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Boekbespreking

Basisboek Wiskunde
Volgens de media zijn velen van mening dat
de wiskundige bagage van de beginnende
(bèta)student tekortschiet. Dit vinden ook de
auteurs Jan van de Craats en Rob Bosch, bei-
den betrokken bij de popularisering van de
wiskunde in het vwo-onderwijs. Zij stelden
een ‘Basisboek wiskunde’ samen, om deze
leemte op te vullen, en zelfs, als we afgaan
op het voorwoord van het boek, om een norm
te stellen voor het ingangsniveau van een
bètastudie. Draagt dit boek bij aan het op-
vullen van de kloof tussen wiskunde van het
vwo en van het wetenschappelijk onderwijs?
Agnes Verweij gelooft er niets van.

Een cadeautje. Met deze woorden werd het
plan gepresenteerd om aan alle studenten
die in september 2006 met een studie Elek-
trotechniek of Informatica bij de TU Delft of
met een studie Wiskunde bij deze TU en de
Universiteit van Leiden beginnen een exem-
plaar van het Basisboek Wiskunde te geven.
Het is inderdaad een bijzonder welkomstge-
schenk, dit mooi verzorgde boek dat volgens
het voorwoord alle basiswiskunde — behal-
ve de kansrekening en statistiek — bevat die
nodig is als ingangsniveau op het gebied van
de bètavakken, informatica, economie en ver-
wante studierichtingen binnen het hoger on-
derwijs.

Oefening weer de hoofdmoot
De met realistische wiskunde in dit ict-
tijdperk opgevoede eerstejaarsstudenten zul-
len het ontbreken van contextopgaven en de
minimale rol van de grafische rekenmachine
onmiddellijk opvallen. Maar voor het overige
lijkt de didactische opzet van het boek goed
aan te sluiten bij de manier waarop (helaas)
veel van deze studenten in het voortgezet on-

derwijs wiskunde geleerd hebben: oefenin-
gen staan centraal, de bijbehorende tekst is
alleen bedoeld voor wie problemen ontmoet
bij het maken van de sommen. De geleide-
lijk in moeilijkheid opklimmende rijtjes som-
men waarmee vaardigheden op het gebied
van getallen, algebra, getallenrijen, vergelij-
kingen, meetkunde, functies en calculus ge-
oefend worden, zijn daarom op de linkerpa-
gina’s van de betreffende hoofdstukken af-
gedrukt, terwijl op de volgende rechterpagina
steeds een beknopte uitleg te vinden is.

Voor de geïnteresseerde student geeft het
achtste hoofdstuk enkele achtergronden van
onderwerpen uit de eerdere hoofdstukken,
zonder opgaven. Hierna volgen de antwoor-
den van de oefenopgaven en een formuleo-
verzicht, waarvan de status in het midden ge-
laten wordt. Bevat dit overzicht, waarin niet al-
le in de eerste zeven hoofdstukken gebruikte
formules opgenomen zijn, misschien de for-
mules die volgens de auteurs uit het hoofd ge-
kend zouden moeten worden? Het boek sluit
af met een trefwoordenregister.

Geïsoleerde vaardigheden
Het is niet te hopen dat veel geslaagden voor
de profielen N&G en N&T van het havo en vwo
met belangstelling voor een exacte studie het
Basisboek Wiskunde al voor de zomervakan-
tie zelf hebben aangeschaft met de bedoeling
dit, in overeenstemming met de in dit boek ge-
suggereerde noodzaak hiertoe, voor de start
van de studie door te werken. Ook als dit leer-
lingen zijn die een exacte studie goed zouden
aankunnen, kan dit tot zodanig teleurstellen-
de ervaringen geleid hebben dat zij alsnog
een andere studiekeuze hebben gemaakt. Zij
zullen namelijk al snel gemerkt hebben dat
verspreid over het boek een groot aantal oe-

feningen voorkomt met betrekking tot vaar-
digheden die niet tot de schoolstof behoren,
terwijl de uitleg hierbij vaak niet voldoende
is om deze nieuwe vaardigheden zelfstandig
onder de knie te kunnen krijgen.

Voorbeelden van dergelijke vaardigheden
zijn: de onvereenvoudigbare breuk bepalen
die correspondeert met een gegeven repe-
terende decimale ontwikkeling, kwadraat af-
splitsen, stelsels van twee of drie eerste-
graadsvergelijkingen oplossen, hoeken tus-
sen lijnen berekenen met behulp van het in-
product van hun normaalvectoren, grafieken
van cyclometrische functies schetsen, een pa-
rametrisatie van een rechte lijn door twee ge-
geven punten opstellen, fouten schatten met
behulp van differentialen, partieel integreren,
oneigenlijke integralen berekenen.

Het zou de auteurs gesierd hebben als zij
in hun boek duidelijk hadden aangegeven
dat deze en nog een aantal andere onder-
werpen niet gerekend kunnen worden tot de
voorkennis van wie op grond van zijn havo-
of vwo-profiel toelaatbaar is tot een exacte
studierichting. In het hbo en wo worden deze
‘nieuwe’ onderwerpen — voor zover zij rele-
vant zijn voor de gekozen richting — daarom
naar behoren onderwezen. Dit onderwijs is
over het algemeen niet zoals in het Basisboek
Wiskunde alleen gericht op beheersing van
geïsoleerde vaardigheden, maar ook op be-
tekenisverlening, op inpassing in het geheel
van reeds verworven kennis en vaardigheden
en op toepassing in een bredere context. Wie
zich al voor aanvang van de studie wil inwer-
ken in de hierbij benodigde nieuwe wiskunde-
onderdelen, kan dan ook beter gebruik ma-
ken van de voor die studie voorgeschreven
wiskundeboeken of -dictaten dan van het Ba-
sisboek Wiskunde.
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Twee pagina’s uit het boek: links opgaven en rechts uitleg

Inzicht en vaardigheid
Zijn de gedeelten van het Basisboek Wiskun-
de die betrekking hebben op de op het havo of
vwo behandelde wiskundeonderwerpen wél
bruikbaar voor het verbeteren van de wiskun-
dige basisvaardigheden van studenten? Het
antwoord kan bevestigend zijn voor studen-
ten die zich deze vaardigheden op het havo
of vwo met inzicht hebben eigen gemaakt en
ze destijds ook in verschillende situaties heb-
ben leren toepassen. Voor hen kunnen som-
mige oefeningen uit het boek, en mogelijk ook
de uitleg daarbij, zinvol zijn als zij merken dat
ze bepaalde vaardigheden te slecht hebben
onderhouden om deze in de context van de
problemen die ze bij hun studie tegenkomen
goed en vlot te kunnen gebruiken.

Lastig is wel dat in het Basisboek Wiskunde
soms een andere methode besproken wordt
dan die op school gebruikelijk is, wat bijvoor-
beeld het geval is bij het bepalen van een
vergelijking van de lijn door twee gegeven

punten in het vlak. Maar voor studenten die
de inmiddels half of helemaal vergeten wis-
kundige basisvaardigheden als onbegrepen
trucs geleerd hebben, is de didactiek van het
Basisboek Wiskunde minder geschikt. Dat er,
zoals het Voorwoord vermeldt, “maar één ma-
nier [is] om wiskunde onder de knie te krijgen:
veel oefenen”, behoeft namelijk enkele kant-
tekeningen. Deze zijn onder andere te vinden
in de brochure Vaardigheden, 1001 redenen
waarom leerlingen geen goede routine heb-
ben, auteur J. van Dormolen in samenwerking
met de didactiekcommissie van de Neder-
landse Vereniging van Wiskundeleraren, door
deze vereniging uitgegeven in 1975 (heruitga-
ve 1992), een brochure die nog niets aan actu-
aliteit heeft ingeboet. De belangrijkste zijn in
dit verband dat “het inoefenen van een vaar-
digheid pas met vrucht kan gebeuren nadat
inzicht in die vaardigheid is verkregen” en dat
“systeemscheiding kan (...) ontstaan doordat
heel sterk geoefend wordt in het maken van

opgaven van eenzelfde type". Met name wat
gerichtheid op inzicht en variatie van de oe-
fensituaties betreft, schiet de didactische op-
zet van het Basisboek Wiskunde voor de wis-
kundig niet al te sterke student tekort. k
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