugkomdagen. Op deze
manier leren ze de wiskunde van de lessen koppelen
aan praktijksituaties. Dat gebeurt veelal met Excel, de
software die in veel bedrijven wordt gebruikt omdat die
altijd voorhanden is.
We hopen dat dit themanummer lerarenopleidingen
en andere instanties stimuleert om meer aandacht te
besteden aan wat leraren kunnen doen om wiskunde
relevant te maken voor leerlingen in het beroepsonderwijs. En, surprise, surprise: de meeste leerlingen in het
algemeen voortgezet onderwijs willen eigenlijk ook heel
graag weten waarvoor ze die wiskunde later kunnen
gebruiken.[6] Dus ook de algemene wiskundedidactiek kan
profiteren van een beroepsgerichte wiskundedidactiek in
wording!
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figuur 1 Productieproces met metingen (dikte van plasticfolie
in micrometer) en voortschrijdend gemiddelde van de laatste
tien metingen.
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