
I vwo/havo/mavo 
vanaf 1963
Heroriënteringscursussen 1e-graads leraren vhmo
(Kweekschool; HBO): verzamelingenleer, logica,
groepentheorie, lineaire algebra en meetkunde, enz.
vanaf 1964
Rapport aan de staatssecretaris inzake een in te richten
permanent Studiecentrum
vanaf 1965/1966
Schoolexperimenten Algebra en Analyse, Meetkunde
met Vectoren (bovenbouw), Algebra en Meetkunde
(onderbouw)
1966
Verzoek van de minister tot opstellen concept-
leerplannen t.b.v. gehele Mammoetwet (brugklas,
mavo, havo en vwo)
vanaf 1966
Heroriënteringscursussen leraren mavo/lbo
1967
Interimrapport annex discussienota’s met
leerplanvoorstellen ? Voorstel ‘Leerplan wiskunde
Rijksscholen’ (ingevoerd per 1-8-’68)
vanaf 1968
Toelichtingsnota’s CMLW t.b.v. brugklas,
mavo/havo/vwo; Invoering nieuwe methodes ‘buiten
controle’ van de CMLW (bijv. Moderne wiskunde; Van
A tot Z)
vanaf 1968
Meer methodisch/didactisch-gerichte

Kort overzicht
Zoals bekend is over het fenomeen van de New Math
beweging nationaal en internationaal al heel wat
geschreven. In het bijzonder wat de Commissie
Modernisering Leerplan Wiskunde betreft, de CMLW,
verwijs ik u bijvoorbeeld graag naar die mooie uitgave
van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren
‘Honderd jaar wiskundeonderwijs’[1], waar op
verschillende plaatsen over de feiten en gevolgen van
het nieuwe leerplan 1968 is geschreven. Ook in de
dissertatie van Ed de Moor, ‘Van vormleer naar
realistisch meetkundeonderwijs’[2], kunt u uitvoerig
terecht voor de ontstaanswijze en opvatting van CMLW
en IOWO en wat daaraan voorafging. En omdat ik me
in mijn bijdrage liever wil richten op het verhaal
achter het ontstaan van beide instellingen, geef ik u als
reminder een kort overzicht van het feitenmateriaal. 

1958
Invoering nieuw leerplan vhmo gymnasium en hbs
(met o.m. analytische meetkunde en beginselen
infinitesimaalrekening; vooralsnog geen statistiek)

1959
Congres Royaumont (‘A bas Euclide’)

1961
Instelling CMLW 
Activiteiten ten aanzien van:

OMZIEN IN VERWONDERING
Voordracht gehouden tijdens het symposium ‘De roerige jaren zestig’
van de Historische Kring Reken-Wiskunde Onderwijs (HKRWO) 
op 25 mei 2002
[ Edu Wijdeveld ]
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heroriënteringscursussen 1e-graads leraren; idem:
3e graads leraren via zgn. ‘Centrale Commissie
Begeleiding Mavo Wiskunde’ (CCBMW)
1968
Rapport over wenselijkheid/mogelijkheid van invoering
Waarschijnlijkheidsrekening en Statistiek, resp.
Computer(wis)kunde in mavo/havo/vwo, gevolgd       
vanaf 1969/1970
door schoolexperimenten 

II hoger beroepsonderwijs
1969
Instelling subcommissie Wiskunde in Hoger Beroeps
Onderwijs (WIHBO), met subcommissies voor o.a. hto,
heao, enz.

III basisonderwijs/PA
1967
Rapport werkgroep Basisonderwijs ? CMLW ? minister
1968
‘10-jarenplan’ BO/PA (open, democratische, integrale
leerplanontwikkeling); installatie regionale
werkgroepen PA (leraren wiskunde en pedagogiek)
1969
Eerste PA-conferentie inzake
vernieuwingsmogelijkheden BO; Project ‘Wiskobas’
1970
‘Wiskobasta’? ? moties CMLW ? audiëntie
staatssecretaris Grosheide
1971
Instelling IOWO

Vraagstellingen
De kern van mijn verhaal, ‘Omzien in verwondering’,
laat zich in feite samenvatten in twee vraagstellingen:
a. Hoe is het mogelijk geweest dat de New Math
beweging vrijwel mondiaal het wiskundeonderwijs in
z’n greep kreeg, om nadien, zoals prof. Freudenthal dat
in 1985 uitdrukte, weer een ‘smadelijke nederlaag te
lijden’?[3]

b. Hoe is het mogelijk geweest, dat uitgerekend
Nederland, zelfs internationaal bezien, vanuit het
basisonderwijs het tij wist te keren, tot wat nu in
termen van Adri Treffers ‘realistisch reken-wiskunde-
onderwijs’ heet?
En daarbij veronderstel ik stilzwijgend dat u uit eigen
ervaring wel een impressie heeft van wat die term
inhoudt: een reken-wiskundeonderwijs dat in
uitgangspunt aansluiting zoekt bij de concrete of
gedachte realiteit van de leerling.

En op voorhand – en daarmee schaar ik me graag
achter de oproep die de HKRWO in dezen heeft gedaan
– zou ik een krachtig pleidooi willen houden voor
nader sociaal-cultureel historisch onderzoek naar beide
fenomenen. 

Van Dantzig
In april 1968 publiceert de CMLW de Toelichting op het
Leerplan Wiskunde[4], in vervolg op de voorstellen die
de Commissie eind 1967 aan de minister had

aangeboden ten behoeve van het zogenaamde nieuwe
leerplan wiskunde voor de Rijksscholen 1968.

In de Inleiding op die Toelichting, die in eerste
instantie bedoeld is voor de brugklas, wordt naar een
bijdrage verwezen van prof. D. van Dantzig in het
rapport ‘The function of Mathematics in modern
society and its consequence for the teaching of
mathematics’, dat de Nederlandse subcommissie van de
Internationale Commissie voor Wiskunde-onderwijs in
1954 uitbracht.[5]

In die bijdrage wijst Van Dantzig - en ik citeer de
Toelichtingsnota - (…) op de sterke groei van het gebied
waar wiskunde wordt toegepast en de daarmee gepaard
gaande grote vraag naar wiskundigen en naar mensen
die in staat zijn bepaalde soorten wiskunde toe te
passen in vakken buiten de wiskunde. Als belemmering
bij het voldoen aan deze vraag, noemde hij het niet
aangepast zijn van het leerplan aan de ontwikkeling
van de wiskunde in de laatste decennia.
Maar meer dan de rechtvaardiging die de CMLW in die
passage zag voor de maatschappelijke relevantie van
haar leerplanvoorstellen, doelde Van Dantzig in dat
artikel vooral ook op een geheel andere benadering
van toegepast wiskundeonderwijs dan de Commissie op
dat moment voor ogen stond.

Van Dantzig, overleden in 1959, was tot 1940
hoogleraar in Delft. Zijn studiegebied was onder meer
de topologie, maar bijvoorbeeld ook de thermo-
dynamica en de elektrotechniek. Voorts was hij sterk
beïnvloed door de taal-filosofisch gerichte signifische
school van Mannoury uit de twintiger jaren. Na 1945
werd hij hoogleraar in Amsterdam in de zogenaamde
‘leer der collectieve verschijnselen’ (lees: de
mathematische statistiek).
Reeds eerder had hij zich gemengd in de vraag naar de
maatschappelijke waarde van wiskundeonderwijs in
een gelijknamig artikel in 1927 in Euclides (jaargang
3). Maar in de toen gaande discussie over de mate van
gestrengheid van de opbouw van het wiskunde-
onderwijs, waarin onder meer de namen van
Dijksterhuis ter ene zijde en die van mevr. Ehrenfest-
Afanassjewa ter andere zijde vigeerden, bleef dat
artikel vrijwel onopgemerkt.

Welke waren nu die ‘ontwikkelingen in de wiskunde
van de laatste decennia’, waar Van Dantzig in 1954
over spreekt? Laten we ze categoraal in twee
hoofdstromen benoemen:
- enerzijds het fundamentele grondslagenonderzoek, dat
al vanaf het midden van de 19e eeuw zulke krachtige
impulsen had ondergaan, onder meer culminerend in
de oprichting van de Bourbaki-groepering in de
dertiger jaren, die het gehele wiskundebouwwerk
opnieuw wilde funderen tot één organisch structureel
geheel op basis van een uniforme taal (verzamelingen,
relaties, functies) en logica,
- anderzijds de zich, alweer sinds de industriële
revolutie van de 19e eeuw, razendsnel uitbreidende
wereld van de toegepaste wiskunde, niet alleen in
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natuurwetenschappen, techniek, economie, e.d., maar
met name na de tweede wereldoorlog ook in een
uiteenlopend scala van wetenschappen (medisch,
biologisch, sociaal-pedagogisch, …) alsmede in vele
sectoren van bedrijfsleven en industrie.
En in die vlak na de tweede wereldoorlog heersende
overtuiging van de essentiële bijdrage die de
wetenschap aan het cultureel-maatschappelijk herstel-
en vernieuwingsbeleid zou leveren, introduceerde Van
Dantzig een nieuwe vorm van wiskundebeoefening:
het wiskundig modelleren als concretisering van het
mathematiseringsproces.              

In zijn dissertatie ‘Jaren van berekening’[7], waaraan ik
veel heb ontleend, spreekt Gerard Alberts in dit
verband over de doorbraak van ‘toegepaste wiskunde’
naar ‘toepassingsgerichte wiskunde’.
Enigszins karikaturaal gezegd kan men bij toegepaste
wiskunde denken aan binnen de wiskunde ontwikkelde

2 2 0
euclides nr.5 / 2003

producten en technieken -bijvoorbeeld uit de analyse-
die in andere disciplines als zodanig gebruikt worden
door vertegenwoordigers van die disciplines. Bij
toepassingsgerichte wiskunde echter treedt de
wiskunde (de wiskundige) buiten zijn eigen wereld, en
stelt zich in dienst van die andere discipline met zijn
generaal toepasbare denkvorm van het mathematiseren
en wiskundig modelleren. 
En met die laatste benadering van het mathematiseren
en wiskundig modelleren realiseerde Van Dantzig ‘de
sprong van doel op middel’, de veel geciteerde
uitspraak van L.E.J. Brouwer, doelend op het algemeen
vermogen van de mens zijn wereld (het doel)
wiskundig (het middel) te bekijken. 
Concreet: statistiek en kansberekening waren reeds
lang gebruikte technieken in economie, astronomie,
levensverzekering, enzovoorts, maar hypothesetoetsing
ten behoeve van een industriële of bedrijfskundige
probleemstelling, met een aan dat probleem verwante

Prof. dr. D. van Dantzig (1900-1959) FIGUUR 1  Het mathematiseringsproces als didactisch
denkmodel



graad van nauwkeurigheid – nu gemeengoed – werd
een nieuw fenomeen, naast bijvoorbeeld numerieke
benaderingen met behulp van de (eerste) computers. 

Het in 1946 op instigatie van Van Dantzig cum suïs
opgerichte Mathematisch Centrum  - het huidige CWI -
paste deze nieuwe techniek van het mathematisch
modelleren toe op een veelheid van probleemstellingen
uit industrie en bedrijfsleven. Zo werden bijvoorbeeld
op verzoek vàn, en in samenspraak mét Rijkswaterstaat
berekeningen gemaakt - onder zekere premissen
uiteraard - van de vereiste dijkhoogten voor de
Deltawerken.
In het bijzonder ook heeft deze nieuwe vorm van
wiskundebeoefening vanaf 1956 geleid tot daarop
toegespitste opleidingen voor wiskundig ingenieur in
Delft, Eindhoven, Twente, leidend tot research- en
organisatiewiskundigen, die in de industrie en het
bedrijfsleven emplooi vinden.

Het mathematiseringsproces als didactisch
denkmodel
Meer dan de CMLW in haar Toelichtingsnota beoogde,
doelde Van Dantzig in dat eerder genoemde artikel uit
1954 ook op de mogelijke consequenties van deze
nieuwe vorm van wiskundebeoefening voor
maatschappelijk relevant wiskundeonderwijs. Dat het
desondanks nog 25 jaar zou duren voor die
mogelijkheden ook metterdaad benut werden lag dan
ook minder aan de CMLW dan wel aan het project
Wiskobas voor de basisschool, dat eind zestiger jaren
de weg insloeg naar wat nu realistisch reken-
wiskundeonderwijs heet.

Ook daarom ben ik wat langer stil blijven staan bij de
figuur van Van Dantzig, omdat mij in die doorbraak
naar maatschappelijk relevant wiskunde-onderwijs de
parallel trof met wat toen, in 1946, een doorbraak
bleek te zijn naar maatschappelijk relevante wiskunde-
beoefening. Immers, ook in die realistische onderwijs-
benadering wordt de generaal toepasbare
benaderingswijze van het mathematiseren ten
grondslag gelegd aan het onderwijsleerproces, in
termen van ‘wiskundige wereldoriëntatie’, ‘rijke
contexten’, ‘wiskunde als menselijke activiteit’, e.d. 
In hoeverre die parallel stand houdt, vooral ook in z’n
sociaal-culturele context, zou wat mij betreft een
belangrijk onderdeel moeten zijn van het hiervoor
gepropageerde historische onderzoek.

Laat ik het voorgaande illustreren aan een
vereenvoudigde weergave van wat ik elders ‘het
mathematiseringsproces als didaktisch denkmodel’ heb
genoemd[8] (zie ook figuur 1).

In de alledaagse werkelijkheid doet zich een probleem
voor, dat door een wiskundige bril bekeken leidt tot een
gemathematiseerde structuur (een mathematisch model).
Binnen die structuur leiden wiskundige methoden en
technieken tot een conclusie, die vervolgens weer wordt
terugvertaald naar die alledaagse werkelijkheid. 

Men kan dat proces in vier woorden samenvatten met:
‘verschralen om te verrijken’. En we herkennen erin
een ‘taalslag’ (het modelleren), een ‘rekenslag’ (het
gebruik van wiskundige methoden en technieken) en
uiteindelijk een ‘interpretatieslag’. 
Waar ons traditionele wiskundeonderwijs zich
voornamelijk afspeelde binnen die wiskundige
structuur (zeg: de rekenslag), gaat het nu in eerste
instantie  om het mathematiseringsproces als geheel.
Dit vormt dan tevens de genoemde onderwijskundige
‘sprong van doel op middel’. Want zeker in het
aanvangsonderwijs zullen we de leerling eerst moeten
leren, dat je de werkelijkheid (het doel) überhaupt door
een mathematische bril (het middel) kunt bekijken,
voordat je begint te ‘rekenen’. Voor velen is dat in het
geheel nog niet zo vanzelfsprekend.

En vandaar, dat in de klas eerst in concreto ‘busje’
wordt gespeeld, met een echte buschauffeur en haltes,
waar kinderen in- en uitstappen, waarna deze ervaring
geleidelijk wordt omgezet in pijlentaal: In de bus zitten
3 passagiers, 2 stappen in; hoeveel passagiers zitten nu
in de bus? Notatie: 3

�2→5, om uiteindelijk te eindigen
in de notatie 3�2�5.

Met deze integrale benadering van wiskundeonderwijs
– met het vorderen van het niveau natuurlijk meer en
meer toewerkend naar reëel wiskundig modelleren en
‘rekenen’ – krijgt ook een begrip als doelbepaling van
het wiskundeonderwijs een meer vanzelfsprekende
dimensie, zoals Adri Treffers die heeft beschreven in
zijn proefschrift ‘Wiskobas doelgericht’[9] uit 1978 en
nadien verder heeft uitgewerkt tot een complete
leertheorie van wiskundeonderwijs voor de
basisschool.

Samengevat ligt het essentiële verschil tussen de
klassieke opvatting van ‘toegepast’ wiskundeonderwijs
en het moderne ‘toepassingsgerichte’ ofwel realistische
wiskundeonderwijs dus daarin, dat waar de eerste het
achteràf-perspectief biedt van nuttigheid voor
maatschappij en studie, de laatste dit reeds op
voorhand incorporeert in het wiskundeonderwijs zèlf,
via het proces van mathematisering van door de
leerling als realistisch beleefde (en doorleefde)
situaties.

Terug naar de CMLW
Zou Van Dantzig, ware hij lid geweest van de CMLW,
de leerplanvoorstellen in de door hem beoogde richting
hebben kunnen doen ombuigen? Ik waag het te
betwijfelen. Niet alleen omdat in de samenstelling van
de CMLW wel degelijk een aantal representanten uit de
school Van Dantzig vertegenwoordigd was, maar
vooral ook omdat de vloedgolf van de New Math (die
na Royaumont ook West-Europa overspoelde) ook in
Nederland welhaast onontkoombaar leek. En daarbij
ging het primair om de vermeende kloof tussen het
wiskundeonderwijs op de middelbare school en
ontwikkelingen in de wiskundewetenschap, met name
ook in Bourbakistische zin: uniciteit, taal en logica.
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De overige werkzaamheden van de CMLW in die eerste
zestiger jaren heb ik u genoemd: al vanaf 1963 werden
heroriënteringscursussen voor eerstegraads leraren
ingericht. En tot verrassing van de CMLW, die
aanvankelijk op 150 à 200 deelnemers rekende, werd
daar massaal aan deelgenomen door 500 tot 700
leraren, ofwel ca. 70% van het toenmalig eerstegraads
lerarenbestand. Een belangrijk gegeven, omdat daarmee
tegelijk het kader gevormd werd voor de heroriëntering
en begeleiding van wiskundeleraren mulo en lbo, die
vanaf 1966 onder auspiciën van de CMLW een nog veel
massaler karakter zou krijgen, met op het hoogtepunt
zelfs een deelnemersaantal van 2400 leraren, verdeeld
over 40 cursusplaatsen in den lande.

Freudenthal
Prof. Freudenthal, die in het buitenland verbleef,
reageerde op de notulen van die eerste vergadering
van de CMLW met een brief (zie figuur 2), waaruit ik

Zeker, op het congres werd ook de maatschappelijke
functie van de wiskunde benadrukt, maar – als daar
later in de leerplannen al iets van zou blijken – vooral
dus opgevat in die klassieke zin van toegepaste
wiskunde. 

Zo ook de CMLW.
In haar eerste vergadering richtte zij zich met name op
de bovenbouw vhmo met een indeling in β-I en β-II,
waarvoor schoolexperimenten zouden worden
ingericht. Daarbij werd de ruimtelijke stereometrie
vervangen door lineaire algebra, zeg vectormeetkunde,
de analytische meetkunde door algebra en analyse. En
slechts in die zin was sprake van enige continuïteit met
het leerplan ‘58, dat infinitesimaalrekening -overigens
in beperkter zin-  ook toen al was ingevoerd.
Schoolexperimenten waarschijnlijkheidsrekening en
statistiek c.q. computerkunde werden pas in een later
stadium (vanaf 1969) doorgevoerd.
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Prof. dr. H. Freudenthal (1905-1990)FIGUUR 2  Eerste blad van een brief van Freudenthal
aan Monna



het volgende citeer:
(…) Een discussie die hoofdzakelijk draait om een
splitsing in ?-I en ?-II legt mijns inziens de accenten
minder juist. Het voornaamste resultaat hiervan kan
zijn een prachtig programma van de speciaal
wiskundige richting, waaraan er naar mijn overtuiging
weinig behoefte is. Ik zie geen noodzaak om wiskundige
stof af te wentelen van universiteit en hogeschool naar
het VHMO.
En vervolgens:
(…) Ik heb diverse malen, naar bekend zal zijn, betoogd
dat ik de modernisering van het leerplan zoals deze op
het ogenblik door velen wordt gepropageerd, geen
urgent probleem acht en wel niet omdat ik aan
moderne wiskunde een hekel zou hebben, maar omdat
in diverse voorstellen de introductie van moderne -
leerstof als principieel doel wordt gezien. Dientegenover
zie ik als eerste en enige urgentie een verbetering van
het wiskundeonderwijs.
En tenslotte:
(…) Uit het voorgaande zal ook duidelijk zijn, dat de
modernisering in de onderbouw en wel in de eerste
klasse zal moeten beginnen.
Wat was het effect van deze vroege kritiek van prof.
Freudenthal? Niet veel kennelijk, want in 1985 schrijft
hij daar over: 
(…) Het enig effect van mijn brief was voorlopig dat er
een subcommissie onderbouw als speeltuin voor mij
werd ingericht.
Een wat suggestief commentaar, omdat in die eerste
CMLW-vergadering wel degelijk sprake was van
onderbouwexperimenten, al werden die voor een wat
later tijdstip voorzien.
Maar ondanks zijn kritische stellingname werkte
Freudenthal – als altijd – loyaal mee aan de uitwerking
van de plannen van de Commissie, met name ook wat
betreft de heroriëntering van leraren in moderne
onderwerpen. En al waarschuwde hij in voornoemde
brief al voor een mogelijke verslechtering van het
onderwijs door het nieuwe programma, de indruk die
wel gewekt is dat Freudenthal in zijn eentje de gehele
New Math een halt toegeroepen zou hebben is op z’n
minst onvolledig te noemen.

Om Freudenthals opvattingen overigens nog wat nader
te illustreren, is het aardig om de doelstellingsnota te
bekijken die hij eigenhandig aan het onderbouw-
experiment meetkunde, dat in 1965 van start ging, ten
grondslag heeft gelegd.
Voor dit experiment greep de subcommissie van de
CMLW terug op een experiment Bewegingsmeetkunde
uit 1958, omdat, zo zei de commissie, (…) men
unaniem de behoefte gevoelde aan een onderbouw-
meetkunde, die naar doel en methode bepaald wordt
door het begrip afbeelding en omdat dit experiment (…)
haar doelstellingen op verheugende wijze benaderde.
En die doelstelling van de hand van prof. Freudenthal
luidt dan als volgt:
a. een intuïtieve inleiding wordt vereist, waarbij het
kind doende moet leren, door tekenen, vouwen,
plaveien, modellen maken.

b. het kind moet leren een wetenschapsgebied
mathematisch te ordenen; d.w.z. niet het geven van een
axiomastelsel staat voor, maar een ‘monotoon
toenemen’ van de exactheid met het voortschrijden der
cursus.
c. niet verzamelingsleer en de logica zelf moeten
onderwezen worden, maar de taal die zij spreken in het
wiskunde-onderwijs.
d. het meetkunde-onderwijs in de onderbouw wordt in
relatie gebracht met het onderwijs in de bovenbouw, i.c.
de lineaire algebra.
Anderzijds wordt de Kleinse lijn gevolgd: meetkunde is
een onderzoek van het vlak (de ruimte) naar
invarianties onder afbeeldingen van het vlak (de
ruimte) op zichzelf.
Echter niet het groepsbegrip zij het doel in de
onderbouw!

Een beginselverklaring?
Ook daarom is deze doelstellingsnota zo interessant,
omdat het een van de weinige momenten is binnen de
CMLW waarop een meer uitgewerkte visie op de
doelstellingen van het nieuwe wiskundeonderwijs
beschreven wordt.
De wens daartoe was overigens in vergaderingen van
de CMLW wel regelmatig geuit. Zoals bijvoorbeeld in
1963 door prof. C. Visser, naar aanleiding van een
concept-tekst voor het a.s. schoolexperiment ‘Algebra
en Analyse’:
1. Wat is de motivering van deze stof?
2. Waarom wiskunde op school als het met deze stof
moet?
3. De stof past niet op andere vakken dan op de
wiskunde zelf?
4. Aan welke normen toetsen wij wat moet worden
onderwezen?
5. De wiskunde moet niet geïsoleerd worden van andere
vakken?
En in 1964 stelde prof. J. Seidel:
Er dient een principiële uitspraak te komen over de
vraag of het wiskunde-onderwijs behalve als discipline
om ordelijk te leren denken en inzicht te verkrijgen,
nog een eigen maatschappelijke betekenis heeft.

En zo ook op een cruciale vergadering van de CMLW
op 1 juli 1966, inmiddels onder leiding van
prof. F. van der Blij. Op die vergadering besloot de
Commissie niet alleen in te gaan op het verzoek van de
minister, nu reeds leerplanvoorstellen in te dienen voor
alle sectoren van de naderende Mammoetwet, maar
ook om in relatie daarmee de landelijke heroriëntering
van mulo- en later lbo-leraren ter hand te nemen. En
mede in verband met die laatste categorie werd
indringend gevraagd om een ‘beginselverklaring’, een
doelstellingsnota.

Uiteindelijk kwam er van zo’n beginselverklaring
weinig terecht. Dat had natuurlijk in de eerste plaats te
maken met de enorme omvang van de werkzaamheden
van de Commissie: heroriënteringscursussen voor
eerstegraads leraren en nu dus ook – veelvoudig in
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omvang – voor  mulo- en lbo-leraren. Daarnaast de
verzorging en begeleiding van een viertal school-
experimenten, alsmede de versnelde voorbereiding van
leerplanvoorstellen voor de totaliteit van de
Mammoetwet. Geen wonder dat in die genoemde
vergadering dan ook verzucht werd: ‘tot hoever gaan
we?’ Maar, zoals gezegd, de Commissie ‘ging’, en er
zou nog veel meer volgen.

Een tweede reden dat die beginselverklaring niet van
de grond kwam was gelegen in het primaire
uitgangspunt van de CMLW: de aansluiting van de
schoolwiskunde op die van de universitaire studies,
met de daarbij behorende vroegtijdige vastlegging van
de leerstof voor heroriëntering en schoolexperimenten.
De aanvankelijke samenstelling van de Commissie, in
belangrijke mate bestaande uit hoogleraren, was
daarop ook afgestemd. Men mag veronderstellen, dat
deze hoogleraren, met uitzondering van Freudenthal
misschien, zich niet als eersten geroepen voelden
doelstellingsnota’s voor het middelbaar onderwijs op te
stellen. Zeker, de Commissie telde naast twee
inspecteurs vhmo ook een drietal gerenommeerde
leraren-auteurs in haar gelederen (Alders, Streefkerk en
Vredenduin), maar ook die bekenden zich graag tot het
structurele New Math uitgangspunt. Meer progressieve
didactici uit de vijftiger jaren (Van Hiele, Boermeester,
e.a.) hadden geen zitting in de Commissie. Bovendien
hadden zij het in een later stadium aan de zijlijn veel
te druk met de voorbereiding van nieuwe school-
methodes voor het komend wiskundeonderwijs.           
Nee, die fundamentele ‘beginselverklaring’ zou pas later
binnen het IOWO worden opgesteld.

Nu werd, afgezien van die eerder genoemde verwijzing
naar het artikel van Van Dantzig, in de vanaf ‘67
verschenen leerplanvoorstellen annex
toelichtingsnota’s  slechts opgemerkt, dat het aangeven
van een motivering van het programma geen
eenvoudige zaak is, want:
(…)Vele meermalen door traditie bepaalde factoren,
spelen hier een rol.
In elk geval stelt het rapport, dat (…) de leerlingen
bruikbare kennis moet worden overgedragen, in
verband met (…) de toegenomen maatschappelijke
betekenis van de wiskunde. En daarnaast dient het
wiskundeonderwijs (…) de leerlingen inzicht bij te
brengen in de culturele betekenis van dit vak.
Maar hoe en waarom dit programma tegemoet kwam
aan die maatschappelijk en culturele betekenis van de
wiskunde, werd verder niet uit de doeken gedaan. De
nota’s volstonden verder met ‘Algemene richtlijnen’ bij
de diverse programma-onderdelen. 

Roep om eigen instituut
Inmiddels was de CMLW in een vrijwel onmogelijke
positie komen te verkeren.
Reeds in 1964 had de Commissie geconcludeerd dat de
heroriëntering van leraren in verband met de
voortgaande ontwikkelingen in de wiskunde een
‘permanent verschijnsel’ zou zijn. Er diende derhalve
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een professioneel bureau te worden ingericht, met
wetenschappelijke staf en bibliotheek. En aldus liet
men de staatssecretaris weten. Het antwoord liet lang
op zich wachten en was afwijzend in verband met een
nog nader op te stellen nota over de landelijke
organisatie van de leerplanontwikkeling (een nota,
waarvoor in 1969 de zogenaamde COLO, Commissie
Organisatie Leerplan Ontwikkeling, werd ingesteld).
Maar de CMLW liet zich niet afschrikken en herhaalde
meerdere malen z’n verzoek tot instelling van een
instituut, met vooralsnog hetzelfde resultaat. Wel kreeg
de Commissie in 1966 toestemming om in verband met
de coördinatie van de heroriëntering van mavo/lbo-
leraren een wetenschappelijk medewerker aan te
stellen, i.c. de auteur van dit artikel. 

En daarmee was het hek van de dam.
Immers, in de daarop volgende jaren tot 1971 werden
meerdere medewerkers aangesteld ten behoeve van
gaande activiteiten van de CMLW, zoals de
experimenten bovenbouw-vhmo, de experimenten
Statistiek en Computerkunde, ter ondersteuning van de
subcommissie Hoger Beroepsonderwijs (de zogenaamde
WIHBO) en ten behoeve van het project Basisonderwijs
(Wiskobas), dat naar omvang en opzet het totaal van
de werkzaamheden van de CMLW leek te zullen gaan
evenaren. En bij het ontbreken van een mogelijke
rechtspositie binnen de CMLW waren al deze
medewerkers op de meest uiteenlopende wijzen
ondergebracht: bij de universiteit, bij de Pedagogische
Centra, bij Pedagogische Academies, of vrijgesteld van
schoolverband.

De toestand werd onhoudbaar toen het project
Wiskobas, dat zich inmiddels een omvangrijk landelijk
steunveld van regionale werkgroepen van PA-leraren
had weten te verwerven, in 1970 dreigde het bijltje er
bij neer te leggen. Het Dagelijks Bestuur van de CMLW
– inmiddels onder leiding van prof. Freudenthal – deed
nogmaals een dringend beroep op de staatssecretaris,
akkoord te gaan met de instelling van een eigen
instituut. 

IOWO
Uiteindelijk nam staatssecretaris Grosheide in januari
1971 het moedige besluit, onder passering van de
COLO, met zo’n instelling akkoord te gaan. En zo kon
per 1 augustus 1971 het Instituut Ontwikkeling
Wiskunde Onderwijs (IOWO) van start gaan, met
Freudenthal als hoogleraar-directeur.

Let wel, het ging hier dus om een instituut voor
onderwijs-ontwikkeling, meer dan alleen om leerplan-
ontwikkeling. En daarmee werd in de naamgeving van
het instituut in feite al die meermalen genoemde
‘sprong van doel op middel’ vertolkt. Immers in het
begrip onderwijs-ontwikkeling ligt fundamenteel de
sociaal-pedagogische doelvraag al besloten, met
uiteindelijk de leerplanontwikkeling als afgeleide.
En hoewel het Wiskobasteam aanvankelijk wel degelijk
enige New Math neiging betoonde, was het toch haar



relatieve onafhankelijkheid -naast een zekere carte
blanche situatie- die deze doelvraag geleidelijk kon
doen beantwoorden vanuit een realistische didactiek.

Zeker, daar was meer voor nodig dan alleen die open
mind binnen een hecht Wiskobasteam. Het vereiste
ook, zonder maar iemand te kort te doen, de
kwaliteiten van een Adri Treffers, die deze doelvraag in
de basis al verwoordde in dat eerste IOWO-jaar en deze
geleidelijk verder ontwikkelde tot een complete
leertheorie voor wiskundeonderwijs voor de basis-
school, van een Fred Goffree, die de onderwijzers-
opleiding inhoudelijk en leertheoretisch een totaal
ander aanzien gaf, en last but not least van een Hans
Freudenthal met zijn fundamentele bijdragen en
publicaties over de grondslagen van het nieuwe
wiskundeonderwijs, die hij ook internationaal uitdroeg.

De rest is bekend. Langzamerhand werd binnen het
IOWO (en later OW&OC en FI) naar het voorbeeld van
Wiskobas het gehele wiskundebouwwerk van 4-18 jaar
omgebogen in de nieuwe richting, te beginnen in 1974
met het lager beroepsonderwijs en mavo, waar de nood
na invoering van de Mammoetwet het hoogst was
gestegen. De rest sloot zich aan, wat bijvoorbeeld in de
90-er jaren leidde tot het radicaal gewijzigde
programma 12-16 van de COW, de Commissie
Onderbouw (later: Ontwikkeling) Wiskunde. 

Tot slot
In de aanvang van mijn verhaal opperde ik de vraag
hoe het mogelijk is geworden, dat uitgerekend in
Nederland de New Math beweging, die in de crisistijd
van het Wiskobasproject ook even ons basisonderwijs
dreigde te overspoelen, werd omgebogen in de
aangegeven richting. Is daar mutatis mutandis een
parallel te ontdekken met de introductie van die
nieuwe vorm van wiskundebeoefening die Van Dantzig
vlak na de oorlog introduceerde en waarin ook dat
mathematiseringsproces centraal stond?
In 1945 was het natuurlijk de reactie op de sociaal-
economische crisis van de dertiger jaren, die na de
schok van de tweede wereldoorlog mede het klimaat
bepaalde voor een doorbraak naar maatschappelijk
dienstbare wetenschapsbeoefening. Met dat drama en
die cultuurschok is natuurlijk niets te vergelijken.

Maar dat indachtig: Heeft de sociale crisis van de
zestiger jaren dan wellicht toch iets te maken met de
doorbraak naar het nieuwe wiskundeonderwijs? Was
de maatschappij vernieuwingsgericht? Was er in de
onderwijspolitieke context - het naoorlogse streven
naar een open, democratisch en geëmancipeerd stelsel
van onderwijsvoorzieningen - ook het geloof in de
fundamentele bijdrage die wiskundeonderwijs aan de
volksverheffing zou kunnen leveren, die
staatssecretaris Grosheide deed besluiten akkoord te
gaan met de instelling van het IOWO? De waardering
van de overheid voor de enorme krachtsinspanning
van de CMLW, met name ook ten behoeve van de
Mammoetwet, was groot. Een concept-wetsontwerp

basisonderwijs was in de maak; verwachtte men
daaraan eenzelfde bijdrage vanuit het Wiskobasproject,
vooral ook op gezag van Freudenthal?
Of ligt de zaak meer basaal en was het de eerder-
genoemde ongebondenheid en onbevangenheid van
het Wiskobasteam -in belangrijke mate gerecruteerd uit
de wereld van basisonderwijs en PA- dat een geheel
andere weg kon inslaan, inhoudelijk en procedureel?

Hoe het ook zij, het IOWO staat aan de basis van een
belangrijke innovatie in het wiskundeonderwijs die, ik
herhaal het, nader beschreven en onderzocht zou
dienen te worden.

Oproep
Degenen die na lezing van het voorgaande
geïnteresseerd zijn in en/of willen bijdragen aan een
eventueel onderzoek in bovenstaande zin, kunnen
contact opnemen met de auteur (e-mail:
wijdeveld.baarn@wanadoo.nl) of met Ed de Moor 
(e-mail: e.w.a.demoor@planet.nl). 
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