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INLEIDING
Taal kan zo mooi zijn

REKENKUNDE

Wat ik aan u voor wil leggen,
is een vraagstuk van niveau.
Kunt u mij het antwoord zeggen,
klinkt mijn welgemeend ‘chapeau’.

Zeven vieze vliegen liepen
op mijn tafel in de kroeg,
tot ik snel mijn hand liet zwiepen
en er twee te pletter sloeg.

Nu wil ik als opdracht geven:
noem het aantal vliegen dat
na mijn zwieperd van zo-even
levend nog op tafel zat.

‘Vijf?’ hoor ik iemand wagen.
Na zo’n poeier? Het idee!
Voor mij op tafel lagen
enkel nog die dooie twee!

Drs. P, & Kool, M. (2001). Wis- en natuurly-
riek. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar.

Wat is taal? We denken dan misschien spontaan aan onze moedertaal. Of aan 
exotische talen waarbij we wegdromen naar verre bestemmingen. Zo is muziek 
ook een taal, net zoals wiskunde. Bestaat er dan niet zoiets als een talenknobbel 
tegenover een wiskundeknobbel? Ingrid Daubechies, een van de grootste wis-
kundigen ter wereld trekt tegen dit vooroordeel van leer in een interview met 
Joël De Ceulaer in Knack (2006, p. 68):

Dat een wiskundig bewijs perfect kan worden vergeleken met een gedicht, werd 
haar duidelijk toen ze eens met een dichter zat te praten. ‘Hij vroeg mij hoe 
dat werkt, iets bewijzen’, vertelt ze. ‘Dus legde ik hem uit dat ik begin met een 
hunch, een intuïtie: ik heb een stelling waarvan ik intuïtief aanvoel dat ze 
waar is, maar ik ben er niet zeker van. Dus zoek ik een tegenvoorbeeld, begin 
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ik te graven en te peuteren, tot ik uiteindelijk het bewijs heb.’ ‘Nou’, zei die 
dichter mij, ‘als ik een gedicht schrijf, ga ik op precies dezelfde manier te werk: 
het begint met de intuïtie dat er iets moois naar buiten gebracht kan worden en 
na lang graven en peuteren is daar het gedicht.’ Het maken van een wiskundig 
bewijs en het schrijven van een gedicht zijn dus vergelijkbare processen, toege-
past op verschillende dingen. Dat toont aan dat wiskunde een heel ménselijke 
activiteit is. Wiskunde is onze manier om rationeel te denken. 

In dit boek over onderzoek ligt de nadruk op taal, het instrument dat sociale we-
tenschappers in het algemeen en de sociaal werker in het bijzonder hanteren. 
Deze taal is een mengelmoes van woorden en cijfers. Het is niet onze ambitie 
om een cursus te schrijven, maar wel een boek. En vanuit de taal behandelen we 
ook de cijferwereld. Dit betekent dat we symbolen en formules ook proberen uit 
te leggen in goed Nederlands.

Een basiskennis met betrekking tot optellen en aftrekken en het kunnen han-
teren van een eenvoudige rekenmachine moet voldoende zijn om dit boek te 
begrijpen. Het eerste symbool dat we aantreffen is de frequentie. Daarvoor ge-
bruiken wij het logische symbool f (de f van frequentie). De nadruk ligt op het 
begrijpen, het kunnen vatten van de sociale realiteit en dat ook zelf – sprekend 
– onder woorden te kunnen brengen.

www.arteveldehogeschool.be/wdes
Bij dit boek hoort ook een website. Op deze website leggen we alle lesmodules 
op een interactieve manier uit. Verder bevat deze website ook oefeningen met 
interactieve verbeteringen, video’s van een aantal lessen, achtergrondmateriaal 
en de bundel Ontcijferen in zeven keer vallen en opstaan.

Nota 1:
In onze teksten maken we veelvuldig gebruik van Engelstalige begrippen. Maar het is geenszins 
de bedoeling de formulering moeilijker te maken of uit te pakken met blitse terminologie. Dat we 
vaak beroep doen op Engelstalige omschrijvingen, heeft in essentie te maken met twee afwegingen:
• In nogal wat gevallen bestaat er niet echt een accuraat Nederlandstalig equivalent en dan zou een 

vertaling op zich verwarring kunnen opleveren.
• De Engelstalige kernwoorden kunnen helpen om meer gericht toegang te krijgen tot de rele-

vante internationale literatuur.

Nota 2:
Omwille van de leesbaarheid werd in plaats van ‘hij/zij’ of ‘zijn/haar’ telkens ‘hij’ en ‘zijn’ gebruikt’, 
ook al willen we geen onderscheid maken tussen gender.
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HOOFDSTUK 1
Uitnodiging tot nadenken

1. IK WEET HET

‘Ik weet het!’
‘Wat weet je?’
‘Hoe weet je het?’
‘Weet je het heel zeker?’
‘En hoe kun je er zo zeker van zijn?’
‘Waarom?’
‘Daarom!’

Iedereen heeft dit soort uitspraken al zelf gedaan of is ermee geconfronteerd. 
Welnu, hiermee gaan we ons bezighouden in dit boek. Wat weten wij? Hoe 
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krijgen we zekerheid dat wat we zeggen of wat we anderen horen vertellen ook 
enige waarheidsgrond heeft? Hoe kunnen we wat we beweren ook staven? Le-
ren onderbouwen van stellingen met argumenten is ons doel. Want al te dik-
wijls horen wij immers beweringen die beginnen met:
• Veel mensen …
• Sommigen …
• Meestal …
• De meesten …
• Iedereen weet toch dat …

2. IK HEB HET MET MIJN EIGEN OGEN GEZIEN

Waarnemen is zeer belangrijk. Observatie, waarneming is het vertrekpunt van 
elke wetenschappelijke vraagstelling. Toch is die waarneming niet steeds te ver-
trouwen. Zelfs de natuurwetenschappen hebben een hele ontwikkeling onder-
gaan en ze evolueren steeds verder.

Voorbeeld
Onze taal doet zeer lyrisch over de zonsopgang en zo mogelijk nog dichterlijker 
wordt er over de zonsondergang gesproken. Het heeft tot de vijftiende eeuw 
geduurd vooraleer men is gaan inzien dat het niet de zon is die opgaat of onder-
gaat, maar de aarde (die bolvormig is en rond haar as draait, waardoor het lijkt 
alsof de zon om ons heen draait). De werkelijkheid is dus het omgekeerde van 
wat wij op het eerste zicht menen waar te nemen.

Nog een voorbeeld
De appel valt van de boom. Alles valt naar beneden … Of niet soms? Maar wat 
is beneden? Heb je er al ooit bij stilgestaan dat onder de evenaar de appel naar 
boven valt? Dat dit vallen een fenomeen is dat alles te maken heeft met de aan-
trekkingskracht van de aarde?

Wij willen je uitdrukkelijk uitnodigen om na te denken over de dingen. Niet om 
alles te relativeren, maar om minstens te proberen de werkelijkheid te door-
gronden. De sociaal werker houdt zich natuurlijk niet bezig met vallende ap-
pels. De mens- en maatschappijwetenschappen waar het sociaal werk zich op 
baseert, zijn van veel recenter datum dan de natuurwetenschappen. Het debat 
is nog volop gaande en wij nodigen je dus uit om je stem te laten meeklinken in 
dit wetenschappelijk debat.
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3. OPNIEUW LEREN VRAGEN STELLEN

Pieter is drie jaar. Op een ochtend gaat hij mee naar de bakker.
‘Papa, wat is dat?’, vraagt hij, nadat hij enkele huizen verder een kraantje heeft 
zien zitten in de muur.
‘Dat is een kraantje’, antwoord ik.
‘Waarom?’
‘Opdat de mensen die hier wonen de stoep kunnen poetsen.’
‘Ah.’
Even verder staat een bestelwagen geparkeerd. Het prototype klusjesmancami-
onette. Vuil. Met een stukje van een zak pleister dat nog door de schuifdeur naar 
buiten steekt.
‘Papa, hoe komt dat zo is?’
‘Omdat de meneer die hier aan het werken was, dat niet goed heeft opgeruimd, 
jongen.’
‘Waar meneren werken?’
‘Misschien is hij hier in een huis aan het werken.’
‘Waar is Bob de Bouwer?’

Enzovoort. Van ’s morgens tot ’s avonds gaat dat zo door. Maar dit is geen verhaal 
over Pieter. In niets onderscheidt dat ventje zich van andere kinderen. Eens ze 
met wat woorden overweg kunnen, stellen kinderen vragen. Ze zagen je als het 
ware de oren van het hoofd. Spontaan, net als ademen, komt elk kind ertoe om 
zich vragen te stellen over de wereld om hem heen.

4. VRAGEN STELLEN: DE BASIS VAN REFLECTEREN, DE BASIS 
VAN EEN WETENSCHAPPELIJKE INGESTELDHEID

We nemen dingen uit de buitenwereld in ons op en stellen daarbij vragen. Net 
als bij ademen vindt er vervolgens een hele bewerking van dit materiaal plaats. 
Het valt ons op hoe moeilijk velen het hebben om zich pakweg vijftien jaar later 
nog te herinneren wat dit vragen stellen is, hoe vanzelfsprekend reflecteren is 
voor het fenomeen ‘mens’.

We willen je uitnodigen om terug aan te knopen bij dit spontane, argeloze vra-
gen stellen. Dit veronderstelt nieuwsgierigheid en de zin, de goesting, de drive 
om op zoek te gaan naar antwoorden. Een zekere verwondering ook wanneer 
we ontdekken dat de wereld rondom ons meer is dan wat wij oppervlakkig op-
merken. Om vervolgens uit de euforie die gepaard gaat met de surprise – de 
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verrassing van de ontdekking – nieuwe energie te putten om de zoektocht ver-
der te zetten: patronen, structuren, verbanden te ontdekken, inzichten en ver-
klaringen te vinden en vooral nieuwe vragen te stellen. Dieper en dieper graven, 
dat is het leidmotief en de drijfveer van de wetenschap.

Het is bekend dat elk gevolg zijn oorzaak heeft, en dit is een universele waarheid, ech-
ter, inschattingsfouten of zelfs herkenningsfouten zijn soms niet te vermijden, want het 
komt voor dat we menen dat dit gevolg hier voortvloeit uit die oorzaak daar, terwijl er 
eigenlijk een andere oorzaak is, die een heel eind buiten ons bevattingsvermogen en 
onze zogenaamde kennis ligt.

Saramago, J. (2006). Het stenen vlot (p. 13). Amsterdam: Meulenhoff.

5. SOCIAAL WERK IS INGRIJPEN IN DE WERKELIJKHEID

De sociaal werker heeft een karakteristiek beroep: hij intervenieert in de sociale 
werkelijkheid. Het minste wat we dan kunnen verwachten, is dat deze interventie 
tot een verbetering leidt: meer welzijn, een rechtvaardiger samenleving. Dit bete-
kent ook dat dit ingrijpen met de nodige voorzichtigheid en omzichtigheid plaats 
moet vinden. Iedere sociaal werker moet dus permanent de waaromvraag stellen, 
moet kunnen beargumenteren wat de motieven van het ingrijpen zijn. Een we-
tenschappelijke ingesteldheid is hierbij dan ook een uitdrukkelijke voorwaarde.


