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Programma
1. Inleiding functioneel denken

2. Hands-on activiteit

3. Eerste ervaringen en discussie / feedback

Drijvers - RME - An introduction

Presentielijst!



Het functiebegrip

Freudenthal (1983, p. 496) over functie: 

“the directedness from something that 

varies freely to something that varies 

under constraint.” 

Latijn: fungor = “Ik werk”



Kijk op functies

Vier aspecten:

• Input-output machientje

• Dynamische covariatie

• Correspondentierelatie

• Wiskundig object
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Functies voorstellen

• Natuurlijke taal

• Formules

• Tabellen

• Nomogrammen

• Grafieken



Functioneel denken…

… is denken in termen van relaties, afhankelijkheden, 

en verandering

… is het process van beschrijven, bouwen en 

redeneren met en over functies, met de vier

eerdergenoemde perspectieven



Een “embodied” benadering van functie

Het idee van embodiment / belichaming: 

• Alle kennis / cognitie is geworteld in fysieke ervaring, in 

afwisseling van actie en waarneming. 

• Zeg maar “wiskunde in de vingers”

• Nieuwe ICT-middelen bieden daarvoor mogelijkheden



Embodiment bij wiskunde: voorbeelden
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Wat is een “embodied” benadering van functie

?
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Hands-on op laptop of smartphone!

• Twee onderdelen: GeoGebra en Numworx DWO

https://bit.ly/3uTAK2U

-> Doe de opdrachten vanuit leerlingperspectief

-> Denk erover als docent die functies wil onderwijzen

-> Bedenk een TOP en een TIP

https://bit.ly/3Kqla5C
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Ervaringen Pilot sessies

• Leerlingen VO Tweede Fase 

• Docenten in opleiding HBO

• Fun

• Leerlingen toetsen eigen ideeën 

• Wisselwerking: grafiek <-> nomogram <-> formule

• Inzichten door nomogrammen zoals: Horizontale pijltjes 

zijn dekpunten

• Open vragen worden als lastig ervaren

• Moeilijk om het nut in te zien 



Even peilen met Wooclap



Discussie

Reacties / opinies / suggesties?
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