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Gecijferdheid
Werkdefinitie:
“Kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten, nodig
om adequaat en autonoom om te gaan met de
kwantitatieve kant van de wereld om je heen.”
Brede interpretatie:
Ordenen en structureren
Rekenen / meten
Oriënteren in 2 en 3 dimensies
Redeneren
Coderen en decoderen

Achtergrond
Geletterdheid en gecijferdheid.
Literacy and numerical literacy (numeracy).
Mathematical literacy
Statistical literacy
Spatial literacy
Quantitative literacy
Democratic mathematics
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Karakteristiek wiskunde (1)
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Twee vormen van ongecijferdheid
De alfa, die niks moet hebben van bèta: dwz.
getallen, procenten en grafieken.
Koketteren met ongecijferdheid
De leerlingen in bijvoorbeeld de
basisberoepsgerichte leerweg, waarvoor
gecijferdheid van essentieel belang is bij hun
zelfredzaamheid.
Last hebben van ongecijferdheid

(…)
Maar de consument heeft niets aan de grootheid
“gemiddelde koers”.
Dit getal heeft geen enkele betekenis voor de
aandelenportefeuille. Je kunt er niets mee berekenen en je
wint ook niets als de gemiddelde koers hoger is dan de
gemiddelde kostprijs, dat is namelijk altijd zo.
De gemiddelde koers wordt alleen maar geïntroduceerd
omdat deze altijd groter is dan de gemiddelde kostprijs,
waarmee gesuggereerd wordt dat automatisch beleggen
voordeel oplevert.
(…)
Deze wetmatigheid komt in meer situaties voor, zoals
bijvoorbeeld dat heenrijden met 80km/uur en terugrijden
met 100 km/uur niet leidt tot een gemiddelde snelheid van
90 km/uur, maar altijd tot een lagere. Dat leidt vaak tot
verwarring in berekeningen, maar ik ken geen
voorbeelden waarbij het wordt gebruikt om mensen te
misleiden: “Als u een auto bij ons koopt is het gemiddelde
van uw snelheden altijd hoger dan uw gemiddelde
snelheid.”
(…)
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Er kan eenvoudig bewezen worden dat algemeen geldt:
Gemiddelde kostprijs =
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met alle Ki positief en niet alle hetzelfde.
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Wat is het verschil tussen gecijferdheid en rekenen?
In rekensituaties

In gecijferdheidssituaties

- gaat het om maken van
sommen en het komen tot
antwoorden
- zijn antwoorden goed of
fout
- kun je de sommen of je
kunt ze niet
- gaat het om technieken
en notaties
-…
-…

- gaat om interpreteren
(waar gaat het over)
- gaat het om redeneren
(en wat moet ik daar mee)
- gaat het om kritisch zijn
- vorm je een mening of
krijg je een impressie
-…
-…
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Voorzichtige constateringen
Leerlingen van nu hebben onverwachte
competenties en onverwachte lacunes
- - geld, kans, schatten, angst en vermijding,
2-dimensionale representaties.
+ + menu-structuren, geld, 3 dimensionale
oriëntatie, multi-tasking.
Wat niet werkt:
Stel je voor dat, …..
Onze contexten

Belangstelling ???
Netwerk van docenten wiskunde in BB.
Scholen die nieuw wiskundeonderwijs willen ontwerpen
voor leerlingen in BB / lwo / lwt.
Docenten die mee willen weken aan leerlingen-interviews.
Lezing
Gecijferdheidsplaatjes

10,6 Mb, stuur een e-mailtje
6,6 Mb, stuur een e-mailtje

Neem contact op met:
Kees Hoogland
K.Hoogland@aps.nl
030 – 2856761
Zie ook: www.gecijferdheid.nl
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