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duitsland

Ophef over Af D-meldpunt
‘linkse’ leraren

We raken de
weg kwijt bij
percentages

ILLUSTRATIE TOMAS SCHATS

Leerlingen in Duitsland die merken
dat hun leraren uiting geven aan
hun politieke voorkeur, moeten dat
melden. Althans daartoe riep de
rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD) hen gisteren op.
Dat deed de oppositiepartij op
een website in het Zuid-Duitse Baden-Württemberg. Docenten die
hun politieke voorkeur laten merken zouden volgens de partij de
Duitse neutraliteitsregels voor scholen overtreden.
De website werd een paar uur na
lancering alweer uit de lucht gehaald. “Onze site is door een hacker
aangevallen”, zei Stefan Raepple die
de AfD in het regionale parlement
van Baden-Württemberg vertegenwoordigt. Het is nog onduidelijk of
de website inderdaad is gehackt, en
wie er verantwoordelijk voor zou
zijn.
De ophef is er ondertussen bepaald niet minder om. Minister van
justitie Katarina Barley van de linkse

haarlem

Steunbetuiging voor
burgemeester in onderduik

onderzoek Goed in kansrekening is de mens niet. En het

onderwijs maakt het alleen maar erger. Maar volgens ﬁlosoof
Stephan Buijsman is een beetje wiskundekennis toch handig.
Willem schoonen
redactie Wetenschap

Een rekenopgave. Van de inwoners
van Nederland spuit 0,01 procent
heroïne. Alle heroïnespuiters hebben
zichtbare tekens op de arm. Maar er
zijn in Nederland ook mensen die
wel zichtbare tekens op de arm hebben, en géén heroïne spuiten. Die
maken 0,19 procent van de bevolking uit. Je komt een willekeurige
Nederlander tegen, met krassen op
zijn arm. Hoe groot is de kans dat hij
een heroïneverslaafde is?
Goede kans dat je zo’n opgave
ooit op school hebt gemaakt. En dikke kans dat je niet meer weet hoe het
moet. De mens heeft grote moeite
met kansrekening. De opgave hierboven is getest op grote groepen
mensen, en 4 procent weet die op te
lossen.
Hij is ook niet zo eenvoudig, want
je moet procenten optellen en delen.

ADVERTENTIE

regeringspartij SPD noemde de oproep van de AfD om klachten over
docenten die zich politiek uiten te
melden, ‘een middel van dictators’,
die haar deden denken aan het voormalige communistische Oost-Duitsland, ofwel aan de Stasi.
Maar George Pazderski, een van
de topﬁguren binnen de Alternative
für Deutschland, verdedigde de website vurig. Volgens Pazderski is zo’n
maatregel absoluut noodzakelijk
omdat leerlingen in talloze scholen
zouden worden blootgesteld aan een
‘eenzijdige links-groene visie op de
wereld’.
Onderwijsministers van verschillende Duitse deelstaten willen gaan
onderzoeken of de AfD hiermee de
wet overtreedt.
Sowieso wordt in Duitsland door
de veiligheidsdienst bekeken of de
in 2013 opgerichte Alternative für
Deutschland gecontroleerd zou
moeten worden op activiteteiten die
tegen de wet ingaan. Voor het einde
van het jaar moet dat duidelijk zijn.

De opgave wordt makkelijker als je
100.000 mensen voor ogen neemt.
10 daarvan zijn heroïneverslaafd, en
190 hebben wel krassen op de arm
maar gebruiken geen heroïne. Dat
zijn 200 mensen met krassen op de
arm. En als je er eentje tegenkomt, is
de kans dat dat een heroïneverslaafde is 10 op de 200, ofwel 5
procent.
Als je de opgave zo formuleert,
komt niet 4 maar 24 procent van de
mensen tot die goede oplossing. Dat
komt doordat die abstracte procenten uit de eerste versie nu mensen
zijn geworden, waarbij je een voorstelling kunt maken. Procenten omzetten naar absolute getallen helpt
bij kansrekening.
Maar goed, er is nog altijd driekwart van de mensen die de opgave
niet oplost. Om uit te zoeken hoe dat
komt, lieten onderzoekers van de
universiteit van Regensburg, Duitsland, groepen studenten beide versies van deze opgave maken. Die stu-

De jonge Nederlandse
filosoof laat zien hoe de
wiskunde is geboren en
gegroeid in nuttige
toepassingen

denten moesten de onderzoekers
precies vertellen hoe ze te werk waren gegaan.
Zo kwamen de onderzoekers tot
de ontdekking dat ook wanneer de
opgave is gesteld in absolute getallen,
de helft van de studenten toch gaat
rekenen in procenten, en daarmee
alsnog de weg kwijtraakt. Het onderwijs, concluderen de onderzoekers in
vakblad Frontiers in Psychology, heeft
die procenten zo in onze hersenen
gebrand, dat veel mensen niet meer
kunnen omschakelen naar de aanschouwelijker en eenvoudiger voorstelling in gehele getallen. In het wiskundeonderwijs zou die eenvoudiger
voorstelling veel meer gebruikt moeten worden, zeggen zij.
Een variant van deze opgave
komt ter sprake in het interview met
Stefan Buijsman vandaag in de Verdieping. De jonge Nederlandse ﬁlosoof laat in een nieuw boek zien hoe
de wiskunde is geboren en gegroeid
in nuttige toepassingen. Van de getallen die nodig waren voor een
boekhouding, tot de zogenoemde
grafentheorie die NS gebruikt voor
zijn dienstregeling en waarmee
Google zoekt.
Het zou goed zijn, betoogt Buijsman, als mensen wat meer kennis
hebben van die nuttige wiskunde.
Zeker van statistiek, want veel mensen overschatten hun kunnen in
kansrekening.
de Verdieping 16
Doen wat ertoe doet
dankzij wiskunde

Inwoners van Haarlem komen morgenmiddag op de Grote Markt bijeen
voor een steunmanifestatie voor de
ondergedoken burgemeester Jos
Wienen. Die wordt al maanden
streng bewaakt vanwege bedreigingen uit criminele hoek. Donderdag
moest hij met zijn gezin zijn beveiligde woning verlaten omdat de druk
te groot zou zijn.
Wienen staat bekend als een
hardliner bij de aanpak van de zware
criminaliteit en sloot onlangs het
clubhuis van de Hells Angels. Sindsdien wordt hij ernstig bedreigd, al
wil justitie niet zeggen door wie en
wat de bedreiging precies inhoudt.
Bij openbare optredens wordt hij
voortdurend begeleid en als hij op
het gemeentehuis aanwezig is, staan
daar zwaarbewapende politie-eenheden. “Laat zien dat je achter onze
burgemeester staat. Laat zien dat je
het niet pikt dat ons democratisch
bestel wordt bedreigd door criminelen”, luidt de protestoproep.

ADVERTENTIE

Ook premier Rutte stak gisteren
Wienen een riem onder het hart.
“Het is totaal onacceptabel dat de
burgemeester van Haarlem na bedreigingen heeft moeten onderduiken. Het is extreem onwenselijk dat
hij nu onder dit soort omstandigheden moet leven”, zei hij. Volgens
hem is Wienen iemand “die voor ons
allemaal in het strijdperk treedt om
dit land te verbeteren”.
Eerder noemde minister Kajsa
Ollongren van binnenlandse zaken
het ‘ontzettend vervelend’ dat de
burgemeester is ondergedoken. “Er
wordt natuurlijk heel goed voor hem
gezorgd, maar dit wens je niemand
toe”, aldus Ollongren. Ze benadrukte dat de samenleving hier nooit aan
mag wennen en ertegen moet optreden. “Maar we hebben gelukkig goede en stevige burgemeesters in Nederland die gewoon hun werk blijven doen, ook onder moeilijke omstandigheden. Dat geldt zeker ook
voor Wienen.’’ TROUW

