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ICT EN WISKUNDE IN HET SPANNINGSVELD TUSSEN SO EN HO  
OP ZOEK NAAR EEN EVENWICHT 

1 SITUERING 

In reacties op het SOHO-rapport over de overgangsproblematiek wiskunde tussen SO en HO komt het 
ongenoegen van leraren tot uiting over het verschil in opvatting tussen SO en HO en over de disconti-
nuïteit in de aanpak en het gebruik van ICT. Dit schept bij leraren onduidelijkheid. Enerzijds worden ze 
verplicht om de vorming van ICT-vaardigheden ernstig te nemen (het zijn te realiseren eindtermen). An-
derzijds rapporteren ze dat ze binnen de mogelijke lestijd en de uitgebreidheid van leerplannen nauwe-
lijks over de tijd beschikken om een ruime training van basisvaardigheden te realiseren. 

In wat volgt, formuleren we een aantal elementen uit de gedachtenwisseling over deze opmerkingen in 
de werkgroep SOHO. 

- De opmerking over discontinuïteit is terecht. Ook in de diverse contacten met leraren hebben pro-
fessoren uit de werkgroep deze klacht opgevangen. De opmerking moet wel genuanceerd worden. 
De discontinuïteit betreft het gebruik van rekenmachines en niet zozeer het inzetten van software. 
De inzet voor het gebruik van wiskundige software en ICT in SO worden wel degelijk geapprecieerd. 

- De afwijzing HO van vooral de grafische rekenmachine is ingegeven door een aantal factoren. 
- Gesteld wordt dat in de studierichtingen HO waar wiskunde meer is dan een ondersteunend vak 

voor wiskundige modelvorming en verwerking, en dus waar wiskunde op een meer abstract, 
structureel en theoretisch niveau moet worden aangeboden, de behandelde wiskunde en de 
daarmee verbonden examens van dien aard zijn, dat computerondersteuning daarbij meestal 
overbodig is en daardoor eerder storend. Waar nog numeriek gewerkt moet worden (bijv. bij 
matrixrekenen), is men ondertussen ook afgestapt van de exuberante en heilloze berekeningen.  

- Het algemeen verzet tegen ‘de rekenmachine’ wordt ingegeven door een gemakzuchtige hou-
ding ten aanzien van het gebruik ervan bij veel eerstejaarsstudenten. Een berekening zonder re-
kenmachine lijkt wel onmogelijk.  

- Het geloof in de alles-oplossende ondersteuning van de machine zou studenten een vals gevoel 
van veiligheid geven en bijvoorbeeld al te snel leiden tot een keuze voor de numerieke weg bij 
het oplossen van problemen. Vaak heeft men niet de verwachting, dat voor een berekend ‘exact’ 
resultaat een numerieke benadering (met een kommagetal) wordt gegeven. (Dat wordt op SO-
niveau dan weer aangezien als een zinvolle mogelijkheid tot controle op de grootteorde en de 
realistische waarde van een berekend resultaat.) 

- Er is zeker een niet vertrouwd zijn met de mogelijkheden van de (grafische) rekenmachines. Het 
HO denkt vaak vanuit zwaardere wiskundige softwareprogramma’s.  

- De veelheid van toestellen en hun mogelijkheden en de verschillen daarin is in de praktijk niet op 
te volgen. (Er is een verschil tussen een klas waar alle leerlingen hetzelfde toestel gebruiken en 
een auditorium studenten waar elk zijn toestel meebrengt, waarvan ze de mogelijkheden soms 
niet beheersen.) 

- De grafische rekenmachines beschikken over een aanzienlijk intern geheugen. De vrees bestaat 
dat leerlingen misbruik kunnen maken van die mogelijkheid bij examens. De in het SO hier en 
daar gebruikelijke middeltjes om dat te voorkomen kunnen op de schaalgrootte van een audito-
rium niet gehanteerd worden. 

- Voorgaande argumenten leiden in de praktijk tot een fundamentele ongelijkheid in de kansen 
van studenten. Het HO wijst deze ongelijkheid af, ook al onder druk van de juridisering. 
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- De vrees bestaat terecht dat het ‘door knopjes drukken snel ter beschikking krijgen van resulta-
ten’ te weinig leidt tot een inzichtelijke verwerking van de achtergrondwiskunde van een pro-
bleemstelling.  

- Gesteld wordt dat de ‘rekenmachine’ wellicht maar een tijdelijk fenomeen is. Meer ingewikkelde 
machines met een computer algebra systeem (CAS) en toestellen met veel meer mogelijkheden 
voor meer (vak)gebieden (tablet, iPad, dynamisch bord … ) dienen zich aan.  

- In de meeste studierichtingen HO met wiskundige onderbouw wordt in een verdere fase wel degelijk 
gebruik gemaakt van ICT-toepassingen. Het gaat dan wel om zwaardere wiskundige software dan 
gebruikelijk in SO. Het HO stelt dat er in het algemeen geen problemen zijn met het verwerven van 
deze vaardigheden. 

- Veelal wordt het gebruik van een ‘gewone’ rekenmachine toegestaan. Dit is in de praktijk weliswaar 
afhankelijk van de instelling, het opleidingsonderdeel, de cursus, de soort vraagstelling ... Door de 
beperking van het gebruik hoopt men de gemakzuchtige houding wat bij te schaven.  

- Vanuit het SO wordt gewezen op volgende elementen. 
- De inbreng van ICT in het algemeen is het resultaat van een jarenlang ontwikkelingsproces vanuit 

een sterk illustratieve inbreng door de leraar tot het gebruiken van machines waarbij de leer-
lingen hun eigen leer-, zoek- en berekeningsproces in eigen hand kunnen houden. De positieve 
resultaten op de leerprocessen van leerlingen kunnen niet ontkend worden. 

- Dit leidde vanaf eind jaren negentig tot de verplichting van ICT-gebruik in de eindtermen en dus 
ook in de leerplannen.  

- Heel wat leraren van de sterke wiskundevorming SO herkennen de problemen die aangehaald 
worden door het HO. Zij werken zich nochtans te pletter tegen de gemakzuchtige attitudes in. De 
verzwakking van de beheersing van rekenvaardigheid is echter een geculmineerd probleem. Het 
verbeteren ervan moet dus ook over het gehele curriculum aangepakt worden. Zo dient bijvoor-
beeld gewezen te worden op de accentverschuiving dienaangaande in de leerplannen van de 
eerste graad. Dergelijke aanpak resulteert uiteraard niet onmiddellijk in een verbetering van de 
overgang SO-HO.  

- In de praktijk worstelt ook het SO met de gelijkheid in kansen van leerlingen. Wat er ook moge 
beweerd worden, de praktijk wijst uit dat niet alle leerlingen van thuis uit beschikken over com-
puter, laptop of dergelijke. De rekenmachine is wat kosten betreft een haalbaar alternatief dat 
toch voldoende wiskundige mogelijkheden en ICT-gerichte vorming biedt.  

- Tussen scholen bestaat een grote diversiteit. Niet alle scholen beschikken over de mogelijkheid 
om leerlingen tegemoet te komen in hun ICT-behoeften. Ook al worden de scholen overstelpt 
met zinvolle en minder zinvolle reclame, een veralgemening van beamers, dynamische borden … 
is zeker geen evidentie.  

- Bij leraren wiskunde is er een grote reserve ten aanzien van het gebruik van CAS-systemen, ook 
al lijkt het de toekomst. De mening overheerst dat het hek dan helemaal van de dam zal zijn voor 
manuele rekenvaardigheden.  

- Door een fase van het gebruik van eenvoudigere ICT-systemen in het SO wordt het verwervings-
proces van zwaardere systemen zeker gefaciliteerd. Daarbij gaat het principieel om eenzelfde in-
zicht: een probleem vertolken (vertalen) in de taal die de machine begrijpt. Ook het gebruik van 
een rekenmachine is dan de juiste reeks knoppen indrukken in de juiste volgorde.  

  



Gebruik van ICT. Op zoek naar een evenwicht.    3 / 7 

2 DE BIJDRAGE VAN ICT TOT DE WISKUNDEVORMING 

2.1 WISKUNDIGE FUNCTIONALITEIT 

Software voor berekeningen maakt deze mogelijk met realistische gegevens van een probleem. De soft-
ware voor grafieken, diagrammen, meetkundige figuren of statistische verwerking is vaak exclusief voor 
wiskunde ontworpen, met daarbij de faciliteit van invoegmogelijkheden in leerteksten. Die software 
heeft als ‘eerste doelstelling’ het voorstellen van figuren, diagrammen, grafieken … zelf. Dit kan in de 
plaats komen van het bordwerk, het werken met transparanten … We noemen dit de wiskundige func-
tionaliteit van ICT. Een exhaustieve opsomming is onmogelijk, we beperken ons tot een aantal voorbeel-
den. 

- Het maken van grafieken van functies. Bijv. bij het bepalen van snijpunten, nulwaarden, extreme 
waarden …, bij het voorstellen van een veelheid van functies om de invloed van een parameter te 
onderzoeken. 

- Het uitvoeren en het manipuleren van algebraïsche bewerkingen (bijv. vereenvoudigen van algebra-
ische uitdrukkingen in functie van het vinden van nulpunten van functies). 

- Het maken van tabellen en bijbehorende grafische voorstellingen (grafieken en diagrammen). 
- Het verwerken van statistische gegevens. 
- Het uitvoeren van meetkundige constructies en daaraan gekoppeld het dynamisch maken van meet-

kundige figuren.  
- Het bepalen van meetkundige plaatsen en het snel variëren van de parameters daarbij, of het opstel-

len van de algebraïsche vergelijking in samenhang met onderzoek van de figuur. 
- En wellicht nog te recent in de leerplannen ingebracht, het werken met regressie, het simuleren 

binnen dynamische systemen …  

Voor vele situaties zijn al aangepaste applets uitgewerkt die heel illustratief zijn en die wellicht meer 
leerlingen brengen bij een betekenisvolle, inzichtelijke verwerking van wiskunde. 

Dit onderdeel van ICT-gebruik is het meest vertrouwd. Zij het dat er bij de leraren wiskunde nog vele 
beheersingsniveaus zijn in dat gebruik.  

2.2 BIEDT ICT EEN INHOUDELIJKE MEERWAARDE? 

Niemand zal nog de tijdsintensieve werkwijze met logaritmen via de tafels aanleren. De rekenmachine is 
hier ingeburgerd. We kunnen de vraag stellen of dit binnen afzienbare tijd ook het geval zal zijn voor de 
hiervoor aangehaalde toepassingen? Is het nog zinvol grafieken op te stellen via de ‘lange’ weg van te-
kentabellen, eerste en tweede afgeleide … als die voor het grijpen liggen in luttele seconden? De reken-
machine of software herleiden tot ‘een controlemoment’ kan de investering (zowel kostprijs als leertijd) 
niet verantwoorden. Het werkt voor de leerlingen blijkbaar eerder frustrerend dan motiverend.  

Terecht moet echter de vraag gesteld worden of we de weg op moeten van het vervangen van alle ma-
nueel werken door ICT? Is de vraag niet of het snel ter beschikking hebben van een grafiek via een ma-
chine voldoende inzicht brengt in wat functies en grafieken betekenen? En dat is toch het ‘echte’ wis-
kundedoel? Bestaat dus niet het gevaar dat we ‘in snelheid genomen’ de betekenis niet voldoende door-
gronden, om daarna in de toepassing maar tot een gebrekkig inzetten ervan te komen? De wiskundedoe-
len van het nauwgezet onderzoeken van situaties, het betekenisvol gebruiken van concepten, het vinden 
van een ‘exacte’ oplossing, of het vaststellen van de verbanden tussen verschillende wiskundige concep-
ten (zeg maar inzicht krijgen op het modelleren en mathematiseren van situaties) verantwoordt nog de 
lange opbouwende weg in het leerplan.  

Voorbeelden:  
- Een in het onderwijs veelgebruikte rekenmachine geeft met TRACE voor de functie met voorschrift 

 ( )        na voorstelling geen haalbare benadering voor de nulwaarden. De solver geeft uiter-
aard de benaderingen 1,4142135623 en –1,4142135623, waarin een geoefend oog de benadering 
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van √  en  √  herkent. Het zou toch te gek zijn leerlingen niet meer de ‘exacte’ oplossing aan te le-
ren?  

- Het dynamisch onderzoeken van meetkundige figuren en/of grafieken produceert in een oogwenk 
honderden voorbeelden van dezelfde situatie (bijv. de hoogtelijnen van een driehoek gaan door een 
punt). Maar veroorlooft dat de conclusie tot ‘eigenschap’ (bijv. leerlingen brengen vanuit een te be-
perkte voorsortering wel eens aan dat dit hoogtepunt binnen de driehoek ligt)? Dat soort inductief 
denken mogen we onze leerlingen niet meegeven! Een verantwoording door een redenering blijft 
zinvol. Maar als we ‘de redenering’ tot doelstelling hebben, dan is een andere aanpak misschien wel 
mogelijk, bijvoorbeeld door te werken met zogenaamde ‘lokale axiomatisering’. Dan kan ICT ons wel 
op het spoor brengen van eigenschappen of de formulering ervan. (Dit geldt in honderden gevallen, 
geldt dit ook in het algemeen? Hoe vertolken we de uitzonderingen die we in de figuur hebben vast-
gesteld in de voorwaarden – formulering van het antecedens van de eigenschap?)  

De voorbeelden uit analyse en meetkunde illustreren dat ICT in vele gevallen uit het SO-bereik een be-
langrijkere rol kan spelen als didactisch middel (zie verder), dan wel als feitelijk wiskundig gereedschap 
dat de oplossing aanreikt. We hebben hier meteen echter ook een motivatie voor meer manueel wer-
ken. Maar toch geldt de opmerking dat, als we er voor opteren meer realiteitsgebonden voorbeelden te 
bekijken in vraagstukken, we wellicht snel geconfronteerd worden met situaties waarin het berekenen 
van die exacte oplossing niet zinvol of niet haalbaar is. Daarom die exacte werkwijze in alle gevallen uit-
sluiten is even zinloos! Het komt er dus op aan leerlingen vertrouwd te maken met het verantwoord 
kiezen van de werkwijze, naargelang de situatie die zich aandient, en naargelang hun eigen intrinsieke 
mogelijkheden. Criteria hiervoor kunnen zijn:  
- de eenvoud van de berekening,  
- de vraag naar het exacte resultaat (bijv. in functie van een verder gebruik ervan),  
- de doelstelling waarbinnen de opgave past (bijv. doel is een oplossing te vinden of doel is een toe-

passing op het algebraïsch rekenen),  
- de beschikbaarheid en het beheersingsniveau van het wiskundig model,  
- en de mogelijkheden van de leerlingen (bijv. te refereren aan de doelstellingen van het leerplan). 

Het gebruik van ICT verplicht dus nog meer dan voorheen te werken aan betekenisgeving. Wiskundige 
concepten krijgen meer dan voorheen hun rol van model. Zo is het koppelen van afgeleiden aan model-
len voor de mate van de toename van een functie en voor steilte, de mate van toename van de toena-
me, ondertussen ingeburgerd. 

Het gebruiken van een rekenmachine of software voor wiskundige vertolking van een probleem vergt 
het omzetten van de situatie in de taal van de machine. Er komt dus een foutengenerator bij. We stellen 
vast dat leerlingen vaak kritiekloos omgaan met de verkregen resultaten. De vraag naar het mogelijk zijn 
van resultaten is meestal gebonden aan een goed inzicht in de situatie, het wiskundig model … Het ge-
bruiken van een machine voor de berekening kan niet losgekoppeld worden van dat inzicht.  
- Een rekenmachine of software hanteert vaak vooraf ingestelde standaarden, bijv. een kijkvenster, en 

soms valt het wiskundig interessant gebeuren buiten het ingestelde venster. Een in onze beeldcul-
tuur gekoppeld zijn aan ‘wat we niet zien, is er niet’, leidt soms tot ernstige ‘wiskundige’ denkfouten. 

- Het berekenen met de grafische zakrekenmachine gaat meestal vlot met concrete voorbeelden, bijv. 
heeft de grafiek van de functie met voorschrift   ( )             snijpunten met de  -as, de 
vraag naar de nulwaarden? De veralgemenende vraag, heeft de grafiek van de functie met voor-
schrift  ( )             snijpunten met de x-as, kan vaak niet zomaar opgelost worden. Het con-
crete gebruik van wiskunde laat ICT toe, het theorievormend aspect laat dit vaak niet toe. Wie in de 
vervolgloopbaan meer het theoretische aspect van wiskunde zal gebruiken, is dus gebaat met vol-
doende vaardigheid in manueel werken.  

We komen zo uit bij de vraag wàt we willen meegeven in de wiskundevorming, het gebruik in concrete 
situaties of het veralgemenend denken. Kiezen we (ook) voor dat laatste, dan kan ICT-gebruik als onder-
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steuning van begripsvorming, het op het spoor komen van veralgemening. Maar daarbij gaat het veeleer 
om de didactische aanpak, waarbij we moeten zorgen dat een goede abstrahering plaatsvindt. Dat wil 
zeggen dat er ook een ‘onafhankelijkheid’ ontstaat van de gebruikte didactische middelen.  

2.3 DIDACTISCHE FUNCTIONALITEIT 

Voorgaande voorbeelden geven aan dat moet geïnvesteerd worden in het didactische gebruik van ICT, 
dan wel in het inhoudelijk inzetten. In de literatuur wordt voor het didactisch gebruik van ICT onder-
scheid gemaakt tussen het gebruik ‘als gereedschap’ en het gebruik ‘als leermiddel’.  

Bij het gebruik als gereedschap kun je eerst en vooral de algemene inschakeling van de informatica on-
derbrengen, zoals het gebruik van tekstverwerking … met daarbij de formule-editor, het invoegen van 
grafieken of tabellen in teksten … Daarnaast is er het specifieke gebruik binnen wiskundige inhouden. 
Men gebruikt dan ICT als een middel om de min of meer routineuze technische handelingen uit te voe-
ren. Typische voorbeelden zijn berekeningen en tekenen van grafieken. (Cf. de aandacht in het didactisch 
proces wordt niet verstoord door tijdrovende berekeningen.)  

Leerlingen laten zich nogal eens verleiden tot blindelings geloof in de machine. Ze gebruiken die ook als 
de eenvoud van het rekenwerk niet de inzet ervan vergt. Het HO, en vele leraren wiskunde SO, hebben 
hier een punt als ze dit soort gebruik en attituden afwijzen. Goede afspraken over het gebruik zijn dus 
een noodzaak. We pleiten voor een gebruik in die gevallen waar het handmatige te moeilijk is of zelfs te 
kort schiet. Denk hierbij aan het gebruik van ‘getallen bij realiteitsgebonden problemen’ in vergelijkin-
gen. Meteen stellen we, dat leerlingen een eenvoudige vergelijking nog manueel moeten kunnen oplos-
sen. 

We verwijzen niet zonder overdreven heimwee naar de tijd toen een grafiek eerst na een lang zwoeg-
proces via tekentabel, eerste afgeleide en tweede afgeleide op papier kon worden gezet. Er gaan heel 
wat stemmen op dat elke leerling met enige wiskunde in de vingers dit nog moet kunnen. Die visie is 
terecht als ze leidt tot de onderbouw van het inzicht in hoe de functionele analyse via afgeleiden … werkt 
(bijv. hoe kom je aan de exacte waarde van een extremum, hoe krijg je inzicht in het toenameverloop 
van een functie?). Daartegenover staat dat bij het oplossen van vraagstukken, waarbij het gewicht van 
de vraag niet ligt bij de functieanalyse op zich, maar wel op het mathematiseren en het interpreteren 
van de wiskundige oplossing, het niet zo zinvol is om nog een hele tijd te besteden aan het lange functie-
onderzoek. Het is een kwestie van de doelstelling die men op dat moment nastreeft. 

Bij het gebruik als leermiddel wordt nog een verdere onderverdeling gemaakt in het gebruik als didac-
tisch middel bij de begripsvorming en het gebruik binnen oefening en training.  

Het gebruik als middel bij begripsvorming is wellicht voldoende bekend vanuit het gebruik van meetkun-
desoftware met het dynamisch verslepen van figuren. Leerlingen krijgen de mogelijkheid, eventueel met 
voorbereide leersituaties met schuifbalken, situaties te onderzoeken en op het spoor van invarianties en 
(kenmerkende) eigenschappen te komen. Bij functieonderzoek is het variëren van bepaalde parameters 
bekend om inzicht te verwerven in de betekenis ervan. Voor begrippen als afgeleiden en integralen zijn 
al heel wat goede illustratieve applets voorhanden. Doel is een begrip of een eigenschap inzichtelijk te 
verwerken door een veelheid van voorbeelden en eventueel tegenvoorbeelden, uitzonderingssituaties …  

Hier kan het besluit geformuleerd worden dat deze didactische functie al ruim verspreid is. Maar zoals in 
elk leerproces moet het proces van abstrahering en explicitering ervoor zorgen dat de leerling uiteinde-
lijk loskomt van de specificiteit van voorbeelden (dus ook loskomt van de ICT-ondersteuning). Een con-
trole (in het leergesprek) dat de leerling het juiste leerproces doormaakt, blijft belangrijk.  

Het gebruik als oefenmiddel is in Vlaanderen traag op gang gekomen. Het loont nochtans de moeite hier-
in te investeren omdat hier mogelijkheden liggen tot differentiatie van het leerproces, en tot een beter 
aansluiten bij wat de individuele leerling nodig heeft aan oefenkansen. Op deze wijze kunnen op het 
beheersingsniveau afgestemde oefeningen aangeboden worden en vaak in onbeperkte mate als de leer-
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ling daartoe gemotiveerd is. Computers kunnen een veelheid aan gevarieerde oefeningen genereren. 
Oefenpakketen kunnen voorzien worden van een evaluerende of een diagnostische mogelijkheid, met 
daaraan gekoppeld de nodige foutenanalyse en objectieve feedback voor de leerling. Overigens komt 
hierdoor meer tijd vrij voor de leraar om zich toe te leggen op de opvolging van leerlingen met proble-
men of van leerlingen met meer wiskundige mogelijkheden. 

Onder gebruik als middel in het leerproces valt ook het gebruik van ICT bij het verifiëren van een bere-
kend resultaat, of het concretiseren van een resultaat bij abstract bekomen oplossingen. De leerling 
krijgt hierdoor relatief snel en op eigen initiatief een bevestiging van zijn resultaat of zijn inspanning.  

2.4 USE TO LEARN 

Hebben we al heel wat ervaring met het gebruiken van ICT-toepassingen, uit het voorgaande blijkt dat 
de didactische inzet van ICT middelen een meerwaarde kan betekenen voor het wiskundig leerproces. In 
hun rapport ‘Rijk aan betekenis’1 maakte de Nederlandse vernieuwingscommissie cTWO (commissie 
Toekomst Wiskunde Onderwijs) een onderscheid tussen het ‘learn to use’ en het ‘use to learn’, met een 
duidelijke aanbeveling voor het gebruik van ICT als leermiddel (de tekst suggereert ook de optie ‘learn 
how to use’, die een zinvolle en adequate keuze van het al of niet gebruik inhoudt).  

ICT kan geen wiskundedoel op zich worden. Of sterker uitgedrukt: het is geen wiskundedoel op zich een 
rekenmachine of software te leren gebruiken (bijv. alle knopjes of alle mogelijkheden van een pakket 
leren gebruiken). ICT moet het wiskundig leerproces ondersteunen en versterken door een ruimere be-
gripsonderbouw, door een betere en bredere betekenisgeving, door een complexere of meer realistische 
aanpak van problemen en concept- en modelvorming. ICT kan het leerproces versterken doordat leer-
lingen geconfronteerd worden met de juiste en voldoende oefeningen net binnen of boven de grens van 
hun beheersingsniveau, waardoor dat rustig maar systematisch kan verlegd worden. (En dat sluit ‘uitda-
gende oefeningen’ op andere momenten niet uit.) Door terugkoppeling wordt de leerling geconfron-
teerd met het eigen leerproces en verhoogt de betrokkenheid en de eigen verantwoordelijkheid. Door-
dat het ICT-materiaal zo uitgebreid is, bestaat de mogelijkheid tot eigen initiatief van de leerling tot oe-
fenen en tot zelfevaluatie van de vordering door ingebouwde zelftoetsen. 

In het voornoemde advies geeft de cTWO verder nog aan dat “bij het gebruik van ICT als rekengereed-
schap het zaak is ervoor te zorgen dat dit de ontwikkeling en het onderhoud van de basisvaardigheden 
niet in de weg staat”. We kunnen ons hierbij aansluiten. In het voorgaande hebben we al voorbeelden 
gegeven van hoe ICT niet in de plaats kan komen van de basisvaardigheden binnen wiskunde.  

3 BESLUIT: CRITERIA VOOR EEN EVENWICHTIG ICT-GEBRUIK IN SO EN/OF HO 

Uit het voorgaande kunnen we enkele criteria voor het gebruik van ICT in wiskunde naar voor schuiven.  

- ICT-gebruik in een wiskundeles is in hoge mate afhankelijk van de beoogde leerdoelen (bijvoorbeeld 
verschillend in SO en HO bij een zelfde onderwerp). 

- ICT kan ingezet worden om wiskundedoelen te bereiken, didactische functionaliteit is daarbij van 
meer belang dan inhoudelijke functionaliteit. Dit sluit niet uit dat in SO het intrinsiek gebruiken van 
ICT in wiskunde bewust kan bijdragen tot de realisatie van de eindtermen ICT. 

- ICT kan gebruikt worden als rekendrempels een probleem zijn bij het realiseren van het doel van de 
wiskundeles. Als het lesdoel expliciet rekenvaardigheid is, wordt ICT slechts gebruikt als trainings- of 
terugkoppelingsmiddel.  

- ICT kan gebruikt worden als het de denkstappen en het inzicht kan verhelderen (bijv. gebruik voor-
beelden). Het moet het denk- of oplossingsproces (probleemstelling, analyse, oplossingsweg, inzicht, 
verklarende stappen) ondersteunen. 

                                                        
1 http://www.fi.uu.nl/ctwo/publicaties/docs/Rijkaanbetekenisweb.pdf 
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- Het wiskundig denken mag niet onlosmakelijk gekoppeld worden aan ICT-gebruik. Denkstappen zoals 
abstractie of hypotheseformulering betekenen dat men loskomt van voorbeelden, zo moet men ook 
loskomen van ICT-procedures.  

- Als exacte resultaten en/of redenering gewenst zijn, zal dit eerder zonder ICT gebeuren dan met (cf. 
benaderende resultaten van een rekenmachine).  

- Afhankelijk van het beheersingsniveau van de wiskundekennis moeten de manuele (ba-
sis)vaardigheden beheerst worden. Dit vergt voldoende tijd voor oefening en training. ICT zelf kan 
daartoe als trainingsmiddel gebruikt worden. 

- Inzicht in concepten en de samenhang van wiskunde, inzicht in het opbouwen en verantwoorden van 
wiskundige redeneringen (en oplossingen) blijven een noodzaak voor leerlingen die een vervolgop-
leiding met sterke wiskundeonderbouw willen volgen. Het stapsgewijze verwervingsproces ervan in 
SO sluit wellicht beter aan bij een (leer)proces dat de leerling stap voor stap zelf moet doormaken 
(bijv. manueel), dan bij een proces met grote sprongen (bijv. op basis van ICT).  

- Voor de invulling van ICT wordt geen keuze gemaakt tussen rekenmachine of computer. Belangrijk is 
dat het gebruik gericht is op inzicht, ook in de oplossings- en berekeningsprocedure en in de algorit-
mische processen. Het hoger onderwijs heeft ook de taak te zorgen dat hun afgestudeerden bij de 
overgang naar het beroepsleven vlot de professionele ICT-infrastructuur beheersen. 

- Evaluatie is aangepast aan de vooropgestelde wiskundedoelen en aan het doorlopen leerproces. In 
het algemeen zal het gebruik van hulpmiddelen tijdens het evaluatieproces (dus ook van ICT-
hulpmiddelen) overeenkomen met het gebruik ervan tijdens het verwerkingsproces. Het al of niet 
gebruik van ICT-hulpmiddelen bij de evaluatie wordt alleszins duidelijk en tijdig gecommuniceerd, 
zodat leerlingen/studenten zich adequaat kunnen trainen in functie van de verwachtingen op een 
toets of een examen.  


