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1 Inleiding 

Een van de kernvragen waarop de 'Proeve ... , deel3B 
Kommagetallen' ingaat, is hoe het inzicht in betekenis 
en gebmik van kommagetallen bij kinderen te ontwik- 
kelen. De onderwijsontwikkeling die in de 'Proeve ...' 
wordt beschreven, spitst zich toe op schattend rekenen 
en hoofdrekenen met kommagetallen, ter ondersteuning 
van vermenigvuldig- en deelproblemen aan de hand van 
prijsstickers. Uiteraard benadrukken de auteurs dat ont- 
wikkeling van het (komma)getalbegrip hieraan vooraf- 
gaat. Daarbij wordt zowel verwezen naar praktijksitua- 
ties als naar de aanpakken in moderne realistische re- 
ken-wiskundemethoden. 
In deze methoden vindt de eerste kennismaking met 
kommagetallen plaats door situaties uit het dagelijks le- 
ven te bespreken, zoals geld, prijsaanduidingen, lengte- 
maten, gewichten, temperatuw, akondingen bij het 
werken met grote getallen (15,6 miljoen inwoners). 
De overeenkomst van deze situaties is hun verschij- 
ningsvorm als kommagetal, maar er zijn ook we1 dege- 
lijk verschillen, waaraan niet zonder meer voorbij moet 
worden gegaan. 

2 Geld als invalshoek 

Geld is een veelgebruikte invalshoek, omdat geldnota- 
ties bekend zijn van het geldrekenen en omdat het in de 
dagelijkse praktijk veel voorkomt. Kinderen brengen de 
kommanotatie gemakkelijk met geld in verband. 

Ik waag Evert (tien jaar, groep 6), of hij weleens getallen 
met een komma erin ziet. Na enig nadenken komt hij met 
het voorbeeld van prijsaanduidingen. 'Maar', zegt hij, 
'dam staat ook vaak een punt.' 
Op mijn vraag wat die komma, of punt betekent, zegt hij: 
'voor de komma staan de guldens, en daarachter de dubbel- 
tjes en centen.' 

Hiermee geeft Evert het specifieke karakter van de geld- 
notatie aan: de komma staat altijd op een vaste plaats. 
Hij scheidt de guldens van de dubbeltjes en centen, en 
dit blokkeert het redeneren met de keuze van maateen- 

heid. Bovendien staan er altijd twee cijfers achter de 
komma; de keuze van mate van verfijning blijft buiten 
beeld. Men kan zich afvragen of hier van een echt kom- 
maeetal snrake is. - 
Tach zijn er mogelijkheden om vanuit de voor de kinde- 
ren zo bekende geldnotatie door te dringen tot wezenlij- 
ke aspecten van de kommagetallen: de keuze van de 
eenheid en de wijze en mate van verfijning. 

Ik laat Evert een ~laatie zien van ~riisaanduidinnen bii een . - - 
benzinestation (fig.]): 
Hii herkent het ~laatie onmiddelliik als ~riizenbord bii 
hekinestations, maarheeft nooit zo-nauwkeuhg op de no- 
tatiewilze nelu. Wel weet hii: 'als ie tankt, naat er cen me- 
iertje ip de benzinepomp mhddraien. ~ a a & ~  kun je zien 
hoeveel liter je a1 getankt hebt, en voor hoeveel geld.' 

figuw 1: uit: 'Proeve ...', 3B, 133 

Dit verschijnsel moeten kinderen gezien hebben, om de 
liter-prijsverhouding zinvol te kunnen bespreken. Uiter- 
aard biedt het interessante mogelijkheden bij het rede- 
neren met maten. In de klas zou de situatie nagebootst 
kunnen worden door middel van het gebruik van de 
constante factor op de zakrekenmachine: e n  leerling 
houdt de benzinetoename bij, de ander parallel daamee 
de prijstoename; steeds dmkken beide tegelijkertijd op 
de '='-toets. Ter reflectie kan de relatie in een gratiek 
worden uitgezet. Hiermee worden verschillende aspec- 
ten van kommagetal, verhouding en verandering aan de 
orde gesteld. 
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Ik wijs Evert nog eens op het bord met de prijsaanduiding: 
'Wat mu dat betekenen?' 
Zijn eerste reactie: 'Honderdzevenenzevent~g gulden en 
negen dubbeltjes.' 
Ik. 'Vind je dat niet duur voor e n  liter benzine? 
Hij reageert: 'Oh, zijn hei liters!' 
Na enig nadenken: 'Honderdzevenenzeventig cent Maar 
die kleine negen snap ik niet' 
Ik: 'Als je de volgende dag weer langs het bord komt, staat 
er ( ~ k  noteer): 178'. Wat mu er gebeurd zijn?' 
Evert. 'Het 1s een cent duurder eeworden.' 
Ik: .MAX waarom staat die klese &n er dad" 
Ificrop moet Even he1 antwoord schuldig blijven, 

Het h e l d  van de vaste posities van dubbeltjes en centen 
is blijkbaar zo dominant, dat het moeilijk voorstelbaar is 
dat je de maat zou kunnen verfijnen naar tienden van 
centen. Dit kan we1 achteraf, zoals in de 'F'roeve ...' ge- 
beua, nadat met andere maten de mogelijkheden van 
voortgaande verfijning zijn verkend. Geld vormt hier- 
voor niet zo'n geschikte ingang. 
Toch kan het redeneren met de geldnotatie we1 een aan- 
knopingspunt bieden voor het denken over de betekenis 
van het getal achter de komma. 

Ik laat Evert een rijksdaalder zien. 
Hij herkent het geldstuk onmiddellijk: 'Dat is twee gulden 
vijftig, krijg ik elke week als zakgeld! 
Ik vraag hem vewolgens het muntstuk goed te bekijken. 
Wat staat er op? Niet lang daama heeft hij aan de muntzijde 
de volgende notatie gezien: 

Als naar de betekenis van de '1 ' wordt gevraagd, consta- 
teert Even vlot dat het twee gulden en nog een halve gul- 
den is. Hei omzetten van een halve gulden naar vijftig cent 
is neen ombleem. en daardoor kost het eeen moeite om de 
g&jkw&digheid van 24 en 2.50 tc la& constateren. 
Of. zoals Even he1 venvoordt: 'Her zll ~recies tussen twee 
endrie gulden in.' 
Een stapje verder gaat vervolgens het verklaren van de 
t m :  'kwartje': 'Waarom heet dat w?' 
Met enige hulp wordt gevonden dat het een 'kwart gulden', 
of envierde gulden is, er gaan immers vier kwartjes in e n  
gulden. De notatie van het kwartje als 0,25 wordt vewol- 
gens gevisualiseerd met behulp van de getallenlijn (fig.2). 
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Het redeneren met geld helpt om de eenvoudige breu- 
ken te verbinden met kommagetallen, door te redeneren 
met 'kwartjes' en 'centen'. Maar nog steeds geldt hier 
&t de vaste positie van de munteenheden bij de geldno- 
tatie kan hinderen bij het leggen van flexibeler relaties 
tussen breuk en kommagetal. 

3 Redeneren met maten 

Voor een goed begrip van de betekenis van de komma, 
is bet redeneren in een ander matenstelsel bevorderlijk. 
Denk aan de lengternaten, waarbij je een verschillend 
standpunt kunt innemen bij de keuze van de meeteen- 
heid. Bijvoorbeeld: gmte afstanden weergeven in kilo- 
meters, en wanneer het op precisie in een klein vlak aan- 
komt, overstappen naar millimeters. Zulke ewaringen 
moeten kinderen we1 opdoen. Ook dan moeten redene 
ringen bewust worden gemaakt. 

Vader Marc heeft voor zijn verjaardag een fietskilometer- 
tellergekregen. Als hij van een tocht terug keert, kijkt m n  
loep mee op de teller: 

Vader: 'Hoe ver heb ik nu gefietst?' 
Joep: 'Twaalf kilometer en vijfenveertig meter.' 

Het omzetten van de getallen achter de komma (of punt) 
naar tienden en honderdsten van de gekozen eenheid 
gaat niet vanzelf. De interferentie met de gehele getal- 
len kan een belangrijke rol spelen. De betekenis van & 
posities na de komma, en de nulproblematiek moeten 
nadrukkelijk onder de aandacht worden gebracht. Dat 
laatste kan gebeuren in het kader van het werken met de 
zakrekenrnachine. 

Even telt op de rekenmachine 'twee kwartjes' bij elkaar op 
(0.25 + 0.25 = ). Hij is verrast bij het zien van het resultaat 
(lig.3). 
'Er is een nu1 wcg', wnstatcen hij, 'he1 moet zijn: nu1 punt 
vijftig cent.' Hij toetst dat bedrag rechtsVeeks in op de re- 
kenmachine. NU lukt het wel! 

- 

Daarop probeert hij het nog eens via 0.25 + 0.25. maar de 
rekenmachine is hanlnekkig en geeft wederom: 0.5 in hei 
venster. 
'Waarom doet hij datl', vraagt Evert. 

figuur 3 

Bij geldbedragen is de toevoeging van de laatste nu1 
functioneel; het geeft aan dater geen centen in bet be- 
drag zijn, maar de positie blijft voor die eenheid gere 
serveerd. De eenvondige rekenmachine laat alle achter- 
ste nullen in kommagetallen (op de rekenmachine spre- 
ken we overigen van puntgetallen) weg, en dit vraagt 
om een nadere verklaring. Dit kan in het kader van geld- 
bedragen worden gegeven door & posities te benos 
men: guldens, dubbeltjes en centen. Als er geen centen 
zijn, volstaat de rekenmachine als het ware met: vijf 
dubbeltjes. Evert k n i t  dat hij dit begrijpt, maar merk- 
waardig blijft het volgens hem wel. En dat is het natuur- 
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lijk ook. De rekenmachine waagt in feite om af te zien 
..... . 
... . . : . van m'n concrete situatie als het denken in geldbedra- 

gen, en de getallen op zich te beschouwen.  it vereist 
een hoger niveau van beschouwing van getallen in een 
relatienetwerk. 

4 Overdenken van kommaver- 
schijnselen 

. . .  ,;. .. 

. . Men kan zich afvragen of kinderen in de basisschool 
. . . zich een beeld kunnen vormen van de betekenis van de 

voortgaande verfjning en de relatie met de posities ach- 
ter de komma. Het idee van 'voortgaande vefijning' is 
doorgaans niet zo moeilijk op te roepen, en het lijkt de 
kinderen ook te fascineren: 

Ik vraag Evert welke getallen er Iussen nu1 en e n  passen. 
Eerst zegt hij: 'Geen', maar na even denken komt hij 10s: 
'een half, een kwart, t6n derde, e n  zesde, &n achtste ...' 
A1 gauw merkt Evert op dat je zo maar door kunt gaan, 
want je kunt steeds fijner verdelen. 

Bij deze situatie zijn de kinderen in eerste instantie g e  
neigd om in termen van breuken te denken. Deze heb- 
ben een concreet aanknopingspunt in het steeds fijner 
verdelen. Bij de kommagetallen is dat niet zo eenvoudig 
voor te stellen. Het gebmik van de zakrekenmachine 
kan kinderen als het ware dwingen om in die getalsoort 
te gaan redeneren. Het 'Rekenmachinespel: steeds dich- 
ter bij elkaar' van Van den Brink, dat in de 'Proeve ...' 
deel 3B uitgebreid wordt beschreven, biedt een moge- 
lijkheid om kinderen zich de voortgaande vefijning te 
doen realiseren. Bij dit spel hebben twee kinderen elk 
een rekenmachine. Het ene kind begint bij tien, en mag 
van dami t  alleen optellen, het andere kind start bij 
twintig, en mag alleen aftrekken. Maar ze mogen elkaar 
niet onhnoeten of passeren; wie dat het eerste doet, 
heeft verloren. Op een gegeven moment komt het pro- 
bleem dat je nog maar &n van elkaar verwijderd bent. 
Kan het spel toch verder? Als de kinderen eenmaal op 
het idee zijn gekomen om met halven, kwarten, enm- 
voort te gaan werken, en weten dat je dit op de rekenma- 
chine als puntgetat intoetst, dan volgt al snel het inzicht 
dat het almaar door kan gaan (hoewel het op de reken- 
machine met zijn zeven posities na de punt, toch tot een 
einde komt). Maar ook kunnen kinderen meer spontaan 
tot de ontdekking van de voortgaande verfjning van 
komrnagetallen komen. 

Marc (negen jaar) maakt sommen met de rekenmachme. 
Op een gegeven moment ontdekt hij het deelteken. Zoals 
veel kinderen toetst hij erst opgaven in, die hij al kent, zo- 

Op mijn vmag wat er is gebeurd, antwoordt hij dat hij b i j f -  

lien galeeld door drie uit wilde rekenen, maar de machine 
kwam methet bovenstaande antwoord. 'Dat is toch veel te 
groot', zegt hij. Pas als ik vraag het getal eens over te 
schriivenontdekt hii dat het meteen nu1 en eenonnt beeint. 
Dat maakt het raadkl grates. Op mijn vraag ofbij wel&ns 
eetallen meteen nu1 en een Dunt heeft eezien. komt het be 
Lnde antwood 'geld', mak, voegt Garc t&. ' dm staan 
altijd twee getallen @edoeld wordt: cijfen) achter.' 
In samenspraak komen we uiteindelijk op het idee om na 
de tweede 3 van cent hele kleine centen, en nog kleinere 
centen te bedenken. Maar het is moeilijk om aan het waar- 
om van die verfijning een goede reden te geven. 

De machine komt in dit domein pas g o d  tot zijn recht 
als kinderen meer vertrouwd zijn met breuken, andere 
maten en de 'vertal~ng' in kommagetallen. Zo leidt de 
vraag om Mn derde op de rekenmachine te zetten in eer- 
ste instantie tot verwondering. Er staan immers geen 
breuken op de rekenmachine-knopjes. Wanneer de 
breuk als deling kan worden opgevat en ingetoetst, ziet 
men de herkenning ontstaan: 4 via 1 + 2 = op de reken- 
machine naar 0.5. Dan gaan kinderen ook verder zoe- 
ken. Verschijnselen op de rekenmachine kunnen pas 
verklaard worden, als de kinderen al een netwerk van 
relaties hebben ontwikkeld. 

. . 5 Slotbeschouwing :::.. . ,: 

. . . ... . .. 

Aan het werken met kommagetallen zijn veel aspecten 
te onderkennen; de 'Proeve ... deel3B' geeft een uitge- 
breid overzicht. Het goed plaatsen van en redeneren met 
kommagetallen veronderstelt een gedegen begripsvor- 
ming, die steunt op: 
- inzicht in het maatstelsel, de keuze van eenheid en de 

verfijning daarvan; 
- betekenis geven aan opeenvolgende posities in een 

getal; 
- een idee van de relatie tussen breuk en kommagetal. 
In dit artikel is een aantal bronnen voor deze aspecten 
aan de orde gekomen. Het bl~jkt dat geld als bron een 
dominante plaats heeft, maar tevens dat dit de voort- 
gaande ontwikkeling van het kommagetal-begrip kan 
bemoexlijken. Het kan daarom nuttig zijn om op andere 
verschijnselen in te gaan die tot verwondering leiden, en 
om een nadere verklaring vragen. De zakrek;:nmachine 
kan als didactisch middel een functie hebben, maar 
moet beslist niet in een vroegtijdig stadium worden in- 

als 8 + 2 =, of 9 + 3 =. Op zeker moment toetst hij per on- gezet. De rekenmachine toont we1 verschijnselen, maar 
geluk 5 + 15 =in, in plaats van de beoogde 15 + 5 = Hij is niet de verklaring ervan. Juist bij een gebied als de kom- zeer v e m t  bij het zien van het venstergetal (fig.4). 
'Mod je kijken, wat een gek getal!', is zijn commentaar. magetallen veronderstelt het gebruik van de rekenma- 

chine een stevig verankerd inzicht. 
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