
? J.H.F.M. Klep Arithmeticus. Simulatie van WiskundigeBekwaamheid. Computerprogramma's voorhet generatief en adaptief plannen vaninzichtelijk oefenen in het reken-wiskunde-onderwijs Zwijssen B.V., Tilburg, 419 pagina'sISBN 90.276.4236.2 Op 22 december 1998 promoveerde Klep opdit proefschrift. Een voorlopige bekroning vanhet werk waarmee hij rond 1984 begon. Hijkreeg binnen de SLO de ruimte om te zoekennaar mogelijkheden om oefenprogramma'svoor reken-wiskundeonderwijs te realiserenwaarbij recht gedaan wordt aan de principesvan het realistische reken-wiskundeonderwijs.Dat leidde in eerste instantie tot 'Een WereldRond Tafels', een programma waarin kinderende tafels van vermenigvuldiging kunnen oefe-nen. Daarbij kunnen ze ondersteuning doormodellen en 'buursommen' oproepen. Deervaringen hiermee leidden tot de vraag hoede feed-back van zo'n programma verbeterdkon worden. De beantwoording van die vraaggaf aanleiding tot het realiseren van

andereeducatieve computerprogramma's en dit lever-de de stof voor het schrijven van het proef-schrift. Uit de tweede ondertitel van het proef-schrift is af te lezen dat tijdens de uitvoeringvan het onderzoek de aandacht voor het onder-steunen van het oefenen naar de planningdaarvan door de leerkracht verschoven is. Het proefschrift is onderverdeeld in vier delen. Deel I bevat de inleiding, de wijze van ont-werpen, het conceptueel kader en de samen-vatting. De studie levert 'een nieuwe kijk op com-putcrbegeleid oefenen' op (p 4). OnderzochtWordt of het mogelijk is om met de computerte oefenen op een wijze die een bijdrage levertaan 'onderwijs op maat'. Dit computerbegc-leid oefenen wordt uitdrukkelijk gezien alsonderdeel van het klassengebeuren. Compu-terprogramma's als de door Klep ontwikkel-den behoren tot de rekengereedschappen diede leerkracht ten dien.ste staan. Klep ziet zo'ncomputerprogramma dus niet in staat om zelf-standig een deel van het onderwijs voor

zijnrekening te nemen. Wel biedt een computervolgens Klep andere mogelijkheden dan waar-over een leerkracht beschikt om leerlingge-drag vast te leggen, data te analyseren en opgrond daarvan educatieve acties te onderne-men. Daartoe worden in het proefschrift eenaantal belangrijke didactische en onderwijs-kundige begrippen geanalyseerd en omgezetin formele structuren die door een computerverwerkt kunnen worden. Dat levert voor derealistische reken-wiskundedidacticus contra-intuïtieve momenten op. Immers, de realisti-sche reken-wiskundedidactiek kenmerkt zichdoor sterk situationeel bepaalde leeriing -leerkracht interacties. Hierbinnen is er veelruimte voor de persoonlijke deskundigheidvan de leerkracht. Met de aanpak van Kleplijkt er weer plaats te komen voor een meermechanistische aanpak. Echter, de aanpakricht zich op de analyse van een aantal ken-merken die de deskundigheid van een goedeleerkracht bepalen, met de bedoeling dit temodelleren in een

computerprogramma. Endat is iets heel anders dan de aanpak die hetmechanistisch onderwijs kenmerkt. Het ontwerpen op het grensvlak van realis-tisch reken-wiskundeonderwijs en formelestructuren vraagt om een goed afgewogen ont-werpproces. Klep komt daartoe tot het conceptvan 'reflectief ontwerpen'. Hij gebruikt eencyclisch ontwerpproces van SOL (1982),waarin een aantal modellen een rol speelt. Datvult hij aan met een modellering van de pro-bleemsituatie waarvan de ontwerper deel uit-maakt. Zo ontstaat een model voor rellecticfontwerpen (schema 2, pagina 15). De te modelleren onderwijskundige en didac-tische begrippen worden opgevat als formeledefinities, en die weer als structuren met eenaantal parameters. Invulling van deze parame-ters bepaalt de waarde en de aard van de struc-turen. Het totaal van de structuren wordt opge-vat als een theorie die gefalsificeerd kanworden. Daartoe moet zo'n theorie eerst, doorde keuze van de parameters, gespecificeerdworden.

Dat gebeurt door de realisering inenkele werkende educatieve computerpro-gramma's. Als deze technisch goed blijken tewerken dan wordt geconcludeerd dat de theo-rie technisch voldoende consistent is. Ook hiermee lijkt er een traditioneel (in dit 187 PEDAGOGISCHE STUDIËN



? geval positivistisch) standpunt ingenomen teworden. We moeten echter bedenken dat eencomputer is geconstrueerd om streng logischte opereren. Dat vraagt (althans op het niveauvan de gekozen programmeertalen) om strenggeformaliseerde programma's (theorieën). Endan is een logisch positivistisch georiënteerdeverantwoording wellicht voor de hand lig-gend. Deel II gaat in op het inzichtelijk oefenen bin-nen realistisch reken-wiskundeonderwijs,planning binnen een (gelaagde) schoolorgani-satie (gerealiseerd in 'zich ontwikkelende sys-temen', 'ZOS'-modellen), en de evaluatie vanredeneringen in de onderwijspraktijk. Het hoofdstuk betreffende inzichtelijk oefenenbinnen realistisch reken-wiskundeonderwijsbevat veel al bekende kwesties betreffende derekenstrategieën van kinderen. Het proefschrift bevat verder een scherpeanalyse van planning in een schoolorganisatie.Het wordt geformuleerd in termen van educa-tieve systemen die bestaan uit 'zich ontwikke-lende systemen' (ZOS,

bijvoorbeeld eenleerling, maar dat kan ook een computer-programma zijn) en 'begeleidende systemen'(BS) die in interactie met elkaar zijn (schema4, p 54). Een BS en een ZOS kunnen op hun beurt weerbestaan uit een educatief systeem zodat een(gelaagde) schoolorganisatie beschreven kanworden als een verzameling geneste educatie-ve systemen (schema 7, p 57). Binnen dit conceptueel kader wordenbegrippen als 'adaptatie', 'evaluatie' en 'plan-ning' verder geanalyseerd. Dit leidt tot eenmodel waarmee leerlingmodellen gekarakteri-seerd kunnen worden (schema 21, p 95). Deanalyse van planning leidt tot de beschrijvingvan planningstaken op verschillende niveausvan de gelaagde onderwijsorganisatie (schema25,p97). Deel III beschrijft een programma voor hetvoortbrengen van redeneringen. Het is (vol-gens Klep) de kern van het proefschrift. De wens een model te ontwikkelen dat dewiskundige bekwaamheid van een leeriing kanweerspiegelen, leidde tot de vraag of hetmogelijk is

een computerprogramma te ont-wikkelen dat zelf rekenproblemen kan oplos-sen. Dat is de kern van dit hoofdstuk. Het hoofdstuk gaat daartoe diep in opbouwstenen voor redeneringen, wiskundigemodellen en transformaties daartussen. Daarnawordt er een calculus voor redeneringen afge-leid. Klep gaat in op de vraag of er taxonomieënin oefenstof aan te wijzen zijn. Zijn conclusieluidt dat als er persoonlijke strategieën toege-laten zijn er geen dwingende taxonomiebestaat. Uiteindelijk is er een werkend ZOS-model(Arithmeticus) gerealiseerd dat gebruikt kanworden voor de realisering van adaptieve edu-catieve computerprogramma's voor het reken-wiskundeonderwijs. Deel IV gaat in op de gerealiseerde computer-programma's en daarmee komen we weerterug in de schoolpraktijk. Het bevat ook dediscussie, hier 'Uitgeleide' genoemd. Allereerst wordt er ingegaan op de interpre-tatie van leerlingwerk. Het computerprogram-ma ISWA doet dat door het vergelijken van destappen in de

oplossingsweg van de leerlingmet door Arithmeticus gegenereerde oplossin-gen. Zodoende zijn ook informele oplossings-methoden van de leerling te herkennen, mitsArithmeticus ze zelf kan genereren. De kennisen vaardigheden, in het model aanwezig, zijnin dat opzicht beperkend. Gaat een informeleoplossingsmethode daarbuiten, dan kan hetprogramma die niet herkennen. Hier komenwe aan de grenzen van wat met een determi-nistische aanpak bereikt kan worden. Daarna wordt beschreven hoe evaluatie enplanning, en het onderhoud daarvan gereali-seerd zijn. De Uitgeleide bevat de conclusies en aanbeve-lingen. Klep poneert dat de bestaande onderwijs-kundige en vakdidactische opvattingen nietzonder meer geschikt zijn om educatieve soft-ware te ontwerpen. Deze theorieën zijnimmers ontwikkeld t.b.v. de praktijk van deleerkracht. Aangezien een mens anders denkten beslist dan een computer heeft Klep in zijnproefschrift een 'informatische onderwijskun-de en didactiek'

geformuleerd. 188 PEDAGOGISCHE STUDIËN



? Klep constateert dat deze informatischeonderwijskunde en didactiek een geschiktkader bleek om een aantal computerprogram-ma's te specificeren en te programmeren.Waarmee de ontwerpvraag in positive zinbeantwoord is. Een verificatie dus. Overmogelijkheden tot falsificatie (Deel I) reptKlep verder niet meer. In de aanbevelingen lezen we o.a. over hetdoen van verder onderzoek naar de ondersteu-ning van andere wiskundige activiteiten. Toe-passing/aanpassing van het in dit proefschriftontwikkelde adaptief planningssysteem in/aanandere vakken wordt mogelijk geacht. Dit proefschrift neemt een bijzondere plaats inin de reeks dissertaties die de ontwikkelingvan de realistische reken-wiskundcdidactiekheeft voortgebracht. De wens om adaptievebegeleiding in een computerprogramma temodelleren en te realiseren leidde noodzakelij-kerwijs tot een zeer formele uitwerking vanveel begrippen die in de realistische reken-wiskundedidactiek gebruikt worden. De winstdaarvan is

aanscherping en nadere preciceringvan deze begrippen. Met de geschetste aanpak lijkt de grensbereikt van wat er met een gedetermineerdeaanpak in een computerprogramma mogelijkis. Wil men het adaptieve karakter van educa-tieve computerprogramma's verder ontwikke-len dan zal vermoedelijk een andere aanpak,bijvoorbeeld met neurale netwerken, gekozenmoeten worden. Het is een bijzonder proefschrift met veeloriginele blikrichtingen en diepgaande analy-ses die erg ven ijkend zijn voor de realistischereken-wiskundedidactiek. De gerealiseerde computerprogramma'sdemonstreren dat er educatieve softwaremogelijk is die aansluit op het realistischereken-wiskundeonderwijs. Klep promoveerde cum laude op dit proef-schrift. H.K. Slettenhaar


