
 

Rapport van de SoHo-overleggroep wiskunde  Pagina 22 

!" !"#$"%&'(&)*+#(",('%&'(&*(&*#(",$-./%&'(&*#$&0%/*.(/*.+'("*

+&1(",%23*!

 

4.1.  Inleiding: papier versus praktijk 
 

Een aantal opleidingen in het hoger onderwijs (HO) is afgestemd op studenten die in het secundair 

onderwijs (SO) een studierichting gevolgd hebben waarin wiskunde een poolvak is. Het hoger 

onderwijs (HO) vertrekt in deze opleidingen vanuit zekere verwachtingen over de 

wiskundecompetenties van deze studenten. In deze bijdrage schetsen we enkele van die 

verwachtingen, en beschrijven we ! vanuit de ervaring in het HO ! in hoeverre deze verwachtingen 

worden ingelost. Vertrekkend vanuit deze ervaringen worden binnen het kader van het SOHO-overleg 

ook enkele actiepunten geformuleerd. 

In eerste instantie zou men kunnen suggereren dat het HO er best aan doet een zo volledig mogelijke 

lijst op te stellen met welomschreven desiderata op het vlak van kennis, vaardigheden en attitudes. 

Dergelijke lijst zou dan kunnen gelegd worden naast de lijst van de algemene en specifieke 

eindtermen wiskunde in het SO om na te gaan waar zich eventuele aansluitingsproblemen kunnen 

voordoen. Maar zo eenvoudig is het natuurlijk niet. Eindtermen en verwachtingen zijn immers niet zo 

scherp te formuleren en nauwkeurig te meten als de minimale criteria waaraan een atleet moet 

voldoen om deel te mogen nemen aan één of andere competitie. 

Mentale competenties zijn veel complexer en daardoor veel moeilijker nauwkeurig te omschrijven, laat 

staan te meten. Voor het HO is het daardoor niet eenvoudig, misschien zelfs niet mogelijk, 

ondubbelzinnig te formuleren wat er verwacht wordt van de instroom. Evenmin is het gemakkelijk te 

expliciteren waar de eindtermen van het SO precies voor staan. Er zal bijgevolg wel altijd een zeker 

spanningsveld blijven tussen de eindcompetenties van het SO en de verwachtingen van het HO. De 

bedoeling is in elk geval ! door naar elkaar te luisteren en rekening te houden met de realiteit ! om die 

spanning zo klein mogelijk te houden zodat ze overbrugbaar wordt. 
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Ze wordt trouwens zelf geconfronteerd met de vraag naar kwaliteitsvolle afgestudeerden, waarbij hoge 

eisen gesteld worden aan het gerealiseerde niveau. Dit heeft zijn impact op de opleiding en aanpak in 

het HO. De leerstof in het HO is abstracter en complexer. Voor verworven vaardigheden uit het SO 

gaat men er in het HO bijna automatisch van uit dat de student die vaardigheden kan gebruiken en 

toepassen op een zeker niveau van abstractie en complexiteit. Sommige studenten kunnen dit 

(hogere) niveau niet aan: niet elke leerling die de eindtermen van het SO haalt, kan de studies in een 

academische bachelor aan.  

Laten we een voorbeeld aanhalen waar de interpretatie van de eindtermen van het SO zekere 

verwachtingen creëert op het niveau van het HO. Wat betekent bijvoorbeeld !"##$"%&'#&( )*&&#&(

tweedegraadsveeltermen ontbinden in +,-./$#&(0,&(1#(##$2.#('$,,13? Ongetwijfeld verwacht je dan 

dat het ontbinden van !! " "! " # probleemloos moet lukken. Maar betekent dit ook dat een leerling 

#!! $ $#! " !%! " !# (met # & ') kan ontbinden? Het HO verwacht van wel, want uiteindelijk hebben 

leerlingen toch geleerd dat er met lettervormen kan gerekend worden zoals met getallen. Mag je dan 

verwachten dat, eens een paar jaar later de exponentiële functie gezien is, het ontbinden van een 

uitdrukking als (!! $ !(! " %&in factoren die van de eerste graad zijn in (! , spontaan lukt? Ook hier 
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verwacht het HO van wel, want leerlingen “kunnen  probleemoplossende  vaardigheden  toepassen, 
zoals  het  herformuleren  van  een  opgave”; in dit geval het herformuleren door een eenvoudige 
substitutie toe te passen.  

Voor andere eindtermen van het SO is het voor veel betrokkenen in het HO minder duidelijk waar ze 
voor staan. De eindtermen en ontwikkelingsdoelen zijn weliswaar vertaald in leerplannen, die in de 
praktijk opgemaakt worden door de koepels van de inrichtende machten. Deze leerplannen (met 
zekere verschillen al naargelang de inrichtende macht) zijn concreter dan de eindtermen, maar toch is 
ook hier het niveau van complexiteit en abstractie niet altijd evident.  

Gegeven deze vaagheid heeft het nu vooralsnog weinig zin verwachtingen en desiderata zo 
exhaustief mogelijk proberen op te lijsten in al even vage begintermen. Wel willen we verderop in deze 
nota (sectie 3) een aantal (pijn)punten ter sprake brengen die geplukt zijn uit concrete ervaringen. We 
hopen dat de herkenbaarheid van de beschreven situaties de lezer zal toelaten het generieke in de 
anekdotiek te ontwaren. 

Vaagheid in de formulering van eindtermen en doelstellingen kan uiteraard leiden tot 
afstemmingsproblemen tussen opeenvolgende fasen van onderwijs. Misverstanden vloeien immers 
vaak voort uit een vage communicatie die te veel ruimte laat voor verschillende interpretaties. 
Bovendien zorgt de vaagheid er voor dat het aftoetsen of de doelstellingen al of niet bereikt zijn, 
problematisch wordt. Deze bekommernis geldt overigens voor elke onderwijsfase, van lagere school 
tot en met hogeschool en universiteit. Hoe trefzeker kunnen onze evaluatiemechanismen zijn als de 
formulering van de doelstellingen voor zoveel interpretaties vatbaar is? Of doen we eigenlijk eerder 
aan ‘reverse engineering’ en interpreteren en operationaliseren we doelstellingen enkel achteraf zodat 
ze min of meer kloppen met wat de facto bereikt wordt? 

4.2. Welke H O-opleidingen zijn betrokken? 
 

Opleidingen in het HO waarin wiskunde een belangrijke ondersteunende rol speelt als 
hulpwetenschap en, a fortiori, waar wiskunde een doel op zich is, rekruteren bij voorkeur uit 
studierichtingen in het SO waarin wiskunde een poolvak is. Academische bacheloropleidingen zoals 
Wiskunde, Fysica, Ingenieurswetenschappen, Bio-ingenieurswetenschappen en Handelsingenieur 
adverteren vrij expliciet via brochures, websites, infodagen en sid-ins dat ze zich afstemmen op 
leerlingen die wiskunde als poolvak hebben gehad. Bij een aantal andere opleidingen, met een minder 
sterk uitgesproken wiskundecomponent, klinkt het wat zachter. Er heerst toch wel een zekere schroom 
rond dit onderwerp. Men schrikt er vaak voor terug om te laten zien hoe slaagcijfers correleren met de 
(wiskundige) vooropleiding. Uiteraard is dit een delicaat gegeven en is er nood aan context en 
nuancering. Maar vooral bij persoonlijke contacten bij gelegenheid van infodagen en sid-ins wordt de 
boodschap, ook voor de bovenvermelde opleidingen, misschien net iets te voorzichtig en diplomatisch 
gebracht:  “Mits  voldoende  motivatie…”.  Mits  voldoende  motivatie  is  het  eventueel  mogelijk  om  op 
sandalen en in korte broek Antarctica over te steken. Inderdaad, maar de kans dat het lukt, is toch wel 
klein. 

Hoe dan ook, in de praktijk blijkt een grote meerderheid van de generatiestudenten uit bovenvermelde 
bacheloropleidingen effectief te komen uit de richtingen van het SO waarin wiskunde een poolvak is. 
De laatste jaren lijkt de fractie zelfs nog toe te nemen. Niettemin zien we dit niet gereflecteerd in een 
globale stijging van de slaagcijfers. Hierbij stellen we enkele vragen: 

a) Is er een evolutie in de fractie van de leerlingenpopulatie in het SO die een studierichting volgt 
waarin wiskunde een poolvak is? 

b) Blijft het effectief gerealiseerd niveau in die studierichtingen (minstens) constant? 
c) In welke mate wordt bij de overgang van de tweede naar de derde graad van het SO het 

advies van de klassenraad over de te volgen studierichting door de leerlingen (en hun ouders) 
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opgevolgd, en, misschien nog relevanter: in welke mate wordt het advies opgevolgd bij de 
overgang van SO naar HO? 

4.3. Uit het leven gegrepen 
 

Hieronder schetsen we enkele ervaringen waarmee we hopen een aantal aspecten van het 
verwachtingspatroon vanuit het HO te kunnen illustreren. De ervaringen zijn opgedaan in het eerste 
jaar van HO-opleidingen waar de instroom in grote meerderheid (≥75%) komt uit studierichtingen waar 
wiskunde een poolvak is. 

De voorbeelden die in deze paragraaf aan bod komen zijn bewust zo gekozen dat ze betrekking 
hebben op leermateriaal uit het HO, en niet uit het SO. Dit om te vermijden dat deze ervaringen 
zouden aangevoeld worden als kritiek op het werk van leerkrachten SO. In elk van de voorbeelden 
komt er echter wel een aspect uit het SO aan bod, of kan men een parallel trekken.  

4.3.1. Rekenen: correct én met inzicht en uitzicht 
We beginnen met een eenvoudige rekenopgave. 

Bereken de eigenwaarden van de matrix 𝐴 = "
3 −1 1
−1 3 −5
0 0 −2

$. 

Vermits determinanten en eigenwaarden niet voorkomen in de eindtermen van het SO, zal men in 
wiskundecursussen van het HO uiteraard eerst determinanten (definities, rekenregels zoals Sarrus, 
ontwikkeling  naar  een  rij  of  kolom,…) en eigenwaarden  behandeld  hebben  vooraleer  zo’n  oefening 
aangeboden wordt. Het nieuwe voor de meeste studenten zit hem hier enkel in het opstellen van de 
karakteristieke vergelijking. Eens die gevonden is, verwachten we dat elke student kan terugvallen op 
algemene inzichten, vaardigheden en attitudes in verband met rekenen die hij in het SO geleerd heeft. 

De ervaring leert dat volgende oplosmethoden te frequent voorkomen: 

a) De karakteristieke vergelijking wordt opgesteld door de determinant van (𝐴 − 𝜆𝐼) uit te rekenen 
met de regel van Sarrus. Dit leidt dan tot een derdegraadsvergelijking waarna het verhaal dan 
vaak stokt omdat men die vergelijking niet kan oplossen vermits men “geen wortels ziet”. 

b) Men exploiteert de eenvoudige structuur van deze matrix door det(𝐴 − 𝜆𝐼) uit te rekenen door de 
determinant te ontwikkelen naar de derde rij. Als determinant vindt men dan (−2 − 𝜆)((3 − 𝜆)2 −
1)   maar  …  dan  gaat  men  die  uitdrukking  helemaal  uitwerken  (in  het  beste  geval  zonder 
rekenfouten) en vindt men ook geen wortels omdat men geen derdegraadsveelterm kan ontbinden. 

In beide gevallen rekent men in principe correct, maar toch is het duidelijk dat hier iets schort aan de 
rekenvaardigheid en formulegevoeligheid. Het rekenen gebeurt hier uitsluitend reflexmatig (een 
determinant  bereken  je  zus,  uitwerken  van  een  product  van  factoren  doe  je  zo,…)  zonder  zich  de 
vraag te stellen waar men naar toe wil werken. Men  rekent  ‘zomaar’, misschien wel  stap voor  stap 
correct, maar zonder inzicht en uitzicht. 

Inzichtelijk  rekenen  impliceert  ook  dat  men  spontaan  de  verkregen  oplossing  kritisch  ‘test’:  “is  het 
verkregen antwoord wel plausibel?” Als een volume na berekening negatief blijkt te zijn, of een kans is 
na berekening 120%, dan verwacht men automatisch een kritische en zelfcorrigerende reflectie. We 
durven verwachten dat deze reflectie zelfs verder gaat. Veronderstel bijvoorbeeld dat je een grootheid 
moet berekenen die afhangt van één of andere parameter en dat het uit de context* van het probleem 
duidelijk is dat de grootheid moet dalen als de parameter stijgt. Ook hier ligt het voor de hand dat je 
controleert of je oplossing dat type afhankelijkheid vertoont. Hieraan willen de aanbeveling koppelen 
                                                      
* Dit kan best een wiskundige context zijn… 
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om bij allerhande problemen en vraagstukken waarin de waarde van bepaalde grootheden gegeven 
wordt door concrete getallen, ernstig te overwegen of het niet veel inzichtelijker en efficiënter is om die 
getallen (voorlopig) te vervangen door variabelen en pas na uitwerking en na controle op plausibiliteit 
de variabelen hun concrete numerieke waarde te geven. Het voortdurend numeriek uitrekenen van 
elke tussenstap in een berekening (in de praktijk meestal met een rekenmachine) is vaak bijzonder 
contraproductief. 

Wanneer men probeert te expliciteren wat men van rekenvaardigheden verwacht, botst men op een 
schijnbare contradictie. Enerzijds wil men dat bepaalde manipulaties en berekeningen correct en vlot 
op ‘automatische piloot’, dus zonder echt te moeten nadenken, kunnen uitgevoerd worden. Anderzijds 
verlangt men dat de student te allen tijde inzichtelijk, dus nadenkend, te werk gaat. Laten we dit 
spanningsveld verkennen in de context van het oplossen van (lineaire) stelsels.  

Het oplossen van lineaire stelsels (zonder parameters) is voor de meeste studenten geen groot 
probleem, d.w.z. gegeven een concreet niet al te groot lineair stelsel, is men meestal in staat ‘manueel’ 
de correcte oplossing te bepalen. Eventuele fouten zijn veelal te wijten aan slordigheden en gebrek 
aan concentratie eerder dan het verkeerd toepassen van het oplosalgoritme. In de meeste 
basiscursussen wiskunde in het HO worden lineaire stelsels (opnieuw) bestudeerd, veelal vanuit een 
andere invalshoek. Vooraleer de theorie, naargelang de doelgroep, wordt opengetrokken naar nieuwe 
aspecten  (structuur  oplossingsruimte,  bespreken  van  stelsels met  parameter,…)  komen  een  aantal 
vertrouwde zaken aan bod. Zo wordt uitgelegd en gedemonstreerd dat stelsels in echelonvorm 
gemakkelijk oplosbaar zijn en dat het dus zaak is om een willekeurig stelsel stapsgewijs te 
transformeren naar een stelsel in echelonvorm zodanig dat bij elke stap de oplossingsverzameling 
dezelfde blijft. Welke operaties op een stelsel veranderen de oplossingsverzameling niet? Hoe kunnen 
we dat exploiteren?... Steevast komen dan na de les een aantal studenten vragen of ze niet zonder 
meer de spilmethode mogen gebruiken… 

Waarom leren we lineaire stelsels oplossen? Toch niet enkel om de ‘oplossing-zonder-meer’ te vinden. 
Willen we niet vooral het oplossen van stelsels aangrijpen om een generieke oplosstrategie bij te 
brengen: transformeer een moeilijk probleem naar een equivalent maar eenvoudiger probleem? Als 
dat aspect voldoende aan bod komt, beschikken studenten later ook over een tactiek wanneer ze 
bijvoorbeeld bij het zoeken van de kritieke punten en eventuele extrema van een functie van twee of 
meer veranderlijken een niet-lineair stelsel moeten oplossen. Voor niet-lineaire stelsels zijn er immers 
geen eenvoudige rekenmethodes zoals de spilmethode. Hier kan je enkel zelf je weg banen aan de 
hand van de vraag: “hoe kan ik de vergelijkingen van het stelsel met elkaar combineren zodat ik geen 
oplossingen weggooi en er geen bij creëer en zo dat het stelsel eenvoudiger wordt?” 

Merk op dat voor het ontwikkelen en oefenen van generieke rekenstrategieën weinig heil te 
verwachten is van het blindelings inzetten van ICT bij het oplossen van lineaire stelsels. Het slaafs 
gebruik van ICT op zich brengt hier niets bij aan de ontwikkeling van inzichtelijke rekenstrategieën. 
(Dat neemt niet weg dat in gevallen waar handberekeningen te lang of te lastig zouden uitvallen, het 
gebruik van ICT wel zinvol is omdat het snel en betrouwbaar een oplossing kan produceren. Ook om 
het gebruik van stelsels te demonstreren in een ‘realistische’ context waar de ‘oplossing-zonder-meer’ 
doel op zich is, of om inzichtelijke aspecten zoals instabiliteit te illustreren, kan ICT zeker eens aan 
bod komen.) 

Eén van de subtielere aspecten van rekenvaardigheid is dat men moet kunnen inschatten wanneer 
het  überhaupt  zinvol  is  om  te  beginnen  rekenen.  De  ‘uitrekenreflex’  laat  al  te  vaak  volgend  type 
opgave volledig de mist ingaan*.  

                                                      
* We willen benadrukken dat we met het geven van dergelijke voorbeelden geenszins willen suggereren dat we zouden wensen 
dat dit type opgave standaard behandeld wordt in het SO. Zo'n opgave komt in het HO pas aan bod na een uitvoerige 
behandeling van matrixtheorie. We geven dit enkel om te illustreren hoe het ‘zomaar er op los rekenen’ of het ‘rekenen zonder 
inzicht en uitzicht’ hardnekkig roet in het eten blijft gooien ook in situaties die eigenlijk helemaal niet rekentechnisch zijn. 
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Veronderstel dat 𝐴  en 𝐵  (𝑚 ×𝑚) -matrices zijn waarvoor er een 
inverteerbare matrix 𝐶  bestaat zo dat 𝐵 = 𝐶𝐴𝐶−1 . Toon aan dat 𝐴  en 𝐵 
dezelfde eigenwaarden hebben. Is er een verband tussen de eigenvectoren 
van 𝐴 en die van 𝐵? 

Nogal wat studenten pakken dit als volgt aan. Ze schrijven een algemene vorm voor 𝐴 en 𝐶, 𝐴 =
&𝑎𝑖 ,𝑗 * en 𝐶 = &𝑐𝑖 ,𝑗 * , en beginnen dan aan een heroïsch rekenwerk: de matrixelementen van 𝐶−1 
worden uitgedrukt in termen van de adjunct van 𝐶; dan volgt een formule voor de matrixelementen van 
𝐵, 𝑏𝑘 ,𝑙 = ∑ …𝑚

𝑖 ,𝑗=1 . Wie de moed dan nog niet verloren heeft – rari nantes in gurgite vasto – probeert 
eventueel nog aan de hand van de formule voor 𝑏𝑘 ,𝑙  een uitdrukking voor det(𝐵 − 𝜆𝐼) neer te schrijven 
in de ijdele hoop dat men dan zou kunnen zien dat deze veelterm dezelfde wortels heeft als de 
karakteristieke veelterm van 𝐴. Aan het verband tussen de eigenvectoren van 𝐴 en die van 𝐵 wordt 
dan meestal niet meer begonnen, want  “vooraleer  je de eigenvectoren kan berekenen moet  je  toch 
eerst de eigenwaarden kennen, niet?”. 

Het is duidelijk wat hier mis loopt. De studenten hebben een verkeerde reflex: computationeel in plaats 
van conceptueel. Het lezen van de begrippen ‘eigenwaarde’ en ‘eigenvector’ triggert blijkbaar meteen 
de  reactie  “hoe  bereken je  die  dingen?”.  Terwijl  men  toch  zou  mogen  verwachten dat de eerste 
gedachte is “wat betekent het dat een bepaald getal een eigenwaarde is en een bepaalde vector een 
eigenvector?”. Wie zich die vraag stelt, schrijft de oplossing voor de opgave neer in hooguit drie regels. 

Hebben we in de huidige programma’s in het SO nog wel voldoende aanbod (onderwerpen én tijd) om 
de  rekenvaardigheden  op  zo’n  peil  te  brengen  dat  bovenbeschreven  situaties  minder  zouden 
voorkomen? 
Een dankbaar onderwerp hiervoor is het zoeken van primitieven en het gebruik van verschillende 
integratiemethoden – een onderwerp waar het aanbod vroeger allicht groter was. Op zich zijn 
dergelijke opgaven met integralen veelal vergezocht. Maar zoals bij iedere vaardigheid is er maar één 
manier om ze onder te knie te krijgen: veel oefenen. Het oefenen en zoeken naar primitieven scherpt 
de  formulegevoeligheid  enorm  aan.  Vooral  de  ‘gemengde  oefeningen’  bieden  een  echt  reken-
fitnesscentrum. Men leert er als een schaker ‘in grote lijnen’ vooruitdenken en -rekenen. De ‘zomaar-
uitrekenreflex’  wordt  in  toom gehouden omdat men leert inschatten, zonder meteen alle details te 
moeten uitwerken, of één of andere manipulatie (zoals substitutie, partiële integratie,…) de opgave in 
de goede richting kan duwen of niet. Zoals met veel (manuele) rekenoefeningen – we merkten het 
reeds hierboven op in de context van het oplossen van lineaire stelsels – zijn hier noch de opgave 
noch de oplossing van de opgave op zich belangrijk. Ook hier  zit  de  relevantie volledig  ‘onderweg’, 
met name bij de denkprocessen die men moet ontwikkelen om de afstand tussen opgave en oplossing 
te overbruggen ook in situaties waarbij de weg niet vooraf uitgestippeld is. Deze denkprocessen 
blijken zoveel generieker te zijn dan de opgave op zich laat vermoeden. 

Er wordt hier dus niet gepleit voor het routinematig afwerken van lange lijsten met opgaven waarvoor 
de rekenmethode evident is, maar wel voor veel gevarieerde oefeningen die vooruitdenken stimuleren 
en rekenvaardigheden versterken. We durven ook hopen dat er in de SO-programma’s  voldoende 
interesse blijft voor topics die, zoals het berekenen van primitieven, de rol kunnen spelen van reken-
fitnesscentrum. 

Bovendien willen we nog een alarmerend attitudeprobleem signaleren rond rekenvaardigheden, een 
probleem dat ongetwijfeld zeer herkenbaar zal zijn voor leerkrachten SO. Er heerst een zekere 
nonchalance als het op rekenen aan komt. Bijvoorbeeld bij oefeningen op het berekenen van 
afgeleiden gebeurt het meer dan eens dat rekenregels voor afgeleiden op zich wel correct worden 
toegepast maar dat bij het vereenvoudigen van het resultaat een zware uitschuiver optreedt van het 
niveau 1

𝑎+𝑏
= 1

𝑎
+ 1

𝑏
. Sommige studenten begrijpen niet dat daar zwaar aan getild wordt: zij vinden dat 

het hier toch vooral ging over de berekening van de afgeleide… Rekenvaardigheden moeten natuurlijk 
cumulatief zijn. Zaken die vroeger aangeleerd werden, moeten parate kennis blijven. Dat vereist dat 
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eerder aangeleerde rekenvaardigheden voldoende vaak moeten blijven opduiken in oefeningen (ook 
in niet-standaardvorm). Bovendien moeten  zware  fouten  tegen  ‘oude’  rekenvaardigheden  streng 
aangerekend worden ook  in  toetsen die als primair doel hebben om  ‘nieuwe’  rekenvaardigheden  te 
testen. 

4.3.2. Wiskundetaal begri jpen 
In januari 2007 werd aan de KULeuven op het schriftelijke examen van Hogere Wiskunde I in het 
eerste bachelorjaar van de opleiding handelsingenieur volgende vraag gesteld. 

Deze vraag heeft betrekking op rekenen met matrices. In wat volgt staan 𝐴, 
𝐵 en 𝐶 voor vierkante matrices (met dezelfde afmetingen). 

a) Illustreer met een expliciet voorbeeld dat je uit 𝐴𝐵 = 𝐴𝐶  en 𝐴 ≠ 0 niet 
mag besluiten dat 𝐵 = 𝐶. 

b) Toon (in het algemeen) aan dat je uit 𝐴𝐵 = 𝐴𝐶 wel mag besluiten dat 
𝐵 = 𝐶 als je weet dat 𝐴 inverteerbaar is. 

c) Veronderstel nu dat je weet dat 𝐴 inverteerbaar is en dat 𝐴𝐵 = 𝐶𝐴. Mag 
je besluiten dat 𝐵 = 𝐶? Argumenteer! 

De  instroom  in  de  opleiding  handelsingenieur  komt  grotendeels  (≥75%)  uit  studierichtingen  waar 
wiskunde een poolvak is. Matrixalgebra kwam uitvoerig aan bod in het opleidingsonderdeel, zowel in 
de hoorcolleges als de werkcolleges. Hierbij werd veel aandacht besteed aan wat het rekenen met 
matrices anders maakt dan het rekenen met ‘gewone getallen’, geïllustreerd met tal van voorbeelden. 
Bovenstaande examenvraag werd door de lesgever, in de context van het vak, als eenvoudig 
beschouwd. De scores waren echter helemaal niet zoals verwacht. De cijfers: 224 deelnemers; de 
puntenverdeling op onderdelen (a), (b) en (c) was resp. 4, 4 en 2; gemiddelde score 3,56/10; 70 
studenten geslaagd voor deze vraag, 58 haalden nul… Totaal buiten de verwachting van de lesgever. 

Enkele beschouwingen. 

Uit de vele voorbeelden die in de les aan bod waren gekomen, hadden de meesten geleerd: als 
matrices  zich  anders  gedragen  dan  ‘gewone  getallen’,  kan  je  dat  meestal illustreren met (2 × 2)-
matrices. Bij (a) probeerde men dus – terecht – een voorbeeld met (2 × 2)-matrices te zoeken. Gelet 
op vraag (b) verwacht je toch dat iedereen een voorbeeld zal beginnen opbouwen door eerst voor 𝐴 
een niet-inverteerbare matrix (verschillend van de nulmatrix) te kiezen. Quod non! Meer dan de helft 
van de studenten begint met lukraak matrices op te stellen en kiest dus een inverteerbare matrix voor 
𝐴. 

De grootste verrassing bij het quoteren van die vraag zat echter bij onderdeel (b). Bij ruim een derde 
van de deelnemers verscheen als één van de eerste stappen van hun argumentatie de bewering dat 
𝐴𝐵 = 𝐼  en dus ook 𝐴𝐶 = 𝐼 !? Aanvankelijk was het een raadsel waar ze dit zo massaal vandaan 
haalden. Tot een donkerbruin vermoeden daagde dat, na navraag bij enkele studenten, werd 
bevestigd. In de cursus lezen we in het kadertje van de definitie van inverteerbaarheid van matrices: 

We noemen een (𝑛 × 𝑛)-matrix 𝐴 inverteerbaar als er een (𝑛 × 𝑛)-matrix 𝐵 
bestaat zo dat 𝐴𝐵 = 𝐼 = 𝐵𝐴. 

Inderdaad… wiskundetaal begrijpen en gebruiken schiet hier duidelijk tekort op dit niveau. 
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4.3.3. (Wiskunde)taal gebruiken 
Wie ooit schriftelijke examens wiskunde gequoteerd heeft, zal het zich ongetwijfeld al afgevraagd 
hebben: hoe komt het toch dat vele studenten uitgerekend bij een vak dat haarscherpe 
nauwkeurigheid vraagt (én toelaat), zo gebrekkig formuleren? 

Dat je om correct te communiceren – ook voor wiskunde – volwaardige en betekenisvolle zinnen moet 
gebruiken, lijkt menig student te vergeten. Bij veel eerstejaarsstudenten leeft blijkbaar de misopvatting 
dat je voor wiskunde best zo weinig mogelijk woorden gebruikt. Veel te vaak zie je in hun oplossingen 
bijna uitsluitend symbolen staan, niet zelden niet-gedefinieerde symbolen. Tussen die symbolen staat 
dan meestal nog een wirwar van pijltjes en dubbele pijltjes. Vele van die pijltjes blijken niet eens te 
gelden als logische implicatie of equivalentie, of, erger nog, hebben zelfs geen betekenis (typisch 
voorbeeld hiervan is de klassieke “⇒” waarmee sommigen een berekening of ‘redenering’ beginnen). 
Veel van wat sommige studenten op examens schrijven komt niet eens in aanmerking om juist of fout 
te zijn om de eenvoudige reden dat het geen ‘bewering’ is maar een betekenisloze combinatie van wat 
symbolen en een paar halve woorden. Wanneer ze op een feedbacksessie geconfronteerd worden 
met hun eigen antwoord, en er de nodige uitleg bij krijgen, zien ze meestal zelf in dat hun antwoord 
nergens op slaat. 

We pleiten voor zeer grote aandacht in het SO voor het gebruik van volledige, nauwkeurige en 
grammaticaal correcte zinnen in de formulering van begrippen en redeneringen, de uitleg bij 
berekeningen en de duiding bij de oplossing van ‘vraagstukken’. Uiteraard bevatten dergelijke zinnen 
symbolen daar waar ze verwijzen naar de wiskundige objecten waarover de zin gaat. Maar die 
symbolen nemen steeds binnen de zin waarin ze optreden, een grammaticaal correct invulbare plaats 
in, d.w.z.  je moet zo’n zin kunnen voorlezen als een normaal klinkende zin. Het gaat hier dus zeker 
niet  om  literaire  hoogstandjes  of  taalpurisme maar  enkel  om  ‘klare  taal’.  Zinsneden  als  “Omdat …, 
weten we dat …”, “Wanneer we … substitueren door …, vinden we dat …”, “We berekenen eerst …”, 
“Veronderstel  dat …  .  Dan  mogen  we  besluiten  dat …”,  “Uit …  volgt  dat  …”,  “We  onderscheiden 
volgende gevallen: …”, “Om dit  te bewijzen volstaat het  te verifiëren dat …”, “Kies twee willekeurige 
punten in het vlak; noem ze …”, enz., zijn onontbeerlijk in een wiskundige tekst. Zij dragen immers de 
gedachtegang,  het  ‘verhaal’.  Niet  alleen  laten  ze  de  lezer  toe  te  begrijpen  welke  redenering  de 
schrijver volgt, maar ook behoeden ze de schrijver zelf tegen het maken van fouten omdat hij via die 
zinsneden de gedachtegang ook voor zichzelf duidelijk moet expliciteren. Vermits elke leerling 
schrijver is van zijn eigen oplossingen, is het essentieel dat hij zich een goede schrijfstijl eigen maakt, 
en dat liefst zo vroeg mogelijk zodat er zich geen foute gewoontes kunnen installeren. 

Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement … en omgekeerd! 

4.3.4. Redeneren en bewijzen 
Dit  punt  hangt  nauw  samen  met  het  vorige.  Geen  redenering,  geen  bewijs  zonder  ‘klare  taal’. 
Omgekeerd, als we leerlingen weinig met bewijzen en rigoureuze redeneringen in contact brengen, 
worden kansen gemist in het aanleren en oefenen van die ‘klare taal’. 

Er is – gelukkig – in de leerplannen SO nog steeds aandacht voor bewijzen. Maar door verlies aan 
lestijden komen in het SO bewijzen minder aan bod dan vroeger. Ook de analytische meetkunde van 
jaren geleden – toch een echt ‘bewijs-fitnesscentrum’ – is grotendeels van het programma verdwenen. 
Niet verrassend dus dat we sinds een vijftal jaar in het eerste jaar van de academische 
bacheloropleidingen wiskunde (soms ook fysica) in Vlaanderen vakken zien opduiken met namen als 
“Relaties  en  structuren”,  “Bewijzen  en  redeneren”  en  “Redeneren  en  structuren”.  Basisvakken 
wiskunde in andere opleidingen hebben zich ook aan die situatie aangepast. Twee strategieën worden 
toegepast (soms ook in combinatie): in een (nieuw of herwerkt) inleidend hoofdstuk meer expliciete 
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aandacht besteden aan wat elementaire logica en een aantal bewijsvormen, ofwel ook gas 
terugnemen en minder dan vroeger op bewijzen ingaan.  

Formele logica wordt niet meer behandeld in het SO – en we willen niet per se pleiten om dit weer in 
te voeren. We verwachten wel dat een eerstejaarsstudent in een bacheloropleiding over voldoende 
competenties en gezond verstand beschikt om correct te redeneren in concrete of niet al te abstracte 
contexten. Het ontwikkelen van redeneervaardigheden is overigens niet exclusief de 
verantwoordelijkheid van het vak wiskunde in het SO.  

Ontkennen van uitspraken als  “op elk potje past een deksel” of het verschil begrijpen  tussen vorige 
uitspraak en “er  is een deksel dat op elk potje past” zou geen problemen mogen opleveren, ook niet 
als er nooit over kwantoren gesproken werd. Zodra de context iets minder tastbaar wordt, zie je de 
redeneervaardigheden bij velen wankeler worden. Wanneer bijvoorbeeld een bewijs uit het ongerijmde 
opgezet wordt om aan te tonen dat één of andere functie 𝑓 hoogstens één nulwaarde kan hebben, 
blijkt het ontkennen van de uitspraak “𝑓 heeft hoogstens één nulwaarde” niet evident,  terwijl dit  toch 
nog ruim binnen het bereik van het gewone redeneren zou moeten vallen. 

De begrippen  ‘nodige  voorwaarde’ en  ‘voldoende voorwaarde’ worden dikwijls niet  begrepen ook al 
spreken die termen eigenlijk voor zich: “wie maaien wil, moet zaaien” – het is dus nodig dat men zaait, 
maar zeker niet voldoende. Hiermee nauw verbonden blijkt dat redeneren met uitspraken van het type 
“als …, dan …” heel vaak problematisch is. Dit vraagt dus de nodige aandacht. Vermoedelijk ligt hier 
een  deel  van  het  probleem  in  het  feit  dat  in  informeel  taalgebruik  men met  een  “als  …,  dan …”-
uitspraak dikwijls meer bedoelt dan wat men strikt genomen beweert. Wie bijvoorbeeld zegt “als het 
morgen mooi  weer  is,  gaan  we  wandelen”  bedoelt  stilzwijgend  wellicht  ook  “als  het morgen  slecht 
weer  is,  gaan  we  niet  wandelen”,  en  zo  wordt  het  ook  spontaan  geïnterpreteerd.  In informeel 
taalgebruik wordt dus vaak een implicatie gebruikt daar waar men eigenlijk een equivalentie bedoelt. 
In formeel taalgebruik, zoals in wiskunde bij de formulering van eigenschappen en stellingen, is dat 
natuurlijk niet zo. Daar betekent een “als …, dan …”-uitspraak niets meer dan de implicatie die ze is. 
Voor beginnende studenten schuilt hier wellicht een bron van verwarring. Komt daarbij dat in de 
wiskundige literatuur naast formele ook informele taal gebruikt wordt. Met name bij de formulering van 
definities  is het niet ongebruikelijk dat  “als” wordt gebruikt  in de betekenis die het meestal  informeel 
heeft,  dus  eigenlijk  “als  en  slechts  als”.  Dit  is  bijvoorbeeld  het  geval  bij  de  definitie  van 
inverteerbaarheid van matrices die we citeerden in 3.2. Het verdient aanbeveling om beginnende 
studenten expliciet en bij herhaling te wijzen op dit dubbel taalgebruik. 

Eventuele tekorten in redeneervaardigheden leiden uiteraard tot moeilijkheden met het begrijpen en 
nog meer met het opstellen van bewijzen. Bij het zelf opstellen van eenvoudige bewijzen worden 
beginnende studenten nog geconfronteerd met een bijkomend probleem: ze weten niet goed wat ze in 
hun argumentatie mogen gebruiken en wat niet. Dat  is  inderdaad niet  intrinsiek bepaald door het  ‘te 
bewijzen’. Het hangt af van hoe een bepaald stuk wiskunde wordt opgebouwd. 

Veronderstel bijvoorbeeld dat in een hoofdstuk waarin de exponentiële en logaritmische functie 
worden ingevoerd en bestudeerd, op een bepaald moment moet bewezen worden dat ln(𝑥𝑦) =
ln(𝑥) + ln(𝑦) voor alle positieve reële getallen 𝑥 en 𝑦. Hoe dit moet gebeuren hangt af van hoe dat 
hoofdstuk opgebouwd is. Als bijvoorbeeld eerst de exponentiële functie werd ingevoerd, ondertussen 
reeds bewezen werd dat exp(𝑠 + 𝑡) = exp(𝑠) ∙ exp(𝑡)  voor alle 𝑠, 𝑡 ∈ ℝ  en pas nadien ln  werd 
ingevoerd als inverse van exp, ga je een ander bewijs geven dan in het geval waarbij je eerst de 
logaritmische functie had ingevoerd via ln(𝑥) = ∫ 𝑑𝑡

𝑡
𝑥
1  (voor 𝑥  een positief reëel getal) en nog geen 

exponentiële functie ter beschikking hebt. 

Nog een voorbeeld, deze keer in de context van een cursus analyse waarbij het de bedoeling is de 
analyse rigoureus op te bouwen vertrekkende van het feit dat ℝ een totaal geordend veld is dat 
voldoet aan de supremumeigenschap (zoals typisch het geval is in een cursus analyse voor 
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eerstejaars wiskunde- en fysicastudenten). Veronderstel dat op een bepaald moment, wanneer nog 
niet veel meer dan de basiseigenschappen van ℝ beschikbaar zijn, via de 𝜀-𝑛0-definitie van limiet van 
een rij moet bewezen worden dat lim𝑛→∞ 2−𝑛 = 0. Je kiest dan een willekeurige 𝜀 > 0 en je moet op 
zoek gaan naar een 𝑛0 ∈ ℕ zo dat 2−𝑛 < 𝜀 voor alle 𝑛 ∈ ℕ met 𝑛 ≥ 𝑛0. Als je studenten hier even laat 
op zoeken zullen velen van de gewenste ongelijkheid de logaritme nemen en dan voorstellen om voor 
𝑛0 een natuurlijk getal te nemen dat groter is dan – ln 𝜀 / ln 2. A posteriori, eens je de logaritme ter 
beschikking hebt, is dit voorstel voor 𝑛0  natuurlijk perfect. Maar in dit vroege stadium van de 
rigoureuze opbouw van de analyse beschik je nog niet over de logaritme. Dus moet je het bestaan van 
een gepaste 𝑛0 op een andere, meer  ‘artisanale’, manier gaan argumenteren. Studenten vinden het, 
zelfs na die uitleg, vaak ‘unfair’ dat hun manier om met behulp van ln een 𝑛0 te vinden, als ‘fout’ wordt 
bestempeld: “Maar mijn 𝑛0 werkt toch ook?!”…. 

Het niet kunnen  inschatten welk  ‘materiaal’  kan/mag gebruikt worden bij het opstellen van bewijzen 
vindt zijn oorsprong mede in het feit dat tegenwoordig studenten pas voor het eerst in het HO in 
contact komen met het rigoureus opbouwen van een wiskundige theorie. Daar leert men de wiskunde 
kennen als een rigoureuze, elegante én krachtige mentale constructie, een stevig bouwwerk met 
fundamenten, pijlers en verdiepingen. Vanuit het HO blijft de vraag om in het SO nog meer de 
mogelijkheden te benutten om leerlingen wiskunde te leren kennen en waarderen vanuit een 
systematische en rigoureuze opbouw — al is het maar heel beperkt, bij wijze van ‘smaakmaker’, voor 
bepaalde stukjes theorie die zich daartoe lenen.  

4.3.5. H et functiebegrip 
Het belang van het functiebegrip kan niet onderschat worden. Zowel binnen de wiskunde zelf als voor 
toepassingen speelt het een centrale rol.  

Functies komen daarom terecht heel vaak voor in de wiskunde van het SO. Om evidente redenen zijn 
het daar scalaire functies van één veranderlijke, dus functies van (een deel van) ℝ naar ℝ, die aan 
bod komen. Om één en ander concreet te houden bestudeert men vooral functies die gegeven zijn via 
een expliciet functievoorschrift. En dan gebeurt er iets schijnbaar onschuldigs: men gaat bij het 
noteren functies systematisch reduceren tot hun functievoorschrift. Men heeft het zo bijvoorbeeld over 
“de  functie 𝑓(𝑥) = 𝑥2”;  veel  instromende  studenten  hanteren  zelfs  de  uitdrukking  “de  functie 𝑥2”  of, 
nog korter,  “𝑥2”. Niemand  zal betwisten dat  er een  fundamenteel  onderscheid  is  tussen  ‘functie’  en 
‘functiewaarde’,  net  zo  fundamenteel  als  het  verschil tussen de bakker en het brood dat hij bakt. 
Waarom kiest men dan voor een notatie die de kans maximaliseert dat dit onderscheid door de 
leerlingen niet of niet goed meer gemaakt wordt? 

Reductie in notatie leidt echter gemakkelijk tot conceptuele reductie, zo blijkt. Wat is een functie? Het 
antwoord is natuurlijk niet eenvoudig; de vraag op zich is zelfs een beetje gemeen. Als je de vraag 
stelt aan studenten tijdens de eerste wiskundelessen in het HO komen er in eerste instantie 
omschrijvingen zoals “een formule met een 𝑥”, “een parabool bijvoorbeeld”, “iets dat je kan tekenen”, 
“zoiets als 2𝑥 + 5 of √𝑥 − 2”, “de 𝑦”, …  

De tijd dat er in het SO een formele definitie gegeven werd in termen van een deelverzameling van 
een cartesiaans product van twee verzamelingen, dus een relatie, die aan een bepaalde eigenschap 
voldoet, ligt immers ver achter ons. We willen niet per se pleiten om in het SO naar die definitie terug 
te grijpen. Zoals wel meer het geval is met a-posteriori-definities (het functiebegrip is veel ouder dan 
de formele definitie ervan) is de formele definitie vanuit didactisch standpunt nogal stroef en statisch 
en misschien minder geschikt om snel voeling te krijgen met het begrip ‘functie’*.  

                                                      
* Een  correcte  definitie  geeft  niet  noodzakelijk  een  didactisch  verantwoorde  omschrijving.  Zelfs  de  Bourbakisten  hebben  hun 
kinderen niet leren tellen met , , , ,… 
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In  het  SO wordt  ‘functie’  eigenlijk  als  een  primitief begrip beschouwd (overigens ook in de meeste 
opleidingen in het HO, maar uiteraard niet in een opleiding zoals wiskunde). Niettemin, of misschien 
juist daarom, is een goede omschrijving, gekoppeld aan een goede intuïtie én gedragen door een 
suggestieve notatie essentieel voor een begrip dat  zo’n centrale  rol speelt. Graag zouden wij bij de 
vraag naar de omschrijving van het functiebegrip antwoorden oogsten waarbij woorden als 
‘afhankelijkheid’ en ‘verband’ en de metafoor van een functie als ‘input-outputmachine’ meteen komen 
bovendrijven. Vooral die metafoor is vanuit intuïtief, conceptueel en operationeel standpunt bijzonder 
vruchtbaar: een functie 𝑓 van een verzameling 𝐴 naar een verzameling 𝐵 ‘krijgt’  een  input  uit 𝐴, en 
‘maakt’ er een output mee die tot 𝐵 behoort. Als je de input met 𝑥 noteert, noteer je de output met 𝑓(𝑥). 
Noteer je de input liever met een ander symbool, bijvoorbeeld 𝑡, dan noteer je de output met 𝑓(𝑡). 
Essentieel  voor  een  goed  functiebegrip  is  het  ‘dynamische’  aspect:  “input-output”  of  “van …  naar”. 
Daar  hoort  een  in  alle  opzichten  ‘vanzelfsprekend’  symbool  bij:  een  pijl!  De  pijl  symboliseert  zeer 
suggestief wat de essentie van een functie is, ook al beschik je niet over een formele definitie. Meteen 
is duidelijk dat het gaat  over  ‘de  kwadrateerfunctie’  en  niet  ‘𝑥2’,  ‘de  sinusfunctie’  en  niet  ‘sin 𝑥’,  de 
‘bakker’ en niet het ‘brood’, …  

De pijlennotatie voor een functie, 𝑓 ∶ 𝐴 → 𝐵 ∶ 𝑥 ↦ 𝑓(𝑥) , is wellicht één van de meest geslaagde 
notaties uit de wiskunde. Waarom werd ze in het SO afgevoerd? Toegegeven, in het SO gaat het bijna 
altijd om functies van (een deel van) ℝ naar ℝ die gegeven zijn via een concreet functievoorschrift, 
dus waarom zou je er dan telkens opnieuw “𝑓 ∶ 𝐴 ⊂ ℝ → ℝ ∶ 𝑥 ↦ ” in de notatie moeten bijschrijven? Is 
het niet praktischer om hier enkel het stuk dat na “↦” komt, dus “𝑓(𝑥) =…” over te houden? Inderdaad, 
voor iemand bij wie het dynamische “van … naar”-aspect van het functiebegrip reeds goed verankerd 
is, zal die afkorting wellicht niet meer tot begripsverwarring leiden. Maar, de meeste leerlingen die 
naar  het HO  doorstromen,  blijken  niet  te  beschikken  over  zo’n  stevig  functiebegrip. Meteen  volgen 
enkele voorbeelden die illustreren hoe studenten voor wie een functie nooit meer is geweest dan een 
“formule met 𝑥”, grote problemen ondervinden  in het HO. We willen daarom pleiten om de volledige 
pijlennotatie voor een functie, indien niet systematisch, dan toch voldoende frequent te gebruiken 
zodat  het  fundamentele  “van …  naar”-aspect van een functie effectief wortel kan schieten en niet 
verdrongen wordt. Indien men in sommige omstandigheden de pijlennotatie niet zou wensen te 
gebruiken, bevelen we minstens een notatie/terminologie aan die het onderscheid tussen functie, 
functievoorschrift en functiewaarde duidelijk maakt,  bijvoorbeeld  “de  functie 𝑓 met voorschrift 𝑓(𝑥) =
𝑥2 sin 𝑥”, maar niet “de functie 𝑓(𝑥) = 𝑥2 sin 𝑥” en zeker niet “de functie 𝑥2 sin 𝑥”. 

In het HO zal men zelfs in elementaire basiscursussen wiskunde functies van twee of meer 
veranderlijken bestuderen. Op het moment dat het concept partiële afgeleide aangebracht wordt, moet 
de student bijvoorbeeld inzien dat volgende functies verschillend zijn: 

 𝑓 ∶  ℝ2 → ℝ ∶ (𝑥, 𝑦) ↦ 𝑥2𝑦 − 3𝑦3 + 4𝑥. 
 Kies een 𝑦 ∈ ℝ en beschouw de functie 𝑓(∙,𝑦) ∶  ℝ → ℝ ∶ 𝑥 ↦ 𝑥2𝑦 − 3𝑦3 + 4𝑥. 
 Kies een 𝑥 ∈ ℝ en beschouw de functie 𝑓(𝑥,∙) ∶  ℝ → ℝ ∶ 𝑦 ↦ 𝑥2𝑦 − 3𝑦3 + 4𝑥. 

Nogal wat studenten zijn er hardnekkig van overtuigd dat dit dezelfde functies zijn, “want het  is  toch 
telkens 𝑥2𝑦 − 3𝑦3 + 4𝑥”. Een verkeerd gestreken plooi is kennelijk heel moeilijk weg te werken. 

Ook bij vraagstukken waar meerdere veranderlijken in het spel zijn, blijft een gebrekkig functiebegrip 
de pret bederven. We beschrijven, zonder alle details te geven, een economisch getint voorbeeld. 

Beschouw een monopolist die een markt bedient die gekenmerkt wordt door 
een gegeven vraagfunctie (dit is de functie die beschrijft hoe de marktprijs 
van een product afhangt van de aangeboden hoeveelheid). De monopolist 
kent zijn totale kostenfunctie (dit is de functie die beschrijft hoe de totale 
productiekosten afhangen van de geproduceerde hoeveelheid). Hij weet dat 
de overheid hem een accijnsbelasting van 𝑡 euro per verkochte eenheid zal 
opleggen. 
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a) Gegeven een accijnsbelasting 𝑡, wat is het aantal eenheden, 𝑞, dat hij 
op die markt moet aanbieden om een maximale winst te realiseren? 

b) Welke accijnsbelasting 𝑡  moet de overheid opleggen opdat zij haar 
inkomsten verworven door die belasting, zou maximaliseren wetende dat 
de monopolist in alle omstandigheden zijn winst zal maximaliseren? 

Hier is een functie, zeg 𝑊, in het spel die beschrijft hoe de winst van de monopolist afhangt van de 
aangeboden hoeveelheid 𝑞  en de accijnsbelasting 𝑡 . Het zeer expliciete en herhaalde advies om 
functies steeds met hun volledige pijlennotatie te noteren is hier zeker relevant. In de context van een 
optimalisatieprobleem waar meerdere veranderlijken/parameters een rol spelen maakt de pijlennotatie 
visueel  immers  bijzonder  duidelijk  wat  de  variabelen  zijn  die  de  ‘speler’,  die  wil  optimaliseren, 
controleert. Studenten die dat advies naast zich neer leggen, zullen zich, zoals ze vroeger gewend 
waren, tevreden stellen met enkel het voorschrift 𝑊(𝑞, 𝑡) =… op  te  stellen.  Ze  vertikken het  om de 
doelfuncties van enerzijds de monopolist en anderzijds de overheid nauwkeurig neer te schrijven en 
trappen dan vaak in de val om 𝑊  klakkeloos als functie van twee veranderlijken te gaan 
maximaliseren, in de overtuiging meteen een antwoord op (a) en (b) gevonden te hebben, wat totaal 
fout is. 

Voor studenten die blijven zitten zijn met een functiebegrip dat gereduceerd is tot een 
functievoorschrift en geen mentaal beeld hebben van afhankelijkheden in termen van pijlen, is de 
kettingregel voor functies van meerdere veranderlijken een ware calvarieberg.  

Met enige ontgoocheling stellen we ook vast dat het begrip “samenstelling van functies” niet aan bod 
komt in de studierichtingen waar wiskunde een poolvak is (hoewel het in oefeningen en toepassingen 
soms impliciet gebruikt wordt). Samenstellen is toch één van de meest natuurlijke operaties die je met 
functies kan uitvoeren en bovendien zeer eenvoudig aan te brengen via de metafoor van de input-
outputmachine. Wat dan met de ontelbare toepassingen waarbij een eerste grootheid afhangt van een 
tweede die op haar beurt afhangt van een derde? Wat met het gebruik van de kettingregel voor 
gewone reële functies? 

We willen tot slot nog een lans breken voor voldoende aandacht voor de niet-computationele aspecten 
van het functiebegrip. Nogal wat studenten hebben het lastig met het vinden van allerlei 
(tegen)voorbeelden in verband met functies. Zo wil je de studenten soms een voorbeeld laten zoeken 
van een functie 𝑓 ∶ [𝑎, 𝑏] → ℝ die wel begrensd is maar geen minimum en maximum bereikt op [𝑎, 𝑏]. 
Of een voorbeeld van een rij (𝑓𝑛  )𝑛∈ℕ van continue functies op [0,1] die puntsgewijs naar de nulfunctie 
convergeert maar waarvoor ∫ 𝑓𝑛

1
0 (𝑥)𝑑𝑥 = 𝑛 voor alle 𝑛 ∈ ℕ. Vaak zie je dan instromende studenten 

aan het rekenen slaan en iets proberen te construeren aan de hand van concrete functievoorschriften. 
Terwijl het hier duidelijk is dat de inspiratiebron niet computationeel maar visueel is: hier moet je niet 
rekenen maar tekenen (met de hand!). Voorbeelden geven via een schets van een mogelijke grafiek 
ligt hier voor de hand, maar een aantal studenten zet niet spontaan die stap. Wellicht wijst ook dit op 
het feit dat het begrip ‘functie’ zich in de perceptie van sommige studenten in eerste instantie verengt 
tot  een concrete  ‘formule met 𝑥’. Pas  in  tweede  instantie  associëren  ze eventueel  aan die  ‘formule’ 
een concrete grafiek, al dan niet ondersteund met een grafisch rekentoestel. Meteen denken aan 
functies in termen van een grafiek, zonder formules (en dus zonder grafisch rekentoestel), is dus 
blijkbaar minder evident dan je zou verwachten. Mogelijk speelt hier ook mee dat ze denken dat een 
louter tekeningetje zonder berekening geen ernstig antwoord kan zijn. 

4.3.6. ‘Problem solving’ versus “ik weet het niet” 
Een andere ervaring die we willen aankaarten, heeft o.a. te maken met een attitudeprobleem. Wellicht 
is er geen enkel ander vak in het SO waarvoor de leerlingen zo veel worden aangezet tot het maken 
van oefeningen, dan wiskunde. Je zou dan verwachten dat instromende studenten een uitgesproken 
problem-solvingattitude aan de dag leggen voor alles wat met wiskunde te maken heeft. Dit blijkt 
echter wel eens tegen te vallen.  
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Veel studenten haken onmiddellijk af als ze geconfronteerd worden met een vraagstuk of een 
oefening die ze niet meteen kunnen herleiden tot een standaardprobleem. Een typische reactie is dan 
“Ik weet het niet”. Deze mentaliteit staat haaks op het onderzoekend en probleemoplossend leren dat 
in alle leerplannen aanwezig is. Ook hier pleiten we voor het permanent stimuleren van 
probleemoplossende vaardigheden. Het gehele wiskundeonderwijs moet ervan doordrongen zijn. Een 
nodige (maar niet voldoende*) voorwaarde hiervoor is dat er veel niet-standaard oefeningen gemaakt 
worden waarbij ‘out-of-the-box-thinking’ gestimuleerd wordt. 

Bovendien kan het aanscherpen van probleemoplossende vaardigheden niet los gezien worden van 
het stimuleren van een attitude waarin doorzettingsvermogen, kritisch reflecteren en zin voor 
nauwkeurigheid sterk aanwezig zijn. 

4.3.7. Motivatie voor wiskunde 
Wanneer studenten hoger onderwijs aanvatten in richtingen waarin wiskunde van belang is, dan 
merken we dat zij goed mentaal voorbereid en gemotiveerd zijn voor de belangrijke rol van de 
wiskunde als vormende waarde voor het logisch denken en redeneren. Minder goed is het gesteld met 
de andere belangrijke rol die de wiskunde speelt in de toepassingen zowel in de bedrijfswereld als in 
de ganse maatschappij. De situatie is daar zeer heterogeen. Sommige studenten ervaren de 
toepassingen als minderwaardig. Voor anderen is deze dimensie ongeëxploreerd en dus onbekend, 
en deze studenten zijn dan blij verrast wanneer deze toepassingen opduiken in het hoger onderwijs. 
Daarnaast zijn er wel steeds een behoorlijk aantal studenten die deze belangrijke rol wel ervaren 
hebben vanuit hun wiskundeopleiding of vanuit hun eigen onderzoeks- of leeswerk. Het lijkt ons dat 
het wel een wezenlijk deel is om dit ook in de lessen wiskunde systematisch en gecoördineerd aan te 
brengen. Bovendien kan dit meehelpen om de studenten in het SO beter te motiveren voor wiskunde. 

Ter situering merken we een schijnbare tegenstelling of paradox in de maatschappij op. Enerzijds is er 
een toenemend belang en gebruik van wiskunde, waarbij iedereen wiskunde gebruikt in vele 
toestellen (zoals gsm, smartphone, cd-spelers, tomografie, digitale fototoestellen, wasmachine, 
videospeler  enz.)  en  diensten  (zoals  weerbericht,  betaalterminals,  online  bankieren,…).  Anderzijds 
wordt  wiskunde  daar  meestal  verborgen  (“Mathematics  inside”)  of als verworven en dus onnodig 
ervaren. We kunnen dit gerust “de paradox van het gebruik van de wiskunde” noemen. Immers veel 
uitdagingen in de maatschappij vragen meer wiskundig inzicht en modelvorming, er wordt nu meer 
wiskunde gebruikt nu dan vroeger, en de vooruitgang van de chiptechnologie en computertechnologie 
laat een beter gebruik van wiskunde toe. Computers zijn immers waardeloos zonder wiskundige 
modellen en software. Een computer kan een systeem pas verbeteren, optimaliseren of het gedrag 
analyseren  of  voorspellen  als  die  computer  een  mathematisch  model  heeft  van  dit  systeem.  Zo’n 
mathematisch model kan een computer afleiden uit metingen (black box) of krijgen uit de fysica van 
het systeem (white box). De simulatie en optimalisatie van systemen met computers is noodzakelijk 
om kostprijzen te reduceren, energieverbruik te verminderen, milieuhinder te reduceren, snellere actie 
toe  te  laten  bij  calamiteiten,…  Wiskundige  modellen  leveren  inzicht  en  meerwaarde  tijdens  de 
opleiding en het onderzoek, en zijn cruciaal in het goed functioneren in heel wat jobs. Even terzijde, er 
heerst in Nederland een veel groter probleem i.v.m. de perceptie van de wiskunde en daar trekt het 
bedrijfsleven mee aan de kar om de basiswetenschappen te verdedigen in het secundair. 

4.4. Mogelijke actiepunten? 
 

De overwegingen, ervaringen en voorbeelden in de vorige paragraaf zijn misschien uitdagend. 
Sommige beschreven ervaringen vloeien ook voort uit het feit dat men in veel richtingen in het HO 
geconfronteerd wordt met een studentenpopulatie die slechts gedeeltelijk voldoet aan de gestelde 

                                                      
* Ook het gebrekkige (wiskunde)taalgebruik waarover we het in 3.3 hadden, geeft aan dat de communicatieve, rapporterende 
vaardigheden die met ‘onderzoekscompetenties’ samenhangen, onvoldoende aanwezig zijn. 
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eisen: omdat sommigen nu eenmaal een hoger niveau van redeneren en complexiteit niet aankunnen, 
of omdat sommigen – tegen het advies van de leraar en de klassenraad in – toch een studie 
aanvatten waarvoor de vooropleiding niet volstaat. 

De kritische opmerkingen aangaande ervaringen met studenten zijn zeker geen kritiek op het werk 
van leerkrachten wiskunde. Het is trouwens niet de leerkracht SO die verantwoordelijk is voor wat de 
student presteert in het HO. Onze ervaring is overigens dat vele leerkrachten wiskunde uit het SO erg 
hun best doen, bijzonder veel inspanningen leveren om hun leerlingen goed voor te bereiden op het 
HO en hun eisen – terecht – hoog stellen. Jammer genoeg kunnen zij hun goede bedoelingen niet 
altijd concretiseren omwille van maatschappelijke druk, of voelen zij zich geïntimideerd door de 
toename van de juridisering in het onderwijs.  

In dit dossier is reeds een aparte tekst te vinden met aanbevelingen van de overleggroep SOHO-
wiskunde. Los daarvan willen we vanuit het HO nog enkele ballonnetjes oplaten over mogelijke 
actiepunten. Deze zijn gebaseerd op ideeën die bij het begin van het overleg sterk leefden bij 
betrokkenen uit het HO. 

4.4.1. Sensibiliser ing 
In de vorige paragraaf kwamen een aantal pijnpunten naar voren, betreffende: inzichtelijk rekenen, 
formulegevoeligheid, het begrijpen en correct gebruiken van wiskundetaal, redeneervaardigheden, het 
belang van een theoretische opbouw en van abstract denken, notaties en terminologie bij functies, 
een problem-solvingattitude, het niet-didactisch  gebruik  van  ICT,  … Wij  menen  en  hopen  dat  het 
mogelijk is om in het SO, binnen de huidige eindtermen en leerplannen, aandacht te hebben voor 
deze pijnpunten en eraan te werken. Evenzeer moet er bij onze collega’s in het HO de bereidheid zijn 
om rekening te houden met en op de hoogte te zijn van de leerstof die tegenwoordig aan bod komt in 
het SO. 

4.4.2. C reatieve toepassingen van de wiskunde beter bekend maken 
Om de algemene publieke perceptie van “de paradox van het gebruik van wiskunde” aan te pakken 
zijn acties nodig. Hier is een taak weggelegd voor zowel het HO als het SO om heldere en attractieve 
concrete voorbeelden van het gebruik van wiskunde in de technologie en de maatschappij aan te 
brengen onder diverse vormen zoals projectwerkjes, websites, voorbeelden voor cursusteksten, 
demo’s, … Aangezien dit probleem zich in vele landen zoals de VS en Nederland stelt, en de situatie 
daar vaak acuter is dan in Vlaanderen, kunnen succesvolle internationale voorbeelden en good 
practices hiervoor gebruikt worden. 

4.4.3. Nieuwe i j kpunten 
Jarenlang heeft de toelatingsproef voor de opleiding burgerlijk ingenieur als baken gefungeerd. Deze 
had het voordeel dat het vereiste niveau (althans voor bepaalde onderwerpen en vaardigheden) 
duidelijk was. Nadeel was dat de proef uiteindelijk uit enkele standaardvragen bestond, en leerlingen 
(dikwijls apart) voor deze standaardvragen specifiek werden klaargestoomd. 

Met het wegvallen van de toelatingsproef is het landschap veranderd. De druk op de wiskundeketel 
kon wat verminderen, ook omdat toen vanuit de ingenieursopleidingen het signaal kwam dat richtingen 
SO met 6 lestijden wiskunde volstaan. De richting wiskunde met 8 lestijden werd op vele plaatsen ‘6+2’ 
en verloor zijn vroegere glans. Ondertussen werd in het HO in de maalstroom van de bama-
omvorming,  aan  de  programma’s  gesleuteld,  in  de  ene  opleiding/faculteit  al  wat  meer  dan  in  de 
andere. Al die koerswendingen gebeurden zonder duidelijk afgesproken bakens.  

Nieuwe ijkpunten zijn nodig. Vraag is welke? 

Logischerwijze zou men kunnen argumenteren: de begintermen HO worden bepaald door de 
eindtermen (en specifieke eindtermen) SO, en dit zijn dus de ijkpunten. We hebben echter 
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ondervonden dat het beheersingsniveau van eindtermen en leerinhouden (te) veel interpretatieruimte 
laat. 

Kunnen de eindtermen én begintermen beter gepreciseerd worden? Voorbeelden en 
tegenvoorbeelden zijn vaak efficiënt om  ‘algemeenheden’  te verduidelijken. Men zou er daarom aan 
kunnen denken om eind- en begintermen zoveel mogelijk te operationaliseren door hun formulering 
aan te vullen met een set van typische opdrachten die moeten doenbaar zijn en een lijstje van op het 
eerste zicht misschien verwante opdrachten die toch buiten de eind- of beginterm vallen. Maar is dit 
wel  haalbaar  in  een  redelijke  termijn?  En  schuilt  hier  ook  geen  gevaar  dat  zo’n  lijstjes  verkeerd 
begrepen en dus misbruikt zullen worden? Namelijk als exhaustieve detaillistische opsommingen van 
wat er precies moet gekend en gekund worden, terwijl ze enkel indicatief zouden mogen zijn.  

Bij de start van het academiejaar 2009-2010 werden her en der proefballonnetjes opgelaten over het 
invoeren van (niet bindende) oriënteringstesten. In bescheiden vorm bestaan die eigenlijk al hier en 
daar: sommige HO-opleidingen voorzien op hun website indicatieve online toetsen (ook 
wiskundetoetsen). In deze vorm zijn ze veel te vrijblijvend en disparaat om de facto de rol van baken 
op te nemen. Daarvoor zouden ze minstens officiëler moeten worden en gepromoveerd tot heuse 
‘oriënteringtesten’. Om hun  signaalfunctie  naar  het  SO  te  versterken  is  het  wenselijk  dat  dergelijke 
testen, per type opleiding, instellingsoverschrijdend zouden zijn. 

4.4.4. Zachtere opstart in het H O? 
In de meeste opleidingen is er mede bij gelegenheid van de bama-hervormingen reeds gekozen voor 
een zachtere opstart door het inrichten van brugvakken of het herwerken van basiscursussen 
wiskunde  (zie 3.4).  In de opleidingen wetenschappen  is een deel van het  ‘extra  jaar’ dat gecreëerd 
werd bij de overstap naar de bama-structuur, gespendeerd aan die zachtere opstart. Deze 
maatregelen moesten getroffen worden omdat bij de modale instroom de redeneervaardigheden en de 
vertrouwdheid met wiskunde als een gestructureerd abstract bouwwerk dermate verzwakt zijn dat de 
vroegere klassieke startcursussen niet meer toegankelijk zijn. 

De laatste jaren is de begeleiding van eerstejaarsstudenten, vooral tijdens de eerste paar maanden, 
intenser geworden. Een belangrijk deel van die extra begeleiding situeert zich op het vlak van het 
detecteren en wegwerken van eventuele tekorten op gebied van elementaire rekenvaardigheden. Op 
vele plaatsen worden er ook vakantiecursussen wiskunde georganiseerd waarin voor de start van het 
academiejaar een aantal zaken uit het SO nog eens worden opgefrist. Hoever moet het HO hierin 
gaan? De betrokkenen uit het HO menen dat het van maatschappelijk belang is dat het niveau van het 
hoger onderwijs niet verlaagd wordt. Het hoger onderwijs heeft wel kansen en mogelijkheden op het 
gebied van begeleiding: een intensievere begeleiding van de instroom, een striktere opvolging van de 
studievoortgang, en waar mogelijk gedifferentieerd werken bij een te heterogene instroom. 

 

 


