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THEMA
Wiskunde en taalkunde kennen fascinerende raakvlakken. De wiskunde kan ons iets leren
over taaluitingen en aan beide liggen logische denkpatronen ten grondslag. En natuurlijk
wordt wiskunde zelf ook gezien als taal! Dat uit zich ook in de schoolprogramma’s: van
strenge notatie-afspraken bij wiskunde B tot taalanalyses bij wiskunde C. Het
wintersymposium 2018 van het Koninklijk Wiskundig Genootschap heeft daarom als thema
WiskundeTaal. In het symposium belichten vier wetenschappers een raakvlak tussen
wiskunde en taal.
VOOR WIE?
Het symposium is in de eerste plaats bestemd voor docenten wiskunde: van docenten in
opleiding tot ervaren docenten. Ook voor leerlingen en collega’s van andere vakgebieden
kan het symposium interessant zijn. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.
VERDER …
zijn er verschillende stands aanwezig, waar men voor een alleszins redelijke prijs
Nederlandstalige uitgaven van hoge wiskundige kwaliteit kan kopen.
PLAATS EN TIJD
Het symposium wordt gehouden in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht, bij
de Dom van Utrecht.
Op zaterdag 13 januari 2018 is de zaal open vanaf 10.30 uur. Koffie en thee staan dan
klaar. Het programma start om 11.00 uur en eindigt om ongeveer 16.00 uur.
AANMELDING
U wordt verzocht zich van tevoren online aan te melden via de website van het Koninklijk
Wiskundig Genootschap www.wiskgenoot.nl. De kosten voor deelname aan het
symposium bedragen bij betaling uiterlijk 29 december 2017:
• voor KWG-leden €30,
• voor niet-leden €35 en
• voor leerlingen, studenten en standhouders enkel een bijdrage in de lunch à €15.
Lunch, koffie en thee zijn bij de bijdrage inbegrepen. U kunt zich desgewenst eerst online
inschrijven als lid van het KWG.
Uw bijdrage moet liefst uiterlijk 29 december 2017 worden overgemaakt op rekeningnummer
NL12ABNA0588 2580 08 van het KWG te Amsterdam, onder vermelding van
‘Wintersymposium 2018’ (u ontvangt geen acceptgiro).
U kunt zich ook nog na 29 december opgeven, maar dan wordt de bijdrage met €5 verhoogd
en bestaat het risico dat het symposium ‘vol’ is.
CERTIFICAAT
Het lerarenregister bevindt zich momenteel in de overgangsfase van een vrijwillig naar een
nieuw lerarenregister. Er kunnen daarom geen nieuwe activiteiten door het lerarenregister
gevalideerd kunnen worden. Bij aanmelding kunt u er desalniettemin voor kiezen een
certificaat op naam te ontvangen. Hierop is de urenverdeling op basis van de
bekwaamheidseisen vermeld (te weten vier uren vakinhoud). Als u al geregistreerd bent in
het vrijwillige register, kunt u hiermee de activiteit zelf in uw registerdossier zetten, via de
optie ‘zelf een activiteit toevoegen’.
Nadere inlichtingen: Theo van den Bogaart, theo.vandenbogaart@hu.nl, (06)23375306

UITZONDERINGEN DAARGELATEN
Frank Veltman
Institute for Logic, Language and Computation, Universiteit van Amsterdam

Wie vooroordelen wil bevechten, doet er goed aan zich te verdiepen in de “logica” die
ze met zich meebrengen. Vooroordelen worden dikwijls uitgedrukt in een
defaultregel: een regel die uitzonderingen toelaat (“A’s hebben de eigenschap B, de
goeden niet te na gesproken”). Zulke regels hebben nogal grillige logische
eigenschappen, en ze zijn moeilijk te weerleggen. Hoeveel uitzonderingen mogen er
zijn? Ik zal betogen dat het niet om het aantal uitzonderingen gaat, maar om de
kwaliteit ervan.

webpage:
https://staff.fnwi.uva.nl/f.j.m.m.veltman

Frank Veltman is emeritus hoogleraar Logica &
Cognitiewetenschap. Hij was werkzaam aan het
het Institute for Logic, Language and
Computation van de Universiteit van
Amsterdam, een interfacultair
onderzoeksinstituut waarin logici, informatici,
linguïsten en taalfilosofen samenwerken.
Veltman studeerde wiskunde en filosofie aan de
Universiteit Utrecht en werkte aan de Erasmus
Universiteit in Rotterdam voordat hij naar de
Universiteit van Amsterdam kwam. Zijn
onderzoek betreft de logische analyse van
natuurlijke taal. Hij publiceerde over
onderwerpen als conditionele zinnen,
vuistregels, epistemische modaliteiten,
vaagheid, en imperatieven.

CONSTRUCTIEVE TAAL
Benno van den Berg
Institute for Logic, Language and Computation, Universiteit van Amsterdam

Onderzoek in de logica en de grondslagen van de wiskunde leert je goed te kijken
naar de tekst die door wiskundigen wordt geproduceerd. Het komt voor nieuwe
studenten soms als een verrassing, maar het produceren van tekst, vooral in de vorm
van bewijzen, is een belangrijke wiskundige activiteit. Maar wat zijn de talige
kenmerken van een correct bewijs? En welke aannames zitten er verborgen in het
normale taalgebruik van wiskundigen? Het is vooral wanneer iemand, zoals de
Nederlandse wiskundige L.E.J. Brouwer, de gebruikelijke logische wetten en
aannames ter discussie stelt dat je kunt zien dat ze wel degelijk een rol spelen in het
alledaagse wiskundige bestaan. Daarom zal ik deze kwesties bespreken aan de
hand van de "constructieve" denkbeelden van wiskundigen zoals Brouwer.
Bovendien kun je het constructivisme denk ik het beste begrijpen door jezelf een
aantal talige gewoontes af te leren en jezelf te dwingen om je wiskundige resultaten
op een bepaalde manier te formuleren.

L.E.J. Brouwer (1881-1966)

Benno van den Berg is verbonden aan het Institute for
Logic, Language and Computation (ILLC) aan de
Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 2006
aan de Universiteit van Utrecht op een proefschrift over
constructieve verzamelingenleer en categorieëntheorie.
Na postdocposities in Darmstadt en Utrecht kwam hij in
2013 naar het ILLC, waar zijn onderzoek zich richt op
grondslagen van de wiskunde en logica.

website:
https://staff.fnwi.uva.nl/b.vandenberg3

WAAROM ZIJN WISKUNDIGEN GOED IN TAAL?
Milan Lopuhaä-Zwakenberg
Radboud Universiteit Nijmegen

In Leiden wordt elk jaar voor middelbare scholieren de Taalkunde Olympiade
georganiseerd. Bij deze wedstrijd krijgen de studenten opgaven over exotische talen
van de wereld. Omdat ze niets afweten van deze talen, moeten ze door middel van
logisch redeneren proberen te achterhalen wat de structuur van de taal is. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat een wiskundeknobbel hierbij een groter hulpmiddel is dan
een talenknobbel. In deze lezing zal ik aan de hand van een aantal voorbeelden
laten zien wat een taalkundeolympiadeopgave inhoudt, en hoe een wiskundige blik
kan helpen bij het oplossen.

Voorbeeld van een opgave
Hieronder staan 11 Chinese geografische namen, met hun Nederlandse equivalenten in
willekeurige volgorde.
1. 山西 2. 上海 3. 北京 4. 天山 5. 巴黎 6. 墨西哥
7. 天津 8. 北冰洋 9. 南京 10. 巴拉圭 11. 山东
Nanjing, Parijs, Shanxi, Tianshan, Paraguay, Tianjin, Beijing, Shanghai, Shandong,
Mexico, Noordelijke IJszee
a) Koppel elke Chinese naam aan de juiste Nederlandse naam.
b) Wat betekent het Chinese karakter 北?

Milan Lopuhaä-Zwakenberg is promovendus in de
algebraïsche meetkunde aan de Radboud Universiteit.
Hiervoor heeft hij wiskunde en taalwetenschap
gestudeerd in Leiden. Als middelbare scholier heeft hij
zelf meegedaan aan de Internationale Taalkunde
Olympiade in Slanchev Bryag (Bulgarije). Hij bedenkt
elk jaar opgaven voor de Nederlandse Taalkunde
Olympiade.

website: http://www.math.ru.nl/~mlopuhaa

OVER WISKUNDIGE TAALNIVEAUS EN HET NIVEAU VAN WISKUNDIGE TAAL
Rainer Kaenders
Mathematisches Institut / Hausdorff Center for Mathematics
Universität Bonn

De niveaus van Dina van Hiele-Geldof en Pierre van Hiele geven een goed model
voor wiskundige begripsontwikkeling. Het model is telkens weer opnieuw bij ons
allemaal van toepassing. Op elk niveau is er een eigen taal die bij dat niveau past en
die de overgang naar het volgende niveau voorbereidt. Het competentiegerichte,
oftewel outputgeoriënteerde, onderwijs echter vervangt dit proces door
psychologische trucs, die wiskundige begripsontwikkeling dikwijls blokkeren of
vervangen. Aan de hand van concrete voorbeelden uit het Nederlandse en Duitse
wiskundeonderwijs zullen we zien dat de in het onderwijs gebezigde taal
kan variëren van het hoogste niveau tot aan de grenzen van niveauloosheid – en dat
op elk niveau van de Van Hieles.

Pierre van Hiele (1909-2010)

Rainer Kaenders is hoogleraar wiskundedidactiek
aan de universiteit van Bonn, alwaar hij zelf ook
wiskunde heeft gestudeerd. In de tussentijd is hij
geruime tijd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en
het Nijmeegse Canisius College en ook een tijdje aan
de Universiteit Utrecht en de TU Delft verbonden
geweest: eerst als promovendus in de algebraïsche
meetkunde en later als leraar en vakdidacticus.
Onder andere is hij redacteur geweest van het Nieuwe
Archief van de wiskunde en lid van cTWO,
de commissie die de huidige examenprogramma’s
wiskunde voor havo en vwo heeft opgesteld.
webpage: http://www.math.unibonn.de/people/kaenders
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Institute for Logic, Language and Computation
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13.00 – 14.00
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14.00 – 14.50

Waarom zijn wiskundigen goed in taal?
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Radboud Universiteit Nijmegen

15.00 – 16.00

Over wiskundige taalniveaus en het niveau van wiskundige taal
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Mathematisches Institut / Hausdorff Center for Mathematics
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