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Samenvatting

De samenleving is de afgelopen jaren extreem snel veranderd door digitalisering. Om goed voorbe-
reid te zijn op de arbeidsmarkt van de toekomst moeten leerlingen die nu op de middelbare school
zitten andere vaardigheden beheersen dan de leerlingen van een aantal jaar geleden. Een belang-
rijke set vaardigheden laat zich samenvatten onder de noemer computational thinking (CT). In dit
ontwerponderzoek bekijken we hoe een lessenserie over grafentheorie kan zorgen voor het aanleren
van deze CT-vaardigheden bij leerlingen met wiskunde B in de bovenbouw van het vwo. Voor deze
lessenserie zijn ontwerpeisen opgesteld die gebaseerd zijn op vooronderzoek over (1) computational
thinking en de bijbehorende didactiek, (2) eerdere ontwerpen met als thema computational thinking
binnen het vak wiskunde en (3) grafentheorie en de bijbehorende didactiek. Vervolgens is een drie-
delige lessenserie ontwikkeld over Dijkstra’s algoritme. Dit lesmateriaal is geanalyseerd door (1) de
opdrachten te koppelen aan grafentheorie en CT-vaardigheden, (2) de lessenserie voor te leggen aan
een expertpanel, (3) de lessenserie te laten maken door leerlingen uit 5 vwo en hun uitwerkingen te
analyseren en (4) door leerlingeninterviews af te nemen. We concluderen dat de lessenserie over gra-
fentheorie en Dijkstra’s algoritme vwo-leerlingen bij het vak wiskunde B kan helpen bij het aanleren
van verschillende CT-vaardigheden en dat routeproblemen hiervoor een geschikte context vormen.
Verder wordt een aantal aanbevelingen gedaan om het lesmateriaal verder te ontwikkelen.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Aanleiding

Als Jeannette Wing in haar essay ‘Computational Thinking’ schrijft dat computational thinking (CT)
in het rijtje van lezen, schrijven en rekenen thuishoort als vaardigheid die elk kind moet leren is ze
haar tijd ver vooruit, (Wing, 2006). Ze is een van de eersten die vreest dat de dalende interesse in
informatica problemen gaat opleveren in een toekomst waarin digitale technologie een steeds grotere
rol speelt, niet alleen in de wetenschap, maar ook in het dagelijks leven. Ze definieert computational
thinking een paar jaar later als volgt: “the thought processes involved in formulating a problem and
expressing its solution(s) in such a way that a computer— human ormachine— can effectively carry
out", (Wing, 2014). Computational thinking is dus veel meer dan programmeren en werken met een
computer.
Het gebruik van ICT is ondertussen volkomen normaal geworden. Leerlingen op de middelbare
school spelen het liefst spelletjes op hun smartphone en lezen hun schoolboeken vaak vanachter een
scherm. De samenleving is ondertussen aan grote veranderingen onderhevig. Zo voorspellen Frey
en Osborne (2017) dat een groot deel (47%) van de Amerikaanse banen onder druk staat van digi-
talisering in de komende twee decennia. Leerlingen van nu krijgen andere banen dan leerlingen van
een aantal jaar geleden en zullen hierbij een uitgebreid pakket van digitale vaardigheden moeten be-
heersen. Deze vaardigheden moeten aangeleerd worden op school. Het nationaal expertisecentrum
leerplanontwikkeling (SLO) geeft in een rapport uit 2014 aan dat 21e eeuwse vaardigheden een plek
moeten krijgen in het funderend onderwijs om leerlingen goed voor te bereiden op de huidige samen-
leving. Hierbij komt een breed scala aan vaardigheden naar voren waaronder ICT basisvaardigheden
met daarbij computational thinking, (Thijs et al., 2014).
In een rapport uit 2012 betoogt De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, een ad-
viesorgaan voor de overheid op het gebied van wetenschap, een vergelijkbare ontwikkeling, (KNAW,
2012). Allereerst observeren ze dat het curriculum van de vakken informatiekunde (onderbouw) en
informatica (bovenbouw havo/vwo) ondermaats is en niet meer past bij deze tijd. Daarnaast geven
ze aan dat de huidige generatie scholieren in het voortgezet onderwijs onderwezen moet worden in
digitale geletterdheid. Hiervoor doen ze een aantal aanbevelingen, waaronder de invoering van een
verplicht vak informatie en communicatie in de onderbouw en een grondige vernieuwing van het vak
informatica waarmee dit vak toegankelijk en relevant wordt voor alle profielen. Daarnaast betogen
ze een interactie tussen informatica en andere vakken. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor
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het vak wiskunde, zoals naar voren komt in het stuk van Timmer en Tolboom (2019).
Dat een belangrijke rol voor het vak wiskunde is weggelegd blijkt ook wel uit het rapport van twee
ontwikkelteams van curriculum.nu die zich gebogen hebben over curriculumvernieuwingen voor het
vak wiskunde. Het ontwikkelteam ‘Digitale geletterdheid’ benoemt in hun startnotitie computatio-
nal thinking als een van de vier pijlers van digitale geletterdheid, naast basis ICT-vaardigheden, in-
formatievaardigheden en mediawijsheid, (SLO, 2018). Daarnaast komt het ontwikkelteam ‘Rekenen
en wiskunde’ met een aantal essentiële veranderingen om het curriculum actueler te maken, waarbij
computational thinking een belangrijke rol speelt. Denk hierbij aan het gebruik vanwiskundegereed-
schappen en technologie waarbij de focus komt te liggen op verantwoord gebruik van de technologie
en het leren van dewiskunde die erachter zit. Daarnaastmoet er aandacht zijn voorwiskundige denk-
en werkwijzen met een focus op allerlei elementen die horen bij computational thinking. Als we de
grote opdrachten bekijken die benoemdworden door dit ontwikkelteam, dan zienwedat computatio-
nal thinking een prominente rol speelt in 6 van de 13 grote opdrachten die volgens het ontwikkelteam
de essentie van het leergebied vormen. Concreet is het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
(NRO) hiermee bezig gegaan. Het doel van dit onderzoek is om onderwijsmateriaal te ontwikkelen
om 16-17 jaar oude vwo-leerlingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van CT-vaardigheden binnen
een wiskundecurriculum, (Drijvers, 2019).
Een onderwerp dat hier goed bij past is grafentheorie. Dit onderwerp biedt zowel zuivere wiskunde
als toegepaste wiskunde die op het niveau van de Nederlandse scholier aan te leren is. Door de vele
toepassingen zijn er ook veel mogelijkheden voor wiskundig denken, modelleren en computational
thinking binnen dit onderwerp, precies wat nodig is in het Nederlandse wiskundecurriculum. Daar-
naast wordt in het afstudeeronderzoek van Slager (2021) grafentheorie genoemd als mogelijk onder-
werp dat geschikt is voor het aanleren van computational thinking. Tot op heden is er nog zeer weinig
geschiktmateriaal ontwikkeld dat computational thinking binnen dewiskundeles brengt. Met dit on-
derzoek sluiten we aan op dit tekort en gaan we aan de slag met de observatie dat grafentheorie als
onderwerp past binnen het Nederlandse wiskundeonderwijs om onze leerlingen, naast wiskundig
denken en modelleren, CT-vaardigheden bij te brengen.

1.2 Onderzoeksvraag

In dit onderzoek proberen we de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden:
“Hoe kan een lessenserie over grafentheorie voor vwo-leerlingen bij wiskunde B leiden tot het aanle-
ren van aspecten van computational thinking?”
De volgende deelvragen komen aan bod om de hoofdvraag te beantwoorden:
Fase 1

(1a) Hoe kunnen we computational thinking definiëren en welke vaardigheden vallen hieronder?
(1b) Welke lesontwerpen bestaan er al en hoe kunnen deze bijdragen aan de ontwikkeling van nieuw

lesmateriaal?
(1c) Welk onderwerp binnen de grafentheorie kan geschikt zijn voor een lessenserie waarbij com-

putational thinking een belangrijke rol kan spelen en welke didactische mogelijkheden zijn er
voor het aanleren van aspecten van dit onderwerp?
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Fase 2

(2a) Hoe kan een ontwerp over grafentheorie voor vwo-leerlingen bij wiskunde B eruit zien enwelke
CT-vaardigheden kunnen hierin verwerkt worden?

(2b) In hoeverre voldoet het ontwerp aan de ontwerpeisen die zijn opgesteld?
(2c) Op welke manier moet het ontwerp worden aangepast?
Merk hier op dat de deelvragen zijn onderverdeeld in twee fases, zoals dat wordt geadviseerd voor
een ontwerponderzoek, zie (Van der Donk en Van Lanen, 2009).

1.3 Leeswijzer

Dit onderzoek heeft de volgende opbouw. In Hoofdstuk 2 bespreken we met behulp van literatuur
computational thinking, bestaande lesontwerpen waarin computational thinking aangeleerd wordt
en bekijkenwe verschillende onderwerpen binnen de grafentheorie. Hieruit volgen de eisenwaar ons
ontwerp aanmoet voldoen, die besprokenworden inHoofdstuk 3. De tweede fase van het onderzoek
bestaat uit het ontwerpen van een lessenserie over grafentheorie en computational thinking. Deze
lessenserie wordt vervolgens geanalyseerd. In Hoofdstuk 4 bespreken we hoe het lesmateriaal tot
stand is gekomen en hoe data verzameld zijn om het lesmateriaal te analyseren. De resultatenworden
vervolgens besproken in Hoofdstuk 5. Tot slot vatten we onze bevindingen samen en beantwoorden
we de onderzoeksvraag in Hoofdstuk 6.
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Hoofdstuk 2

Theoretisch kader

Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende theoretische achtergronden die de basis vormen voor de
ontwerpeisen. In Sectie 2.1 bespreken we de ideeën die bestaan over computational thinking. Sectie
2.2 beschrijft de didactische uitgangspunten die we volgen bij het maken van ons ontwerp. Recente
materialen voor het aanleren van computational thinking waarop dit onderzoek aansluit worden be-
sproken in Sectie 2.3. Tot slot introduceren we de basis van grafentheorie en Dijkstra’s algoritme voor
het berekenen van kortste routes in Sectie 2.5.

2.1 Computational thinking

Computational thinking heeft een sterke connectie met wiskundig modelleren. Kijken we naar wis-
kundig modelleren, dan komen we snel uit bij de modelleercyclus die beschreven wordt door Drij-
vers et al. (2016). Deze cyclus beschrijft de stappen om een probleemsituatie om te zetten in een
wiskundig model dat vervolgens opgelost kan worden. Deze oplossing laat zich interpreteren in de
probleemsituatie. Gedurende dit proces vindt validering continu plaats. In Figuur 2.1 is de model-
leercyclus weergegeven in de linker cirkel, zoals deze is geïntroduceerd door Drijvers et al. (2016).
Hoewel sommige modellen zich rechtstreeks laten oplossen hebben de meeste modellen een meer
doordachte aanpak nodig voordat een oplossing gevonden kan worden. Denk hierbij aan het ge-
bruik van een computer voor berekeningen. Echter, voordat de computer kan worden ingeschakeld
is een denkproces nodig waarbij bepaald moet worden hoe het probleem geautomatiseerd kan wor-
den. Wat hierbij komt kijken laat zich samenvatten onder de term computational thinking. In deze
sectie definiëren we computational thinking en beschrijven we welke ideeën hierbij komen kijken om
zo tot Figuur 2.1 te komen, waarbij we een computational thinking-cirkel hebben toegevoegd aan de
originele modelleercylus.
We beginnen bij het werk van Papert (1971, 1980). In het eerste artikel beschrijft Papert zijn visie
op een onderwijssysteem waarbij technologie niet alleen gebruikt wordt door leerlingen, maar waar
leerlingen juist ook leren om ‘machines’ te manipuleren, uit te breiden en in te zetten voor andere
problemen, (Papert, 1971). Hierbij maakt Papert dus onderscheid tussen het gebruik van technologie
en het actief inzetten van technologie waar een denkproces aan voorafgaat en waaruit leren volgt. In
een latere studie beschrijft Papert (1980) hetzelfde idee onder de term ‘procedural thinking’. Hierin
benadrukt Papert dat het niet alleen gaat om het programmeren van een computer, maar juist ook om
het werk dat aan het programmeren vooraf gaat.

9



Figuur 2.1: Modelleercyclus (links) met toevoeging van CT-vaardigheden (rechts).

Papert formuleert in zijn studies nog geen concrete omschrijving van computational thinking. Dit
verandert in 2006 met het essay ‘Computational Thinking’ van Wing (2006). In haar essay beschrijft
Wing computational thinking als een universeel inzetbare houding en vaardigheid die aangeleerd zou
moeten worden aan ieder kind. Hierbij trekt ze computational thinking tot een breder spectrum van
vaardigheden. Het gaat volgens haar om recursief denken, abstractie en het opdelen vanproblemen in
kleinere oplosbare problemen, het herkennen van complexiteit en het introduceren van heuristieken.
Kortom, het gaat omveelmeer danhet programmeren van een computer volgensWing. Hierbij legt ze
haar ideeën naast alledaagse problemen, maar laat ze ook zien dat de ideeën rondom computational
thinking de wetenschap aan het veranderen waren. In een later artikel geeft ze een afgebakende
definitie van computational thinking, (Wing, 2014): “the thought processes involved in formulating
a problem and expressing its solution(s) in such a way that a computer — human or machine — can
effectively carry out."
Een volgende stap in het definiëren van computational thinkingwordt gezetmet het artikel vanWein-
trop et al. (2016). Kijken we naar de definitie van Wing, dan zien we verschillende vaardigheden en
concepten die vallen onder de term computational thinking. Weintrop bundelt de verschillende in-
zichten uit de literatuur en ontwerpt daarmee een taxonomie om de theorie rondom computational
thinking in te delen. Tabel 2.1 geeft een lijst van tien vaardigheden die volgensWeintrop vallen onder
computational thinking.
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Tabel 2.1: CT-vaardigheden volgens Weintrop et al. (2016).

CT-vaardigheden
1. Omgaan met problemen met een open
einde.

6. Het abstraheren van (aspecten van)
problemen.

2. Doorzettingsvermogen in het werken
met uitdagende problemen.

7. Het herformuleren van een probleem
in een herkenbaar probleem.

3. Vertrouwd zijn met complexiteit. 8. Het vaststellen van sterkte-
/zwaktepunten in computationele
representaties.

4. Representatie van problemen op een
manier dat ze computationeel waardevol
zijn.

9. Genereren van algoritmische oplos-
singsmethoden.

5. Het opbreken van grote problemen in
kleinere problemen.

10. Herkenning wanneer een algoritme
dubbelzinnig is.

Hieruit volgt een taxonomie van computational thinking, zie Figuur 2.2. Daarnaast wordt bestaand
lesmateriaal gekoppeld aan deze taxonomie. In het artikel worden vier categorieën van computa-
tional thinking beschreven: data, modelleren en simuleren, computationeel probleemoplossen en
systeemdenken. Aan elk van deze categorieën kunnen weer praktijken gekoppeld worden die aan-
sluiten op een of meer van de tien vaardigheden uit Tabel 2.1. In tegenstelling tot de vaardigheden
uit Tabel 2.1 zijn de praktijken uit de taxonomie breder geformuleerd. Weintrop spreekt hier dan ook
over praktijken in plaats van vaardigheden om te benadrukken dat niet alleen de vaardigheid, maar
ook de kennis achter de vaardigheid belangrijk is. Door het woord praktijk te kiezen eist Weintrop
relationeel begrip in plaats van instrumenteel begrip, (Skemp, 1976).

Figuur 2.2: Taxonomie van Weintrop, (Weintrop et al., 2016).

We geloven dat een aantal vaardigheden uit het werk van Weintrop et al. direct terugkomen in de
modelleercyclus in de fasesmathematiseren en het oplossen van eenwiskundigmodel, zie Figuur 2.1.
Hierbij vindt een wisselwerking plaats tussen modelleeractiviteiten en computationele activiteiten.
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Deze koppeling valt ook terug te zien in de categorie modelleren en simuleren uit de taxonomie van
Weintrop. Om deze koppeling te visualiseren hebben we een tweede cirkel aan de modelleercyclus
toegevoegd.

2.2 Didactische uitgangspunten

In deze sectie bespreken we de belangrijkste didactische uitgangspunten die uiteindelijk verwerkt
worden in de ontwerpeisen. Deze sectie is op te delen in drie onderdelen: enerzijds zijn er algemene
vakdidactische uitgangspuntenwaarmeewe tot ontwerpeisen kunnen komen. Anderzijds hebbenwe
een aantal concrete didactische uitgangspunten die specifiek op het kweken van computational thin-
king gericht zijn. Tot slot beschrijven we een aantal vakdidactische uitgangspunten voor het aanleren
van grafentheorie.

2.2.1 Algemeen

Als we kijken naar het aanleren van vaardigheden die betrekking hebben op computational thinking
lopen we allereerst tegen een klassiek probleem aan. Wat wordt verstaan onder de term begrip? Om
deze vraag te beantwoorden en een visie voor het ontwerpen van lesmateriaal over computational
thinking te verkrijgen kijken we eerst naar werk van Skemp (1976). Skemp schrijft in zijn werk over
twee soorten begrip. Enerzijds is er instrumenteel begrip dat neerkomt op het kennen en kunnen
uitvoeren van wiskundige regels, zonder daarvan te weten waarom deze regels moeten worden toe-
gepast. Tegenover instrumenteel begrip staat relationeel begrip waarbij zowel kennis is over de regels
als over de reden van deze regels. Bij het aanleren van nieuwe kennis en vaardighedenmoet een keuze
gemaakt worden naar wat voor begrip gestreefd moet worden. Beide soorten begrip hebben immers
voordelen. Instrumenteel begrip zorgt voor direct zichtbare resultaten op korte termijn en is mak-
kelijk te leren binnen één context. Relationeel begrip laat zich onder andere veel flexibeler inzetten
en zorgt ervoor dat het begrip ook op langere termijn beschikbaar blijft. Deze twee voordelen van
relationeel begrip sluiten goed aan bij de aspecten van computational thinking die we beschreven
in Sectie 2.1. We willen namelijk niet alleen dat leerlingen een algoritme kunnen uitvoeren (instru-
menteel begrip), maar juist ook dat leerlingen in staat zijn delen van een probleem te abstraheren, te
herformuleren en op te lossen door het genereren van een algoritmische oplossingsmethode. Hier-
voor lijkt relationeel begrip essentieel. Daarnaast sluit relationeel begrip ook aan bij de aanleiding
die we beschreven in de inleiding, aangezien we willen bereiken dat leerlingen zich ontwikkelen in
computational thinking om zo beter voorbereid te zijn op het vervolgonderwijs en een latere carrière,
waarmee het begrip dus op langere termijn beschikbaar moet blijven.
Kijken we verder naar wiskundig begrip, dan komen we uit bij een vergelijkbaar concept dat wordt
beschreven door Anna Sfard (1988). Zij beschrijft de dualiteit tussen een operationele conceptie van
wiskundige concepten enerzijds en een structurele conceptie anderzijds. Er is sprake van een opera-
tionele conceptie als er gerefereerd wordt naar wiskundige concepten als iets dynamisch, een proces.
Van een structurele conceptie is sprake als er gerefereerd wordt naar wiskundige concepten alsof het
‘echte dingen’ zijn. Hierbij zijn wiskundige concepten statisch en abstract. Een gebruiker van wis-
kundige concepten met een structurele conceptie kan nadenken over het eindresultaat van een pro-
ces, zonder zich daarbij druk te maken over het achterliggende proces. Vaak is er eerst operationeel
begrip voordat structureel begrip kan ontstaan, ze sluiten elkaar dus niet uit. Om vanuit operationeel
begrip te komen tot structureel begrip zijn drie processen te herkennen: verinnerlijking, condensa-
tie en reïficatie. In de eerste stap wordt aangeleerd om het proces onder de knie te krijgen. Daarna
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wordt het proces geleidelijk als een geheel aangezien, totdat het proces in de laatste stap als een ob-
ject beschouwd kan worden. Als we dit bijvoorbeeld concreet voor het aanleren van een algoritme
bekijken, dan zou de eerste stap kunnen bestaan uit het volgen van de stappen van het algoritme.
In de tweede fase zou begrepen kunnen worden dat het algoritme waar eerder mee gerekend is ge-
bruikt kan worden als een recursieve handeling binnen een ander algoritme. Hiermee kan de laatste
fase plaatsvinden: het zien van een algoritme als een volwaardig object. Bij het aanleren van com-
putational thinking is het erg belangrijk om in gedachten te houden dat leerlingen dat proces van
reïficatie moeten doormaken om verder te komen dan operationeel begrip, waarbij leerlingen weten
om te gaan met een algoritmisch proces. Aangezien computational thinking diepere vaardigheden
bevat, zoals abstractie, is het proces van reïficatie essentieel in het aanleren van computational thin-
king. Ook vanuit het oogpunt van relationeel begrip is deze fase essentieel, omdat leerlingen in staat
gesteld worden om algoritmische oplossingsmethoden te genereren door abstractie en herformule-
ring van problemen. Alleen als leerlingen een algoritmische oplossingsmethode kunnen zien als een
object kan dit ingezet worden binnen andere algoritmische oplossingsmethodes om zo tot oplossin-
gen te komen van grotere problemen. In het lesmateriaal dat ontworpen wordt moet dus rekening
gehouden worden met de dualiteit zoals die beschreven is door Sfard.
Een strategie voor het kweken van relationeel begrip die in het realistisch reken-wiskundeonderwijs
wordt toegepast is de techniek van guided reinvention, zoals die beschreven is door Freudenthal
(2002). Uitgangspunt is dat leerlingen zelf de kans krijgen om wiskunde te herontdekken waarbij
de docent kennis heeft en de leerlingen waar nodig aanstuurt door vragen te stellen. Hierbij is het
belangrijk om inzicht te behouden: tijdens het aanleren wordt relationeel begrip gekweekt en het is
belangrijk dit begrip te behouden en niet te laten vervagen door herhaald oefenen zonder dit inzicht te
gebruiken. Specifiek over het aanleren van algoritmes schrijft Freudenthal in zijn werk het volgende:
“Reinventing algorithms, however, can be a tedious and time-consuming activity, and it sophisticated strategies
are necessary to convince teachers, textbook authors, developers and researchers that the final result is worth the
labour and time spent", (Freudenthal, 2002, pagina 58).

Freudenthal beschrijft dat algoritmes geleerd kunnen worden door progressieve schematisering, wat
oorspronkelijk meer gericht is op het aanleren van handige rekenmethodes. Voor complexere algo-
ritmes zou deze aanpak inhouden dat de leerling omslachtig begint en steeds meer naar de kern van
het algoritme komt door stappen te herontdekken onder de begeleiding van de docent. Hierbij is het
mogelijk voor de leerling om bepaalde stukken met behulp van relationeel begrip te versimpelen of
efficiënter te maken waarmee het uiteindelijke algoritme overblijft.

2.2.2 Didactiek specifiek voor het aanleren van computational thinking

Een aanpak die onderzocht is voor het aanleren van vaardigheden rondom computational thinking is
de introductie van algoritmische ideeën via puzzelachtige problemen, (Levitin en Papalaskari, 2002).
De algemene gedachte is dat, door een algoritme aan een puzzel te koppelen, het idee kan ontstaan
bij leerlingen dat een algoritme een algemene oplossingsstrategie is in plaats van een technisch en
wiskundig principe. Daarnaast is de gedachte dat er hierdoor meer motivatie kan ontstaan bij leer-
lingen. In hun onderzoek geven Levitin en Papalaskari aan dat (te) sterke programmeerkennis van
studenten abstract denken soms in de weg staat, omdat elk algoritme in de programmeertaal wordt
gegoten. Door het introduceren van puzzel-achtige problemen kan dit voorkomen worden.
Een algemenere aanpak wat betreft het aanleren van vaardigheden rondom computational thinking
is het Use-Modify-Create schema dat beschreven is door Lee et al. (2011) en Hoppe en Werneburg
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(2019). Zij merken op dat het bedenken van een algoritmische oplossingsmethode zeer abstract is
voor leerlingen en hebben gekeken of het mogelijk is om dit op te delen in een aantal fases. Hun
aanpak komt voort uit het idee dat scaffolding (zie Vygotsky (1978)) kan helpen bij het eigen ma-
ken van steeds diepere stappen in specifieke algoritmes. Dit bevordert vervolgens CT-vaardigheden.
Het Use-Modify-Create schema bestaat uit drie fases die leerlingen achter elkaar uitvoeren. Eerst ge-
bruiken leerlingen gegeven algoritmes, waarbij ze kleine experimenten uitvoeren of puzzels oplossen
(use). Vervolgens wordt er van de leerlingen gevraagd kleine aanpassingen te maken aan het gege-
ven algoritme (modify). Het is de bedoeling dat leerlingen steeds grotere aanpassingenmaken totdat
het oorspronkelijke algoritme ingezet kan worden voor een nieuw probleem (create). Het is hierbij
wel belangrijk dat de leerling steeds de juiste hoeveelheid uitdaging krijgt. Een andere didactische
theorie die aan het Use-Modify-Create schema gekoppeld kan worden is het dualiteitsidee van Sfard
(1988). Je zou de drie fases kunnen koppelen aan de drie processen die Sfard beschrijft in haar werk,
namelijk verinnerlijking, condensatie en reïficatie.

2.2.3 Didactiek specifiek voor het aanleren van grafentheorie

Nederlandse leerlingen hebben meer moeite met het oplossen van wiskundige problemen die een
sterke verbinding hebben met de realiteit dan hun leeftijdsgenoten in bijvoorbeeld Groot Britannië,
Japan en Australië, (OECD, 2014). Veel leerlingen zien wiskunde ook meer als een schoolvak over
getallen en regels dat lastig is om te begrijpen. De connectie met de echte wereld wordt vaak gemist.
Dit staat haaks op het idee dat wiskunde steeds meer moet gaan over ‘echte problemen’, dat weer
aansluit op de modelleercyclus, zie Figuur 2.1. Volgens verschillende bronnen lijkt grafentheorie een
geschikte aanvulling te zijn op het curriculum van wiskunde om dit probleem aan te pakken. Aller-
eerstwordt grafentheorie in het visiedocument over het vakwiskunde vandeNederlandseVereniging
van Wiskundeleraren (2018) voor curriculum.nu benoemd als een relevant onderwerp voor alle ha-
vo/vwo klassen en zou dit onderwerp een comeback moeten maken in het Nederlandse onderwijs.
In onderzoek van Asghari et al. (2012) blijkt dat grafentheorie het probleemoplossend vermogen van
leerlingen kan stimuleren mits het goed wordt ingezet. Uit een onderzoek van Ferrarello en Mam-
mana (2018) blijkt dat grafentheorie een geschikt middel kan zijn om het beeld van wiskunde als
abstract vak te veranderen. Ze beschrijven in hun artikel grafentheorie als ‘makkelijk te begrijpen,
leuk om te gebruiken en interessant tijdens het modelleren van echte situaties’. Dit laatste wordt bij-
voorbeeld beschreven in een artikel van Koirala et al. (2018) waarin het wiskundig modelleren van
jager-prooi relaties centraal staat. Ze beschrijven hier een aantal activiteiten die op de middelbare
school gedaan kan worden om grafen te introduceren en te gebruiken in een realistische situatie.
Ook de connectie met computational thinking komt in onderzoek naar voren. Een studie van Gibson
(2012) laat zien dat computational thinking aan te leren is vanaf een jonge leeftijd door gebruik te
maken van grafentheorie. In de studie wordt een puzzel-achtige benadering aangehouden waarbij
leerlingen zelf inzicht krijgen in verschillende problemen binnen de grafentheorie en daarbij algo-
ritmische denkstappen leren. Hierbij wordt notatie nog grotendeels achterwegen gehouden om het
denkwerk te stimuleren. De puzzel-achtige strategie komt van de ideeën van Levitin en Papalaskari
(2002).
Een onderzoek van Ferrarello en Mammana (2018) introduceert een aantal activiteiten om eulergra-
fen te behandelen in verschillende fases van het funderend onderwijs. Hierbij introduceren ze 14
leerdoelen (voor de middelbare school) die relevant zijn. Hoewel deze leerdoelen centraal staan bij
het onderwerp eulergrafen lijken demeeste breder interpreteerbaar. Deze vaardigheden (leerdoelen)
zijn:

14



(G1) Het herkennen van een graaf als mogelijk model voor een probleem.
(G2) Weten hoe je van een probleem naar een graafmodel kan komen.
(G3) De belangrijkste elementen van een graaf benoemen.
(G4) Overeenkomsten en verschillen tussen grafen herkennen.
(G5) Herkennen van isomorfe grafen.
(G6) Het formuleren van stellingen (over grafen) met een discussie die geleid wordt door de docent.
(G7) Het zelfstandig formuleren en beargumenteren van stellingen (over grafen).
(G8) Weten hoe een algoritme gebruikt kan worden in een graaf.
Naast deze leerdoelen koppelen de auteurs het leren van grafentheorie ook aan het idee van embodied
cognition, (Núñez, 2020; Alberto en Bos, 2020; Ferrarello en Mammana, 2018). Het is namelijk zo dat
een graaf doorlopen kan worden door met een potlood over de graaf heen te bewegen, waarmee
leerlingen grafen letterlijk ‘in de vingers’ krijgen. Daarnaast is veel software voor handen om het idee
van embodied cognition toe te passen op grafentheorie.

2.3 Verwant werk

In deze sectie bekijken we eerdere lesontwerpen die gemaakt zijn rondom het thema computational
thinking. We bespreken lesmateriaal dat ontwikkeld is door Van der Meulen (2017); Neeft (2019);
Den Hartogh (2020) en Slager (2021). Van der Meulen kwam met een werkmiddag voor 5 vwo wis-
kunde B over het algoritme-ontwerpparadigma Branch and Bound dat gebruikt wordt voor het op-
lossen van geheeltallige lineaire programma’s (ILP’s). In het ontwerp is een sterke focus gelegd op
de theorie rondom guided reinvention. De studie van Neeft is ontworpen voor 5 vwo wiskunde A en
heeft als onderwerp het K-means-algoritme, gekoppeld aan de context rondom aanbevelingen van de
streamingdienst Netflix. Hiermee is vooral de aansluiting tot de belevingswereld van de leerlingen
gezocht. Den Hartogh komt met een aantal les-activiteiten voor verschillende jaarlagen in het vwo,
met daarin onder andere de Newton-Raphson methode. Tot slot bespreken we de studie van Slager,
die eenwerkmiddag over dynamisch programmeren heeft ontworpen. We schetsen hierna de inhoud
en didactiek van het lesmateriaal en gaan vervolgens in op de aanbevelingen die gegeven zijn door
de auteurs om zo tot nieuwe ontwerpeisen te komen.

Een werkmiddag over Branch and Bound van Van der Meulen (2017)
Dewerkmiddag over het algoritme-ontwerpparadigmaBranch andBoundvanVanderMeulen (2017)
is gebaseerd op vijf ontwerpeisen die betrekking hebben tot de duur en het niveau van de werkmid-
dag, de benodigde sturing van de docent, de motivatie van de leerlingen en de te behalen leerdoelen.
Hierbij is vooral nadruk gelegd op de theorie rondom guided reinvention en relationeel begrip. Het
algoritme van Branch and Bound wordt in stappen geïntroduceerd zonder daarbij uitgewerkte voor-
beelden te geven, waarmee de opdracht een zelfontdekkend karakter heeft. Uit het onderzoek van
Van der Meulen blijkt dat vooral de introductie van heuristieken problemen kan opleveren omdat
dit erg lastig gevonden wordt. Hij suggereert hier zeer kleine stappen te nemen met veel uitleg, in
de hoop dat dit leidt tot meer begrip. Verder blijkt uit de werkmiddag dat het vrij eenvoudig is om
leerlingen een beeld te laten krijgen over computationele complexiteit. Dit is te bereiken door leer-
lingen te laten uitrekenen hoe lang complete enumeratie op een gegeven probleem erover zou doen
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voor een zeer snelle computer. Als we kijken naar de aanbevelingen van zijn onderzoek, dan zien we
dat een werkmiddagmet een andere didactische insteek, zoals functioneel reken-wiskundeonderwijs
in plaats van realistisch reken-wiskundeonderwijs en/of instrumenteel begrip in plaats van relatio-
neel begrip wordt aanbevolen ter vergelijking van de resultaten van dit ontwerp. Verder wordt er
een aantal suggesties gedaan voor het verbeteren van de onderzoeksmethode. Tot slot beveelt Van
der Meulen aan om de werkmiddag om te zetten tot een lessenserie om te kijken welk resultaat dit
oplevert.

Een werkmiddag over het K-means-algoritme van Neeft (2019)
De werkmiddag over het K-means-algoritme van Neeft (2019) heeft een andere doelgroep dan de
werkmiddag van Van derMeulen, maar kan ook gebruikt worden voor 5 vwowiskunde B. In het ont-
werp is de focus gelegd op het classificeren van de opdrachten volgens de taxonomie van Weintrop
et al. (2016). Verder is nog sterker dan in de werkmiddag van Van der Meulen de nadruk gelegd op
een realistische context, namelijk het aanbevelingenalgoritme van Netflix. Net als bij de werkmiddag
van Van der Meulen lijkt het aanleren van computational thinking voor een specifiek onderwerp te
werken bij de werkmiddag, hoewel niet alle leerdoelen worden behaald. Als we kijken naar de aanbe-
velingen bij zijn studie, dan zien we opnieuw de aanbeveling om de werkmiddag om te zetten tot een
lessenserie. Daarnaast wordt aanbevolen te onderzoeken hoe computationeel denken in het nieuwe
curriculum zijn plaats kan vinden.

Lesmateriaal over algoritmes, wiskunde en programmeren van Den Hartogh (2020)
Een ander project waarin gekeken wordt naar het kweken van computational thinking is het afstu-
deerproject van DenHartogh (2020). DenHartogh ontwerpt in haar werk voor vijf uur aan leeractivi-
teiten om een viertal CT-vaardigheden te leren beheersen, namelijk de vaardigheid om een algoritme
te lezen, een probleem te herformuleren, een algoritme op te stellen en tot slot de vaardigheid om
een algoritme te begrijpen. Hiermee is het onderzoek vooral gericht op het aanleren van algoritmisch
denken. De lessenserie is uitgevoerd op een tweetal scholen met in totaal 53 leerlingen in 4, 5 en 6
vwo en is niet specifiek gericht op leerlingen met wiskunde A of B. Het onderzoek toont aan dat vaar-
digheden op het gebied van algoritmisch denken aangeleerd kunnen worden door gebruik te maken
van zowel wiskundige als niet-wiskundige (alledaagse) contexten. Daarnaast lijkt het gebruik van
stroomdiagrammen te leiden tot meer begrip. Er zijn voor het lesmateriaal in totaal zeven hoofd-
stukken ontworpen. Het eerste hoofdstuk bestaat uit het introduceren van het idee van algoritmes.
Dit is gedaan door een aantal situaties uit het dagelijkse leven te beschrijven als een algoritme, zo-
als het klaarmaken van aardbeien om te eten of het maken van huiswerk. In het tweede hoofdstuk
worden deze alledaagse algoritmes omgezet in stroomdiagrammen. Daarna gaat de focus over naar
meer wiskundige contexten. Dit bouwt in de volgende hoofdstukken op naar de Newton-Raphson
methode. De lessenserie eindigt met programmeren op de Grafische Rekenmachine of in Excel. Als
we kijken naar dit lesmateriaal valt vooral de opbouw erg op: er is duidelijk gekozen om het idee
van algoritmes en stroomdiagrammen te introduceren via herkenbare praktijkvoorbeelden, om ver-
volgens een kleine stap te maken om daarna steeds contextarmer te werk te gaan. Een aanbeveling
die gedaan wordt in het onderzoek is om te werken met een pre- en posttest.

Een lessenserie over dynamisch programmeren van Slager (2021)
Slager (2021) komt in zijn studie met een lessenserie over het onderwerp dynamisch programmeren.
Hij ontwerpt een lessenserie van drie lessen waarin leerlingen eerst kennis maken met dynamisch
programmeren door middel van het spelen van een spel, vervolgens dynamisch programmeren toe-
passen op kortste routes en daarna in Excel gaan werken met de algoritmes. Hierbij is een verdeling
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gemaakt tussen motivatie-aspecten en begrip-aspecten. Er wordt door zowel de auteur als een expert
gesuggereerd dat grafentheorie als onderwerp geschikt zou moeten zijn voor het aanleren van ver-
schillende aspecten van computational thinking. Dit heeft ertoe geleid dat wij in dit onderzoek kijken
naar het onderwerp grafentheorie.

Vormgeving van lesmateriaal over computational thinking
Wat verder opvalt bij het bekijken van het lesmateriaal van Van der Meulen (2017), Neeft (2019),
Den Hartogh (2020) en Slager (2021) is dat al het lesmateriaal minimaal is vormgegeven. Over de
opdrachten is lang en precies nagedacht, maar in vergelijking met bekende methodes als Getal &
Ruimte of ModerneWiskunde is er weinig of geen aandacht besteed aan lay-out om de leerling te on-
dersteunen, (Dijkhuis et al., 2014; Bakker et al., 2016). Vormgeving rondom informatie kan invloed
hebben op het gedrag van de lezer, (Barnard, 2013; Frascara, 1988). Het kan er bijvoorbeeld voor
zorgen dat een reclamefolder succesvol de aandacht van de consument trekt. Voor lesmateriaal moet
iets vergelijkbaars gelden. Mooi lesmateriaal kan leerlingen waarschijnlijk beter motiveren. Daar-
naast kan vormgeving gebruikt worden om lange stukken tekst te structureren. Lange stukken tekst
bij het vak wiskunde zijn leerlingen niet gewend en zeker voor leerlingen met dyslexie kan dit moei-
lijkheden opleveren. Aandacht besteden aan de vormgeving van lesmateriaal kan bijdragen aan een
betere leeskwaliteit van leerlingen, (Zikl et al., 2016). Een ander onderzoek van Rello en Baeza-Yates
(2017) heeft een vergelijkbare conclusie. Ook zij zien dat vormgeving invloed heeft op de leeskwaliteit
van de deelnemers aan het onderzoek. Dit geldt zowel voor mensen met dyslexie als voor mensen
zonder dyslexie (al geldt het wel in mindere mate). Bovendien doen ze een aantal aanbevelingen
rondom de vormgeving, zoals de lettergrootte (minimaal lettertype 12), de witruimte tussen regels
(altijd een witregel tussen opvolgende alinea’s) en de kolombreedte (kleiner dan 70 karakters) om
de leeskwaliteit te bevorderen.

2.4 Lessenserie en werkmiddag

Praktische opdrachten bij het vakwiskunde B zijn niet nieuw, (Harskamp et al., 2000). In hunpraktijk-
brochure voor praktische opdrachten wordt een aantal richtlijnen beschreven waaraan een dergelijke
opdracht moet voldoen. Zo schrijven ze dat de instapopdracht van de praktische opdracht van een
lager niveau moet zijn, zodat elke leerling de kans heeft zich vertrouwd te voelen met de opdracht.
Dit is te vergelijken met het idee van een eenvoudige opgave als eerste opdracht op een wiskunde-
toets, (Drijvers et al., 2016). Daarnaast wordt in het artikel van Harskamp et al. (2000) het belang
van duidelijke en goede deadlines of tijdsinschattingen in een praktische opdracht beschreven. Deze
tijdsinschattingen zijn bij voorkeur gebaseerd op eerdere ervaringen van leerlingen met de praktische
opdracht.
Het maken van een lessenserie en werkmiddag voor wiskunde B met als thema computational thin-
king is niet compleet nieuw, zoals we gezien hebben in de vorige sectie. Ook de verslagen van Van der
Meulen (2017); Neeft (2019) en Slager (2021) bevatten een aantal handvatten voor het ontwerpen van
een lessenserie of werkmiddag. Van der Meulen (2017) beschrijft dat voldoende tijd moet worden
uitgetrokken voor de werkmiddag. Liever zijn leerlingen wat eerder klaar dan dat ze zich moeten
haasten. Ook de gemakkelijke instapopdracht wordt hier benoemd. Verder werd opgemerkt dat
sommige leerlingen snel, maar incorrect, door de eerste opdrachten liepen. Om dit te voorkomen ad-
viseert Van der Meulen een controlemoment toe te voegen. In het onderzoek van Neeft (2019) wordt
geadviseerd de praktische opdracht onder te verdelen in verschillende lessen, zodat leerlingen meer
tijd krijgen om stof te laten bezinken. Daarnaast adviseert hij om een werkblad toe te voegen voor
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opdrachten waarvoor leerlingen expliciet een proces moeten doorlopen, zoals het uitvoeren van een
algoritme. Tot slot wordt geadviseerd om voor abstractere vragen duidelijk aan te geven in welke
vorm het antwoord gegeven moet worden. Het onderzoek van Slager (2021) voegt hier nog een aan-
tal aanbevelingen rondommotivatie aan toe. Hierbij benoemt hij drie factoren die een belangrijke rol
spelen in het uitvoeren van een leer-activiteit. Opdrachten in een werkmiddag of lessenserie moeten
voor leerlingen betekenisvol zijn, opdrachten moeten zo zijn gemaakt dat leerlingen weten wat er van
hen verwacht wordt en leerlingen moeten vertrouwen krijgen zodat ze de opdrachten kunnen vol-
tooien, (Marzano en Miedema, 2018). Vooral het eerste punt is hierbij interessant en vormt al langer
een debat in de wiskundedidactiek: zorgt een ‘realistische’ context die aansluit op de belevingswe-
reld wel voor relationeel begrip? Dit debat begon al in 1924 toen Ehrenfest-Afanassjewa (1924) en
Dijksterhuis (1925) discussieerden over de beste didactische aanpak voor het meetkundeonderwijs.
De visie van Ehrenfest gaat uit van intuïtie en aansluiting op de realiteit waarna abstractie kan plaats-
vinden. Dijksterhuis vond dat de ideeën van Ehrenfest ervoor zorgden dat het wiskundig denken van
leerlingen zou worden aangetast. Ook nu nog wordt gewaarschuwd tijdens het werken met ‘realis-
tische’ contexten, (Drijvers, 2011). We moeten het woord ‘realistisch’ kortom voorzichtig benaderen.
In het werk van Slager (2021) blijkt dat leerlingen routeproblemen in de context van dynamisch pro-
grammeren ervaren als betekenisvol. Binnen het onderwerp grafentheorie vormen routeproblemen
een belangrijke context die gebruikt kan worden voor het ontwikkelen van lesmateriaal.

2.5 Grafentheorie en Dijkstra’s algoritme

We hebben eerder gekeken naar didactische uitgangspunten bij het aanleren van grafentheorie. In
deze sectie introduceren we grafentheorie vanuit een wiskundig oogpunt en bespreken we Dijkstra’s
algoritme dat gebruikt kan worden om het kortstepadprobleem, zie Definitie 3, op te lossen. Een
verdere introductie van grafentheorie en andere toepassingen zijn terug te vinden in Appendix G.

2.5.1 Introductie van grafentheorie

Aangezien leerlingen niet eerder in aanraking gekomen zijn met grafen zal eerst een algemene intro-
ductie van grafen nodig zijn. In deze sectie geven we een aantal definities die bruikbaar zijn voor
het ontwerpen van lesmateriaal over grafentheorie en Dijkstra’s algoritme. Voor dit overzicht hebben
we het werk van Grimaldi (2006), Winston en Goldberg (2004) en Schäfer (2015) geraadpleegd. We
beginnen met de definitie van een graaf.
Definitie 1 (Graaf). Een graaf is een geordend paar G = (V,E), met

• V een set van punten (vertices) van G.

• E ⊆ {{x, y} | x, y ∈ V en x 6= y}, een set van links (edges) tussen de punten uit G.

Een graaf is een set van punten en links tussen die punten en kan worden gebruikt om bijvoorbeeld
een kaart te schematiseren. De punten vormen dan kruispunten van wegen en de wegen zijn de links
tussen die punten. Deze definitie maakt gebruik van links zonder volgorde, dus een link {x, y} van
x ∈ V naar y ∈ V verschilt niet van een link {y, x}. Hiermee is deze definitie geschikt voor het
definiëren van een ongerichte graaf. Een variant op Definitie 1 is een graaf G = (V,E) met E ⊆
{(x, y) | (x, y) ∈ V 2 en x 6= y}. Hierin is er wel degelijk verschil tussen een link (x, y) en (y, x) door
het gebruik van geordende paren. We noemen dit een gerichte graaf. Merk verder op dat x 6= y, wat
betekent dat een link van x naar zichzelf, ook wel een lus genoemd, niet is toegestaan. Een definitie
waarbij zulke lussen wel zijn toegestaan zou een alternatief voor Definitie 1 kunnen vormen.
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Aan de links E kan een functie gekoppeld worden die informatie geeft over de links e ∈ E. Een der-
gelijke functie c : E → R kan bijvoorbeeld de afstand tussen de twee punten weergeven, de capaciteit
of een waarde voor de waardering van het nemen van de link tussen de twee punten.
De volgende definitie die we nodig hebben is die van een x-y-pad.
Definitie 2 (Een x-y-pad). Een x-y-pad P in een graaf G = (V,E) van een punt x naar een punt y is een
alternerende reeks

x = x0, e1, x1, e2, x2, e3, . . . , en−1, xn−1, en, xn = y

van punten en links uit G, startend in x en eindigend in y gebruikmakend van de n links ei = {xi−1, xi}, met
1 ≤ i ≤ n. Notatie: P = 〈x0, x1, x2, . . . , xn−1, xn〉. Als x = y noemen we het pad gesloten, anders open.
Een gesloten pad noemen we ook wel een circuit. Een cykel is een circuit waarbij het eerste/laatste punt het
enige herhaalde punt is.

De twee definities die we besproken hebben in deze sectie zijn voldoende om het kortstepadprobleem
en Dijkstra’s algoritme te introduceren. Een verdere introductie van grafentheorie is gegeven in Ap-
pendix G.1.

2.5.2 Routeproblemen en Dijkstra’s algoritme

Binnen operationele research, de tak van toegepaste wiskunde die zich bezighoudt met het optimali-
seren van processen, zijn verschillende toepassingen van grafentheorie te herkennen. Een aantal van
deze toepassingen zou geschikt kunnen zijn voor het ontwerp van lesmateriaal voor computational
thinking. In deze sectie beschrijven we het kortstepadprobleem en Dijkstra’s algoritme waarop het
lesontwerp gebaseerd zal worden. Andere toepassingen zijn terug te vinden in Appendix G.2.
Grafentheorie kan als wiskundig model ingezet worden om verschillende problemen uit het echte le-
ven aan te pakken. Een probleemwaarvoor de directe toepassingmeteen duidelijk is, is het probleem
van het berekenen van een kortste route van een startpunt naar een eindpunt. Dit probleem laat zich
als volgt definiëren.
Definitie 3 (Kortstepadprobleem (KPP)). Gegeven is een graafG = (V,E) en een kostenfunctie c : E → R

en een bron-punt s ∈ V . Vind en bereken het kortste pad vanuit s naar een punt x ∈ V .

Een algoritme dat gebruikt kan worden voor het oplossen van het KPP is het algoritme van Dijkstra
(1959). In 1956 werkte Dijkstra als programmeur van de ARMAC, een van de eerste computers in
Nederland, bij het CentrumWiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam toen hem gevraagd werd
te demonstreren wat een dergelijke computer kon doen. Hij zocht daarvoor een probleem dat ook
te begrijpen was voor niet-wiskundige genodigden. Het probleem waar hij uiteindelijk mee kwam
was het KPP. Voor de demonstratie bedacht hij naar eigen zeggen in 20 minuten het algoritme dat
uiteindelijk naar hem vernoemd is, Dijkstra’s algoritme, (Frana en Misa, 2010). Het algoritme is ei-
genlijk een voorbeeld van een greedy algoritme aangezien we steeds kijken naar de kortste route van
de dichtstbijzijnde gelegen punten om zo uiteindelijk tot de kortste route tot alle andere punten in de
graaf te komen. Het algoritme is gebaseerd op het idee dat we de set V van punten kunnen verdelen
in twee sets: een set van punten waarvan we de kortste afstand weten en een set waarvan de kortste
afstand nog onbekend is. Door elke keer nieuwe punten toe te voegen aan de eerste set kan uiteinde-
lijk de kortste route vanuit een punt v0 waarmee we zijn begonnen berekend worden. We beschrijven
nu kort het algoritme om vervolgens de procedure toe te lichtenmet een voorbeeld. Hiervoor moeten
we eerst twee zaken definiëren. We beginnen met het definiëren van de lengte van een pad aan de
hand van de kostenfunctie c : E → R:
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Definitie 4 (Lengte van een pad P ). Gegeven is een graaf G = (V,E) met een kostenfunctie c : E → R.
Beschouw een pad P = 〈x0, x1, x2, . . . , xn−1, xn〉. De lengte van dit pad is gedefinieerd als

c(P ) =

n−1∑
i=0

c(xi, xi+1).

Met deze uitbreiding van de kostenfunctie kunnen we nu een afstandsfunctie δ : V → R als volgt
definiëren:
Definitie 5 (Afstandsfunctie). Gegeven is een graaf G = (V,E) met een kostenfunctie c : E → R. Voor elk
punt v ∈ V definiëren we de afstandsfunctie δ : V → R vanuit het bron-punt s ∈ V met

δ(v) = min {c(P ) | P is een pad van s naar v} .

Neem aan dat δ(v) =∞ als er geen pad bestaat van s naar v.

Gegeven dat we de kosten weten om over een link (u, v) te reizen, kunnen we bewijzen dat de drie-
hoeksongelijkheid geldt voor de functie δ:
Lemma 6. Voor elke link e = (u, v) ∈ E geldt δ(v) ≤ δ(u) + c(u, v).

Bewĳs. Begin door aan te nemen dat δ(u) = ∞. Dit betekent dat er geen pad bestaat van s naar u.
Aangezien dit pad niet bestaat, kan er ook geen pad bestaan van s naar v via de link e, anders hebben
we een contradictie. De ongelijkheid is dus triviaal voldaan. Neem nu aan dat δ(u) ∈ R. Dit betekent
dat er een pad P is van s naar u van lengte δ(u). Als we de link e toevoegen aan dit pad, dan krijgen
we een pad P van s naar vmet lengte δ(u)+ c(u, v). Een kortste pad van s naar v kan dan alleen maar
korter of even lang zijn, ofwel: δ(v) ≤ δ(u) + c(u, v).

Deze lemma vertelt ons simpel gezegd: de kortste afstand van een punt s naar v kan in ieder geval
niet langer zijn dan de kortste afstand van s tot u plus de afstand van het reizen over de link (u, v).
Als we er vanuit gaan dat P = 〈s, . . . , u, v〉 een kortste pad is van s naar v, dan hebben we zelfs
dat δ(v) = δ(u) + c(u, v). Dit idee is essentieel voor het algoritme van Dijkstra. Voor dit algoritme
definiëren we een functie d : V → R dat de voorlopig kortste afstanden bijhoudt. Gedurende het
algoritme zal deze voorlopig kortste afstand steeds worden bijgesteld totdat d(v) = δ(v).

Algoritme 1 Dijkstra’s algoritme.
1. Start: maak d(s) = 0 en d(v) =∞ voor elke v ∈ V \{s}.
2. V ∗ = V .
3. Zolang V ∗ 6= ∅ doe:

Kies een punt u ∈ V ∗ met d(u)minimaal.
Haal u uit de set V ∗.
voor elke (u, v) ∈ E doe

als d(u) + c(u, v) < d(v) dan d(v) := d(u) + c(u, v).
4. Geef d(v) als oplossing.

Laten we dit behandelen aan de hand van het volgende voorbeeld. In Figuur 2.3 is een graaf afge-
beeld bestaande uit zes punten. We willen het kortste pad berekenen van punt s naar punt f . We
beginnen met het introduceren van de labels d(v) voor alle punten. Voor s krijgen we 0 en de rest
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wordt oneindig. In stap 2 maken we de set V ∗ = {s, a, b, c, d, f}. Vervolgens kiezen we s als eerste
punt (want d(s) = 0 is minimaal) en verwijderen we deze uit de set V ∗. Vervolgens gaan we de for-
loop in, waarmee de labels van a en c worden geüpdatet (midden boven). Merk bovendien op dat
s groen gekleurd is, wat betekent dat s uit V ∗ verwijderd is. Dan gaan we terug naar stap 3, waarbij
vervolgens punt cwordt gekozen en verwijderd (aangegeven door de ster). Dit zorgt ervoor dat ook
het label van punt d geüpdatet kan worden. Zo gaat het algoritme verder totdat f het optimale label
7 heeft gekregen. Als we nu ook nog de route zouden willen weten, moeten we kijken naar de per-
manente labels zoals ze in het eindresultaat gegeven zijn. Punt f heeft als label 7. Het verschil tussen
punt d en f is 2, precies de lengte c(d, f). Ofwel een kortste pad gaat via de link (d, f). Zo kunnen we
doorgaan, totdat we het pad 〈s, a, d, f〉 vinden.

Figuur 2.3: Een simpel voorbeeld van Dijkstra’s algoritme.

Alswe kijken naar dit algoritme, dan zienwe een aantal aspecten die dit algoritme als leerstof rondom
computational thinking interessant maakt. Allereerst zien we in het algoritme twee verschillende
soorten ‘loops’ voorkomen, namelijk de while-loop en een for-loop. Tot slot is er ook nog de conditie
(if-statement) waarmee het label d(v) al dan niet aangepast wordt. Hoewel dit ingewikkeld lijkt is het
goed intuïtief uit te leggenmet behulp van de oorspronkelijke context die duidelijk in beeld blijft, ook
in een abstractere setting. Hiermee is dit algoritme, zoals Dijkstra zelf al aangaf, uitermate geschikt
voor de uitleg van vaardigheden binnen het domein van computational thinking.
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Hoofdstuk 3

Ontwerpeisen

In dit hoofdstuk beschrijven we de ontwerpeisen waaraan het uiteindelijke ontwerp moet voldoen.
Deze ontwerpeisen sluiten aan op de vier categorieën die door Van der Donk en Van Lanen (2009)
worden genoemd: kenmerken van de doelgroep, kenmerken van de leraar, organisatorische kenmer-
ken en pedagogische, (vak)didactische en inhoudelijke kenmerken. In Hoofdstuk 5 analyseren we
het uiteindelijke ontwerp, waarbij we nagaan of aan deze ontwerpeisen voldaan is.
Ontwerpeis 1: de praktische opdracht is op te delen in drie of vier lessen en kan ook als werkmiddag van 200
minuten gebruikt worden.

Deze ontwerpeis betreft vooral het kenmerk van organisatie. Voor dit ontwerp is er gekozen voor een
lessenserie van drie of vier lessen (van 45 tot 50 minuten). De keuze voor een lessenserie in plaats
van eenwerkmiddag komt voort uit de aanbevelingen van Van derMeulen (2017) enNeeft (2019) die
zelf een werkmiddag rondom computational thinking hebben ontworpen. Vanuit praktisch oogpunt
moet de lessenserie ook als éénwerkmiddag uitgevoerd kunnenworden. Hierdoor is het eenvoudiger
om de lessenserie in de praktijk uit te voeren op een school. Merk ten slotte op dat vier lessen van 45
minuten niet optellen tot 200 minuten. Om de lessenserie beschikbaar te maken voor een rooster van
45 of van 50 minuten is ervoor gekozen een uitloop van maximaal 10% van de begrote tijd te plannen
voor lessen van 45 minuten. Er is dus wat speling om de lessenserie geschikt te maken voor beide
systemen. Het moet bovendien voor de leerlingen duidelijk zijn hoeveel tijd voor de lessenserie staat,
(Harskamp et al., 2000).
Ontwerpeis 2: de opdrachten sluiten aan op het niveau van 4/5 vwo wiskunde B en het ontwerp sluit aan op
de belevingswereld van de leerlingen.

Deze ontwerpeis bestaat uit een tweetal aspecten die we nu toelichten. Allereerst hebben we ons
onderzoek gericht op bovenbouwleerlingen met het vak wiskunde B. Omdat we met de lessenserie
een nieuw onderwerp (grafentheorie) willen introduceren is het niet logisch de lessenserie te richten
op examenleerlingen. Dat is ook vanuit praktisch oogpunt onhandig. Daarom is gekozen om als
doelgroep vierde- en vijfdeklassers te kiezen. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het niveau van
deze leerlingen zal de opdracht vooral bedoeld zijn voor leerlingen aan het eind van klas 4 of het
begin van klas 5. Voor de aansluiting op het niveau van deze leerlingen moet op een aantal zaken
gelet worden:

• De eerste opdracht moet een instapopdracht zijn die gemakkelijk gemaakt kan worden door
de meeste leerlingen, waarbij we aansluiten op de aanbevelingen van (Harskamp et al., 2000;
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Drijvers et al., 2016).
• De opdrachten moeten de leerlingen steeds uitdagen, maar niet ontmoedigen. Hiermee sluiten

we aan op ideeën vanMarzano enMiedema (2018) en de ideeën rondomhetUse-Modify-Create
schema van Lee et al. (2011) gekoppeld aan de theorie van Vygotsky (1978).

• Leerlingen kunnen elkaar helpen door in tweetallen te werken.
• De opdrachten moeten waar nodig ondersteund worden door een werkblad, (Neeft, 2019).
• De lessenseriemoetminstens één controlemoment bevatten om leerlingenwaar nodig te kunnen

corrigeren en weer op weg te helpen, (Van der Meulen, 2017).
Het tweede aspect van deze ontwerpeis betreft de aansluiting op de belevingswereld van de leerlin-
gen. Hier volgt een belangrijke keuze die we hebben gemaakt over het onderwerp van de lessenserie.
Van de onderwerpen binnen de grafentheorie die we bekeken (zie Appendix G.2) boden meerdere
onderwerpenmogelijkheden om te voldoen aan dit aspect. Eén onderwerp bleek in eerder onderzoek
rondom het aanleren van computational thinking succesvol te zijn, namelijk het onderwerp route-
problemen, (Slager, 2021). Omdat Dijkstra’s algoritme goed aansluit op dit onderwerp en bovendien
zeer geschikt lijkt om verschillende elementen van zowel grafentheorie als computational thinking
in het lesmateriaal te verwerken is er voor dit onderwerp gekozen. Om vervolgens te voldoen aan
het tweede aspect van deze ontwerpeis moet een betekenisvolle en realistische context uitgekozen
worden om de leerlingen te motiveren, (Marzano en Miedema, 2018).
Ontwerpeis 3: de lessenserie is aantrekkelijk vormgegeven en heeft een duidelijke structuur.

In het verwante werk dat we hebben bestudeerd in Sectie 2.3 zagen we dat de gemaakte materialen
minimaal waren vormgegeven. Dit staat in contrast tot de wiskundemethodes die in de les worden
gebruikt. Leerlingen kunnen, net als volwassenen, beïnvloed worden door de grafische vormgeving
rondom informatie, (Barnard, 2013; Frascara, 1988). De vormgeving van materialen kan wellicht
leiden tot motivatie, dat volgens Marzano en Miedema (2018) de basis voor leren vormt. Bovendien
zagen we dat vormgeving invloed kan hebben op de leeskwaliteit van leerlingen met dyslexie, (Rello
en Baeza-Yates, 2017). Deze elementen geven aanleiding om bij het ontwerpen rekening te houden
met de grafische vormgeving van het materiaal, waarbij de volgende elementen aan bod komen:

• De tekst is onderverdeeld in verschillende activiteiten. Er zit een duidelijke scheiding tussen
activiteiten zoals uitleg, voorbeelden, opdrachten en samenvattingen.

• Belangrijkewoorden zijn cursief of vetgedruktweergegeven als ze voor het eerst aan bod komen.
• De kolombreedte van de tekst moet smaller zijn dan een hele pagina en het liefst zelfs minder

dan 70 tekens. Daarnaast mag de kolombreedte niet te smal zijn (groter dan 50 tekens).
• In de lessenserie zit tussen opvolgende alinea’s een witregel.
• De lessenserie heeft lettergrootte 12.

Ontwerpeis 4: voor het doorlopen van de lessenserie is beperkte sturing van de docent nodig.

Omdat een praktische opdracht bij wiskunde B een ander karakter heeft dan reguliere wiskundeles-
sen is het wenselijk dat de leerlingen van elk groepje op hun eigen tempo door de lessenserie heen
kunnen werken. Klassikale instructie zou dit denkproces onderbreken en moet daarom vermeden
worden. De didactische aanpak is erop gericht dat leerlingen zelf de inhoudelijke leerdoelen kunnen
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behalen waarbij concepten zelfstandig ontdekt kunnen worden. Hiervoor moet het lesmateriaal aan
de volgende voorwaarden voldoen:

• Het aanleren van nieuwe concepten gebeurt aan de hand van het didactische principe van gui-
ded reinvention, waarbij het lesmateriaal zorgt voor sturing via stukken tekst en opdrachten,
(Freudenthal, 2002). Het gebruik van voorbeelden is hierdoor beperkt.

• Aan het begin van nieuwe lessen wordt de belangrijkste theorie van de vorige les herhaald,
eventueel door gebruik te maken van het Use-Modify-Create schema dat succesvol lijkt in het
aanleren van algoritmes, (Lee et al., 2011; Hoppe en Werneburg, 2019). Hier kunnen wel voor-
beelden gegeven worden.

• De lessenserie hoeft niet onderbroken te worden met een klassikale instructie.
• De uitleg en opdrachten in het lesmateriaal moeten duidelijk verwoord zijn.
• De docent moet groepjes ten alle tijden individueel kunnen bijsturen en heeft het niet te druk.

Ontwerpeis 5: de inhoudelijke leerdoelen worden door de leerlingen behaald.

In de lessenseriemoeten verschillende aspecten van grafentheorie en computational thinking aan bod
komen. Voor grafentheorie hebben we in Hoofdstuk 2.5 een lijst van acht vaardigheden gezien die
gebruikt kan worden bij het ontwerpen van lesmateriaal rondom dit onderwerp. Voor computatio-
nal thinking hebben Weintrop et al. (2016) een aantal vaardigheden geanalyseerd en een taxonomie
opgesteld. De praktijken uit deze taxonomie lijken een dieper begrip van computational thinking na
te streven. Omdat Nederlandse leerlingen doorgaans weinig kennis hebben van computational thin-
king is het op dit moment nog niet logisch om op al deze praktijken te focussen. We kiezen er daarom
voor om acht vaardigheden uit het werk van Weintrop et al. te destilleren die in onze ogen sterk naar
voren komen in relatie met de modelleercyclus en daarnaast goed aan te leren zijn in een eerste ken-
nismaking met het onderwerp. Deze vaardigheden zijn enerzijds gebaseerd op de vaardigheden uit
Tabel 2.1 en anderzijds zijn een aantal praktijken uit de taxonomie meegenomen, zie ook Figuur 2.2
(in Hoofdstuk 2.1). Deze vaardigheden zijn:
(C1) Representatie van problemen op een manier dat ze computationeel waardevol zijn.
(C2) Het abstraheren van (aspecten van) problemen.
(C3) Genereren, aanpassen en uitvoeren van algoritmische oplossingsmethoden.
(C4) Het vaststellen van sterkte-/zwaktepunten in computationele representaties (foutopsporing).
(C5) Het opbreken van grote problemen in kleinere problemen.
(C6) Vertrouwd zijn met complexiteit.
(C7) Het herformuleren van een probleem in een herkenbaar probleem.
(C8) Het gebruik van computationele modellen om concepten te begrijpen.
Om inhoudelijke leerdoelen op te stellen zullen we dus rekening houden met de vaardigheden (G1 -
G8) rondom grafentheorie (zie Hoofdstuk 2.5) en de vaardigheden (C1 - C8) rondom computational
thinking. Deze vaardighedenmoeten ook in het lesmateriaal verwerkt worden. De leerdoelen zijn als
volgt:
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• Leerdoel 1: de leerling heeft een intuïtief begrip van computationele complexiteit en daarmee van het nut
van het algoritme van Dijkstra.

Voorwaardelijk voor het behalen van dit leerdoel is een groot deel van de vaardigheden rondom
grafentheorie en computational thinking. Zo moet een leerling weten wat de belangrijkste ele-
menten van een graaf zijn (G3), de graaf herkennen en gebruiken als model voor een route-
probleem (G1, G2 en C1) en weten hoe Dijkstra’s algoritme werkt (G8). Bij het uitvoeren van
Dijkstra’s algoritme komen de vaardigheden C3 en C5 aan de orde. Beter begrip van Dijkstra’s
algoritme vereist bovendien de vaardigheden G6 en G7. Naast deze voorwaardelijke vaardig-
heden is dit leerdoel vooral gericht op het aanleren van de vaardigheid C6, vertrouwd zijn met
complexiteit. We hebben gezien dat computationele complexiteitstheorie een belangrijk onder-
deel is van computational thinking, (Council et al., 2010; Weintrop et al., 2016). Daarnaast laat
het onderzoek van Van der Meulen (2017) zien dat het mogelijk is dat leerlingen een intuïtief
begrip krijgen van computationele complexiteit. Dit kan door leerlingen het proces van een
algoritme (in ons geval Dijkstra’s algoritme) te laten vergelijken met dat van een brute force
aanpak voor een zorgvuldig uitgezocht voorbeeldprobleem. Leerlingen kunnen zo uitvinden
hoeveel tijd het kost om relatief kleine instanties van dat probleem met behulp van een brute
force aanpak uit te rekenen en hoeveel voordeel Dijkstra’s algoritme oplevert bij hetzelfde pro-
bleem. Dit laatste zou dan moeten leiden dat leerlingen het nut van Dijkstra’s algoritme zien,
het tweede deel van dit leerdoel.

• Leerdoel 2: de leerling kan omschrijven wat een heuristiek is en hiervan een voor- en nadeel noemen.

Een heuristiek is een oplostechniek waarmee een probleem sneller kan worden opgelost dan
met klassiekemethodes (denk aan brute force), waarbij genoegenwordt genomenmet een niet-
optimale oplossing. Het doel van een heuristiek is dan ook om binnen een redelijk tijdsbestek
goede oplossingen voor problemen te vinden. Heuristieken vormen dan ook een belangrijk
onderdeel van computational thinking en kunnen gebruikt worden om de vaardigheid C4 bij
leerlingen aan te leren, (Council et al., 2010; Weintrop et al., 2016). De oplossingen die gevon-
den worden door heuristieken kunnen immers ook zeer slechte oplossingen zijn. We willen
leerlingen laten ervaren dat heuristieken in principe handig kunnen zijn om problemen op te
lossen. Daarnaast willen we door het creëren van een specifieke probleemsituatie laten zien dat
heuristieken belangrijke zwakke punten kunnen hebben.

• Leerdoel 3: de leerling kan de oplossing vinden van een gegeven voorbeeldprobleem door het algoritme
van Dijkstra correct toe te passen.

Het einddoel van het lesmateriaal is dat leerlingen zelfstandig (ontwerpeis 4) Dijkstra’s algo-
ritme kunnen uitvoeren voor een gegeven probleem om een kortste/snelste route van het start-
punt tot het eindpunt te bepalen. Opnieuw zijn een groot deel van de vaardigheden rondom
grafentheorie en computational thinking voorwaardelijk om dit leerdoel te behalen.
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Hoofdstuk 4

Methode

In dit hoofdstuk beschrijven we de onderzoeksmethode die is toegepast tijdens dit onderzoek. We
beginnen met het bespreken van de onderzoeksopzet in Sectie 4.1. Vervolgens bespreken we de res-
pondenten die hebbenmeegewerkt aan het testen van de lessenserie, zie Sectie 4.2. Tot slot bespreken
we het proces van dataverzameling in Sectie 4.3.

4.1 Onderzoeksopzet

We zijn begonnen met het verkennen van de probleemsituatie in de vorm van een literatuurstudie.
Vervolgens hebben we op basis van dit vooronderzoek ontwerpeisen opgesteld. Daarna zijn we met
de ontwerpeisen in het achterhoofd begonnen aan het ontwerpen van een aantal lessen die opbou-
wen naar Dijkstra’s algoritme. Dit ontwerp is gedurende het ontwerpen meerdere keren voorgelegd
aan een expert. Dit proces heeft geresulteerd in een lessenserie die te vinden is in Appendix C. Het
ontwerp is vervolgens voorgelegd aan een expertpanel bestaande uit experts in wiskunde, informa-
tica en wiskunde- en informaticaonderwijs. Deze testronde had als doel om vast te stellen of aan de
ontwerpeisen is voldaan. In het bijzonder is er gekeken of de leerdoelen behaald kunnen worden
met het lesmateriaal (ontwerpeis 5). Verder is erop gelet dat de duur van de lessenserie overeenkomt
met de inschatting die is gemaakt. De verzamelde feedback is vervolgens verwerkt in een herziene
versie van de lessenserie die samen met het correctiemodel te vinden is in Appendix A. De volgende
fase van het ontwerponderzoek bestond uit de uitvoering van de lessenserie bij twee klassen 5 vwo
wiskunde B op Het Stedelijk Lyceum Kottenpark op 18 november 2021. In deze fase vond een tweetal
activiteiten plaats. Allereerst is de lessenserie gegeven in de vorm van een werkochtend en -middag
en is het werk van de leerlingen nagekeken en geanalyseerd met een toets- en itemanalyse. Daarnaast
is een aantal leerlingen een dag na de uitvoering geïnterviewd over de lessenserie. Deze interviews
zijn toegevoegd aan de onderzoeksopzet om de validiteit van de onderzoeksresultaten te waarborgen
door de resultaten van de toets- en itemanalyse te vergelijken met de bevindingen uit de interviews.
Hierbij is gekozen voor een semi-gestructureerd interview aan de hand van een interviewleidraad
om ervoor te zorgen dat er doorgevraagd kon worden als er extra informatie nodig was. Voor het
verzamelen van de data rondom de uitvoering is een ethiekaanvraag gedaan bij de ethiekcommisie
van BMS. Deze is goedgekeurd onder nummer 211142, zie Appendix F.1. Daarnaast zijn de leerlingen
en de ouders/verzorgers geïnformeerd door middel van een brief die te vinden is in Appendix F.2.
In Figuur 4.1 is de onderzoeksopzet samengevat.
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Figuur 4.1: Schematische weergave van de onderzoeksopzet met in de grijze blokken de fases waarin dataver-
zameling plaatsvindt.

4.2 Respondenten

De respondenten in ons onderzoek zijn de volgende:
1. Een expert: deze expert is Mark Timmer. Hij is vakdidacticus aan de UT en daarnaast eerste-

graads docent wiskunde. Mark Timmer heeft veel ervaring met het thema computational thin-
king en heeft eerder Van der Meulen (2017), Neeft (2019) en Slager (2021) begeleid en heeft
dus ook veel ervaring met praktische opdrachten binnen dit thema.

2. Een expertpanel: dit panel bestaat uit een aantal personen met verschillende achtergronden.
De deelnemers aan dit panel zijn de volgende:

• Een eerstegraads docent wiskunde op Het Stedelijk Lyceum Kottenpark.
• EenmasterstudentComputer Science en InteractionTechnology aandeUniversiteit Twente.
• TweemasterstudentenAppliedMathematics aan deUniversiteit Twente, afstudeerrichting

Operationele Research.
• Een afgestudeerd (toegepast) wiskundige aan de Universiteit Twente, afstudeerrichting

Mathematical Systems theory, Applied Analysis and Computational Science.
• De tweede examinator van dit onderzoek, Tom Coenen. Hij is net als Mark Timmer vakdi-

dacticus aan de UT en eerstegraads docent wiskunde.
3. De leerlingen: het ontwerp is getest met leerlingen met wiskunde B uit 5 vwo op Het Stedelijk

Lyceum tijdens een werkochtend en -middag op 18 november 2021. Het betreft twee klassen
met in totaal ongeveer 30 leerlingen. Na de uitvoering in de les zijn vijf leerlingen geselecteerd
voor een interview. Deze leerlingen zijn niet willekeurig gekozen. De leerlingen zijn gekozen
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op basis van hun gemiddelde voor het vak wiskunde B (hierbij gebruiken we de cijfers van het
schooljaar 2020-2021 en de cijfers van het schooljaar 2021-2022), zodanig dat zij respectievelijk
het 10e, het 30e, het 50e, het 70e en 90e percentiel van de klas vormen. Daarnaast is gekeken of
er zowel leerlingen van de ochtend- als de middagsessie zijn geselecteerd. Hiermee is een zo
goed mogelijke representatie van de klassen verkregen voor de interviews. Leerlingen kregen
van tevoren niet te horen of ze geselecteerd waren. Hiermee is voorkomen dat geselecteerde
leerlingen extra hun best konden doen.

4.3 Dataverzameling

Deze sectie is op te delen in twee onderdelen. In Sectie 4.3.1 bespreken we de instrumenten die ge-
bruikt zijn voor het verzamelen van data. Vervolgens bespreken we in Sectie 4.3.2 hoe de data geana-
lyseerd is.

4.3.1 Instrumenten

Bekijken we Figuur 4.1, dan zien we dat data verzameld is tijdens verschillende fases van dit onder-
zoek. Allereerst is er literatuur verzameld om tot ontwerpeisen te komen. Daarna is het materiaal
tijdens het ontwerpproces verschillende keren voorgelegd aan een expert, Mark Timmer. Voor deze
overlegsessies is geen formeel instrument gebruikt. Wel is er gebruik gemaakt van een agendawaarop
de onderzoeker een aantal knelpunten in de lessenserie aangeeft en heeft de expert per keer feedback
opgeschreven om te bespreken. Het expertpanel bestaande uit zes personen heeft vervolgens feed-
back gegeven op het lesmateriaal. Hiervoor is als instrument het feedbackformulier ontworpen dat
te vinden is in Appendix B.1. De uitvoering zelf vormt de basis van het proces van dataverzameling.
De lessenserie zelf is daarom naast een resultaat van dit onderzoek ook meteen het belangrijkste in-
strument voor de dataverzameling. Naast de lessenserie is er tijdens de uitvoering gebruik gemaakt
van een observatieschema waarin is bijgehouden hoe vaak het voorkomt dat leerlingen bij een be-
paalde opgave een vraag hadden. Daarnaast zijn op dit schema ook de eindtijden van de leerlingen
genoteerd. Het doel van dit instrument is om data te verzamelen om het behalen van ontwerpeis 1
(de duur van de lessenserie) en ontwerpeis 2 en 4 (niveau en sturing) te kunnen nagaan. Voor de
semi-gestructureerde interviews is een interviewleidraad opgesteld waaraan we ons zo veel mogelijk
gehouden hebben. Deze is te vinden in Appendix E. De verschillende activiteiten en de bijbehorende
instrumenten zijn samengevat in Tabel 4.1.

Tabel 4.1: Samenvatting activiteiten en instrumenten voor het verzamelen van data.

Fase Instrument Doel

Vooronderzoek Literatuurstudie
• Analyse computational thinking.
• Analyse beschikbare lesontwerpen.
• Analyse grafentheorie en onderwerpen.

Expertpanel Feedbackformulier • Verbetering lessenserie.
• Nagaan wiskundige correctheid.

Uitvoering
Lessenserie • Analyse van de uitwerkingen van de leerlingen.
Observatieschema • Nagaan aantal vragen per opgave.

• Nagaan eindtijden leerlingen.
Interviews Interviewleidraad • Nagaan ontwerpeisen.

• Nagaan leerdoelen.
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De gegevens die we verzamelen moeten een bijdrage leveren aan het beantwoorden van de onder-
zoeksvragen die we in Hoofdstuk 1 hebben gesteld. De instrumenten die we hebben gebruikt bij
het verzamelen van deze data bespreken we nu. We geven aan hoe deze zijn ontworpen, op welke
bronnen ze gebaseerd zijn en wat we gedaan hebben om de betrouwbaarheid te waarborgen.
Literatuurstudie
Het proces van een literatuurstudie bestaat uit drie delen, (Van der Donk en Van Lanen, 2009). In de
eerste fase vormt de literatuurstudie de verkenning van het praktijkprobleem dat we hebben beschre-
ven in Hoofdstuk 1. Bij het verkennen van het probleem is in eerste instantie gebruikt gemaakt van
een aantal bronnen die zijn aangereikt door de expert. Met deze bronnen is het praktijkprobleem in
kaart gebracht. Daarnaast is gekeken naar relevante literatuur die bij deze bronnen aansluit, waarbij
steeds gekeken is naar de betrouwbaarheid van deze bronnen. Deze eerste verzamelfase heeft gere-
sulteerd in de onderzoeksvragen die centraal staan in dit onderzoek. Tijdens de volgende fase, die
ookwel de richtfase wordt genoemd, is verder gezocht naar betrouwbare informatie over het praktijk-
probleem. Hiervoor zijn de belangrijkste begrippen in kaart gebracht om het literatuuroverzicht uit te
breiden en zijn de belangrijkste bronnen geselecteerd en met elkaar vergeleken. Dit heeft uiteindelijk
geresulteerd in het theoretische kader dat gepresenteerd is in Hoofdstuk 2. In het laatste deel van de
literatuurstudie zijn de uitkomsten van de literatuurstudie gebruikt om de lessenserie te analyseren
en de onderzoeksvragen te beantwoorden. Hiermee omvat het instrument literatuurstudie eigenlijk
een groter gebied dan in Figuur 4.1 is aangegeven. Uiteindelijk is voor dezeweergave gekozen, omdat
de literatuurstudie vooral in de eerste fase van het onderzoek leidend was.
Feedbackformulier
Het doel van dit instrument is het verzamelen van data om de eerste versie van de lessenserie te ver-
beteren, zodat deze geschikt is voor de uitvoering. Bij het ontwerpen is rekening gehouden met drie
kernbegrippen: algemene ontwerpeisen, inhoudelijke leerdoelen en algemene feedback. Voor elk
van deze kernbegrippen is een veld gemaakt dat door de expert kan worden ingevuld. We hebben
ervoor gekozen om aan de experts een overzicht van de ontwerpeisen en de inhoudelijke leerdoelen
(ontwerpeis 5) te geven en gevraagd om suggesties te doen om het ontwerp te verbeteren zodat deze
ontwerpeisen beter in het lesmateriaal verwerkt kunnen worden. Bij de algemene feedback hebben
we de experts de ruimte gegeven opmerkingen op te schrijven over het ontwerp die niet direct be-
trekking hebben op de ontwerpeisen en de inhoudelijke leerdoelen. Hier kregen de experts ook de
mogelijkheid wiskundige onjuistheden aan te stippen. Om zo breed mogelijke feedback te krijgen
uit dit instrument is ervoor gekozen respondenten met verschillende achtergronden te selecteren.
Hiermee konden we zowel op wiskundig als didactisch gebied valide feedback verzamelen op het
ontwerp.
Lessenserie
Hoewel de lessenserie vooral een eindproduct van het ontwerponderzoek is, zien we de lessenserie
ook als instrument waarmee data verzameld is. Met behulp van de opgaven in de lessenserie hebben
we geprobeerd te meten of leerlingen de opgestelde leerdoelen bereikt hebben (ontwerpeis 5). Dit
hebben we gedaan door de opgaven na te kijken volgens het correctiemodel, zie Appendix A.2.
Observatieschema
Het observeren van een situatie in de onderwijspraktijk is een belangrijk onderdeel van een ontwerp-
onderzoek, (Van der Donk en Van Lanen, 2009). Het doel van de observaties tijdens de uitvoering
van de lessenserie was om data te verzamelen over drie ontwerpeisen (1, 2 en 4). Hiervoor was de
volgende informatie nodig. Allereerst ging het om informatie over de duur van de lessenserie in het
geval dat deze uitgevoerd wordt als werkmiddag (ontwerpeis 1). Daarnaast moest er informatie ko-
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men over het aantal vragen dat leerlingen tijdens het doorwerken van het materiaal stellen. Hiermee
kan gekeken worden naar de mate waarin sturing van de docent nodig is (ontwerpeis 2 en 4). Om
dit zo precies mogelijk te doen is ervoor gekozen een sterk gestructureerd observatieschema te ge-
bruiken waarmee geobserveerd kan worden hoe vaak iets voorkomt en hoe lang iets duurt, (Van der
Donk en Van Lanen, 2009). Deze twee observatieschema’s hebben we vervolgens samengevoegd tot
het instrument dat tijdens de werkmiddag is gebruikt, zie Bijlage D.1. Merk op dat we het observa-
tieschema zoals dat door Van der Donk en Van Lanen wordt voorgesteld iets hebben uitgebreid. Om
preciezere data te verzamelen is de codering G,T, a, b et cetera. toegevoegd om aan te geven waar de
vraag over gaat. Hiermee kunnenwe specifiek kijken welke subvraag binnen een opgave of welk stuk
tekst moeilijkheden opleverde tijdens de uitvoering. We verzamelen zo dus meer informatie dan met
het originele formulier van Van der Donk en Van Lanen had gekund.
Interviewleidraad
Voor de semi-gestructureerde interviews hebben we gebruik gemaakt van een interviewleidraad die
te vinden is in Appendix E. Bij het opstellen van dit instrument is gekeken naar een aantal aspecten
die benoemd worden in de handleiding van Van der Donk en Van Lanen (2009). Allereerst is het
interview opgedeeld in verschillende delen. Tijdens de inleiding zijn opmerkingen gegeven over het
doel en de duur van het interview. Daarna zijn er een aantal vragen opgesteld met als doel informatie
te verzamelen over de eerste vier ontwerpeisen. Hierbij is gekozen voor een aantal inleidende vra-
gen, verdiepende vragen en directe vragen. Na dit onderdeel volgt een kort pauzemoment, zodat de
leerling even de tijd krijgt om te reflecteren op het eerste deel van het interview. In het volgende deel
staan de leerdoelen centraal. Hierbij zijn een aantal directe, verdiepende en specificerende vragen
opgesteld. Samen met het vorige deel vormt dit deel de kern van het interview. Voor de leerlingen
met informatica is er nog een tweetal aanvullende vragen opgesteld. Na een volgend pauzemoment
krijgt de leerling een voorbeeldprobleem voorgeschoteld. Hierbij is gevraagd aan de leerling om het
probleem op te lossen en tegelijkertijd hardop na te denken. Dit vormt het slot van het interview. Om
de validiteit en betrouwbaarheid van de interviews te waarborgen is ervoor gekozen om audio op te
nemen bij de interviews en deze te transcriberen.

4.3.2 Data-analyse

Met de instrumenten die we hiervoor besproken hebben is data verzameld om tot antwoorden van
onze onderzoeksvragen te komen. In Tabel 4.2 is per instrument samengevat welke data verzameld
is.
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Tabel 4.2: Overzicht van de verzamelde data voor, tijdens en na de uitvoering van de lessenserie.

Instrument Verzamelde data Analyse

Literatuurstudie

• Overzicht computational think-
ing.

• Overzicht beschikbare les-
ontwerpen.

• Overzicht grafentheorie en
onderwerpen.

• Opstellen ontwerpeisen.
• Ontwerpen lesmateriaal.
• Nagaan ontwerpeisen.

Feedbackformulier
• 5 ingevulde feedbackformulie-
ren.

• 3 uitwerkingen van de lessense-
rie.

• Verbeteren van de eerste versie
van het lesmateriaal.

• Controleren op wiskundige cor-
rectheid.

• Nagaan ontwerpeisen.

Lessenserie
• Uitwerkingen van 13 groepjes
van 2/3 leerlingen.

• Gegevens over eindtijden per les.
• Nagaan ontwerpeis 1, 2, 4 en 5.

Observatieschema
• Gegevens over vragen van leerlin-
gen.

• Gegevens over de eindtijden van
de leerlingen.

• Nagaan ontwerpeis 1, 2 en 4.

Interviewleidraad
• Transcriptie van 5 leerlingeninter-
views.

• Uitgewerkt voorbeeldprobleem
van 5 leerlingen.

• Nagaan ontwerpeisen 1 t/m 5.
• Valideren bevindingen uit de les-
senserie en de lesobservatie.

Literatuuronderzoek
Het literatuuronderzoek heeft geresulteerd in Hoofdstuk 2. Dit overzicht van relevante literatuur is
vervolgens gebruikt om, in overleg met de expert Mark Timmer, een vijftal ontwerpeisen op te stellen
waarna gestart kon worden met het ontwerpen van lesmateriaal. Tijdens dit ontwerpproces is de
beschikbare literatuur steeds geraadpleegd ter ondersteuning van het ontwerpproces. Tot slot is deze
literatuur gebruikt bij het analyseren van het lesmateriaal. Bij deze analyse zijn de opdrachten en de
ondersteundende stukken uitleg gekoppeld aan het literatuuroverzicht en de ontwerpeisen.
Feedbackformulier
De ingevulde feedbackformulieren van het expertpanel zijn naast elkaar gelegd en vergeleken. Daar-
naast zijn tekstuele fouten direct gecontroleerd en aangepast in het lesontwerp. Sommige opmerkin-
gen waren door meerdere leden van het expertpanel gemaakt en konden meteen in het lesmateriaal
worden verwerkt. Andere opmerkingen zijn besproken in een expert-sessie met Mark Timmer voor-
dat besloten is de opmerking te verwerken in het lesmateriaal of niet.
Lessenserie
Tijdens de werkochtend en -middag hebben 13 groepjes van 2/3 leerlingen gewerkt aan het lesmate-
riaal. Dit hebben ze gedaan op toetspapier en het werkblad dat is toegevoegd aan het lesmateriaal.
Daarnaast is aan deze leerlingen gevraagd het tijdstip te noteren op het moment dat ze aan het eind
van een les waren. Het werk van de leerlingen is nagekeken aan de hand van het correctievoorschrift,
zie Appendix A.2, en vervolgens geanalyseerd met behulp van een toets- en itemanalyse, waarbij we
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de p-waardes en rit-waardes hebben berekend bij elke opgave, (Goldebeld, 1992). Hierbij is gewerkt
met reguliere rit-waardes in plaats van met de ritc-waardes die gecorrigeerd zijn voor de toetslengte.
Dit kon achterwege blijven omdat het aantal opgaven groter is dan 40, (Goldebeld, 1992). Om te kijken
of de opdrachten aansluiten op het niveau van 4/5 vwo wiskunde B is gekeken naar de p-waardes.
Hiervan is bekend dat een p-waarde tussen de 30% en 70% zorgt voor een hoge itemvariatie, wat
wenselijk is voor een groot deel van de opdrachten van een lessenserie, (Goldebeld, 1992). Is een
p-waarde lager dan 30%, dan is dit een indicatie dat de opdracht te moeilijk geweest is. Verder is met
behulp van Tabel 4.3 gekeken in welke categorieën de opdrachten vallen. Opdrachtenmet een slechte
rit-waarde zijn verder geanalyseerd en besproken.

Tabel 4.3: Normen voor rit-waarden, zie ook (Goldebeld, 1992).

rit-waarde Itembeoordeling
0.4 en hoger zeer goed
0.3 - 0.39 goed
0.2 - 0.29 twijfelgeval
0.19 en lager slecht

Observatieschema
Tijdens de uitvoering is elke keer dat een vraag gesteld werd genoteerd welk groepje de vraag heeft
gesteld en waarover de vraag ging. Bij de analyse is eerst het totaal aantal vragen per opgave geno-
teerd. Om te voorkomen dat het aantal vragen grotendeels wordt veroorzaakt door één groepje is per
vraag nagegaan of dit het geval is geweest.
Interviewleidraad
Het afnemen van de interviews is zo veel mogelijk volgens de interviewleidraad gegaan. De volg-
orde hiervan is elk interview strak aangehouden. Wel is er ruimte geweest om door te vragen op
antwoorden, wat ook de reden is geweest voor het kiezen voor semi-gestructureerde interviews. Om
dit instrument betrouwbaar in te zetten hebben we de audio tijdens de interviews opgenomen en ver-
volgens getranscribeerd. Deze transcripties zijn daarna geanalyseerd met het programma ATLAS. In
dit programma hebben we een aantal labels (codes) aangemaakt en gekoppeld aan de tekstfragmen-
ten. Dit wordt ook wel open coderen genoemd. Hierbij is er voor labels gekozen die direct verband
houdenmet de ontwerpeisen die we in Hoofdstuk 3 hebben opgesteld. Na axiaal coderen resulteerde
dit in de volgende tien codes:

• Begrip algoritmiek (ontwerpeis 5, leerdoel 1 en 3)
• Begrip complexiteit (ontwerpeis 5, leerdoel 1)
• Begrip heuristiek (ontwerpeis 5, leerdoel 2)
• Dijkstra’s algoritme (ontwerpeis 5, leerdoel 1 en 3)
• Duur van de lessenserie (ontwerpeis 1)
• Informatica (ontwerpeis 2)
• Lay-out (ontwerpeis 3)
• Niveau (ontwerpeis 2)
• Sturing (ontwerpeis 2 en 4)
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• Waardering (ontwerpeis 2)
Merk hierbij op dat het axiaal coderen nog verder uitgevoerd had kunnen worden. Hiervoor is echter
niet gekozen in de analyse, om zo informatie specifiek aan bijvoorbeeld Dijkstra’s algoritme te kun-
nen hangen in plaats van de overkoepelende code algoritmiek. Dit levert gedetailleerdere informatie
op die handig is gebleken bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Tot slot is er selectief ge-
codeerd en zijn de belangrijkste opmerkingen rondom elke code genoteerd. Deze opmerkingen zijn
vervolgens gebruikt in de resultaten.

4.3.3 Van data-analyse naar conclusies

In de voorgaande analyse hebben we beschreven hoe de verzamelde data gebruikt is om de ontwerp-
eisen na te gaan. Uiteindelijk hebbenwe hiermee de onderzoeksvragen beantwoord om tot conclusies
te komen, zie Figuur 4.1. In Tabel 4.4 koppelen we de instrumenten en de verzamelde data aan de
onderzoeksvragen die we hebben opgesteld in Hoofdstuk 1.

Tabel 4.4: Overzicht van de verzamelde data gekoppeld aan de beantwoording van de onderzoeksvragen.

Instrument Verzamelde data Onderzoeksvragen
1a 1b 1c 2a 2b 2c

Literatuurstudie
Overzicht computational thinking. × ×
Overzicht beschikbare lesontwerpen. ×
Overzicht grafentheorie en onderwerpen. ×

Feedbackformulier 5 ingevulde feedbackformulieren. × × ×
3 uitwerkingen van de lessenserie. × ×

Lessenserie Uitwerkingen van leerlingen. × ×
Gegevens over eindtijden per les. × ×

Observatieschema Gegevens over vragen van leerlingen. × ×
Gegevens over de eindtijden van leerlingen. × ×

Interviewleidraad Transcriptie van 5 leerlingeninterviews. × × ×
Uitwerkingen voorbeeldprobleem. × ×

Bekijken we Tabel 4.4 dan zien we dat de verzamelde data elke deelvraag dekken. Verder laat de tabel
zien dat alle verzamelde gegevens gebruikt kunnenworden bij het beantwoorden van de onderzoeks-
vragen. We zien ook dat de deelvragen 2b en 2c een grote overlap vertonen. Dit is belangrijk om de
analyse rondom de ontwerpeisen (2b) en de aanpassingen (2c) vanuit verschillende oogpunten te
kunnen uitvoeren.
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Hoofdstuk 5

Resultaten

In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten. In Sectie 5.1 lichten we het ontwerp toe. Vervolgens
besprekenwe in Sectie 5.2 de feedback van het expertpanel. Tot slot gebruikenwe de resultaten van de
uitvoering en de semi-gestructureerde interviews om het ontwerp verder te analyseren. Dit gebeurt
in Sectie 5.3.

5.1 Ontwerp

In deze sectie bespreken we het ontwerp. Het ontwerp bestaat uit een lessenserie van drie lessen,
waarbij de tweede les geschikt is voor een blokuur. Hiermee sluiten we aan op de eerste ontwerpeis.
We beginnen met een overzicht van de drie lessen van de lessenserie. Vervolgens koppelen we de
opdrachten aan de grafentheorie en CT-vaardigheden die besproken zijn onder ontwerpeis 5. Tot
slot lichten we de lessenserie gedetailleerd toe. De lessenserie is te vinden in Appendix A.1 met het
bijbehorende correctievoorschrift in Appendix A.2.

5.1.1 Overzicht

Ons ontwerp bestaat uit een lessenserie van drie lessen en een bijbehorend correctievoorschrift. We
bespreken nu kort de inhoud en doelen van elke les.
Les 1: introductie grafentheorie, brute force en heuristieken
In deze les maken leerlingen kennis met grafentheorie. Dit gebeurt aan de hand van een puzzel:
het huisje met een kruis. Vervolgens wordt de grafentheorie gekoppeld aan het regionale treintraject
van Overijssel, waarbij we aansluiten op de belevingswereld van de leerlingen (ontwerpeis 2). Ter
afsluiting maken de leerlingen kennis met de begrippen brute force en heuristiek. Voor deze les staat
45 minuten.
Leerdoelen:

• De leerling kan de verschillende onderdelen van een graaf benoemen en gebruikt daarbij de
juiste notatie.

• De leerling kan voor verschillende routes in een graaf de lengte berekenen en gebruikt daarbij
de juiste notatie.

34



• De leerling kan met behulp van brute force voor een klein voorbeeldprobleem een kortste route
vinden in een graaf.

• De leerling kan een voorbeeld noemen van een heuristiek en daarbij een voor- en nadeel benoe-
men.

Les 2: introductie algoritmiek en Dijkstra’s algoritme
Dit is de langste les van de lessenserie. Bij het geven van de lessenserie gedurende een week kan
voor deze les het beste een blokuur gebruikt worden. Leerlingen herhalen het idee van brute force en
ontdekken de zwakte hiervan. Daarna volgt de introductie van algoritmiek en komen de leerlingen
met behulp van guided reinvention op het algoritme vanDijkstra. Aan het eind van deze les passen de
leerlingen het algoritme van Dijkstra toe op een voorbeeldprobleem. Voor deze les staat 90 minuten.
Leerdoelen:

• De leerling kan een voor- en nadeel van de techniek van brute force geven.
• De leerling kan een voorbeeld geven van een algoritme.
• De leerling kan voor een klein voorbeeldprobleem de kortste afstand vinden van een gegeven

startpunt tot een gegeven eindpunt met behulp van Dijkstra’s algoritme.
Les 3: verdieping van Dijkstra’s algoritme
De derde en laatste les gaat dieper in op het algoritme van Dijkstra. Zo wordt niet alleen de kortste
afstand tot een punt bepaald, maar gaan leerlingen ook aan de slag met het vinden van de corres-
ponderende route. Daarnaast bekijken de leerlingen de complexiteit van Dijkstra’s algoritme aan de
hand van een voorbeeld. Voor deze les staat opnieuw 45 minuten.
Leerdoelen:

• De leerling kan voor een klein voorbeeldprobleem een kortste route vinden van een gegeven
startpunt tot een gegeven eindpunt met behulp van Dijkstra’s algoritme.

• De leerling kan uitleggen waarom Dijkstra’s algoritme sneller tot een oplossing komt dan een
brute force aanpak.

5.1.2 Koppeling van opdrachten aan de GT en CT-vaardigheden

In deze sectie koppelen we de opgaven uit het ontwerp aan de vaardigheden die we bespraken in
Hoofdstuk 2.2.3 en 3. Omdat het overkoepelende doel van de lessenserie de kennismaking met gra-
fentheorie en computational thinking is, bekijken we welke grafentheorie (GT) en CT-vaardigheden
terugkomen in de opdrachten. In Tabel 5.1 wordt de koppeling tussen de opdrachten en de vaardig-
heden samengevat. In Sectie 5.1.3 wordt de koppeling toegelicht.
Bekijken we Tabel 5.1 dan zien we dat de meeste vaardigheden in het lesmateriaal zijn verwerkt,
hoewel sommige vaardigheden vaker voorkomen dan anderen. Het herformuleren van het pro-
bleem in een herkenbaar probleem (C7) komt niet voor in de lessenserie. Als we kijken naar de
GT-vaardigheden, dan valt op dat de nadruk ligt op de vaardigheid G8. Deze vaardigheid sluit het
meeste aan op de CT-vaardigheden aangezien deze vaardigheid gaat over de toepassing van algorit-
mes voor grafen. Bij de CT-vaardigheden valt op dat de derde vaardigheid, C3, het vaakst terugkomt
in de lessen aangezien leerlingen voortdurend bezig zijn met het aanvullen (guided reinvention) en
uitvoeren van Dijkstra’s algoritme, het hoofddoel van de lessenserie.

35



Tabel 5.1: Grafentheorie en CT-vaardigheden gekoppeld aan de opdrachten uit het ontwerp.

Grafentheorie vaardigheden Computationele vaardigheden
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1 ×
2 × × × × ×
3 × × ×
4 × ×
5 × × × ×
6 × ×
7 × ×
8 × ×
9 × ×
10 × × ×
11 × × ×
12 × ×
13 × × ×
14 ×

5.1.3 Bespreking van het ontwerp

In deze sectie bespreken we het lesontwerp, waarbij we ingaan op zowel de stukken tekst als de
opdrachten. Hiervoor wisselen we de lessenserie af met stukken toelichting. Het lesontwerp is steeds
als afbeelding toegevoegd, zoals in Figuur 5.1. De toelichting vindt onder de afbeelding plaats.

Les 1

Figuur 5.1: Start van les 1.

36



In dit deel van de opdracht maken leerlingen kennis met de basis van grafentheorie. Dit gebeurt aan
de hand van een bekende puzzel: het huisje met een kruis. Het doel van de puzzel is om het huisje
te tekenen zonder de pen van het papier af te halen, waarbij elke link slechts een keer gepasseerd
mag worden. We gebruiken deze puzzel als met-before om grafen te introduceren, (Tall, 2013). Door
de voorkennis over dit puzzeltje te combineren met een nieuw concept hopen we dat leerlingen een
goed beeld krijgen bij het begrip graaf. Daarnaast is gebleken dat spelen met puzzel-achtige proble-
men een succesvolle strategie is bij het kweken van computational thinking, (Levitin en Papalaskari,
2002). Hoewel daar nu nog geen sprake van is denken we wel dat dit puzzelprobleem de introductie
van grafen kan ondersteunen. Verder sluiten we met deze opdracht aan op het idee van embodied
cognition, (Núñez, 2020; Alberto en Bos, 2020; Ferrarello en Mammana, 2018). De leerlingen tekenen
immers zelf de graaf en krijgen zo een graaf letterlijk in de vingers. Dit is ook één van de voordelen
van het onderwijzen van grafentheorie die genoemd wordt in (Ferrarello en Mammana, 2018). Tot
slot is er gekozen voor een vrij eenvoudige opdracht ommee te beginnen. Hiermee sluiten we aan op
het advies van Drijvers et al. (2016) om te beginnen met een gemakkelijke vraag als we kijken naar
toetsing. We denken dat dit ook toepasbaar is op een lessenserie of werkmiddag aangezien het erg
vervelend is als leerlingen door een eerste opdracht worden ontmoedigd. Een leuke en eenvoudige
instapopgave moet dit probleem verhelpen. Dit idee wordt ook ondersteund door Harskamp et al.
(2000) waarbij wordt beschreven dat de eerste opdrachten van een praktische opdracht niet te moei-
lijk moeten zijn. Tot slot koppelen we deze opdracht aan de vaardigheid G3, omdat de opdracht een
eerste stap vormt in het herkennen van de verschillende elementen van een graaf.

Figuur 5.2: Les 1 (deel 2).

Na de opwarmer vervolgt de les met de introductie van de belangrijkste elementen van een graaf en
de bijbehorende notatie. Hiervoor gebruiken we opnieuw de graaf van het huisje met een kruis als
voorbeeld. Deze is in Figuur 2 gegeven, waarbij de punten nu gelabeld zijn met de letters A tot en
met E. Bekijken we de vormgeving en structuur van de lessenserie, dan zijn belangrijke elementen
hiervan terug te zien in Figuur 5.2. Allereerst zijn demeeste figuren in de paarsblauwe balk geplaatst.
Hiervoor is gekozen om de tekst zo goedmogelijk te kunnen laten doorlopen zodat leerlingen gemak-
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kelijk kunnen doorlezen. Daarnaast is hiermee de kolombreedte van de tekst smaller dan een hele
pagina. Verder is in Figuur 5.2 een samenvatting van de theorie te zien. Dit moet ervoor zorgen dat
leerlingen gemakkelijk informatie kunnen terugvinden tijdens het werken aan de opdrachten. Met
deze ontwerpkeuzes sluiten we aan op ontwerpeis 3.

Figuur 5.3: Les 1 (deel 3).

In de introductie met het kruishuisje wordt een graaf geïntroduceerd als een abstract concept. Om
het wat concreter te maken geven we in het daaropvolgende stukje tekst twee toepassingen van gra-
fentheorie. Beide voorbeelden zijn herkenbaar voor leerlingen. Structuurformules worden immers in
de derde klas bij scheikunde behandeld en de tweede context krijgen leerlingen mee wanneer ze een
route moeten zoeken met Google Maps.

Figuur 5.4: Les 1 (deel 4).

Het praktische voorbeeld uit Figuur 5.4 wordt gebruikt in opdracht 2. Het regionale treinnetwerk van
Overijssel is hier gemodelleerd als graaf waarbij de punten stations zijn en de links de verbindende
stukken spoor. Hiermee sluiten we aan op de belevingswereld van de leerlingen (ontwerpeis 2). Er is
hier gekozen om twee isomorfe grafen toe te voegen naast de afbeelding van het treinnetwerk om ruis
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te voorkomen: in de graaf in Figuur 4b is het netwerk getekend in dezelfde vorm als het treinnetwerk
in Figuur 4a. Het koppelen van punten aan stations gaat daardoor gemakkelijk. Omdat hiermee de
indruk gewekt kan worden dat de ligging van punten een betekenis heeft is ook de graaf in Figuur 4c
toegevoegd. Hier kan nog steeds elk punt gekoppeld worden aan een station, maar is deze koppeling
wat lastiger.

Figuur 5.5: Les 1 (deel 5).

In deze opdracht komt een aantal aspecten van het aanleren van grafentheorie naar voren. Allereerst
is de koppeling tussen het treinnetwerk en de twee grafen te zien als het aanleren van vaardigheid
G1. De leerlingen herkennen de grafen in Figuur 4a en 4b als model voor het treinnetwerk met een
koppeling tussen stations en punten enerzijds en verbindende stukken spoor en links anderzijds.
Hiermee worden ook de begrippen punt en link herhaald, waarmee ook vaardigheid G3 aan bod
komt. Opgave (a) leert strategieën aan om overeenkomsten en verschillen tussen grafen te herkennen
(G4), namelijk door gebruik te maken van het begrip graad. Hetzelfde kan gezegd worden over
opgave (b), al richt deze opgave zich iets meer op het kweken van begrip dat de positie van punten in
de graaf geen betekenis meer heeft. Bij opgave (c) komt vaardigheid G5 kijken, aangezien de grafen
in Figuur 4b en Figuur 4c isomorf zijn. Door een koppeling te maken tussen de punten in Figuur
4c en de stations in het originele treinnetwerk maken leerlingen eigenlijk een afbeelding tussen twee
isomorfe grafen. Kijken we naar de CT-vaardigheden binnen deze opdracht, dan koppelen we de
opdracht aan de vaardigheid C8. Het treinnetwerk is omgezet naar een graafmodel en is daarmee
een computationeel model geworden. De twee grafen in de Figuren 4b en 4c worden ingezet om
het concept van een graaf en isomorfisme te introduceren en dus om concepten te begrijpen (C8).
Samenvattend leren de leerlingen de belangrijkste aspecten van een graaf kennen en leren ze een
graaf herkennen als model voor een probleem. Hiermee komen in deze opdracht de vaardigheden
G1 tot en met G5 naar voren samen met de vaardigheid C8, zoals ook is aangegeven in Tabel 5.1.
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Figuur 5.6: Les 1 (deel 6).

Nu de leerlingen kennis gemaakt hebben met grafen wordt de notatie voor routes geïntroduceerd.
Daarna volgt de introductie van een gewogen graaf. Hierbij is gekozen om de definitie van een gewo-
gen graaf direct te geven en niet zelf te laten ontdekken, zoals wel gedaan is in het werk van Ferrarello
en Mammana (2018). De reden hiervoor is dat het toepassen van guided reinvention tijd zou kos-
ten en daarnaast mogelijk verschillende manieren van noteren zou opleveren. Dit zou moeilijkheden
veroorzaken in het vervolg van de les bij het aanleren van Dijkstra’s algoritme.

Figuur 5.7: Les 1 (deel 7).
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Het idee van een gewogen graaf wordt wederom geïntroduceerd aan de hand van het treinnetwerk
van Overijssel. Hierbij zijn de gewichten op de links de reistijden tussen de verschillende stations.
Alle nieuwe notatie wordt nog eens samengevat in het blokje boven Figuur 5, waarbij we aansluiten
op ontwerpeis 3.

Figuur 5.8: Les 1 (deel 8).

De leerlingen kunnen in opdracht 3 meteen oefenenmet de nieuwe begrippen en de bijbehorende no-
tatie. Bij opgave (a) wordt gevraagd om de lengte van een route K van Kampen (A) naar Enschede
(J) te berekenen. De verschillende onderdelen vande nieuwe theorieworden hiermee gecombineerd.
In het tweede deel van de opdracht gaan we een stapje verder en interpreteren de leerlingen het ant-
woord van opgave (a) in de probleemsituatie. Hiermee sluit opdracht 3 aan op de vaardigheid G2
wat betreft het aanleren van grafentheorie. We koppelen G2 aan deze opdracht omdat leerlingen zelf
de gewogen graaf gaan inzetten om het routeprobleem op te lossen (interpreteren in de praktijksitua-
tie) en daarvoor vanaf opgave 2 hebben gezien hoe het routeprobleem gemodelleerd kanwordenmet
behulp van een graaf. Tot slot koppelen we deze opdracht aan de vaardigheden C1 en C8. Door een
gewogen graaf te gebruiken is het routeprobleem nu zo gemodelleerd dat het computationeel waar-
devol geworden is (C1). Leerlingen gaan nu echt aan de graaf rekenen. Daarnaast wordt opnieuw
een computationeel model ingezet om een concept te begrijpen (C8), dit keer het concept van een
gewogen graaf.
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Figuur 5.9: Les 1 (deel 9).

De leerlingen hebben in opdracht 3 onbewust kennisgemaakt met het begrip brute force. Dit begrip
wordt verder gedefinieerd endaarnaastwordt de hint gegevendat een brute force aanpak voor grotere
problemen niet altijd toereikend is. Hiermee zetten we een eerste stap om leerlingen het belang van
algoritmiek te laten inzien.
In opdracht 4 gaan leerlingen aan de slag met het principe van brute force voor een klein netwerk dat
bestaat uit vijf punten. Het doel van deze opgave is tweeledig. Allereerst willen we dat leerlingen
inzien dat een brute force aanpak veel werk vereist, zelfs voor een klein netwerk zoals het netwerk in
Figuur 6. Daarnaast willen we dat leerlingen de nieuwe notatie verder inoefenen. Merk bovendien
op dat we het probleem geabstraheerd hebben. Hiermee koppelen we de theorie voor het eerst los
van de context, waarbij we geen eenheden meer geven voor de gewichten op de links. Hiermee sluit
deze opdracht aan op vaardigheid C2. Verder staat vaardigheid C3 centraal, aangezien de leerlingen
met brute force voor de eerste keer in aanraking komen met een algoritmische oplossingsmethode.
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Figuur 5.10: Les 1 (deel 10).

De leerlingen hebben in opdracht 4 gezien dat er 6 mogelijke routes waren om vanA naarE te komen
in het kleine netwerk van Figuur 6. Het berekenen van de lengtes van die routes heeft de leerlingen
waarschijnlijk enige tijd gekost. Leerlingen hebben nu voor het eerst ervaren dat een brute force aan-
pak geen sterke strategie is voor grotere problemen. Later in de lessenserie zullen leerlingen ervaren
dat een brute force aanpak zelfs desastreus kan zijn, waarbij we dieper in gaan op computationele
complexiteit (C6). Voordat we dat doen gaan we in op het begrip heuristiek, een ander belangrijk be-
grip binnen computational thinking. Heuristieken worden in deze opdracht geïntroduceerd als een
snelle manier om een probleem redelijk goed op te lossen. In opdracht 5 is een heuristiek gegeven
waarbij op elke level de kortste link uit dat level gekozen moet worden. Hiermee maken leerlingen
kennis met de vaardigheid C5, waarbij een groter probleem, namelijk het vinden van een route vanA
naar H , wordt opgedeeld in kleinere problemen, het vinden van de kortste link uit een ‘level’. Naast
vaardigheid C5 sluit de opdracht ook aan op de vaardigheden G8, C3 en C4. Bij opdracht (a) moeten
leerlingen de heuristiek uitvoeren, waarmee deze opdracht aansluit op de vaardigheden G8 en C3.
Daarnaast moeten leerlingen in opdracht (b) de graaf zo aanpassen dat de heuristiek heel goed of
juist heel slecht werkt. Hiermee bekijken leerlingen de sterkte/zwakte punten van de heuristiek (C4).

Les 2

In de tweede les staan 2 onderwerpen centraal. Allereerst gaat de les dieper in op het idee van brute
force en de problemen die deze aanpak met zich meebrengt. Dit geeft de urgentie aan om goede
algoritmes te gebruiken voor het berekenen van de kortste of snelste route. In het tweede deel van
de les gaan de leerlingen bezig met algoritmes, waarbij het algoritme van Dijkstra met behulp van
guided reinvention wordt geïntroduceerd.
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Figuur 5.11: Les 2 (deel 1).

De les begint met een samenvatting van de methodes die de leerlingen hebben gezien om korte en
kortste routes te berekenen. Het doel van deze samenvatting is tweeledig. Allereerst sluiten we aan
bij de eerste ontwerpeis: het opdelen van de lessenserie in drie losse lessen. Door een samenvatting
in te voegen aan het begin van deze les kunnen leerlingen voorkennis ophalen van les 1. Daarnaast
sluiten we aan op ontwerpeis 3. Met de korte samenvattingen proberen we structuur te geven aan de
lessenserie.

Figuur 5.12: Les 2 (deel 2).
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In opdracht 6 wordt een deel van de lesstof herhaald uit les 1. Leerlingen berekenen bij opgave (a) de
lengtes van de kortste routes van het startpunt s1 tot het eindpunt d. Hierbij komt de notatieL(R) voor
de lengte van een route R terug. Vervolgens wordt het idee van brute force herhaald in opgave (b)
door te bepalen hoeveel mogelijke routes er zijn voor elke graaf. Beide opgaven zijn toegevoegd in het
lesontwerp om aan te sluiten op ontwerpeis 1. Opgave (c) ondersteunt het vervolg van de opdracht.

Figuur 5.13: Les 2 (deel 3).

Vanaf het tweede deel van de opgave wordt het ingewikkelder: dit deel van de opgave vereist abstract
denkvermogen van de leerlingen. Leerlingen moeten met een graaf redeneren die niet fysiek in het
lesmateriaal gepresenteerd is. Dit sluit aan op de tweede ontwerpeis, aangezien we met een stukje
abstractie aansluiten op het niveau van een vierde/vijfde klasser met wiskunde B. Daarnaast sluit
deze abstractie aan op de CT-vaardigheid C2. Met het oplossen van de vragen in het tweede deel
van deze opdracht komen de leerlingen erachter dat het zeer lang (318 dagen voor een graaf van
36 componenten) duurt om een optimale oplossing te vinden voor het routeprobleem wanneer er
gebruik gemaakt wordt van brute force, zelfs met een computer. Daarnaast wordt duidelijk dat een
(veel) snellere computer niet opweegt tegen een complexer probleem (een 2000 keer zo grote graaf).
Hiermee maken leerlingen kennis met het begrip complexiteit, dat aansluit op de CT-vaardigheid C6.
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Figuur 5.14: Les 2 (deel 4).

In opgave 7maken leerlingen kennismet ideeën ende notatiewaarmee ze temaken krijgen bij Dijkstra’s
algoritme. Met deze opdracht sluiten we aan op de vaardigheden G6 en G7. Het ‘door de docent’
geleide gedeelte zit hier in opdrachten (a) en de hint bij opdracht (b). Verder sluiten we opnieuw
aan op ontwerpeis 2 aangezien abstracte redenaties over (abstracte) regels over grafen passen bij het
denkniveau van 4/5 vwo wiskunde B leerlingen. Zeker bij het beantwoorden van opgave (b) is het
belangrijk dat leerlingen een structurele conceptie hebben bij een route in een graaf en dat ze het niet
meer zien als een proces om van S naar F te komen (operationele conceptie). Hiermee test deze
opgave eigenlijk ook het begrip van leerlingen over de lesstof van de eerste les, (Sfard, 1988).

Figuur 5.15: Les 2 (deel 5).

Deze opgave bouwt voort op opgave 7. Opgave (a) is hier gebruikt om de volgende twee (abstracte)
opgaven te ondersteunen. Hierbij wordt de leerling uitgedaagd om een stelling uit te leggen of te
weerleggen. Het is hierbij belangrijk dat de leerling de notatie echt snapt. Deze opgave kan dan ook
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gebruikt worden om te kijken of de leerling δ(X) als een concept ziet en niet als een proces, (Sfard,
1988). Het is namelijk belangrijk dat de leerling δ(X) niet meer ziet als een functie om de kortste
afstand te vinden, maar als een getal met de betekenis ‘de kortste afstand van het startpunt naar
X’. Als de leerling dit door heeft, dan is de ongelijkheid bijna triviaal en is ook het antwoord op
vraag (c) snel gevonden. Omdat het controleren van deze driehoeksongelijkheden een belangrijke
stap is in Dijkstra’s algoritme, is besloten hier een checkpoint toe te voegen. Dit betekent dat de
leerlingen de opdracht moeten laten aftekenen bij de docent. Dit geeft de docent de mogelijkheid
om met de leerlingen in discussie te gaan over hun redenatie en geeft zo nodig mogelijkheden om
de denkstappen van de leerlingen bij te sturen. Hierbij leunt deze opgave meer op vaardigheid G6,
maar sluit deze ook aan op G7 als de leerlingen hier zelf zijn uitgekomen. Ook sluit deze opgave
opnieuw aan op de tweede ontwerpeis aangezien abstracte redenaties over (abstracte) regels over
grafen passen bij het denkniveau van 4/5 vwo wiskunde B leerlingen. Verder is het gebruik van
checkpoints ook een van de aspecten van deze ontwerpeis.

Figuur 5.16: Les 2 (deel 6).

Na het checkpoint gaat de les op de volgende pagina verder met een uitleg over de vorige twee op-
drachten. Hierbij wordt aan de hand van een voorbeeld de gelijkheid δ(E)+c(E,C) = δ(C) toegelicht.
Het doel hiervan is dat leerlingen na de bespreking met de docent (bij het checkpoint) en het lezen
van dit voorbeeld beter begrijpen hoe de labels δ(X) werken. Om extra structuur te geven is ver-
volgens een samenvatting ingevoegd (ontwerpeis 3). De aangeleerde theorie wordt daar nog eens
samengevat, waarbij de antwoorden op de vorige opgaven gegeven worden.
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Figuur 5.17: Les 2 (deel 7).

In het algoritme van Dijkstra worden labels d(X) gebruikt in plaats van labels δ(X). Het verschil
tussen deze labels is dat δ(X) de optimale afstand is van het startpunt naar het punt X , terwijl d(X)
de opgeslagen afstand is in het algoritme die tot dat moment het kortste is. In opgave 9 maken de
leerlingen hier kennis mee. Opnieuw is er gekozen voor een aanpak van guided reinvention. De leer-
lingen moeten zelf voor de graaf in Figuur 12 beredeneren welke waardes voor d bij bepaalde punten
horen en gaan zo stapsgewijs de graaf door. Merk hierbij op dat er gekozen is voor het gebruik van het
woord computer in plaats van ‘je/jullie’. Het gebruikt van ‘de computer’ tegenover ‘je/jullie’ komt in
de toelichting op het lesmateriaal van Van der Meulen (2017) naar voren. Hierbij sluit hij aan op de
definitie van computational thinking zoals Wing (2006) dit heeft gedefinieerd: “The thought proces-
ses involved in formulating a problem and expressing its solution(s) in such a way that a computer
— human ormachine— can effectively carry out.” Hierbij is het demens of eenmachine die het algo-
ritme efficiënt moet uitvoeren. In deze opgave is gekozen voor het gebruik van ‘de computer’, omdat
de leerlingen zelf al δ(X) kunnen uitrekenen voor elk punt. Het is dan onlogisch om te zeggen dat
de leerling slechts één punt vooruit mag kijken. In dit geval is het gebruik van het woord computer
dus logischer. In het vervolg van de lessenserie is ervoor gekozen om net als Van der Meulen (2017)
te gaan voor een afwisseling van ‘computer’ en ‘je/jullie’.
De vaardigheden die in deze opdracht centraal staan zijn C1 en C5. Door aan elk punt een tijdelijk
label d te hangen is het mogelijk Dijkstra’s algoritme uit te voeren. De labels zijn dus een nieuwe
stap in de representatie van het probleem op een manier dat het computationeel waardevol is (C1).
Daarnaast is het proces om de punten te labelen een voorbeeld van het opbreken van het probleem
in kleinere problemen (C5). Als een leerling dit goed doet, dan ziet de leerling dat de labels steeds
geüpdatet worden met behulp van een vorig label (behalve d(S)).
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Figuur 5.18: Les 2 (deel 8).

Nu de leerlingen kennis hebben gemaakt met de labels d en δ is het tijd om de geleerde theorie sa-
men te voegen in Dijkstra’s algoritme. Om dit te doen moeten leerlingen eerst kennis maken met het
begrip algoritme, aangezien dit voor veel leerlingen nieuwe kennis is. In opgave 10 maken leerlingen
hier kennis mee door eerst te kijken naar algoritmes in de wiskundeles en vervolgens te kijken naar
een voorbeeld dat ontleend is aan Neeft (2019) en Orlin (2015). In dit deel van de opgave bekijken
leerlingen een algoritme voor een afwasrobot die zijn werk goed uitvoert, maar daarmee problemen
veroorzaakt. De opgave gaat uit van een robot die kennis heeft van de begrippen vies, schoon en
droog. Deze robot heeft geen kennis over menselijke eetgewoontes en weet niet waarvoor borden
zijn, waarom ze vies worden en waarom ze soms op tafel staan en soms in de kast. Bij het (precies)
uitvoeren van de stappen gaan daarom dingen fout. Op de eerste dag ruimt de robot bijvoorbeeld
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de borden op die op de gedekte tafel waren klaargezet. Om dit te voorkomen wordt een regel toe-
gevoegd, waardoor de robot in het uur voor de maaltijd de borden laat staan. Zo blijven er zaken
misgaan, waardoor er steeds regels moeten worden toegevoegd. Dit leidt tot het volgende algoritme:

Figuur 5.19: Les 2 (deel 9).

Het simpele algoritme om de vieze afwas schoon te krijgen wordt uiteindelijk een ingewikkelde brei
aan regels die elkaar meer dan eens lijken tegen te spreken. De leerlingen gebruiken in deze opdracht
het algoritme om fouten op te sporen. Ze bekijken stap voor stap de aanpassingen aan het algoritme
en bepalen wat de robot fout heeft gedaan waardoor de regels aangepast moesten worden. Hierbij
sluiten we aan op de CT-vaardigheid C4. Het overkoepelende idee bij deze opdracht is dat leerlingen
kennis maken met het concept algoritme en daarbij meteen leren hoe precies dat algoritme moet zijn.
Het algoritme van de afwasrobot is daarmee ook een computationeel model dat gebruikt wordt om
een nieuw concept te begrijpen (C8). Er is hier gekozen voor een simpeler en leuker voorbeeld om te
zorgen voor variatie op de abstractere opgaven die de leerlingen voor opdracht 10 hebben gemaakt
(opdracht 7 tot en met 9).
Ten opzichte van de versie die Neeft (2019) in zijn onderzoek heeft gebruikt zijn een aantal aspecten
aangepast, omdat de p-waarde bij de originele opdracht relatief laag lag. Allereerst is het algoritme
vertaald naar het Nederlands om het toegankelijk te maken voor alle leerlingen, ook de leerlingen die
moeite hebbenmet Engels. Daarnaast is is de inleidende tekst aangepast, waarbij de nadruk is gelegd
op de boodschap dat de robot precies doet wat het algoritme zegt. Ook is bij de eerste verbetering
van het algoritme toegevoegd wat de fout geweest is, zodat de leerlingen een idee hebben hoe ze de
opdracht kunnen aanpakken. Met deze aanpassingen hopenwe datmeer leerlingen het idee van deze
opdracht gaan doorhebben.
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Figuur 5.20: Les 2 (deel 10).

Om aan te sluiten bij het idee van guided reinvention is besloten om Dijkstra’s algoritme niet in zijn
geheel te geven. Van Dijkstra’s algoritme zijn 4 van de 5 stappen gegeven, waarbij stap 4 nog zelf moet
worden ‘ontdekt’. Dit doen de leerlingen in opdracht 11. Deze opdracht begint met een voorbeeld
waarin de eerste drie stappen van Dijkstra’s algoritme zijn uitgevoerd. Vervolgens wordt stap 4 onder
(a) incompleet weergegeven. De leerling wordt gevraagd de regels aan te vullen en zo het algoritme
compleet temaken. Het abstractieniveau is erg hoog in deze opgave, waarmeewe opnieuw aansluiten
op de tweede ontwerpeis. Omdat dit echter een essentiële stap voor het vervolg van de lessenserie is
is besloten om net als in opgave 9 een getallenvoorbeeld toe te voegen als hint. Dit moet de opgave iets
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toegankelijker maken, ook voor een minder sterke leerling. Daarnaast zou een leerling de stappen in
het algoritme kunnen koppelen aan de theorie in opgave 8. Als de leerling de koppeling ziet tussen
de ongelijkheid δ(Xc) + c(Xc, X) ≥ δ(Xc) en de tijdelijke labels d, dan is het invullen van de twee
stippellijnen een stukmakkelijker. Hiervoor is wel een hoog abstractieniveau nodig enmoet er sprake
zijn van relationeel begrip.

Figuur 5.21: Les 2 (deel 11).

In het vervolg van opgave 11 gaan de leerlingen Dijkstra’s algoritme gebruiken om de kortste afstand
van S naar F te vinden. Als hulpmiddel is besloten om een tabel toe te voegen, zie Tabel 1. Deze
tabel geeft structuur aan de stappen van het algoritme en daarmee hopenwe te bereiken dat demeeste
leerlingenDijkstra’s algoritme correct kunnen uitvoeren. Omnaast instrumenteel begrip ook te kijken
naar relationeel begrip is uiteindelijk de (e) vraag toegevoegd, waarbij leerlingen zelf het verband
tussen de labels d inDijkstra’s algoritme en de labels δ ontdekken. Alswe kijken naar de vaardigheden
die worden aangeleerd in opdracht 11, dan is deze opdracht vooral te koppelen aan de vaardigheden
C3 en C5. Leerlingen vullen bij (a) een bestaand algoritme aan (C3), voeren dit algoritme uit (C3) in
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de vragen (b), (c) en (d) en delen hierbij het probleem om de kortste route van S naar F te vinden
op in kleinere problemen, namelijk het updaten van de labels d totdat elk punt geweest is (C5).
Aan het eind van deze opgave zit het tweede checkpoint van de lessenserie. Dit checkpoint is toege-
voegd om ervoor te zorgen dat de leerlingen in staat zijn de tabel correct in te vullen. Hierbij zorgen
we er in ieder geval voor dat de leerlingen instrumenteel begrip krijgen bij Dijkstra’s algoritme, zodat
de leerlingen Dijkstra’s algoritme kunnen uitvoeren. Dit is ook belangrijk in de derde les.

Les 3

In les 3 gaan leerlingen verder met het toepassen van Dijkstra’s algoritme. Daarnaast wordt de kennis
uit de opgaven 7 en 8 ingezet om vanuit Dijkstra’s algoritme de kortste route terug te vinden. Tot
slot leren de leerlingen over complexiteit door Dijkstra’s algoritme te vergelijken met een brute force
aanpak voor een specifieke graaf (opdracht 6).

Figuur 5.22: Les 3 (deel 1).

Les 3 start met een complete versie van Dijkstra’s algoritme. Hierbij wordt het antwoord op op-
dracht 11 gegeven. Omdat hierbij het antwoord op opgave 11(a) gegeven wordt is het belangrijk
deze opgave na te kijken voordat leerlingen met les 3 beginnen als de lessenserie voor cijfer gegeven
wordt. Tijdens een uitvoering als werkmiddag is het mogelijk de antwoorden op opgave 11(a) te
checken met behulp van het ingevoegde checkpoint. Met het invoegen van de samenvatting sluiten
we opnieuw aan op de eerste en derde ontwerpeis.
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Figuur 5.23: Les 3 (deel 2).

In het bovenstaande voorbeeld wordt de eerste iteratie van Dijkstra’s algoritme voorgedaan. Leer-
lingen die zijn afgehaakt aan het eind van les 2 kunnen zo in les 3 de draad weer oppakken. In dit
voorbeeld is gekozen om de graaf uit opdracht 6 te gebruiken omdat dit terugkomt in opdracht 14.
Hiermee wordt tijd bespaard om ervoor te zorgen dat de lessenserie binnen de tijd af te krijgen is.

Figuur 5.24: Les 3 (deel 3).

De rest van het voorbeeld bestaat uit het herhalen van stap 3 en 4 van het algoritme door Tabel 2 in te
vullen. Leerlingen kunnen zo zelf nagaan of ze de stappen in het algoritme kunnen volgen. Let hierbij
op dat de gewichten op de links zo gekozen zijn dat y1 eerst bezocht moet worden voordat x1 aan de
beurt is. Hiermee voorkomen we ruis. Leerlingen zouden anders wellicht denken dat de punten van
linksboven naar rechtsonder bezocht moetenworden, terwijl de volgorde bepaaldwordt in stap 3 van
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het algoritme. In opdracht 12 voeren de leerlingen het algoritme van Dijkstra voor de tweede keer uit,
deze keer voor de graaf in Figuur 14. In deze opdracht is goed te checken of de leerlingen wat hebben
opgestoken van het checkpoint aan het eind van les 2. De opdracht sluit aan op vaardigheden G8 en
C3 (het uitvoeren van een algoritme in een graaf).

Figuur 5.25: Les 3 (deel 4).

Het laatste stukje theorie bestaat uit het gebruiken van de labels δ om de kortste route vanuit het
eindpunt te bepalen naar het startpunt toe. Aan de hand van een voorbeeld wordt uitgelegd hoe je
kan bepalen welke link in een kortste route zat. Hierbij wordt de ongelijkheid δ(X)+ c(X,Y ) ≥ δ(Y )
toegepast, die de leerlingen hebben gezien in opgave 8 van les 2.
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Figuur 5.26: Les 3 (deel 5).

In opgave 13 gaan de leerlingen verder met deze toevoeging aan Dijkstra’s algoritme. Deze toevoe-
ging om een kortste pad te bepalen vanuit Dijkstra’s algoritme is ontleend aan (Winston en Goldberg,
2004) en koppelt de theorie uit opgave 8 aan Dijkstra’s algoritme. In opgave (a) worden de leerlingen
gedwongen om het voorbeeld precies te lezen en na te doen. Daarna moeten ze in opgave (b) het
algoritme uitvoeren. Vervolgens wordt net als in opgave 11 gevraagd om het algoritme aan te vullen
(guided reinvention). Het niveau van deze opgave is hoog en daarmee sluiten we aan op ontwerp-
eis 2. In deze opgave komen een aantal vaardigheden voor, namelijk G8, C3 en C5. De vaardigheden
G8 en C3 horen bij deze opdracht omdat leerlingen een algoritme moeten uitvoeren (en aanvullen).
De vaardigheid C5 koppelen we aan deze opdracht omdat het probleem van het vinden van de kort-
ste route nu is opgedeeld in het iteratief bepalen van het naburige punt in die kortste route totdat het
beginpunt is teruggevonden. Hiermee vinden de leerlingen in stappen de kortste route terug.
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Figuur 5.27: Les 3 (deel 6).

De laatste opdracht van de lessenserie is opdracht 14. Met deze opdracht sluiten we vooral aan op
leerdoel 1 van ontwerpeis 5: een intuïtief begrip van computationele complexiteit kweken (C6). De
leerlingen hebben in opgave 6 (les 2) geleerd dat een brute force aanpak desastreus kan zijn in het
zoeken naar een kortste route. Met Dijkstra’s algoritme hebben ze een nieuwe methode geleerd die,
in tegenstelling tot de heuristiek uit opgave 5, altijd tot de optimale route komt. In deze opgave zien
de leerlingen dat de rekentijd voor Dijkstra’s algoritme veel korter is dan de brute force aanpak. De
leerlingen gaan ontdekken dat het algoritme van Dijkstra in plaats van 318 dagen minder dan 17
seconden nodig heeft om dezelfde route te vinden. Met deze opgave hopen we dat leerlingen een
idee krijgen bij het belang van goede algoritmes.

5.2 Bespreking feedback van expertpanel

In deze sectie bespreken we de belangrijkste punten die naar voren kwamen uit de feedback van het
expertpanel. We bespreken de aanbevelingen van de experts om de lessenserie te verbeteren. We
geven hierbij aan welke aanbevelingen zijn overgenomen en welke juist niet en geven hiervoor een ar-
gumentatie. Hierbij houden we de volgorde van het feedbackformulier aan (eerst ontwerpeisen, dan
leerdoelen en tot slot algemene feedback). Een compleet overzicht van de feedback van het expertpa-
nel kan gevonden worden in Appendix B.2. Merk op dat deze feedback gegeven is op een proefversie
van het lesmateriaal en niet op het lesmateriaal dat besproken wordt in Sectie 5.1. Deze proefversie
is te vinden in Appendix C.
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Ontwerpeisen

Allereerst is het expertpanel gevraagd te kijken naar de eerste vier ontwerpeisen, namelijk de duur
van de lessenserie, het niveau, de lay-out en de hoeveelheid sturing. Uit de feedback komen geen
ernstige opmerkingen naar voren, wat erop duidt dat de eerste vier ontwerpeisen redelijk in de les-
senserie zijn verwerkt. We bespreken nu per ontwerpeis de belangrijkste feedback.

• Ontwerpeis 1: de experts zijn het redelijk eens over de duur van de lessenserie. De lessenserie
lijkt binnen de beoogde tijd gemaakt te kunnen worden, maar is wel aan de lange kant. Eén
expert merkt op dat vooral de laatste pagina (met opdracht 13 en 14) overweldigend over kan
komen voor leerlingen, doordat twee vrij lange opdrachten direct onder elkaar zijn geplaatst.

• Ontwerpeis 2: de experts zijn van mening dat het niveau van de lessenserie geschikt is voor 4/5
vwo wiskunde B. Wel geven de experts aan dat sommige opdrachten lastig kunnen zijn voor
een deel van de leerlingen. Het aansluiten op de belevingswereld van leerlingen is vooral in de
eerste twee lessen goed gelukt. Om dit te verbeteren voor de derde les worden twee sugges-
ties gedaan: allereerst zou opdracht 13d gekoppeld kunnen worden aan een realistische context
(bijvoorbeeld de route van school naar de supermarkt of de opdracht maken voor het spoornet-
werk uit les 1). Daarnaast geeft één expert aan dat het mooi zou zijn als er een vierde les zou
worden toegevoegd met daarin een kleine praktische opdracht waarbij vanuit een kaart een
graaf moet worden gemodelleerd voordat Dijsktra’s algoritme wordt toegepast. De aanpassing
aan opdracht 13 had eenvoudig doorgevoerd kunnen worden in de lessenserie. Toch is besloten
deze aanbeveling niet over te nemen omdat de context in dit geval weinig zou toevoegen aan de
opgave. De opgave wordt er immers niet anders van en het resulteert alleen in meer leeswerk.
De tweede aanbeveling hadden we wel graag overgenomen. Echter, we hadden hiervoor moe-
ten afwijken van ontwerpeis 1 (de duur van de lessenserie zou dan overschreden worden) en
ook praktisch was het niet meer haalbaar een dergelijke les toe te voegen.

• Ontwerpeis 3: de experts zijn het erover eens dat de lessenserie aantrekkelijk is vormgegeven
en dat de lay-out structuur biedt. Eén expert geeft aan dat het soms onhandig is om terug
te moeten bladeren voor figuren in de lessenserie. Als oplossing hiervoor stelt deze expert
voor een inlegblad toe te voegen met figuren waarvoor dit het geval is. Deze aanbeveling is
overgenomen.

• Ontwerpeis 4: de experts geven aan dat de lessenserie op zichzelf staat en dat alle informatie in
het lesmateriaal is verwerkt. Wel geven ze aan dat de docent waarschijnlijk enige sturing zou
moeten geven bij lastige vragen.

Inhoudelijke leerdoelen

De tweede vraag die aan het expertpanel is voorgelegd is of de inhoudelijke leerdoelen bereikt kun-
nen worden met behulp van het lesmateriaal. Uit de feedback van het expertpanel komt naar voren
dat alle drie de leerdoelen goed in de les zijn verwerkt. Eén expert geeft aan dat leerlingen een vrij
slechte indruk krijgen van heuristieken. Deze expert stelt voor dat er ook een voorbeeld moet wor-
den toegevoegd waaruit blijkt dat heuristieken juist ook goed kunnen werken. Deze aanbeveling is
overgenomen door opdracht 5 aan te passen. In de nieuwe versie wordt nu niet alleen gevraagd de
graaf aan te passen zodat de heuristiek dramatisch slecht werkt, maar ook om de graaf aan te passen
zodat de heuristiek een optimaal resultaat oplevert.
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Algemene Feedback

Tot slot heeft het expertpanel algemene feedback gegeven op het ontwerp. De belangrijkste opmer-
kingen worden hieronder per les besproken.

Les 1

• Een expert geeft aan dat de bijschriften bij Figuur 4 verwarrend zijn en weinig toevoegen. Aan-
gezien in Figuur 9 geen bijschriften worden gegeven geeft deze expert aan dat het mooier is om
bij Figuren 4b en 4c geen bijschrift toe te voegen. Deze aanbeveling is deels overgenomen. On-
der Figuur 4b is besloten het bijschrift “corresponderende graaf” te laten staan, omdat dit niet
direct duidelijk is. Wel is onder Figuur 4c het bijschrift weggelaten omdat dit inderdaad weinig
toevoegde.

• Daarnaast heeft één expert kritiek op opgave 5. Deze expert geeft aan dat het gebruik van heu-
ristieken voor leerlingen nu wel een heel slechte aanpak lijkt, terwijl dit in werkelijkheid na-
tuurlijk lang niet altijd zo is. Een oplossing die de expert hiervoor aandraagt is het geven van
een voorbeeld waarin heuristieken een stuk beter werken. Zoals besproken in de sectie over de
inhoudelijke leerdoelen is deze aanbeveling overgenomen door opdracht 5 aan te passen.

Les 2

• Een expert wijst erop dat het toevoegen van een component aan de graaf bij 6c niet triviaal is.
De component kan immers op meerdere plekken worden toegevoegd. De expert geeft aan dat
dit duidelijker uit de tekst naar voren moet komen. We hebben deze aanbeveling overgeno-
men door de zin “er is een component toegevoegd aan de rechterkant van de graaf in Figuur
9a om de graaf in Figuur 9b te krijgen” toe te voegen. Daarnaast is in opgave 6c de zinsnede
“aan de rechterkant van de graaf” toegevoegd, waarmee duidelijk is dat er componenten aan
de rechterkant van de graaf worden toegevoegd.

• Verschillende experts liepen bij 7b aan tegen verschillende interpretaties van de vraag. In deze
vraag kan namelijk een algemene regel als antwoord gegevenworden, namelijk datL(R) = δ(F )
wanneer de route R een kortste route van het startpunt naar F is, maar kan ook een specifieke
route gegeven worden, namelijk 〈S,A,B,C, F 〉. Het doel van deze opgave was het idee te krij-
gen dat R de kortste route is en dat dit algemeen geldend is. Echter, de vraag is niet specifiek
genoeg geformuleerd om dit antwoord van de leerlingen te krijgen. De experts geven daarom
aan dat de vraag aangepast kan worden naar: geef de route Rwaarvoor geldt dat L(R) = δ(F ).
Daarnaast zou een extra vraag kunnen worden toegevoegd waarin leerlingen moeten aangeven
wat er bijzonder is aan deze route R. Ook deze aanbevelingen zijn overgenomen. Vraag 7b
vraagt nu zowel naar de specifieke route R als een algemene regel.

• Twee experts geven aan dat bij opdracht 10b bij de laatste afbeelding meerdere antwoorden
mogelijk zijn en dat het voor leerlingen niet duidelijk is of al deze antwoorden gegeven moeten
worden. De experts geven aan dat hier concreet naar één fout van de robot gevraagd moet
worden. Deze aanbeveling is overgenomen door de zin “noem per afbeelding 1 fout” toe te
voegen.

• Een aantal experts geven aan dat bij de bespreking van Dijkstra’s algoritme op pagina 12 slechts
de stappen 1 t/m 4 zijn weergegeven, waarbij de vierde stap nog zelf gevonden moet worden.
De vijfde stap is niet weergegeven in de uitleg. Het expertpanel geeft aan dat het toevoegen van
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de vijfde stap hiervoor een oplossing kan zijn. Omdat meerdere experts hier tegenaan liepen
hebben we besloten dit aan te passen.

• Bij opgave 11b geeft een van de wiskundige experts aan dat de formulering niet wiskundig
correct is. Omdat dit het geval is hebben we de formulering aangepast naar: “als je teruggaat
naar stap 4 na het uitvoeren van stap 3.”

Les 3

• Voor de derde les hebben de experts ook een aantal aanbevelingen. Allereerst geeft een van de
experts aan dat bij het voorbeeld op pagina 14 in de uitwerking niet wordt terugverwezen naar
de stappen in Dijkstra’s algoritme. De expert stelt voor de bullets aan te passen naar de getallen
in Dijkstra’s algoritme zodat deze overeenkomen. Deze aanbeveling is overgenomen, omdat we
hiermee beter aan ontwerpeisen 3 (structuur) en 4 (zelfsturend) voldoen.

• Daarnaast geeft een van de experts aan dat het algoritme om van de kortste afstandlabels op het
kortste pad te komen wat los staat van de rest van het ontwerp. Deze expert stelt voor ook aan
dit algoritme een naam te verbinden (bijvoorbeeld: Dijstra’s algoritme voor kortste afstanden
en Dijkstra’s algoritme voor de kortste route of Dijkstra forward en Dijkstra backward). Deze
aanbeveling hebben we niet overgenomen omdat er geen officiële naam lijkt te bestaan voor
deze methode. Mochten leerlingen hier inderdaad tegenaan lopen, dan is het beter om hier
meer structuur te geven.

5.3 Analyse van het ontwerp

In deze sectie leggen we het ontwerp van de lessenserie naast de ontwerpeisen uit Hoofdstuk 3. De
lessenserie is op 18 november 2021 uitgevoerd als werkmiddag opHet Stedelijk LyceumKottenpark in
Enschede. In totaal hebben 13 groepjes (28 leerlingen) het lesmateriaal doorgewerkt. Met behulp van
de uitwerkingen van deze leerlingen en de interviews van vijf geselecteerde leerlingen uit die groep
bekijken we of de lessenserie voldoet aan deze ontwerpeisen. Voor de interviews is, zoals vermeld in
Hoofdstuk 4, eerst gecodeerd, waarvan het resultaat te vinden is in Appendix E.3.
Ontwerpeis 1: de praktische opdracht is op te delen in drie of vier lessen en kan ook als werkmiddag van 200
minuten gebruikt worden.

Tijdens de uitvoering van de lessenserie hebben we de eindtijden van de leerlingen bijgehouden.
Daarnaast is aan de leerlingen gevraagd hun eindtijden van les 1 en les 2 te noteren. De resultaten
hiervan zijn weergegeven in Tabel 5.2 hieronder. De ochtendsessie (groep O1 tot en met O7) vond
plaats van 8:15 tot 11:45 uur met een korte pauze van 9:50 tot 10:05 uur. De middagsessie (groep M1
tot en met M6) vond plaats van 12:15 tot 15:45 uur, eveneens met een korte pauze van 15 minuten
halverwege. Een klein aantal groepjes is vergeten de eindtijden van les 1 en/of les 2 op te schrijven.
Sommige eindtijden konden toch worden genoteerd met behulp van de opname. Deze zijn hierdoor
mogelijk niet geheel accuraat en kunnen ongeveer 5 minuten afwijken. Dit is aangegeven met een as-
terisk in Tabel 5.2. Van 2 groepjes was het niet mogelijk om de eindtijd van les 2 te achterhalen omdat
ze buiten het beeld van de camera zaten. Dit is weergegeven met een dubbele asterisk.
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Tabel 5.2: Gegevens over de duur van de lessenserie.

Groep O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 M1 M2 M3 M4 M5 M6
Les 1 9:01 9:00 8:45 9:00 8:57 9:12 8:52 13:03 12:50* 12:45 12:50 13:07 13:00
Les 2 10:22 10:49 10:10 10:56 10:37 11:06 ** ** 13:45 14:09 14:11 14:54 14:23*
Eindtijd 11:05 11:33 10:45 11:37 11:33 11:40* 11:33 15:45 14:40 14:46 14:58 15:35 14:59

*Tijd mogelijk niet accuraat.
**Tijd niet bekend.

Op één groepje na is het elk groepje gelukt om de lessenserie binnen 200 minuten af te ronden. Voor
dit groepje is uiteindelijk een eindtijd van 15:45 uur genoteerd in Tabel 5.3. De gemiddelde door-
werktijd was 166 minuten met een 95%-betrouwbaarheidsinterval van [151.5, 180.6]. Hieruit mogen
we opmaken dat de lessenserie als werkmiddag binnen de benodigde tijd afgerond kanworden. Voor
de individuele lessen is de gemiddelde doorwerktijd weergegeven in Tabel 5.3. Les 1 valt even lang
uit als beoogd. Leerlingen waren iets sneller klaar met de tweede les dan verwacht. Hierbij moet
opgemerkt worden dat deze gegevens zijn gebaseerd op de gegevens zonder de groepjes O7 en M1
wegens het ontbreken van de eindtijd van les 2. Aangezien M1 het langzaamste groepje was valt
de tijdsduur mogelijk hoger uit dan uit de gegevens in Tabel 5.3 blijkt. De derde les lijkt net als de
eerste les binnen 1 lesuur te maken, zelfs tijdens een uitvoering als werkmiddag. Hierbij moet wel
worden opgemerkt dat er aan de praktische opdracht geen cijfermatige consequentie verbonden was,
wat ervoor kan zorgen dat leerlingen iets gemakzuchtiger zijn geweest in het lezen van de tekst en
het maken van de opgaven. Dit kan ook verklaren waarom de tijdsinschattingen van het expert-panel
niet geheel overeenkwamen met de doorwerktijden die we in de praktijk observeerden.

Tabel 5.3: Gemiddelde doorwerktijd per les met bijbehorend 95%-betrouwbaarheidsinterval (95%-BI).

Les 1 Les 2 Les 3
Duur (min) 42.1 78.6 41.3
95%-BI [37.1, 47.1] [70.0, 89.3] [37.0, 45.6]

Naast de gegevens die zijn verzameld tijdens de werkmiddag hebben we ook tijdens de interviews
gemerkt dat de werkmiddag binnen de tijd af te ronden was. Alle leerlingen gaven aan dat het gelukt
is om alle opdrachten te maken. Daarbij hadden de geïnterviewde leerlingen nog wat tijd over, varië-
rend van een uur tot 5 minuten. Dit komt overeen met het beeld dat we kregen uit de eindtijden van
alle leerlingen.
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Tabel 5.4: De reactie van leerlingen op vragen over de duur van de lessenserie.

Leerlingenreactie
Leerling 1 Pfft, volgens mij waren we een kwartier, twintig minuten voor tijd klaar

denk ik. Dus ik (...) vond dat het vrij gemakkelijk ging.
Leerling 2 Niet heel veel (tijd over), ik denk 5 minuutjes ofzo. (...) ik moest wel

eventjes doorzetten. Maar, (...) het was wel te doen.
Leerling 3 Nee dat ging goed.
Leerling 4 Nou we kregen er 4 uur voor en ik was na 3 uur klaar. (...) het was niet

te veel.
Leerling 5 Ja, het is zeker gelukt om alles af te krijgen. Ik denk dat ik zo’n 20 mi-

nuten van tevoren klaar was.

Samenvattend lijkt de lessenserie te voldoen aan de eerste ontwerpeis. De werkmiddag is binnen 180
minuten temaken en ookde individuele lessen voldoen aande tijdsduur zoalswedie begroot hadden.
Eventueel is er in alle drie lessen ruimte om een extra opgave toe te voegen of om het leeswerk iets
uit te breiden om zo het lesmateriaal te verbeteren. Hiervoor is vooral ruimte in de tweede les die iets
korter uitviel dan beoogd.
Ontwerpeis 2: de opdrachten sluiten aan op het niveau van 4/5 vwo wiskunde B en het ontwerp sluit aan op
de belevingswereld van de leerlingen.

Omdeze ontwerpeis na te gaan hebbenwe de uitwerkingen van de leerlingen nagekeken aan de hand
van het correctievoorschrift dat te vinden is in Bijlage A.2. Het nagekeken werk is vervolgens geana-
lyseerd met behulp van een toets- en itemanalyse, waarbij we de p-waardes en rit-waardes hebben
berekend die horen bij elke opgave. Daarnaast hebben we tijdens het coderen van de interviews ge-
keken naar reacties die te maken hebben met het niveau van het lesmateriaal. Tot slot hebben we
leerlingen ook gevraagd naar hun interesse in het onderwerp.

Tabel 5.5: Opgaven met corresponderende p-waardes en rit-waardes (les 1).

Vraag 1 2a 2b 2c 3a 3b 4a 4b 5a 5b
p-waarde 92.3 45.1 51.9 48.7 90.4 82.1 89.7 74.4 76.9 84.6
rit-waarde -0.21 0.36 0.54 0.53 0.28 0.69 -0.20 0.28 0.46 0.22

Tabel 5.6: Opgaven met corresponderende p-waardes en rit-waardes (les 2).

Vraag 6a 6b 6c 6d 6e 6f 7a 7b 8a 8b 8c
p-waarde 88.5 96.2 88.5 53.8 79.5 44.2 69.2 50.0 100.0 66.7 57.7
rit-waarde 0.52 0.42 0.62 0.83 0.72 0.44 0.46 0.34 0.00 0.63 0.62

Vraag 9a 9b 9c 9d 10a 10b 11a 11b 11c 11d 11e
p-waarde 46.2 61.5 38.5 76.9 53.8 48.7 84.6 20.5 47.7 76.9 69.2
rit-waarde 0.03 -0.04 0.14 0.32 -0.25 0.28 0.32 0.55 0.25 0.16 0.26
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Tabel 5.7: Opgaven met corresponderende p-waardes en rit-waardes (les 3).

Vraag 12 13a 13b 13c 13d 14a 14b 14c 14d
p-waarde 58.7 40.4 69.2 73.1 21.5 38.5 24.4 80.8 61.5
rit-waarde 0.75 0.43 0.63 0.47 0.33 0.77 0.50 0.32 0.09

In de Tabellen 5.5, 5.6 en 5.7 staat een overzicht van de opgaven van de lessenseriemet de bijbehorende
p-waardes en (reguliere) rit-waardes. Om te kijken of de opdrachten aansluiten op het niveau van 4/5
vwowiskunde B kunnenwe eerst kijken naar de p-waardes. We zien hierbij dat er een aantal opgaven
zijn met een vrij hoge p-waarde, zoals opgave 1. Daarnaast heeft ongeveer de helft van de opgaven
een p-waarde tussen de 30% en 70%, wat zorgt voor een hoge itemvariatie. Tot slot is er een aantal
opgavenmet een p-waarde die lager is dan 30%, wat erop kan duiden dat het niveau van deze opgave
te hoog is. Kijken we naar de rit-waardes, dan zien we dat een groot aantal opgaven goed of zelfs
zeer goed scoren (≥ 0.3), maar dat een aantal opgaven slecht scoort (≤ 0.19). Vooral negatieve rit
waardes zijn hierbij zorgelijk, omdat dit betekent dat leerlingen die sterk scoren op de hele opdracht
slecht scoren op deze opdracht en omgekeerd. Dit kan betekenen dat er iets mis is met de opgave.
Opgave 1 en 4a hebben een negatieve rit-waarde die verklaard kan worden door de hoge p-waarde.
Toevallig heeft één groepje dat goed scoort op de gehele lessenserie een fout gemaakt bij deze vraag,
waardoor de rit-waarde negatief uitpakte. Bij opgave 9b betreft het een vraag waarbij leerlingen zelf
logisch moeten bedenken wat de volgende stap in het algoritme is. Het is mogelijk dat deze vraag te
weinig structuur heeft en dat leerlingen daarom te vrij zijn geweest in hun antwoorden. Tot slot viel
bij het corrigeren van opgave 10a op dat vooral sterke groepjes wel een algoritme noemden, maar dit
niet beschreven. Minder sterke groepjes staken meer tijd in de uitleg van hun antwoord en scoorden
daardoor beter. Dit laat juist zien dat deze opgave voor de zwakkere leerling een mogelijkheid is om
weer aan te haken.
Onder deze ontwerpeis viel ook het gebruik van een aantal controlemomenten om leerlingen waar
nodig te kunnen corrigeren. Deze controlemomenten zijn ingevoegd na opdracht 8 en opdracht 11.
Het is lastig om de invloed van deze checkpoints op het presteren van de leerlingen te duiden, al
biedt opdracht 12 wel enige mogelijkheden. In opdracht 11 moeten leerlingen Dijkstra’s algoritme
aanvullen en vervolgens uitvoeren voor een voorbeeldprobleem. In opgave 12 worden leerlingen
opnieuwgevraagd het algoritme te doorlopen. We zien dat leerlingen beter scoren op opgave 12, maar
dit is gezien de grootte van de steekproef niet significant en moet verder onderzocht worden. Voor
opgave 8 is een vergelijkbare analyse niet mogelijk, aangezien het vervolg niet zo direct overeenkomt
met de vaardigheden die in opgave 8 zijn aangeleerd.
Bij de interviews hebben we op verschillende momenten aandacht besteed aan het niveau van de op-
dracht. Dit hebben we gedaan door leerlingen te vragen naar hun mening over de opdracht, naar de
hoeveelheid sturing die ze nodig hadden van de docent en tot slot door te vragen naar demakkelijkste
en de moeilijkste opdracht. Dit heeft geleid tot 28 opmerkingen over het niveau van de opdrachten.
Deze opmerkingen zijn samengevat in Tabel 5.8. Het algemene beeld uit de interviews is dat het
niveau van de lessenserie goed was. Hoewel er meer zelf nagedacht moest worden dan tijdens de re-
guliere wiskundelessen waren de opdrachten over het algemeen goed te doen. Wel werd het volgens
de geïnterviewde leerlingen lastiger aan het einde. Hierbij valt op dat leerlingen vooral opdracht 11,
13 en 14 als lastig ervaren. Dit beeld komt overeen met de bevindingen uit de toetsanalyse, zie de
Tabellen 5.6 en 5.7. Eén leerling geeft aan dat opdracht 14 niet lijkt op wat eerder in de lessenserie
naar voren komt. Dit is deels te verklaren door het zelfontdekkend karakter van deze opgave. Toch
is het wellicht mogelijk iets meer sturing te geven. Tot slot valt op dat het gelukt is om een aantrek-
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kelijke instapopgave te ontwerpen. Drie leerlingen gaven opdracht 1 als makkelijkste opgave, terwijl
opdracht 2 ook drie keer genoemd wordt. Ook hiermee sluiten we aan op het niveau van 4/5 vwo
wiskunde B, aangezien een te moeilijke opgave leerlingen kan ontmoedigen.

Tabel 5.8: De opmerkingen van leerlingen over het niveau van de lessenserie.

Leerlingenreactie
Leerling 1 Het was meer zelf nadenken (dan tijdens de normale wiskunde les). (...)

Wat meer inzicht denk ik, (...). (De lessenserie) zou je ook kunnen doen
zonder uitleg. Dus het opbouwen was denk ik wel genoeg, dat het
steeds moeilijker werd. Opdracht 1, (...), die heb ik vaker op het inter-
net voorbij zien komen (en was dus makkelijk). Opdracht 14wasmoeilijk.
(...) Ik denk dat ik gewoon (...) niet goed gelezen had. Of daarvoor het
ook al niet heel goed meer snapte, waardoor opdracht 14 steeds moei-
lijker werd.

Leerling 2 (...) Het was wel te doen. Je zou het eigenlijk bijna zonder leraar kun-
nen doen. (Het werd) steeds wat complexer uiteindelijk, of steeds meer
naar het geheel werken. Gewoon 2a denk ik (was het makkelijkste). (Het
moeilijkste) was toch meer met dat algoritme. (...) Toch wel 12 of 13. De
laatste opdrachten.

Leerling 3 Het bouwde zich wel op, het werdwel moeilijker uiteindelijk. (Het mak-
kelijkste was opdracht) 1, waarbij je die lijn van het huis moest doen. Ja,
11 en 13 en 14 (waren het lastigst).

Leerling 4 Deopdrachten zelfwarenwel te doen. Je hoefde er niet super hard bij na
te denken. Ik denk dat de eerste opdracht (het makkelijkste was). Daar
moest ik wel eerst even over nadenken, maar ik vond hem wel leuk.
Opdracht 2 was ook wel goed te doen. Ik denk dat updaten met dat
label, zulke dingen, (daar) snapte ik niet zo veel van. En opdracht 14
met dat rekenen, dat was ook wel lastig.

Leerling 5 (...) Het makkelijkste vond ik (...) opdracht 2. Ik denk (dat) de laatste
opdracht (het moeilijkste was). Opeens kwamen daar dingen met secon-
den in voor en andere berekeningen die ik misschien eerder niet echt
tegen was gekomen. Ik en mijn teamgenoot waren allebei een beetje in
de war (...). Dat was ook de tweede keer dat we hulp nodig hadden bij
deze opdrachten.

Naast het niveau van de lessenserie hebbenwe ook gekeken naar de aansluiting van het onderwerp op
de belevingswereld van de leerlingen. Allereerst hebben we voor een onderwerp gekozen dat in onze
ogen aansluit op de belevingswereld, aangezien elke leerling wel eens Google Maps gebruikt heeft
voor het plannen van een route. Daarnaast hebben we in de interviews gevraagd wat de leerlingen
van het onderwerp vonden, zie Tabel 5.9. Vier van de vijf leerlingen vonden het onderwerp (deels)
interessant, terwijl één leerling zegt weinig met wiskunde te hebben en dat dit de interesse voor het
onderwerp beïnvloedt. De leerlingen zijn niet heel uitgesproken over het onderwerp en relateren
het meer aan de reguliere lesstof van wiskunde B. Wat vooral opvalt hierin is dat de leerlingen het
toepassen van wiskunde in vergelijking tot het reguliere programma als positief aspect zien aan dit
onderwerp. Hiermee sluit de opdracht meer aan op de belevingswereld van de leerlingen dan de
normale wiskundelessen.
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Tabel 5.9: De opmerkingen van leerlingen over het onderwerp van de lessenserie.

Leerlingenreactie
Leerling 1 Ik vond het leuker dan normale wiskunde, want je deed een keer wat

anders dan de hele tijd (...) herleiden (...).
Leerling 2 Ja! Zeker (op de vraag of het onderwerp interessant was).
Leerling 3 Ik vond het (onderwerp) wel oké. Ik vond het oké om te doen.
Leerling 4 Persoonlijk vind ik het niet het interessantste onderwerp.
Leerling 5 Ja, op zich vind ik (het onderwerp) wel interessant. Ik vond het zelf wel

leuk en dat was ook vooral omdat we zoiets als Dijkstra’s algoritme (...)
met informatica gekregen hebben.

Samenvattend lijkt het niveau van de lessenserie aan te sluiten bij de doelgroep. Bovendien is het
gelukt om de meeste leerlingen in tweetallen te laten werken en zijn de leerlingen waar nodig onder-
steund door een werkblad, punten die ook onder deze ontwerpeis vielen. Opgave 9 viel vanuit de
toetsanalyse negatief op en is voor verbetering vatbaar. Uit de interviews bleek dat leerlingen aan het
begin van opgave 14 meer sturing in het lesmateriaal nodig hebben, wat ook ondersteund wordt in
de toetsanalyse. Ook deze opgave kan verbeterd worden. Ten slotte sluit het onderwerp aan op de
belevingswereld van de leerlingen, al zijn de leerlingen hier niet heel uitgesproken over.
Ontwerpeis 3: de lessenserie is aantrekkelijk vormgegeven en heeft een duidelijke structuur.

Voor de vormgeving en de structuur van de lessen kijken we opnieuw naar de opmerkingen van de
leerlingen tijdens de interviews. In Tabel 5.10 zijn de belangrijkste opmerkingen weergegeven.

Tabel 5.10: De opmerkingen van leerlingen over de vormgeving en de structuur van de lessenserie.

Leerlingenreactie
Leerling 1 Vrij duidelijk (over de lay-out). Je zag duidelijk wat de opdracht was.

Samenvatting was fijn om te zien (...) om te kijken waar het over ging.
(...) De plaatjes waren duidelijk bij de opdrachten.

Leerling 2 Ja die vond ik erg goed (over de lay-out). Eerst werd er een uitleg gege-
ven en dan vaak een kleine samenvatting. En er werden voorbeelden
gegeven. Dus ik denk dat dat wel redelijk duidelijk was zeg maar.

Leerling 3 Oh dat vond ik wel mooi (over de lay-out). Het was fijn dat in de hoek
allemaal van die dingen zaten (figuren) en dat we niet telkens hoefden
terug te bladeren. Over de structuur: nee, het was wel gewoon duidelijk.

Leerling 4 Ja, ik vind de opzet wel netjes (over de lay-out). Er staat wel duidelijk bij
wanneer de opdracht weer komt. Dus ja, goed opgezet, duidelijk.

Leerling 5 Ik vond het er wel goed uitzien. Misschien zijn de tekststukken een
beetje uitgebreid. Het is al snel ietswat je dan een beetje overslaat omdat
je dan de opdrachten snel af wil krijgen. Dus als dat iets compacter kan.
Dat zouden mensen het iets sneller gaan lezen.

Wat opviel tijdens de interviews is dat drie leerlingen in hun reactie op de vraag: “wat vond je van de
lay-out?” een antwoord gaven waarin ze vooral de opzet en de structuur van de lessenserie aanstip-
pen. De samenvattingen en het figurenoverzicht werden hierbij het vaakst genoemd en ook de opzet
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met de paarse balk met figuren werd gewaardeerd. Drie leerlingen gaven aan het materiaal mooi of
netjes te vinden. Samenvattend waren de leerlingen positief over de vormgeving van het materiaal
en de structuur waarvoor is gekozen.
Algemeen is het gelukt om een aantal vuistregels aan te houden, zoals de afscheiding tussen verschil-
lende activiteiten (met de horizontale blauwpaarse balken), het cursief/vet aangeven van belangrijke
woorden, een smallere kolombreedte (door het invoegen van de figuren in de paarse balk), het ge-
bruik van witregels tussen alinea’s en de lettergrootte (12).
Ontwerpeis 4: voor het doorlopen van de lessenserie is beperkte sturing van de docent nodig.

Om deze ontwerpeis te toetsen hebben we tijdens de uitvoering per opdracht bijgehouden waar leer-
lingen vragen over hadden, zie Appendix D.2. Een overzicht van het aantal vragen per opdracht is
weergegeven in Tabel 5.11. Daarnaast is aan de geïnterviewde leerlingen gevraagd hoe vaak ze hulp
nodig hadden van de docent. De reacties hierop zijn weergegeven in Tabel 5.12.

Tabel 5.11: Aantal vragen per opdracht (twee sessies cumulatief).

Opgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Aantal vragen 2 7 0 1 4 3 3 2 2 1 13 0 8 9

In Tabel 5.11 is te zien dat opgaven 2, 11, 13 en 14 de meeste vragen hebben opgeroepen. Het alge-
mene beeld is dat het aantal vragen gedurende de uitvoering laag was en dat de leerlingen prima
door één docent geholpen konden worden. Opgave 2 veroorzaakt de meeste drukte aangezien leer-
lingen op dat moment nog gelijk lopen en dus tegelijk tegen dezelfde problemen aanlopen. Aan het
eind van de lessenserie vinden leerlingen het moeilijker, wat resulteert in het relatief hoge aantal vra-
gen aan het eind van de opdracht. Het nut van het checkpoint na opgave 11 wordt hier duidelijk:
opgave 12 leverde tijdens de uitvoering geen vragen meer op, omdat leerlingen de moeilijkheden al
tijdens opgave 11 ervaren hebben. Het doorspreken van deze opgave geeft leerlingen dus de moge-
lijkheid om door te werken. Opgave 9 viel tijdens de toets-analyse negatief op, aangezien leerlingen
slecht scoorden. Een dusdanig moeilijke opgave zou volgens de verwachting veel vragen opleveren,
wat niet het geval was. Dit is opnieuw een indicatie dat deze opgave verbeterd kanworden. Dat beeld
is anders voor opgave 14. Hier correleert het aantal vragen beter met de resultaten die we zagen in de
toets-analyse. Deze opgave is te lastig en heeft meer uitleg nodig om succesvol gemaakt te worden.
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Tabel 5.12: De opmerkingen van leerlingen over de hoeveelheid sturing tijdens de lessenserie.

Leerlingenreactie
Leerling 1 Het was meer zelf nadenken. Wat meer inzicht denk ik. (...) Twee of

drie keer dacht ik (aantal keren hulp van de docent). Voor iets wat ik voor
de eerste keer doe vind ik twee/drie keer goed denk ik.

Leerling 2 Vijf keer ofzo in totaal (aantal keren hulp van de docent). Nee, niet heel
erg vaak. (...) Je zou het eigenlijk bijna zonder leraar kunnen doen.

Leerling 3 Aan het einde (had ik) wel (hulp nodig van de docent). Voor opdracht 11
(...) 2 keer. En bij opgave 14 (...) en nog een beetje bij 13. Dus gewoon
vanaf (opgave) 11.

Leerling 4 Volgensmij twee keer bij de checkpoints (aantal keren hulp van de docent).
Ik denk dat het gewoon precies goed was.

Leerling 5 Twee keer volgens mij (aantal keren hulp van de docent). Dat vond ik op
zich wel meevallen.

Als we kijken naar de leerlingenreacties in Tabel 5.12, dan zien we dat het beeld lijkt te kloppen met
de bevindingen tijdens de werkmiddag. De leerlingen hadden 2 tot 5 keer hulp nodig en geen enkele
leerling vond dat te vaak. Eén leerling geeft zelfs aan dat de werkmiddag in principe ook zonder do-
cent gemaakt had kunnen worden. Wel moet opgemerkt worden dat de leerlingen geen cijfer kregen
voor de werkmiddag. Dit betekent dat leerlingen minder bezig zijn geweest met presteren. Hierdoor
zullen leerlingen minder geneigd zijn om vragen te stellen, aangezien er geen consequentie aan de
werkmiddag hing. In dit geval was de werkmiddag eenvoudig te begeleiden door één docent, maar
in een summatieve setting zou dit beeld enigszins kunnen afwijken.
Ontwerpeis 5: de inhoudelijke leerdoelen worden door de leerlingen behaald.

Voor deze ontwerpeis kijken we naar drie zaken. Allereerst bekijken we de p-waardes van bepaalde
opdrachten uit de lessenserie. Vervolgens bekijken we de reacties van leerlingen tijdens de interviews
en tot slot kijken we hoe deze leerlingen het voorbeeldprobleem aanpakten aan het eind van de inter-
views.

• Leerdoel 1: de leerling heeft een intuïtief begrip van computationele complexiteit en daarmee van het nut
van het algoritme van Dijkstra.

Deopdrachten 6 (d, e en f) en 14 uit de lessenserie sluiten aan opdit leerdoel (C6). De p-waardes
voor deze opdrachten zijn te vinden in de Tabellen 5.6 en 5.7. We bekijken eerst opgave 6. Het
lukt ietsmeer dan de helft van de leerlingen om te bepalen hoeveelmogelijke routes er zijn in een
graaf die bestaat uit n componenten (6d, p = 53.8), maar ze leggen hun antwoord hierbij slecht
of zelfs niet uit. Vervolgens slagen de meeste leerlingen erin om de rekentijd uit te rekenen (6e,
p = 79.5) voor een brute force aanpak bij een graaf die bestaat uit 36 componenten. Iets meer
dan twee op de vijf groepjes heeft goed door dat een 2000 keer zo snelle computer niet in staat
is om een 2000 keer zo grote graaf door te rekenen (6f, p = 44.2). Een deel van de leerlingen
toont hiermee aan intuïtief begrip van computationele complexiteit te hebben opgedaan. In
opgave 14 zien we een vergelijkbaar beeld. Leerlingen kunnen wel de rekentijd uitrekenen bij
een gegeven formule voor de rekentijd, maar hebben veel moeite te redeneren waarom deze
formule een bovengrens geeft voor de rekentijd. Wel laten de meeste leerlingen zien dat ze het
nut van Dijkstra’s algoritme kennen (6c, p = 80.8), aangezien het overgrote deel aangeeft dat
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Dijkstra’s algoritme een stuk sneller is dan een brute force aanpak. Dit beeld komt overeen met
het beeld uit de leerlingeninterviews (Tabel 5.13).

Tabel 5.13: Leerlingen over het nut van Dijkstra’s algoritme.

Leerlingenreactie
Leerling 1 Klopt altijd en is makkelijk af te lezen. Na doorvragen: is erg snel.
Leerling 2 Als je Dijkstra’s algoritme niet zou gebruiken (maar brute force), dan

duurt het heel lang.
Leerling 3 Denkt dat het bij Dijkstra’s algoritme minder lang zou duren dan brute

force.
Leerling 4 Denkt dat het beter werkt dan een heuristiek, omdat je altijd de kortste

afstand krijgt. Bovendien sneller dan brute force.
Leerling 5 Denkt dat Dijkstra’s algoritme er langer over doet dan een heuristiek,

maar dat het wel altijd een kortste route oplevert.

In Tabel 5.13 is te zien dat de leerlingen twee voordelen van Dijkstra’s algoritme noemen: het
geeft altijd de kortste afstand en het werkt snel. Verder zien we dat niet elke leerling de goede
connectie maakt tussen Dijkstra’s algoritme en het alternatief van brute force. Bij leerling 1
moestenwe hiervoor doorvragen en leerling 3 geeft een twijfelend antwoord, terwijl een leerling
die dit leerdoel behaald heeft dit met overtuiging zou moeten zeggen. Leerling 5 vergelijkt de
rekentijd van Dijkstra’s algoritme met die van een heuristiek en komt niet op het idee van brute
force na doorvragen, waarmee ook deze leerling een te beperkt beeld heeft bij de complexiteit
van Dijkstra’s algoritme. We zien dus in de interviews een vergelijkbaar beeld als in opgave 6
en 14, namelijk dat het idee van complexiteit nog lastig is.

• Leerdoel 2: de leerling kan omschrijven wat een heuristiek is en hiervan een voor- en nadeel noemen.

Opdracht 5 sluit aan op dit leerdoel. De p-waardes voor deze opdracht zijn hoog, zie Tabel
5.5. Het lukt in opdracht 5a (p = 76.9) om een gegeven heuristiek toe te passen, maar het
interpreteren van het eindantwoord wordt lastiger gevonden. Het element van foutopsporing
(C4) gaat erg goed in opgave 5b (p = 84.6). Leerlingen blijken uitstekend in staat de zwakte
van de heuristiek te herkennen en de graaf zo aan te passen dat de heuristiek goed of juist heel
slecht werkt. Hieruit blijkt dat leerlingen in ieder geval goed begrijpen hoe de heuristiek uit
opgave 5 werkt. Tijdens de interviews hebben we de leerlingen gevraagd wat een heuristiek
is, om te kijken of leerlingen na de lessenserie ook een algemeen beeld hebben bij het begrip
heuristiek. De reacties van de leerlingen zijn samengevat in Tabel 5.14 hieronder.
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Tabel 5.14: Leerlingen over heuristieken.

Leerlingenreactie
Leerling 1 Beschrijft de heuristiek van de opdracht. Voordeel: het is makkelijker

(om af te lezen). Nadeel: je krijgt niet altijd de snelste route.
Leerling 2 Je kijkt telkens naar alle opties die je op dat moment hebt en daarvan

kies je de beste. Voordeel: het is heel snel en gemakkelijk, zonder veel
rekenkracht. Nadeel: je krijgt niet zeker de snelste route.

Leerling 3 Kent het begrip heuristiek niet meer, maar kan na het tonen van op-
dracht 5 nog wel een nadeel noemen. Nadeel: je krijgt niet altijd de
snelste route.

Leerling 4 Beschrijft een heuristiek als een soort van methode en koppelt het
daarna aan de heuristiek van opdracht 5. Voordeel: het is snel en soms
wel goed. Nadeel: je krijgt niet altijd de kortste route.

Leerling 5 Kent het begrip heuristiek niet meer, maar kan na het tonen van op-
dracht 5 nog wel een voor- en nadeel noemen. Voordeel: het is snel.
Nadeel: het komt niet altijd goed uit.

Uit Tabel 5.14 blijkt dat slechts 2 leerlingen een algemeen beeld bij een heuristiek hebben. Wel
koppelen ze hun voor- en nadelen aan het routeprobleem. Hieruit blijkt dat de lessenserie leer-
lingen te weinig ondersteunt om een heuristiek te zien als algemeen concept. De meeste leerlin-
gen zullen heuristieken zien als een proces/methode om snel tot een goede oplossing voor een
routeprobleem te komen.

• Leerdoel 3: de leerling kan de oplossing vinden van een gegeven voorbeeldprobleem door het algoritme
van Dijkstra correct toe te passen.

Om dit leerdoel na te gaan bekijken we een aantal opdrachten waarin Dijkstra’s algoritme moet
worden uitgevoerd (opdracht 11, 12 en 13) en bekijken we hoe vijf leerlingen aan het eind van
het interview een voorbeeldprobleem moesten oplossen. De eerste opdracht waarin leerlingen
Dijkstra’s algoritme tegenkomen is opdracht 11. Hierin moeten ze eerst het algoritme aanvul-
len en daarna uitvoeren. In opdracht 11c komt de uitvoering voor het eerst aan de orde. Deze
opdracht heeft een p-waarde van 47.7%. De eerste keer dat leerlingen Dijkstra’s algoritme uit-
voeren gaat dit dus nog zeker niet foutloos. Aan het eind van opdracht 11 zit een checkpoint,
waarbij de docent met de leerlingen in discussie gaat over de antwoorden van deze opdracht.
Het effect hiervan is meetbaar in opdracht 12, waarbij het uitvoeren van Dijkstra’s algoritme
wordt getoetst. Deze opgave heeft namelijk een p-waarde van 58.7%. Leerlingen komen nu be-
ter uit het bepalen van de kortste afstand. In opgave 13 leren leerlingen hoe vanuit Dijkstra’s
algoritmede kortste route kanworden bepaald. Deze opgavenworden echter niet goed gemaakt
(13d heeft bijvoorbeeld een p-waarde van 21.5%). Het is dus niet te verwachten dat leerlingen
Dijkstra’s algoritme volledig kunnen uitvoeren en daarna met behulp van die uitkomst ook nog
het kortste pad kunnen achterhalen. Bij het voorleggen van het voorbeeldprobleem tijdens de
leerlingeninterviews kregen we hetzelfde beeld, dat is samengevat in Tabel 5.15.
In Tabel 5.15 is te zien dat drie van de vijf leerlingen erin slaagt om Dijkstra’s algoritme uit
te voeren en op systematische wijze de kortste afstand van het startpunt naar het eindpunt te
vinden. Van de twee leerlingen die het probleem niet weten op te lossen begint één leerling nog
wel goed, terwijl een tweede leerling geen idee meer heeft hoe Dijkstra’s algoritme werkt. Van
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de drie leerlingen die Dijkstra’s algoritme kunnen uitvoeren deden twee leerlingen dit geheel
zelfstandig, terwijl een derde leerling opweg geholpenmoest worden voordat ook deze leerling
Dijkstra’s algoritme goed uitvoert. Wat verder opvalt is dat leerlingen niet in staat blijken om
de methode van opdracht 13 uit te voeren, wat te verwachten is gezien de lage p-waarde van
opdracht 13d.
Van twee leerlingen ging het uitvoeren van Dijkstra’s algoritme volledig zelfstandig. Eén leer-
ling deed dit volledig foutloos na een eigen fout te hebben opgemerkt, terwijl de andere leerling
één keer het verkeerde punt koos om mee verder te gaan. Deze leerling realiseert zich dit wel
en loste het probleem uiteindelijk zelfstandig en correct op. Bij beide leerlingen valt op dat sys-
tematisch gewerkt werd. De leerlingen bepalen telkens welk punt bezocht wordt en omcirkelen
dit voordat ze stap 4 van het algoritme uitvoeren. Ze beargumenteren netjes waarom labels al
dan niet vervangen moeten worden en lopen hierbij door de tabel heen tot elk punt bezocht is.
Bij de derde leerling ging het invullen van de tabel in eerste instantie fout, terwijl de leerling
wel in stappen dacht en telkens getallen invulde en verbeterde. Hierbij ging de keuze van het
volgende punt niet goed en werden oude labels soms vervangen terwijl dit niet de bedoeling
was. Door de leerling op weg te helpen bij het maken van de juiste keuze van het volgende punt
en het omcirkelen daarvan in de tabel ging het doorlopen van de stappen daarna wel goed. Het
bepalen van het volgende punt is blijkbaar een belangrijke stap voor leerlingen wanneer ze dit
probleem moeten oplossen.
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Tabel 5.15: Leerlingen lossen het voorbeeldprobleem op.

Leerlingenreactie
Leerling 1

– Begint met het berekenen van d(A) en d(C), de enige punten die
direct bereikbaar zijn.

– Voert stap 3 van het algoritme daarna correct uit en omcirkelt C.
– Bepaalt systematisch (herhaalt netjes stap 4 van het algoritme) de

kortste afstand van S naar F . Maakt één slordigheidsfout, maar
merkt zelf op wat er fout gaat.

– Kan de kortste route aflezen uit de graaf, maar niet bepalen met
behulp van de labels δ(X).

Leerling 2
– Begint met het berekenen van d(A) en d(C), de enige punten die

direct bereikbaar zijn.
– Voert stap 3 van het algoritme daarna correct uit en omcirkelt C.
– Kiest in de tweede iteratie van stap 4 per ongelukD alsXc, in plaats

van A. Merkt op dat het niet precies klopt en gaat daarna door.
– Bepaalt vervolgens systematisch de kortste afstand van S naar F .
– Kan de kortste route aflezen uit de graaf, maar niet bepalen met

behulp van de labels δ(X). Probeert het wel.

Leerling 3
– Begint met het berekenen van d(A) en d(C), de enige punten die

direct bereikbaar zijn.
– Kiest vervolgens het verkeerde punt om verder te gaan en kan niet

uitleggen waarom.
– Kan de kortste afstand niet bepalen.

Leerling 4
– Weet niet meer hoe het algoritme van Dijkstra werkt.

Leerling 5
– Moet even op weg geholpen worden en begint dan met het bere-
kenen van d(A) en d(C), de enige punten zijn die direct bereikbaar
zijn.

– Gaat vervolgens systematisch te werk en voert het algoritme goed
uit.

– Bepaalt systematisch (herhaalt netjes stap 4 van het algoritme) de
kortste afstand van S naar F .

– Kan de kortste route aflezen uit de graaf, maar niet bepalen met
behulp van de labels δ(X).
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Hoofdstuk 6

Conclusies

In dit hoofdstuk proberen we de onderzoeksvraag van dit onderzoek te beantwoorden. Deze onder-
zoeksvraag was:
“Hoe kan een lessenserie over grafentheorie voor vwo-leerlingen bij wiskunde B leiden tot het aanle-
ren van aspecten van computational thinking?”
Voor het beantwoorden vandeze onderzoeksvraag hebbenwe twee onderzoeksfases doorlopen. Eerst
hebben we in Hoofdstuk 2 gekeken naar computational thinking en de vaardigheden die daaron-
der vallen, geschikte didactiek en eerder ontworpen lesmateriaal dat gebruikt is om aspecten van
computational thinking aan te leren. Vervolgens hebben we binnen het onderwerp grafentheorie
verschillende geschikte onderwerpen bekeken. Het resultaat van deze eerste onderzoeksfase heeft
geresulteerd in vijf ontwerpeisen die besproken zijn in Hoofdstuk 3.
De tweede fase van dit onderzoek bestond uit het ontwerpen van een lessenserie rondom het thema
grafentheorie en Dijkstra’s algoritme. Deze lessenserie is voorgelegd aan een expertpanel, wat resul-
teerde in een verbeterde versie die op 18 november 2021 gebruikt is op een school in Enschede. Deze
versie van de lessenserie (Appendix A.1) en het bijbehorende correctievoorschrift (Appendix A.2)
zijn de eerste resultaten van dit onderzoek. Tevens is de lessenserie gebruikt als een instrument om
data te verzamelen waarmee we de onderzoeksvraag kunnen beantwoorden. Zowel de analyse van
de lessenserie als de analyse van het werk van de leerlingen en de bijbehorende leerlingeninterviews
(Appendix D en E) zijn terug te vinden in Hoofdstuk 5. Op basis van deze resultaten zullen we in
Sectie 6.1 de onderzoeksvraag zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Vervolgens geven we in
Sectie 6.2 aanbevelingen voor verder onderzoek en verbetering van de lessenserie.

6.1 Conclusie en discussie

De conclusies zijn op te delen in de twee onderzoeksfases zoals we die besproken hebben in Hoofd-
stuk 4. We bespreken nu voor beide fases de belangrijkste conclusies en discussiepunten. Tot slot
gaan we dieper in op deze discussiepunten waarbij we een globaal beeld van de beperkingen van dit
onderzoek bespreken en bekijken we wat dit onderzoek voor de praktijk betekent.
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Eerste onderzoeksfase

In de eerste fase van dit onderzoek hebben we gekeken naar computational thinking. De definitie
van Jeanette Wing biedt de meest complete definitie van computational thinking. Zij definieert com-
putational thinking als de denkprocessen die betrokken zijn bij het formuleren van een probleem en
het uitdrukken van de oplossing(en) op een manier die een computer - mens of machine - effectief
kan uitvoeren, (Wing, 2014). Deze brede definitie laat zien dat er veel vaardigheden vallen onder de
noemer computational thinking. Het werk van Weintrop et al. (2016) geeft een gedetailleerd over-
zicht van CT-vaardigheden. Daarnaast komen ze met een taxonomie waarin dieper begrip wordt
nagestreefd. Wij hebben in dit onderzoek uit beide overzichten acht vaardigheden uitgekozen die het
meest aansluiten op de modelleercyclus en bovendien in eerdere ontwerpen rondom computational
thinking naar voren kwamen. Deze lijst is verwerkt in ontwerpeis 5.
Voor de tweede deelvraag hebbenwegekeken naar hetwerk vanVanderMeulen (2017), Neeft (2019),
Den Hartogh (2020) en Slager (2021). Het ontwikkelde lesmateriaal van de auteurs en hun aanbeve-
lingen hebben op verschillende manieren bijgedragen aan ons ontwerp. Allereerst geeft het werk van
Van der Meulen een aantal handvatten om computationele complexiteitstheorie in het lesmateriaal
te verwerken. Dit heeft het ontwerpen van opdracht 6 en 14 ondersteund. Verder doet Van der Meu-
len een aantal aanbevelingen om heuristieken te introduceren die verwerkt zijn in opdracht 5. Neeft
adviseert in plaats van een werkmiddag een lessenserie te ontwerpen. Deze aanbeveling is meege-
nomen, al is de lessenserie uit praktisch oogpunt toch als werkmiddag uitgevoerd. Daarnaast is het
idee van een werkblad bij belangrijke opdrachtenmeegenomen in ons ontwerp. Tevens hebbenwe de
opdracht van de afwasrobot verwerkt in ons lesmateriaal. In alle vier de onderzoeken is gekeken naar
realistische contexten om het leren van CT-vaardigheden te ondersteunen. Hierbij laat Den Hartogh
zien dat een lesontwerp in stapjes contextarmer kan worden, wat het materiaal geschikt maakt voor
het vak wiskunde B. Slager laat zien dat leerlingen routeproblemen herkennen als realistische context
en hierdoor ondersteund kunnen worden. In het werk van Slager wordt bovendien de suggestie ge-
daan dat grafentheorie een geschikt onderwerp vormt om computational thinking aan te leren. Deze
twee observaties hebben de keuze voor grafentheorie en Dijkstra’s algoritme ondersteund. Daarnaast
is de lessenserie net als in het werk van DenHartogh in stapjes abstracter gemaakt. Tot slot hebbenwe
gezien dat er in eerdere lesmaterialen weinig aandacht is besteed aan de vormgeving. Dit heeft ertoe
geleid dat we hebben gekeken hoe de vormgeving van lesmateriaal leerlingen kan ondersteunen. Dit
heeft uiteindelijk geleid tot ontwerpeis 3.
De derde deelvraag betreft een vooronderzoek rondom het bepalen van het onderwerp van de les-
senserie. Uit het werk van Slager (2021) kwam naar voren dat grafentheorie een geschikt onderwerp
vormt voor het aanleren van CT-vaardigheden. In dit onderzoek is daarom gekeken naar grafenthe-
orie en de bijbehorende didactiek. Hierbij hebben we acht vaardigheden gezien die in de lessenserie
verwerkt moeten zijn om kennis over grafentheorie te ontwikkelen, (Ferrarello en Mammana, 2018).
Daarnaast hebben we gezien hoe we de context op een betekenisvolle manier kunnen introduceren,
(Koirala et al., 2018). Het gebruik van puzzel-achtige problemen bleek geschikt te zijn voor een een-
voudige instapopdracht waarin leerlingen voor het eerst in aanraking kwamen met grafen, (Levitin
en Papalaskari, 2002). Naast de didactische aspecten hebben we ook gekeken naar het meest ge-
schikte onderwerp binnen de grafentheorie. We hebben een aantal toepassingen geanalyseerd op
de geschiktheid voor een lesontwerp voor leerlingen van 4/5 vwo. Dijkstra’s algoritme leek daarbij
uitermate geschikt. De context rondomDijkstra’s algoritme is herkenbaar voor leerlingen en het algo-
ritme zelf is niet te ingewikkeld. Bovendien biedt de context rondom routeproblemenmogelijkheden
om heuristieken en computationele complexiteit te verwerken in het lesmateriaal. Hierbij sluiten we
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opnieuw aan op het onderzoek van Slager (2021), waaruit naar voren kwam dat leerlingen routepro-
blemen herkennen als realistische context.

Tweede onderzoeksfase

Voor de tweede fase van het onderzoek kwam opnieuw een drietal onderzoeksvragen aan bod. Het
uiteindelijke ontwerp is te vinden in Appendix A.1 met het bijbehorende correctievoorschrift in Ap-
pendix A.2. Dit ontwerp is geanalyseerd in Hoofdstuk 5, waarbij onder andere gekeken is naar de
CT-vaardigheden. Deze CT-vaardigheden zijn terug te vinden in Hoofdstuk 3 onder ontwerpeis 5.
Op een na (C7) zijn alle vaardigheden verwerkt in het lesontwerp. Het was binnen de duur van de
lessenserie (ontwerpeis 1) lastig om een extra opdracht toe te voegen waarin deze vaardigheid goed
naar voren kwam. In Sectie 6.2 geven we enkele ideeën hoe deze vaardigheid toch in het lesmateriaal
verwerkt kan worden. De vaardigheid C3 is het meest aanwezig in het ontwerp, aangezien leerlingen
richting het einde van de lessenserie vaak bezig zijn met het aanvullen en uitvoeren van Dijkstra’s
algoritme. Een gedetailleerde analyse is te vinden in Hoofdstuk 5.
De tweede deelvraag van deze fase betreft het behalen van de ontwerpeisen. Voor het beantwoorden
van deze deelvraag is gekeken naar de feedback van het expertpanel, het gemaakte werk van de
leerlingen en de antwoorden van de vijf leerlingen tijdens de semi-gestructureerde interviews. Een
compleet overzicht van deze data is te vinden in Hoofdstuk 5. We zullen nu per ontwerpeis kijken of
deze behaald is waarbij we gebruik maken van deze data.
Ontwerpeis 1: de praktische opdracht is op te delen in drie of vier lessen en kan ook als werkmiddag van 200
minuten gebruikt worden.

Voor deze ontwerpeis is gekeken naar de feedback van het expertpanel en de eindtijden van de leerlin-
gen die zijn bijgehouden tijdens de uitvoering op 18 november 2021. Daarnaast hebben de (meeste)
leerlingen na elke les opgeschreven hoe laat ze deze hadden afgerond, zodat ook de duur van de in-
dividuele lessen bepaald kon worden. Tot slot hebben we vijf leerlingen bevraagd over de duur van
de lessenserie.

• Expertpanel: het expertpanel geeft aan dat de lessenserie binnen de beoogde tijd gemaakt kan
worden. Wel lijkt de lessenserie aan de lange kant.

• Uitvoering: op één groepje na kregen alle leerlingen de lessenserie binnen de beoogde tijd af.
In Tabel 6.1 staat een samenvatting van de doorwerktijden.

Tabel 6.1: Gemiddelde doorwerktijd per les met bijbehorend 95%-betrouwbaarheidsinterval (95%-BI).

Les 1 Les 2 Les 3 Totaal
Duur (min) 42.1 78.6 41.3 166.1
95%-BI [37.1, 47.1] [70.0, 89.3] [37.0, 45.6] [151.5, 180.6]

• Leerlingeninterviews: de antwoorden van de leerlingen bevestigen het beeld van Tabel 6.1.
Geen van de leerlingen heeft echt moeten haasten om de lessenserie af te krijgen. Wel gaf een
leerling aan te moeten doorwerken.

Uit de verzamelde data blijkt dat leerlingen uit 5 vwo prima in staat zijn de lessenserie binnen de
beoogde tijd af te ronden. Ook voor de individuele lessen is de tijdsinschatting accuraat. Hiermee
lijkt de lessenserie te voldoen aan de eerste ontwerpeis. Kijken we heel kritisch naar deze ontwerpeis,
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dan zien we twee punten van discussie. Allereerst is de lessenserie alleen gegeven aan leerlingen uit 5
vwo. We kunnen dus niet zeggen dat de doorwerktijden uit Tabel 6.1 ook overeenkomen voor leerlin-
gen uit 4 vwo. Zeker leerlingen aan het begin van de vierde klas zullen iets langer nodig hebben om
de opgaven succesvol te kunnen voltooien. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat leerlingen de individu-
ele lessen net niet binnen de beoogde tijd kunnenmaken. De uitloop van 10% van de beoogde tijd die
ook genoemdwordt onder ontwerpeis 1 zou dit verschil mogelijk kunnen compenseren, maar dit valt
niet met zekerheid te zeggen. Verder moet opgemerkt worden dat de lessenserie zonder cijfermatige
consequentie is uitgevoerd. Dit betekent dat een aantal groepjes zich wellicht minder hard heeft inge-
spannen dan in summatieve setting te verwachten was. Dit zou ertoe leiden dat de tijdsinschattingen
uit Tabel 6.1 hoger uitvallen als de lessenserie wel in summatieve setting gegeven wordt.
Ontwerpeis 2: de opdrachten sluiten aan op het niveau van 4/5 vwo wiskunde B en het ontwerp sluit aan op
de belevingswereld van de leerlingen.

Voor deze ontwerpeis is opnieuw gekeken naar de feedback van het expertpanel. Daarnaast heb-
ben we het werk van de leerlingen geanalyseerd door middel van een toets- en itemanalyse. Tot slot
hebben de leerlingen tijdens de interviews verschillende vragen beantwoord over het niveau van de
lessenserie. Alle uitspraken met de labels ‘niveau’ of ‘waardering’ zijn bekeken om deze ontwerpeis
te evalueren.

• Expertpanel: het algemene beeld van de experts is dat de lessenserie qua niveau geschikt lijkt
voor leerlingen uit 4/5 vwo. Daarnaast geven ze aan dat vooral de eerste twee lessen goed
aansluiten op de belevingswereld van de leerlingen. Voor les drie is dit minder goed gelukt.
We doen in Sectie 6.2 twee suggesties om dit te verbeteren.

• Toets- en itemanalyse: hiermee kan alleen gekeken worden naar het niveau van de lessenserie.
De meeste opdrachten zijn qua niveau geschikt voor leerlingen uit 4/5 vwo. Enkele opgaven
leverden een te lage p-waarde op (< 30%), wat een indicatie kan zijn dat een opgave te moeilijk
is. Dit betreft de opgaven 9c, 11b, 13d en 14b.

• Leerlingeninterviews: het algemene beeld uit de interviews is dat het niveau van de lessenserie
goed is. Hoewel er meer zelf nagedacht moest worden dan tijdens de reguliere wiskundelessen
waren de opdrachten over het algemeen goed te doen. Wel werd het volgens de geïnterviewde
leerlingen lastiger aan het einde. Hierbij valt op dat leerlingen vooral opdracht 11, 13 en 14 als
lastig ervaren. Naast opmerkingen over het niveau hebben we ook gekeken naar de aansluiting
op de belevingswereld. Vier van de vijf leerlingen vonden het onderwerp (deels) interessant,
terwijl één leerling zegt weinig met wiskunde te hebben waardoor de interesse voor het onder-
werp beïnvloedwerd. De leerlingen zijn niet heel uitgesproken over het onderwerp en relateren
het meer aan de reguliere lesstof van wiskunde B. Wat vooral opvalt hierin is dat de leerlingen
het toepassen van wiskunde in vergelijking tot het reguliere programma als positief aspect zien
aan dit onderwerp. Hiermee sluit de opdracht meer aan op de belevingswereld van de leerlin-
gen dan de normale wiskundelessen.

Uit de verzamelde gegevens blijkt dat leerlingen goed in staat waren om de lessenserie succesvol af
te ronden. Wel is het niveau van een aantal vragen aan de hoge kant. Zeker de laatste twee opdrach-
ten (13 en 14) vallen hierin negatief op. Leerlingen blijken niet goed in staat om vanuit de kortste-
afstandlabels de kortste route te bepalen met behulp van het algoritme dat ze moeten aanvullen in
opdracht 13. Omdat opgave 14 hierop voortbouwt worden ook onderdelen van deze opdracht niet
goed gemaakt. Dit is een sterke indicatie dat het niveau aan het eind van de lessenserie iets te hoog is,
zeker voor 4 vwo (de lessenserie is uitgevoerd bij 5 vwo). Wel moet opgemerkt worden dat de leerlin-
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gen misschien beter hadden gescoord in een summatieve setting. Dit zou de conclusies rondom deze
ontwerpeis enigszins kunnen beïnvloeden. Kijkenwe naar de aansluiting op de belevingswereld, dan
lijkt dit wel goed gelukt te zijn.
Onder deze ontwerpeis vielen nog een aantal zaken die we ook evalueren:

• Het is gelukt om een gemakkelijke instapopgave te maken. Opgave 1wordt vaak genoemd door
leerlingen als de meest eenvoudige opgave en ook de hoge p-waarde (92.3%) bij deze opdracht
ondersteunt dit. Bovendien wordt ook opgave 2 door leerlingen als gemakkelijk ervaren.

• Uit de interviews bleek dat leerlingen zich wel uitgedaagd voelden, maar nergens kwam naar
voren dat ze ontmoedigd werden door het niveau van het lesmateriaal.

• De lessenserie is door demeeste leerlingen in tweetallen gemaakt en dit leverde geen problemen
op. Er waren wel een aantal drietallen.

• Het werkblad is goed gebruikt door leerlingen en heeft verder geen negatieve reacties opgele-
verd.

• Er zijn controlemomenten ingevoegd na opdracht 8 en opdracht 11. Het is lastig om de invloed
van deze checkpoints op het presteren van de leerlingen te duiden, al biedt opdracht 12 wel en-
kele mogelijkheden. In opdracht 11 moeten leerlingen Dijkstra’s algoritme aanvullen en vervol-
gens uitvoeren voor een voorbeeldprobleem. In opgave 12 wordt leerlingen opnieuw gevraagd
het algoritme te doorlopen. We zien dat leerlingen beter scoren op opgave 12, maar dit is gezien
de grootte van de steekproef niet significant en moet verder onderzocht worden. Voor opgave 8
is een vergelijkbare analyse niet mogelijk, aangezien het vervolg niet zo direct overeenkomt met
de vaardigheden die in opgave 8 zijn aangeleerd.

Concluderend zien we dat vooral de eerste twee lessen aan deze ontwerpeis voldoen. De derde les
lijkt qua niveau iets te hoog te liggen en biedt daarnaast te weinig context. Hoewel het weglaten van
de context gedaan is om aan te sluiten bij het eerste aspect van de tweede ontwerpeis (abstractie en
een hoog niveau hoort bij wiskunde B) doen we in Sectie 6.2 een aantal aanbevelingen om zowel het
niveau als de aansluiting op de belevingswereld van de leerlingen te verbeteren.
Ontwerpeis 3: de lessenserie is aantrekkelijk vormgegeven en heeft een duidelijke structuur.

Om conclusies te trekken over het behalen van deze ontwerpeis bekijken we de opmerkingen van het
expertpanel en van de leerlingen tijdens de leerlingeninterviews.

• Expertpanel: de experts zijn het erover eens dat de lessenserie aantrekkelijk is vormgegeven en
geven bovendien aan dat de gekozen lay-out structuur biedt.

• Leerlingeninterviews: de meest opvallende observatie tijdens de leerlingeninterviews is dat de
meeste leerlingen bij de vraag over de vormgeving van hetmateriaal een antwoord gavenwaarin
ze vooral de opzet en de structuur van de lessenserie aanstipten. De samenvattingen en het fi-
gurenoverzicht werden hierbij het vaakst genoemd en ook de opzet met de blauwpaarse balk
met figuren werd gewaardeerd. Drie leerlingen gaven aan het materiaal mooi of netjes te vin-
den. Samenvattend waren de leerlingen positief over de vormgeving van het materiaal en de
structuur waarvoor is gekozen.

Hoewel deze data zeer positief zijn over het behalen van deze ontwerpeis is het lastig conclusies te
trekken op basis van de kleine steekproef die genomen is. Het is bemoedigend dat de leerlingen tij-
dens de interviews positief waren, maar dit zegt natuurlijk weinig over het beeld van een hele klas.
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Daarnaast is vooral het gedeelte rondom de vormgeving lastig objectief te bepalen. Het blijft uitein-
delijk een mening. Qua structuur hebben we meer handvatten uit de data, aangezien leerlingen hier
zelf over begonnen. Dit lijkt aan te geven dat leerlingen een duidelijke structuur ervoeren, maar ook
hier zijn geen sluitende conclusies te trekken. Wel kunnen we concluderen dat het gelukt is om de
vuistregels die ook onder deze ontwerpeis vallen aan te houden in het ontwerp. Het gaat hierbij om
de afscheiding tussen verschillende activiteiten (met de horizontale blauwpaarse balken), het cur-
sief/vet aangeven van belangrijke woorden, een smallere kolombreedte (door het invoegen van de
figuren in de blauwpaarse balk), het gebruik van witregels tussen alinea’s en de lettergrootte (12).
Ontwerpeis 4: voor het doorlopen van de lessenserie is beperkte sturing van de docent nodig.

Voor deze ontwerpeis is gekeken naar het observatieschema dat te vinden is in Appendix D en de
reacties van de leerlingen tijdens de leerlingeninterviews. Hiervoor is het label ‘sturing’ gebruikt
tijdens het coderen van de transcripties.

• Observatieschema: gedurende de hele lessenserie was er ruimte om vragen van de leerlingen te
beantwoorden. De docent is geen enkel moment echt druk geweest. Hierbij valt ook te zien dat
het controlemoment na opgave 11 succesvol is. Leerlingen hebben geen vragen meer nadat ze
deze opgave hebben laten aftekenen. Opgave 9 viel in negatieve zin op. Op deze opgave werd
slecht gescoord. Toch werden er slechts weinig vragen gesteld. In Sectie 6.2 doen we een aantal
aanbevelingen om deze opdracht te verbeteren.

• Leerlingeninterviews: geen enkele leerling had het gevoel te vaak om hulp te moeten vragen.
Eén leerling geeft zelfs aan dat de lessenserie in principe zonder docent gemaakt kan worden.

Het algemene beeld is dat het ontwerp voldoet aan deze ontwerpeis. De lessenserie is tijdens de uit-
voering niet onderbrokenmet een klassikale instructie, wat erop duidt dat de uitleg en de opdrachten
in het materiaal duidelijk verwoord zijn. De docent heeft elk groepje bijna direct kunnen helpen en
heeft de les niet als druk ervaren. Echter, ook hierbij moeten we de kanttekening maken dat aan het
werk van de leerlingen geen consequentie verbonden was. Dit betekent dat leerlingen minder be-
zig zijn geweest met presteren. Hierdoor zullen leerlingen mogelijk minder geneigd geweest zijn om
vragen te stellen.
Ontwerpeis 5: de inhoudelijke leerdoelen worden door de leerlingen behaald.

Allereerst hebben we laten zien dat de verschillende vaardigheden rondom grafentheorie en com-
putational thinking goed verwerkt zijn in het lesmateriaal. Voor de lessenserie zijn bovendien een
drietal leerdoelen opgesteld, waarbij opnieuw is gekeken naar deze vaardigheden. Deze leerdoelen
zijn:

• Leerdoel 1: de leerling heeft een intuïtief begrip van computationele complexiteit en daarmee van het nut
van het algoritme van Dijkstra.

• Leerdoel 2: de leerling kan omschrijven wat een heuristiek is en hiervan een voor- en nadeel noemen.

• Leerdoel 3: de leerling kan de oplossing vinden van een gegeven voorbeeldprobleem door het algoritme
van Dijkstra correct toe te passen.

Het eerste leerdoel wordt deels behaald door de leerlingen. Uit het gemaakte werk en de opmerkin-
gen van de leerlingen tijdens leerlingeninterviews blijkt dat leerlingen in staat zijn om de rekentijd
te bepalen voor een brute force aanpak bij een gegeven voorbeeldprobleem. Vervolgens heeft een
aardig deel van de leerlingen door dat een 2000 keer zo snelle computer niet in staat is om een graaf
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met 2000 keer zo veel componenten door te rekenen wanneer gekozen is voor een brute force aanpak.
Hiermee tonen deze leerlingen aan intuïtief begrip van computationele complexiteit te hebben binnen
de setting die in de opdracht is gegeven. Wel is het deel van de leerlingen dat dit laat zien te klein.
Kijken we naar het tweede onderdeel van dit leerdoel, dan zien we dat dit beter is gelukt. Leerlingen
laten zowel in de opdrachten als de interviews zien dat ze doorhebben dat Dijkstra’s algoritme veel
sneller klaar is dan een brute force aanpak en bovendien altijd op de optimale oplossing uitkomt in
tegenstelling tot heuristieken. Hiermee is dit deel van het leerdoel wel behaald.
Leerlingen blijken uitstekend in staat te zijn een gegeven heuristiek uit te voeren en de zwakte van
een gegeven heuristiek te herkennen. Uit de interviews blijkt echter ook dat leerlingen heuristieken
nog niet zien als algemene oplossingsmethode. De geïnterviewde leerlingen bleven hangen binnen
de context van routeproblemen, waarmee dit leerdoel niet volledig behaald is. In Sectie 6.2 doen we
een aantal suggesties om dit te verbeteren.
Uit de analyse van het gemaakte werk blijkt dat leerlingen Dijkstra’s algoritme kunnen uitvoeren om
de kortste afstand van het startpunt tot het eindpunt te bepalen. Het gebruik van een algoritmische
oplossingsmethode om de kortste route terug te bepalen lijkt nog niet te lukken. Hetzelfde beeld
kwam naar voren tijdens de leerlingeninterviews. Twee leerlingen konden het voorbeeldprobleem
volledig zelfstandig oplossen, terwijl een derde leerling iets van ondersteuning nodig had bij het ver-
vangen van de oude labels. Hierbij valt het op dat de leerlingen heel netjes in stappen denken, waarbij
ze elke stap goed kunnen uitleggen. Dit duidt op een diepere vorm van begrip dan instrumenteel be-
grip. Het lesmateriaal lijkt leerlingen voldoende te ondersteunen in het bepalen van de kortste afstand
door middel van Dijkstra’s algoritme. Wel kan nog nagedacht worden over het vervangen van oude
labels, wat we toelichten in Sectie 6.2. Omdat de leerlingen niet in staat bleken de kortste route van
het startpunt tot het eindpunt te bepalen kunnen we niet concluderen dat dit leerdoel gehaald is. In
Sectie 6.2 doen we enkele suggesties om dit te verbeteren.
Als we nu kijken naar de oorspronkelijke onderzoeksvraag, dan kunnen we concluderen dat de les-
senserie over grafentheorie en Dijkstra’s algoritme in Appendix A.1 vwo-leerlingen bij wiskunde B
kan helpen bij het aanleren van verschillende aspecten van computational thinking. Binnen het on-
derwerp grafentheorie is een aantal contexten zeer geschikt voor een lessenserie bij het vak wiskunde
B. Grafentheorie kan met behulp van een herkenbare context bovendien eenvoudig aan leerlingen
geïntroduceerd worden en leerlingen lijken prima met grafen overweg te kunnen. Hiermee biedt het
onderwerp veel mogelijkheden om CT-vaardigheden te introduceren. De opbouw waarin eerst een
basis van grafentheorie gegeven wordt en vervolgens naar Dijkstra’s algoritme wordt opgebouwd
geeft alle mogelijkheid om CT-vaardigheden te introduceren. Het lesmateriaal blijkt in staat leerlin-
gen te introduceren tot bijna alle vaardigheden (C1 - C8) die in de ontwerpeisen zijn gegeven. Binnen
de lessenserie is voor het aanleren van bepaalde concepten gebruik gemaakt van een vormvan guided
reinvention. Eerder werk liet al zien dat dit een geschikte didactische aanpak is om CT-vaardigheden
aan te leren bij leerlingen in de bovenbouwvan het vwo en ditwordt in dit onderzoek bevestigd. Daar-
naast lijkt het invoegen van een aantal controlemomenten een positief effect te hebben op het verloop
van de lessenserie. Leerlingen presteren beter op een vergelijkbare opdracht en hebben bovendien
minder vragen hierover.

Beperkingen en implicaties voor de praktijk

In deze sectie beschrijven we de beperkingen van dit onderzoek en bekijken we welke implicaties dit
onderzoek heeft op de praktijk.
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Bij het verzamelen van de data rondom de uitvoering is het lesontwerp voorgelegd aan 28 leerlin-
gen verdeeld over twee clusters wiskunde B op Het Stedelijk Lyceum Kottenpark. Aangezien de
leerlingen hebben samengewerkt, zijn uiteindelijk 13 uitwerkingen gebruikt om het lesmateriaal te
analyseren. Hoewel deze data voldoende waren om gedetailleerde resultaten te verkrijgen om de
onderzoeksvragen te beantwoorden had een groter aantal leerlingen waarschijnlijk meer en gedetail-
leerdere informatie kunnen opleveren. Daarnaast zou het goed zijn geweest als ook een 4 vwo klas
wasmeegenomen in het onderzoek. Hiermee hadwaardevolle informatie verzameld kunnenworden
over de ontwerpeisen omdat de doelgroep van de lessenserie naast 5 vwo ook 4 vwo was. Hiermee
zou waarschijnlijk een beter beeld zijn ontstaan van de duur (ontwerpeis 1) en het niveau van de
lessenserie (ontwerpeis 2 en 4). Ook had dit het beeld rondom de vijfde ontwerpeis kunnen beïn-
vloeden, aangezien vierdeklassers wellicht meer moeite gehad zouden hebben met het behalen van
de inhoudelijke leerdoelen.
Een tweede aspect dat de dataverzameling rondom de uitvoering heeft beïnvloed is het feit dat de
lessenserie is afgenomen zonder cijfermatige consequentie voor de leerlingen. Dit betekent dat een
aantal groepjes wellicht minder hard heeft gewerkt dan in summatieve setting te verwachtenwas. Dit
heeft een aantal mogelijke consequenties. Allereerst zouden de tijdsinschattingen uit Tabel 6.1 mo-
gelijk hoger zijn uitgevallen als de lessenserie in een summatieve setting gegeven zou zijn aangezien
leerlingen dan meer gemotiveerd geweest waren om langer door te werken voor een goed eindresul-
taat. Bovendien zou deze externe motivator invloed gehad kunnen hebben op de resultaten rondom
het niveau en de hoeveelheid sturing, omdat meer gemotiveerde leerlingen mogelijk meer vragen
stellen en daarmee beter presteren op de opgaven. Aan de andere kant zou deze prestatiedruk ook
een negatief effect gehad kunnen hebben op een aantal leerlingen. Hiermee wordt het lastig om echt
iets over deze beperking te zeggen.
Bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag was het mooi geweest als we een instrument hadden
kunnen inzetten om te bepalenwelke aspecten van computational thinking eigen gemaaktwarendoor
de leerlingen tijdens de lessenserie. Het kan nu zo zijn dat een leerling bepaalde CT-vaardigheden be-
heerste na de lessenserie omdat deze leerling deze CT-vaardigheid al eens is tegengekomen bij het vak
informatica. Een pre- en posttest had deze onduidelijkheid kunnenwegnemen en had bovendien veel
gedetailleerdere informatie kunnen opleveren dan nu uit de uitwerkingen van de leerlingen te halen
was. Dit instrument ontwikkelen paste echter niet binnen de omvang van dit ontwerponderzoek.
Naast de hierboven genoemde beperkingen heeft het onderzoek ook een aantal zaken opgeleverd die
waardevol zijn voor de (onderwijs)praktijk. Deze implicaties lichten we nu toe.
Allereerst lijkt het lesmateriaal geschikt om te gebruiken bij het vak wiskunde B in de vijfde klas
van het vwo. Docenten met ruimte in hun planning zouden een week (4 lessen van 45 of 50 minu-
ten) kunnen gebruiken om de lessenserie te behandelen en zo CT-vaardigheden bij hun leerlingen te
ontwikkelen. Hierbij zou het mooi zijn als de tweede les uit de lessenserie in een blokuur gemaakt
kan worden, maar dit is geen vereiste. Hoewel de lessenserie niet in de vierde klas is uitgevoerd,
lijkt het erop dat de lessenserie ook in de vierde klas gebruikt zou kunnen worden. Bij het uitvoeren
van de lessenserie is slechts beperkte sturing van een docent nodig, waarmee één docent in principe
voldoende moet zijn om het lesmateriaal in de praktijk uit te voeren.
Hoewel eerder al bleek dat grafentheorie geschikt was als onderwerp bij het vak wiskunde laat dit
onderzoek zien dat een combinatie van grafentheorie en computational thinking geschikt is voor de
ontwikkeling van nieuw lesmateriaal voor het vakwiskunde B. Naast Dijkstra’s algoritme beschreven
we een aantal alternatieven binnen de grafentheorie waarover nieuw lesmateriaal ontwikkeld zou
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kunnen worden. In dit onderzoek komen een aantal zaken naar voren die wellicht gebruikt kunnen
worden bij het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal waarbij grafentheorie en computational thinking
gecombineerd worden.
Kijken we verder dan de onderwijspraktijk, dan komen we terug bij de rapporten van de twee ont-
wikkelteams van curriculum.nu die we bespraken in Hoofdstuk 1. Het ontwikkelteam ‘Rekenen en
wiskunde’ gaf hierin bijvoorbeeld aan dat een focus moet liggen op het leren van de wiskunde die
achter technologie verpakt zit. Met de lessenserie die is ontwikkeld voor dit onderzoek hebben we
laten zien dat het mogelijk is om deze focus in de wiskundeles van 4/5 vwowiskunde B te verwerken.
De volgende keer dat een leerlingmet behulp van GoogleMaps een route uitzoekt zal de leerling echt
een idee hebben van de wiskunde die hierbij komt kijken. De 21e eeuwse vaardigheden vinden op
deze manier hun weg naar de middelbare school, precies zoals het SLO voor ogen heeft, (Thijs et al.,
2014). Dit onderzoek toont dan ook aan dat het mogelijk is om lesmateriaal voor wiskunde actueler
en meer toegepast te maken, waarbij wiskundig denken nog steeds centraal staat.

6.2 Aanbevelingen

Hoewel de lessenserie uitermate geschikt lijkt om leerlingen kennis te laten maken met grafentheorie
en Dijkstra’s algoritme zijn er een aantal aspecten aan de lessenserie die verbeterd kunnenworden. In
deze sectie doenwe een aantal aanbevelingen omde lessenserie te verbeteren en omverder onderzoek
te doen.

• Het tweede leerdoel van de lessenserie werd slechts deels gehaald. Leerlingen presteerden goed
op opgave 5 over heuristieken, maar uit de leerlingeninterviews bleek dat heuristieken niet goed
in het geheugen zijn blijven hangen. We hebben twee ideeën waarmee het tweede leerdoel be-
ter behaald kan worden. Allereerst zou er voor heuristieken een opdracht ontworpen kunnen
worden waarmee leerlingen een algemener beeld bij heuristieken krijgen. Denk hierbij aan een
informelere opdracht zoals opgave 10 uit de lessenserie. Daarnaast zou een aanpassing gemaakt
kunnen worden aan opgave 6. Hier zouden leerlingen, met behulp van guided reinvention, in
staat moeten zijn zelf een heuristiek te bedenken waarmee de rekentijd drastisch verkort kan
worden. Bovendien wordt hiermee het begrip heuristiek nog eens herhaald.

• Uit de analyse van het gemaakte werk kwam naar voren dat opgave 9 niet goed gemaakt werd.
Daarnaast vielen de rit-waardes van 9a, 9b en 9c in de categorie ‘slecht’. Opgave 9 gaat over
de tijdelijke labels d(X) voor een punt X in de graaf. De huidige opdracht is vrij abstract en
het concept d(X) komt te veel uit de lucht vallen. Wij raden daarom aan om boven opgave 9
een apart voorbeeld toe te voegen waarin de nieuwe notatie wordt besproken. Hiermee komt
het stukje theorie boven opgave 9 prominenter in beeld, waardoor minder leerlingen over deze
informatie heen zullen lezen. Daarnaast moet duidelijker uit de tekst naar voren komen dat
d(X) niet hetzelfde is als δ(X). Eventueel zou overwogen kunnen worden om de letter d te
vervangen voor een andere letter. Voor opgave 9c zou de vraag aangepast kunnenworden naar:
“bereken d(B) en laat zien dat d(B) niet hetzelfde is als δ(B)”.

• Hoewel leerlingen in staat bleken Dijkstra’s algoritme uit te voeren om de kortste afstand te
bepalen zagenwe tijdens de analyse van het gemaaktewerk en hetwerk van de leerlingen tijdens
de interviews dat stap 3 van Dijkstra’s algoritme nog te vaak fout ging. In opgave 11 wordt het
omcirkelen van het huidige punt,Xc, duidelijk aangegeven, maar in het voorbeeld op pagina 14
is dit minder duidelijk. Bij stap 3 van dit voorbeeld zou expliciet opgeschreven kunnen worden
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dat hierbij een cirkel gezet moet worden in het vakje (1, y1) van Tabel 2 op de volgende pagina
(van de lessenserie).

• Uit de analyse van opgave 13a en 13d en het werk van de leerlingen tijdens de interviews blijkt
dat leerlingen met deze lessenserie niet in staat zijn om, gegeven de uitkomst van Dijkstra’s
algoritme, met een algoritmische oplossingsmethode de kortste route te bepalen. Hoewel de
algoritmische oplossingsmethode door middel van guided reinvention geïntroduceerd wordt
en leerlingen het algoritme bij 13c goed aanvullen (p = 73.1), lijkt dit niet genoeg om leerlingen
echt begrip te geven van het algoritme. Hiervoor geven we twee suggesties. Allereerst zou het
mooi zijn om het algoritme uit opgave 13 een naam te geven (volgens het advies van een van de
experts) en duidelijker te omkaderen. Daarnaast zou net als voor Dijkstra’s algoritme gedacht
kunnen worden aan ondersteuning door middel van een tabelletje of flowchart. Hiermee hoe-
ven leerlingen niet steeds twee vergelijkingen onder elkaar te zetten, waarmee het idee wellicht
duidelijker wordt.

• Hoewel er slecht gescoordwordt op opgave 14a en 14b adviserenwe deze opdrachten zo te hou-
den. Het niet oplossen van opgave 14a en 14b zorgt er niet voor dat leerlingen de eindconclusie
van de lessenserie niet kunnen trekken, aangezien opgave 14c een p-waarde heeft van 80.8%.
Daarnaast merkten we tijdens de uitvoering dat leerlingen met meer sturing van de docent wel
in staat waren de redenatie te begrijpen. Voor de echte wiskunde B leerling is dit daarom een
leuke opgave om kennis te maken met computationele complexiteit. Wel zou nagedacht kun-
nen worden hoe de twee bovengrenzen beter kunnen worden toegelicht, zodat het voor meer
leerlingen toegankelijk wordt.

• Een volgende aanbeveling is om een vierde les toe te voegen aan het ontwerp. In deze les zouden
de leerlingen hun opgedane kennis kunnen toepassen op het bepalen van de kortste route van
school naar bijvoorbeeld de supermarkt. Hierbij zou een satellietfoto gegeven kunnen worden
aan de leerlingen met de opdracht deze om te zetten naar een gewogen graaf. Door vervol-
gens op deze graaf Dijkstra’s algoritme toe te passen kunnen leerlingen zelf de kortste route
van school naar de supermarkt bepalen. Deze route kan vervolgens vergeleken worden met de
route die gevonden wordt door Google Maps. Eventueel zou hierbij een digitale tool ontwik-
keld kunnen worden waarmee leerlingen de graaf kunnen bouwen en de stappen van Dijkstra’s
algoritme versneld kunnen uitvoeren. Deze opgave zou bovendien gebruikt kunnen worden
om de vaardigheid C7 te verwerken in het lesmateriaal.

• Een tweede mogelijkheid waarmee de vaardigheid C7 in het lesmateriaal verwerkt kan worden
is het toevoegen van een opdracht waarin leerlingen Dijkstra’s algoritme moeten toepassen op
het treinnetwerk uit opgave 2, waarbij nu naast de reistijden tussen stations ook rekening ge-
houden moet worden met overstap- en wachttijden op de stations. Leerlingen moeten hierbij
de kostenfunctie voor de links aanpassen om zo Dijkstra’s algoritme te kunnen inzetten zoals
ze eerder gewend waren.

• Tot slot hebbenwe gezien dat het onderwerp grafentheorie zeer geschikt is voor het ontwikkelen
van lesmateriaal rondom het thema computational thinking. Een mogelijke aanbeveling is om
de lessenserie om te zetten naar een aantal meer traditionele lessen met een klassikale instruc-
tie om de leerlingen te ondersteunen. Daarbij zou de lessenserie uitgebreid kunnen worden
met een aantal andere onderwerpen binnen de grafentheorie. Hiermee zou gerichter gekeken
kunnen worden hoe het lesmateriaal gedurende een langere periode kan bijdrage bij de ontwik-
keling van CT-vaardigheden.
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Bĳlage A

Ontwerp

In dit hoofdstuk presenteren we de lessenserie zoals die gebruikt is tijdens de uitvoering op Het Ste-
delijk Lyceum Kottenprak op 18 november 2021. Daarnaast presenteren we het correctievoorschrift
aan de hand waarvan we de resultaten van de leerlingen hebben bepaald.

A.1 Lessenserie

Op de volgende pagina’s staat de versie van de lessenserie die besproken is in Hoofdstuk 5. Dit is
tevens de versie die leerlingen hebben doorgewerkt op 18 november 2021.

A1



 

 

 Computational thinking, grafentheorie en routes 
  

Lessenserie 4-5 vwo wiskunde B 

Auteur: Wisse van der Meulen 

Datum: 18 november 2021 
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Wat gaan we doen? 
 
Beste leerlingen, 
 
Voor je ligt de mini-lessenserie Computational thinking, grafen-
theorie en routes. Deze begrippen worden gedurende de lessen-
serie duidelijk. De mini-lessenserie bestaat uit 3 lessen waarvoor 
jullie in totaal 200 minuten hebben. Voor les 1 staan 50 minuten, 
voor les 2 staan 90 minuten, voor les 3 nog 60. Je gaat aan het 
werk in tweetallen.  
 
Les 1 gaat over grafentheorie. Je leert hier wat een graaf is, wat 
je met een graaf kan en we leren hoe we een kaart kunnen mo-
delleren als graaf. Ook ga je in deze les bezig met routes en be-
rekeningen in grafen. In les 2 ga je bezig met algoritmes om de 
lengte van de kortste route tussen twee plekken te berekenen. In 
les 3 ga je algoritmes gebruiken om de kortste route tussen twee 
plekken te bepalen, zoals dat ook gedaan wordt in Google Maps. 
Bovendien zie je waarom algoritmes nuttig zijn. 
 
Enkele regels: 

• Je werkt in tweetallen. Overleg tussen groepjes is niet toe-
gestaan. Je kunt wel hulp vragen aan de docent. 

• De beoordeling vindt per tweetal plaats, tenzij een indivi-
duele beoordeling meer op zijn plaats lijkt. We beoordelen 
jullie werk op (wiskundig) niveau en op je aanpak. Het gaat 
dus niet alleen om het eindantwoord, maar juist ook om 
het proces. Antwoorden zonder berekening of verklaring 
leveren dan ook weinig of zelfs geen punten op. 

• Deel de opdrachten niet op. Je zult samen door de opga-
ven heen moeten werken om de mini-lessenserie te kun-
nen volbrengen. 

 
Veel plezier en succes! 
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Les 1 
 

 

 In deze les leer je wat een graaf is en bekijken we een toepas-
sing. We beginnen met een puzzel die je misschien wel kent. In 
Figuur 1 is een huisje met een kruis erdoorheen getekend. De 
bedoeling van de puzzel is om dit plaatje te tekenen zonder je 
pen van het papier te halen en zonder lijnen dubbel te doorlopen. 

   

  OPDRACHT 
   

1  Probeer het huisje met een kruis zelf te tekenen zonder je pen 
van het papier te halen en zonder lijnen dubbel te doorlopen. 
Geef aan in welk punt je bent begonnen. 

 

   

   
   

 

 Het huisje met een kruis is een voorbeeld van een graaf. Een 
graaf bestaat uit punten en links tussen die punten. Elk punt in 
een graaf heeft een graad: het aantal links dat bij het punt aan-
komen. Zo heeft het punt linksonder een graad van 3 en het punt 
bovenin een graad van 2. 
 
In grafen gebruiken we letters om de punten aan te geven. In 
Figuur 2 is het huisje met een kruis nog een keer getekend, deze 
keer met letters in de punten. De volgende notatie wordt gebruikt 
voor links. De link tussen de punten A en B geven we aan met 
{𝐴, 𝐵}. Zo is de link tussen de punten E en C gegeven door {𝐸, 𝐶}. 

   

  SAMENVATTING 
   

  Een graaf is een wiskundig object en bestaat uit: 

• Punten, weergegeven met hoofdletters. Voorbeeld: 𝐴. 

• Links tussen de punten. Notatie: {𝐴, 𝐵}. 
De graad van een punt is het aantal links dat bij het punt aan-
komt. 

 

   

   
   

 

 Grafen hebben verschillende toepassingen. Eén toepassing ken 
je misschien al wel als je scheikunde hebt. De bouw van een mo-
lecuul wordt meestal weergegeven met behulp van een structuur-
formule. Dit is eigenlijk een graaf met als punten de atomen en 
als links de atoombindingen, zie Figuur 3. 
 
In deze lessenserie gaan we met een andere toepassing bezig: 
routes. Een graaf kan gebruikt worden om een wegennetwerk 
grafisch weer te geven. Hiermee wordt het mogelijk om wiskunde 
in te zetten voor het vinden van de snelste route van Enschede 
naar Amsterdam of om juist de mooiste fietsroute te vinden van 
Enschede naar Oldenzaal. 

Figuur 1: het huisje met 
een kruis. 

Figuur 2: het huisje met 

een kruis als graaf. 

Figuur 3: structuurfor-
mule van 𝐶𝐻4. 
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 In Figuur 4 is een kaartje weergegeven van Overijssel met daarop 
de regionale treintrajecten. Dit is eigenlijk een voorbeeld van een 
graaf. De stations zijn hierin de punten en de links representeren 
de spoorlijnen tussen de stations. In Figuur 4b is een correspon-
derende graaf getekend. Let op dat de afstand tussen de punten 
en de ligging van de punten geen betekenis meer hebben.  

   

 

 

 
 

Figuur 4a: treinnetwerk Overijssel.        Figuur 4b: corresponderende graaf.                     Figuur 4c 
  

  OPDRACHT 
   

2  Bekijk het netwerk in Figuur 4a en de corresponderende graaf in 
Figuur 4b goed.  

 
a Welk punt in de graaf in Figuur 4b correspondeert met station 

Almelo? En welk station hoort bij punt J? Leg je antwoord uit 
door het begrip graad te gebruiken. 

 

 
b Gebruik Figuur 4b. Met welke link correspondeert het stuk 

spoor tussen Zwolle en Mariënberg? En welke 2 stukken 
spoor kunnen horen bij link {𝐻, 𝐼}? Gebruik het begrip graad. 

 

 

c Gebruik Figuur 4c. Beargumenteer waarom deze graaf ook 
het treinnetwerk van Overijssel kan representeren. Hint: 
match elk punt uit de graaf in Figuur 4c met een plaats uit het 
kaartje in Figuur 4a. 

   

   
   

 

 Om van Kampen naar Hengelo te reizen moet je een route afleg-
gen die verschillende stations passeert. Een mogelijke route gaat 
via Mariënberg. Deze route kunnen we met behulp van de graaf 
in Figuur 4b als volgt opschrijven: 
 

𝑅 = 〈𝐴, 𝐵, 𝐷, 𝐸, 𝐻〉. 
Of korter: 

𝑅 = 〈𝐴𝐵𝐷𝐸𝐻〉. 
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 Door het maken van een graaf verlies je de informatie over af-
standen of reistijden tussen plaatsen. Dit kan worden opgelost 
door de introductie van een gewogen graaf. Dit is een graaf met 
bij elke link een getal. Dit getal kan bijvoorbeeld de afstand of de 
reistijd tussen twee punten zijn.  
 
In Figuur 5 hieronder is een gewogen graaf bij het treinnetwerk 
uit Figuur 4 getekend. Bij elke link vind je een getal dat vertelt 
hoe lang het duurt om over die link te reizen. Zo kost een treinrit 
over het spoor tussen Zwolle (𝐵) en Almelo (𝐸) 38 minuten. Wis-
kundig noteren we dit als 𝑐(𝐵, 𝐸) = 38. 
 
De lengte van een route 𝑅 van een punt 𝑥 naar 𝑦 wordt aange-

geven met 𝐿(𝑅). Zo geldt voor de route  𝑅 = 〈𝐴𝐵𝐷〉 van 𝐴 naar 

𝐷 via 𝐵 (Kampen – Zwolle – Mariënberg) dat de lengte 𝐿(𝑅) ge-
lijk is aan: 
 

𝐿(𝑅) = 𝑐(𝐴, 𝐵) + 𝑐(𝐵, 𝐷) = 11 + 23 =  34 minuten. 
 

De lengte 𝑅 is dus gelijk aan de som van de lengtes van alle 
links in de route. In dit geval zijn dat de links {𝐴, 𝐵} en {𝐵, 𝐷}. 

   

  NOTATIE 
   

 

 • Een route 𝑅 van 𝑥0 naar 𝑥𝑛 via de punten 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛−1 
geven we aan met 𝑅 = 〈𝑥0, 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛−1, 𝑥𝑛〉.  

• De lengte van een link {𝑥, 𝑦} geven we aan met 𝑐(𝑥, 𝑦). 

• De lengte van een route schrijven we als 𝐿(𝑅).   
   

   
   

 
 

 
 

 
 
 

 

  OPDRACHT 
   

3  Gebruik Figuur 4a en Figuur 5. 

 
a Bereken exact de reistijd tussen Kampen (𝐴) en Enschede (𝐽) 

als je de route 𝐾 = 〈𝐴, 𝐵, 𝐷, 𝐸, 𝐻, 𝐽〉 neemt. Gebruik de juiste 
notatie. 

 
b Is de route zoals je die berekend hebt in a de snelste route? 

Zo nee, geef een snellere route en bereken hoeveel minuten 
het scheelt om die route te nemen. 

   

   

Figuur 5: gewogen graaf van het regionaal treinnetwerk Overijssel. 
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 In de vorige opdracht heb je gezien dat er twee routes zijn om 
van Kampen naar Enschede te reizen. Om de snelste route te 
vinden heb je van beide routes de lengte berekend en gecon-
cludeerd welke route sneller was. Deze aanpak noemen we ook 
wel brute force of brute kracht. Je berekent dan voor elke moge-
lijke route de lengte en kiest vervolgens de snelste. 
 
Als we naar grotere of ingewikkeldere netwerken kijken, dan 
kan je je waarschijnlijk voorstellen dat een brute force aanpak 
ingewikkelder wordt. Bedenk maar eens alle routes van Amster-
dam naar Enschede over het Nederlandse spoornet. Dit zijn on-
gelooflijk veel routes en van elke de lengte berekenen kost erg 
veel tijd. Zonder hulp van een computer wordt dit soms zelfs on-
mogelijk. Met een computer hebben we meer mogelijkheden, 
maar dan moeten we eerst leren denken als een computer (al-
goritmisch denken). 

   

  OPDRACHT 
   

4  Bekijk de graaf in Figuur 6. 

 
a Vind alle mogelijke routes van 𝐴 naar 𝐸 zonder punten vaker 

dan één keer te bezoeken. 

 
b Gebruik de methode van brute force om de kortste route van 

𝐴 naar 𝐸 te vinden. Gebruik de juiste notatie. 
   

   
   

 

 In de vorige opdracht heb je gezien dat een brute force aanpak 
niet erg efficiënt is. Je moest immers eerst alle routes vinden en 
daarvan de lengtes berekenen. Als je genoegen neemt met een 
snelle route en niet per se op zoek bent naar de snelste route 
dan kan een heuristiek soms uitkomst bieden. Een heuristiek is 
een snelle manier om iets redelijk goed op te lossen, maar zon-
der de garantie dat het optimaal is. Voor de graaf in Figuur 7 is 
de volgende heuristiek mogelijk: 
 

1. Start in het punt A op hoogte 1 en neem de kortste link uit 
𝐴 naar hoogte 2. 

2. In een punt kies de link naar boven uit dit punt met de 
laagste waarde. 

3. Herhaal 2 totdat je op hoogte 4 bent.  
   

  OPDRACHT 
   

5  Bekijk de graaf in Figuur 7. Werk opgave 5b uit op het werkblad. 

 
a Pas de hierboven beschreven heuristiek toe. Geeft de heuris-

tiek de kortste route? Is het wel een goede oplossing? Leg uit. 

 
b Verzin andere getallen op de links waardoor de heuristiek  

perfect (linkergraaf) of dramatisch slecht werkt (rechtergraaf). 
   

   

Figuur 6: een gewogen 
graaf. Merk op dat we 
geen eenheden meer ge-
bruiken net als in de 
meeste assenstelsels. 

Figuur 7: graaf met hoogtes. 
A ligt op hoogte 1, B, C, D op 
hoogte 2 etc.  

Op het werkblad is dezelfde 
graaf 2 keer weergegeven 
zonder getallen bij de links 
(zie opgave 5b). 
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Les 2 
 

 

 In deze les gaan we door met het rekenen aan grafen en leren 
we een algoritme dat gebruikt wordt om kortste routes te bereke-
nen: Dijkstra’s algoritme. Dit algoritme is in 1959 bedacht door 
Edsger Dijkstra (zie Figuur 8), een Nederlandse wiskundige en 
informaticus, terwijl hij met zijn vrouw op een terras in Amsterdam 
zat. 

   

  SAMENVATTING 
   

  Vorige les heb je twee methodes geleerd om in grafen korte rou-
tes te berekenen: 

• Brute force: vind alle mogelijke routes en bereken van elk 
van die routes de lengte. 

• Heuristiek: een vuistregel om goede routes te berekenen. 

 

   

   
   

 

 We hebben al gezien dat een brute force aanpak zorgt voor opti-
male routes, maar dat dit ingewikkeld kan worden als de netwer-
ken groter worden. We gaan nu bekijken hoe problematisch dit 
kan zijn! We gaan daarvoor aan de slag met de grafen in Figuur 
9. 

   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  OPDRACHT 

   

6  In Figuur 9 zijn twee grafen getekend die erg op elkaar lijken. We 
kunnen zeggen dat de linker graaf bestaat uit de component 
(𝑠1, 𝑥1, 𝑦1, 𝑑) en dat de rechtergraaf bestaat uit twee vergelijkbare 
componenten (er is een component toegevoegd aan de rechter-
kant van de graaf in Figuur 9a om de graaf in Figuur 9b te krij-
gen).  

 
 

 

 
a Geef voor beide grafen de kortste route 𝑅 van 𝑠1 naar 𝑑 en 

hun lengte 𝐿(𝑅). 

 
b Hoeveel mogelijke routes van 𝑠1 naar 𝑑 zijn er in de lin-

kergraaf? En hoeveel in de rechter? 

 
c Stel dat we een component toevoegen (aan de rechterkant 

van de graaf), hoeveel mogelijke routes zijn er dan van 𝑠1 
naar 𝑑? 

Figuur 8: Edsger W. 

Dijkstra. 

Figuur 9b Figuur 9a 
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d Neem nu aan dat de graaf niet bestaat uit 1, 2 of 3 compo-

nenten, maar dat de graaf uit 𝑛 componenten bestaat (zie Fi-
guur 10). Hoeveel mogelijke routes zijn er te vinden? 

 

We gebruiken een oude computer uit het jaar 2001. We nemen 
aan dat de computer die we gebruiken ongeveer 0,0004 seconden 
nodig heeft om een route te vinden en de lengte ervan te bereke-
nen. Om vervolgens de kortste route te vinden, berekent de com-
puter het minimum van de gevonden lengtes. We verwaarlozen 
de tijd die de computer daarover doet. 

 
e Neem aan dat de graaf uit 36 componenten bestaat. Hoe lang 

duurt het om met een brute force aanpak de kortste route te 
vinden? Geef je antwoord in gehele dagen. 

 
Tussen 2001 en 2021 zijn de computers ongeveer 2000 keer zo 
snel geworden. Dit betekent dat de rekentijd van de computer ook 
2000 keer zo kort is geworden.  

 
f Kan deze moderne computer een graaf berekenen waarin er 

2000 keer zo veel componenten zijn als de graaf uit opgave 
e? Leg je antwoord uit. 

   

    
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Figuur 10: impressie van een graaf met 𝑛 componenten. 
   

 
   

 

 We hebben nu gezien dat een brute force aanpak al op relatief 
kleine netwerken problematisch kan zijn. Om systematischer te 
werk te gaan zetten we de volgende notatie in: 

• De (optimale) afstand van het startpunt 𝑆 naar een punt 𝑋 in 
de graaf noteren we met 𝛿(𝑋). 

   

  OPDRACHT 
   

7  Bekijk de gewogen graaf in Figuur 11.  

 a Bereken 𝛿(𝐴) en 𝛿(𝐵). 

 

b Gegeven het punt 𝐹 en een route 𝑅 van 𝑆 naar 𝐹, wanneer 

geldt dat 𝐿(𝑅) = 𝛿(𝐹)? Hint: geef 𝑅 voor de graaf in Figuur 11 
en bedenk een algemene regel. 

   

   

Figuur 11: een gewogen 
graaf. 
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  OPDRACHT 
   

8  Bekijk opnieuw de gewogen graaf in Figuur 11. 

 a Bereken 𝛿(𝐶),  𝛿(𝐴) + 𝑐(𝐴, 𝐶) en 𝛿(𝐵) + 𝑐(𝐵, 𝐶). 

 

b Stelling: het is onmogelijk om een punt 𝑋 te vinden zodat  

𝛿(𝑋) + 𝑐(𝑋, 𝐶) < 𝛿(𝐶). 
 
Klopt deze uitspraak? Zo ja, leg uit waarom. Zo nee, geef een 
punt 𝑋 waarvoor de ongelijkheid geldt. 

 c Wanneer geldt 𝛿(𝑋) + 𝑐(𝑋, 𝐶) = 𝛿(𝐶)? 
   

   
   

  Checkpoint: laat bovenstaande vraag aftekenen om verder te 
mogen naar de volgende pagina.  
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 Bekijk nu de graaf in Figuur 12. De kortste afstand van 𝑆 naar 𝐶 
is gelijk aan 𝛿(𝐶) = 6. De kortste route is 𝑅∗ = 〈𝑆, 𝐴, 𝐵, 𝐸, 𝐶〉. De 
kortste route is aangegeven met een sterretje, ∗. De link {𝐸, 𝐶} 
zit in 𝑅∗. Omdat de link {𝐸, 𝐶} in een kortste route van 𝑆 naar 𝐶 
zit geldt: 
 

𝛿(𝐸) + 𝑐(𝐸, 𝐶) = 𝛿(𝐶). 
 
Waarom? De kortste afstand om van 𝑆 naar 𝐸 te komen is 𝛿(𝐸). 
De kortste route naar 𝐶 loopt via 𝐸. Dus:  
 

𝛿(𝐶) = 𝒄(𝑺, 𝑨) + 𝒄(𝑨, 𝑩) + 𝒄(𝑩, 𝑬) + 𝑐(𝐸, 𝐶) = 𝜹(𝑬) + 𝑐(𝐸, 𝐶). 
   

  SAMENVATTING 
   

 

 • De (optimale) afstand van het startpunt 𝑆 naar een punt 
𝑋 in de graaf noteren we met 𝛿(𝑋). 

• De vergelijking 𝛿(𝑋) + 𝑐(𝑋, 𝑌) = 𝛿(𝑌) geldt als de link 
{𝑋, 𝑌} in een kortste pad zit van 𝑆 naar 𝑌. 

• Er geldt 𝛿(𝑋) + 𝑐(𝑋, 𝑌) ≥ 𝛿(𝑌) omdat de lengte van elke 
route naar 𝑌 langer is dan 𝛿(𝑌) of gelijk is aan 𝛿(𝑌). Zo 
ook de route met daarin de link {𝑋, 𝑌}. 

   

   
   

 

 Het algoritme van Dijkstra om kortste routes te berekenen 
gebruikt voor elk punt in de graaf een label 𝑑(𝑋). Dit label is 

gelijk aan de voorlopig kortste afstand tot het punt 𝑋. Dit is 
de afstand die de computer tot op dat moment kan zien als 
de kortste afstand tot het punt 𝑋 vanuit het startpunt. Wat we 
hiermee bedoelen wordt duidelijk in de volgende opdracht. 

   

OPDRACHT 
   

9  Bekijk de graaf in Figuur 12 opnieuw. De labels 𝑑(𝑋) houden de 
voorlopig kortste afstand bij tot een punt 𝑋. Dit is de afstand die 
de computer tot op dat moment kan zien als de kortste afstand 
vanuit het startpunt 𝑆. De computer kijkt niet verder dan de buren 
van een punt bij het zoeken naar kortste afstanden. Neem aan 
dat 𝑑(𝑆) = 0 omdat 𝑆 het startpunt is. 

 

 a Begin in het punt 𝑆. Beredeneer dat 𝑑(𝐴) = 1 en 𝑑(𝐵) = 5. 

 
We hebben nu gekeken naar alle links die uit 𝑆 vertrekken. De 
computer gaat nu naar een volgend punt. 

 b Waarom is het handig nu met punt 𝐴 verder te gaan? 
 Ga naar het punt 𝐴. Opnieuw gaan we de labels 𝑑 updaten. 
 c Laat zien dat na deze stap geldt dat 𝑑(𝐵) = 4. 

 d Waarom geldt 𝑑(𝐶) = 8? En 𝑑(𝐷) = 8? 
  

 

Figuur 12 
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 In de vorige opdracht heb je gekeken naar voorlopige labels 𝑑 
voor punten in de graaf. In de volgende opdrachten gaan we een 
stap verder en gebruiken we de voorlopige labels 𝑑 om het algo-
ritme van Dijkstra te maken. Dit algoritme laat ons de kortste 
route van 𝑆 naar 𝐹 berekenen. Om te beginnen gaan we kijken 
wat een algoritme is. 
 
Een algoritme is een stappenplan om een bepaald doel te berei-
ken. Een mooi voorbeeld uit het dagelijkse leven is het volgen 
van een recept. Bij het bereiden van een maaltijd volg je de stap-
pen die in het recept zijn opgeschreven en bereid je op deze ma-
nier het gerecht. Een voorbeeld uit het vak wiskunde is het alge-
braïsch berekenen van extreme waarden van een functie 𝑓(𝑥).  

   

   
  DIJKSTRA’S ALGORITME 

10 
 

a Beschrijf een ander algoritme dat je wel eens gebruikt in de 
wiskundeles.  

 

Het is belangrijk dat alle stappen in een algoritme duidelijk zijn. 
In de volgende opdracht bekijk je een algoritme voor een 
huishoudrobot. De taak van de robot is om de afwas te doen. 
Hierbij voert de robot het algoritme uit zonder zelf na te denken. 
De robot doet dus precies wat je zegt. Het algoritme bestaat uit 
3 stappen, zie Figuur 13. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figuur 13: schoonmaakrobot met een algoritme. 

 

De robot heeft het algoritme steeds precies gevolgd. Hierbij is 
een aantal dingen misgegaan. Op het werkblad staan vier af-
beeldingen op chronologische volgorde. In elke afbeelding is 
het algoritme voor de afwasrobot  verbeterd, omdat duidelijk 
werd dat de robot zijn taak niet zoals verwacht uitvoerde. 

 

b Geef bij elke afbeelding aan wat de robot fout gedaan zou 
kunnen hebben waardoor het algoritme aangepast moest 
worden (noem per afbeelding 1 fout).  
Hint: voor afbeelding 1 is de fout al gegeven. 
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 Het algoritme van Dijkstra is een stappenplan dat in stapjes de 
kortste afstand van 𝑆 naar 𝐹 berekent. Je hebt al een stukje van 
dit algoritme gedaan in opdracht 9. De resultaten van opdracht 9 
zijn in Tabel 1 gezet (zie pagina 13). We gaan nu in stappen de 
tabel verder aanvullen. Daarvoor gebruiken we Dijkstra’s 
algoritme, waarvan een deel hieronder beschreven staat: 

   

  DIJKSTRA’S ALGORITME 
   

 

 1. Begin in het punt 𝑆. 
2. Bereken 𝑑(𝑋) voor alle punten 𝑋 die verbonden zijn met 

𝑆 via een link. 

3. Ga naar het punt met de laagste waarde voor 𝑑 dat nog 
niet eerder aan bod is geweest. Zijn er meer punten 
mogelijk, kies er dan één. Dit punt heet 𝑋𝑐 (de 𝑐 komt van 
het Engelse woord current, het huidige punt). Bestaat dit 
punt niet, ga dan naar stap 5. 

4. …  
5. Geef 𝑑(𝐹). 

   

  OPDRACHT 
   

11  Bekijk de graaf in Figuur 12a (dit is dezelfde graaf als in Figuur 
12). Dit is dezelfde graaf als in opdracht 9. In de vragen 9a en 9b 
heb je de stappen 1, 2 en 3 van Dijkstra’s algoritme al toegepast:  
 

1. Je bent begonnen in het punt 𝑆. 
2. De buren van 𝑆 zijn de punten 𝐴 en 𝐵. Vanuit 𝑆 gezien is 

de kortste afstand tot 𝐴 en 𝐵 voorlopig gelijk aan 𝑑(𝐴) = 1 

en 𝑑(𝐵) = 5. 
3. Het punt met de laagste waarde voor 𝑑 is 𝐴. Dus 𝑋𝑐 = 𝐴. 

We gaan daarheen. 
 

 

 
 In vraag 9c heb je laten zien dat 𝑑(𝐵) = 4. Daarnaast heb je 

laten zien in 9d dat 𝑑(𝐶) = 8 en 𝑑(𝐷) = 8. We gaan nu een 
regel verzinnen voor stap 4. 

 

a Vul stap 4 hieronder aan door de gestreepte lijnen in te vullen: 
Kies uit: 𝑑(𝑋), 𝑑(𝑋𝑐), 𝛿(𝑋), 𝛿(𝑋𝑐). 
 

4. Bekijk elk punt 𝑋 dat direct grenst aan het punt waar je 

nu bent, 𝑋c. 
 
Als het punt 𝑋 nog geen label heeft: 
 Maak 𝑑(𝑋) = _______________ + 𝑐(𝑋c, 𝑋).  

Als het punt 𝑋 al een label 𝑑(𝑋) heeft: 
 Update 𝑑(𝑋) naar 𝑑(𝑋) = 𝑑(𝑋𝑐) + 𝑐(𝑋𝑐, 𝑋)  
 als 𝑑(𝑋𝑐) + 𝑐(𝑋𝑐, 𝑋) < _____________. 
 
Klaar? Ga dan terug naar stap 3. 
 

Hint: gebruik het voorbeeld uit 9d, waar 𝑋c = 𝐴. 

Figuur 12a: kopie van de 
gewogen graaf uit Figuur 
12. 

. 
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b Als we het voorbeeld uit opdracht 9 verder volgen, waarom 

geldt 𝑋𝑐 = 𝐵 als je teruggaat naar stap 3 aan het eind van 
stap 4? 

 

Nadat we het punt 𝐴 hebben bezocht gaan we verder. We 
hebben de labels 𝑑 van de buren van 𝑋𝑐 = 𝐴 geüpdatet. Dit 
waren de labels 𝑑(𝐵) = 4, 𝑑(𝐶) = 8 en 𝑑(𝐷) = 8. Vervolgens is 
aan het eind van stap 4 𝑋𝑐 geüpdatet naar 𝐵. 
 
In Tabel 1 hieronder staan de voorlopige labels voor elk punt 
ingevuld voor Dijkstra’s algoritme.  
 

• In de groene regel zien we het resultaat van stap 1 en 2 
van het algoritme. 

• Omcirkeld zie je het punt 𝑋𝑐 . 

• In de blauwe regel zie je het resultaat van stap 3 en 4 na 
1 herhaling. 

   
   𝑆 𝐴 𝐵 𝐶 𝐷 𝐸 𝐹 

0 0 1 5 × × × × 

1 0 1 4 8 8 × × 

2 0 1 4     

3 0 1 4     

4 0 1 4     

5 0 1 4     

6 0 1 4     

Tabel 1: Dijkstra’s algoritme op de graaf uit Figuur 12. 

 

 

 c Herhaal stap 4 totdat de hele tabel is ingevuld. 
 d Wat is de kortste afstand van 𝑆 naar 𝐹? 

 
e Ga na dat voor elk punt 𝑋 geldt dat het getal uit de onderste 

rij in de tabel gelijk is aan 𝛿(𝑋). Voorbeeld: 𝛿(𝐴) = 1 komt 
overeen met de waarde uit de tabel. 

   

   
   

  Checkpoint: laat bovenstaande vraag aftekenen om verder te 
mogen naar de volgende pagina.  

Figuur 12b: kopie van de 
gewogen graaf uit Figuur 

12. 
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Les 3 
 

 
 In de  vorige les heb je kennisgemaakt met het algoritme van 

Dijkstra. In deze les herhalen we het algoritme en gaan we er 
verder mee werken. 

   

  SAMENVATTING 
   

 

 Hieronder vind je het complete algoritme van Dijkstra. 
 

1. Begin in het punt 𝑆. 
2. Bereken 𝑑(𝑋) voor alle punten 𝑋 die verbonden zijn met 𝑆 

via een link. 
3. Ga naar het punt met de laagste waarde voor 𝑑 dat nog 

niet eerder aan bod is geweest. Zijn er meer punten 
mogelijk, kies er dan één. Dit punt heet 𝑋𝑐. Bestaat dit punt 
niet, ga dan naar stap 5. 

4. Bekijk elk punt 𝑋 dat direct grenst aan het punt waar je nu 
bent, 𝑋𝑐. 
 
Als het punt 𝑋 nog geen label heeft: 
 Maak 𝑑(𝑋) = 𝑑(𝑋𝑐) + 𝑐(𝑋c, 𝑋).  

Als het punt 𝑋 al een label 𝑑(𝑋) heeft: 
 Update 𝑑(𝑋) naar 𝑑(𝑋) = 𝑑(𝑋𝑐) + 𝑐(𝑋𝑐, 𝑋)  
 als 𝑑(𝑋𝑐) + 𝑐(𝑋𝑐, 𝑋) < 𝑑(𝑋). 
 
Klaar? Ga dan terug naar stap 3. 

5. Geef 𝑑(𝐹). 
   

  VOORBEELD 1 

 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Figuur 13: voorbeeldgraaf met twee componenten. 

 

 Bereken met behulp van Dijkstra’s algoritme de kortste afstand 
van 𝑠1 naar 𝑑. 
 
Uitwerking 

1. We beginnen in het punt 𝑠1. 
2. 𝑑(𝑥1) = 3,𝑑(𝑦1) = 2. 
3. 𝑋𝑐 = 𝑦1, want 𝑑(𝑦1) heeft de laagste waarde. 

4. 𝑑(𝑠2) = 𝑑(𝑦1) + 𝑐(𝑦1, 𝑠2) = 2 + 4 = 6.  
3. We gaan naar 𝑥1, want 𝑑(𝑥1) ≤ 𝑑(𝑠2). Dus 𝑋𝑐 = 𝑥1. 
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• Het vervolg is samengevat in Tabel 2. 
 

 𝑠1 𝑥1 𝑦1 𝑠2 𝑥2 𝑦2 𝑑 

0 0 3 2 × × × × 

1 0 3 2 6 × × × 

2 0 3 2 5 × × × 

3 0 3 2 5 6 6 × 

4 0 3 2 5 6 6 10 

5 0 3 2 5 6 6 9 

6 0 3 2 5 6 6 9 

Tabel 2: Dijkstra’s algoritme op de graaf uit Figuur 13. 
   

  OPDRACHT 
   

12  Bereken voor de graaf in Figuur 14 de lengte van de kortste route 
van 𝑆 naar 𝐹 met behulp van Dijkstra’s algoritme. Gebruik de 
tabel op het werkblad. 

 
 
   

   
   

 

 Er mist nog 1 stap in ons doel om de kortste route van een 
startpunt naar het eindpunt te vinden. We hebben immers de 
kortste afstand gevonden, nog niet de precieze route. Gelukkig 
heb je al wel alle ingrediënten gevonden om de kortste route te 
vinden. 
 
In de onderste regel van Tabel 2 heb je de afstandslabels  𝛿(𝑠1),  
𝛿(𝑥1), 𝛿(𝑦1), etc. gevonden (controleer maar!). Verder heb je 

geleerd dat de vergelijking 𝛿(𝑋) + 𝑐(𝑋, 𝑌) = 𝛿(𝑌) geldt als de link 
{𝑋, 𝑌} in een kortste pad zit van het startpunt naar 𝑌. 
 
Laten we eens beginnen in het punt 𝑑 van Figuur 13 (op de vorige 
pagina). We hebben: 

𝛿(𝑑) = 9. 
 
Hoe komen we in het punt 𝑑? Er zijn 2 opties: via link {𝑥2, 𝑑} of 
{𝑦2, 𝑑}. We hebben: 

𝛿(𝑥2) + 𝑐(𝑥2, 𝑑) = 6 + 4 = 10 > 𝛿(𝑑) = 9. 
𝛿(𝑦2) + 𝑐(𝑦2, 𝑑) = 6 + 3 = 9 = 𝛿(𝑑). 

 
Dus {𝑦2, 𝑑} zit in de kortste route. We gaan dus naar 𝑦2.  
 
Vanuit 𝑦2 is het simpel, aangezien er maar één mogelijkheid is. 
De link {𝑠2, 𝑦2} hoort in de kortste route. 

   

   

Figuur 14 

A16



 

16 
 

  

  OPDRACHT 
   

13  Gebruik de graaf in Figuur 13 (zie pagina 14). 

 
a Laat op dezelfde manier zien dat vanuit 𝑠2 de link {𝑥1, 𝑠2} moet 

worden toegevoegd. 
 b Geef nu de kortste route van 𝑠1 naar 𝑑. 

 

c Vul het onderstaande algoritme aan om de kortste route te 
vinden. Hint: gebruik labels 𝛿(𝑋), 𝛿(𝑋𝑐), 𝑑(𝑋) en/of 𝑑(𝑋𝑐). 

1. Laat 𝑋𝑐 het eindpunt zijn. 
2. Voor elk punt 𝑋 grenzend aan 𝑋𝑐 
 Als 𝛿(𝑋) + 𝑐(𝑋, 𝑋𝑐) ___________ 

Voeg {𝑋, 𝑋𝑐} toe aan de kortste route. 

Onthoud het punt 𝑋. 

 Als  𝛿(𝑋) + 𝑐(𝑋, 𝑋𝑐) ___________ 
  Voeg {𝑋, 𝑋𝑐} niet toe aan de kortste route. 

3. Maak het punt 𝑋 dat je onthouden hebt 𝑋𝑐 tenzij 𝑋 het 
startpunt is. In dat geval heb je de kortste route gevon-
den. 

 Gebruik de graaf in Figuur 14a (kopie van Figuur 14). 

 
d Gebruik het algoritme bij c om de kortste route van 𝑆 naar 𝐹 

te vinden voor de graaf in Figuur 14a. 
   

  OPDRACHT 
   

14  Voor de graaf in Figuur 13 is Dijkstra’s algoritme toegepast (zie 
pagina’s 14 en 15). Hierin zagen we dat het algoritme van Dijkstra 
6 stappen nodig heeft om de lengte van de kortste route te vinden 
(het aantal rijen in de tabel). In opgave 13 heb je laten zien dat 
de kortste route vervolgens in 4 stappen te vinden is. 
 
In deze opgave gebruiken we dezelfde trage computer uit 2001. 
Deze computer heeft 0,0004 seconden nodig om stap 4 van Dijk-
stra’s algoritme uit te voeren voor één punt 𝑋. Op dezelfde manier 
doet de computer er 0,0004 seconden over om stap 2 van het 
algoritme uit opdracht 13c uit te voeren voor één punt 𝑋. De rest 
van de stappen zijn verwaarloosbaar in tijd.  

 

 
a Laat zien dat de computer minder dan  

7 ⋅ 6 ⋅ 0,0004 + 6 ⋅ 6 ⋅ 0,0004 = 0,0312 
seconden nodig heeft om de kortste route te vinden. 

 

b Ga nu uit van 𝑛 componenten. Laat zien dat een computer 
voor die graaf minder dan 4𝑛 ⋅ 4𝑛 ⋅ 0,0004 + 4𝑛 ⋅ 4𝑛 ⋅ 0,0004 

seconden nodig heeft en bereken voor 𝑛 = 36 hoe lang de 
computer erover rekent. Hint: gebruik opgave a.  

 
c Hoeveel eerder is de computer klaar door Dijkstra’s algoritme 

te gebruiken dan met een brute force aanpak? 
Vergelijk met je antwoord op opgave 6e. 

 
d Wat is belangrijker denk je, de introductie van betere algorit-

mes of snellere computers? 
   

EINDE 

Figuur 14a: kopie van 
Figuur 14. 
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Werkblad 
 

 
 Gebruik dit werkblad bij het oplossen van opgaves 5, 10, 11 en 

12. 
   

  BIJLAGE OPDRACHT 5b 
   

 

 

 

 
 Vul getallen in op de links zodat de heuris-

tiek perfect werkt. 
Vul getallen in op de links zodat de heuris-
tiek dramatisch slecht werkt. 

  BIJLAGE OPDRACHT 10 

   

 

 

 
 

 Figuur 1: de robot heeft borden opgestapeld in de kast die al op tafel stonden voor 
het avondeten.  

   

  Zie volgende pagina voor het vervolg 
   
   

Figuur: de afwasrobot. 
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  Figuur 2: beschrijf in je uitwerking van opdracht 10 wat er fout gaat. 

   
   

 

 

 
  Figuur 3: beschrijf in je uitwerking van opdracht 10 wat er fout gaat. 

   

  Zie volgende pagina voor het vervolg 
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 Figuur 4: beschrijf in je uitwerking van opdracht 10 wat er fout gaat. 
 

  BIJLAGE OPDRACHT 11 
   

 

  𝑆 𝐴 𝐵 𝐶 𝐷 𝐸 𝐹 

0 0 1 5 × × × × 

1 0 1 4 8 8 × × 

2 0 1 4     

3 0 1 4     

4 0 1 4     

5 0 1 4     

6 0 1 4     
 

 
 Tabel 1: tabel voor opdracht 11c. 

 

  BIJLAGE OPDRACHT 12 
   

 

  𝑆 𝐴 𝐵 𝐶 𝐷 𝐸 𝐹 

0 0       

1        

2        

3        

4        

5        

6        
 

  Tabel 2: tabel voor opdracht 12. 
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Figurenoverzicht 
 

 
 Op deze pagina vind je de figuren 7, 11 en 13 die meerdere keren 

terugkomen zodat je niet hoeft te bladeren.  
   

   
   

 

 

 

 
 Figuur 7: graaf met hoogtes. A ligt op hoogte 1, B, C, D op hoogte 2 etc.  

Op het werkblad is dezelfde graaf 2 keer weergegeven zonder getallen bij de links. 
  

   
   

 

 

                

 
  

Figuur 11 
 

Figuur 13 
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A.2 Correctievoorschrift

Op de volgende pagina’s staat het correctievoorschrift dat is gebruikt om het gemaakte werk van de
leerlingen te beoordelen.

A22



Uitwerkingen lessenserie CT 

Les 1 
 

1    Totaal 1pt 

      

   • Tekenen van het huisje.  

   • In het punt linksonder of rechtsonder. Dit zijn de punten 𝐴  1pt 

    of 𝐵 in Figuur 2.  

      

2    Totaal 14pt 

      

 a  • Het punt 𝐸 correspondeert met station Almelo. 1pt 

   • Almelo heeft namelijk 3 verbindingen. Punt 𝐸 heeft graad 3. 1pt 

   • Daarnaast is Almelo verbonden met twee stations met 3  1pt 

    verbindingen en 1 station met 4 verbindingen. De buren van  

    𝐸 hebben graad 3, 3 en 4. Dus ook dat klopt.  

  
 • 𝐸 is het enige punt met die combinatie van buren en moet dus wel 

station Almelo zijn. 
1pt 
 

      

   • Het punt 𝐽 correspondeert met station Enschede. 1pt 

   • Punt 𝐽 is verbonden met punt 𝐻 (graad 4), dus Hengelo. 1pt 

   • Punt 𝐽 is het enige station grenzend aan Hengelo met graad 2. 1pt 

      

 b  • De link {𝐵, 𝐷} correspondeert met het stuk spoor tussen Zwolle 1pt 

    en Mariënberg.  

   • Een redenering waarbij het begrip graad voor de koppeling van  1pt 

    𝐵 met Zwolle en 𝐷 met Mariënberg wordt gebruikt.  

      

   • Punt 𝐻 correspondeert met station Hengelo (zie a). De link  2pt 

    {𝐻, 𝐼} correspondeert of met Zutphen – Hengelo of met  

    Oldenzaal – Hengelo, want zowel Zutphen als Oldenzaal  

    hebben graad 1.  

      

 c  • Een uitleg dat de ligging van punten in de graaf niet uitmaakt. 1pt 

   • Een uitleg waarbij voor elk station een nieuw punt gevonden 2pt 

    is met kloppende ligging.  

      

3    Totaal 5pt 

      

 a  • 𝐿(𝑅) = 𝑐(𝐴, 𝐵) + 𝑐(𝐵, 𝐷) + 𝑐(𝐷, 𝐸) + 𝑐(𝐸, 𝐻) + 𝑐(𝐻, 𝐽) 
= 11 + 23 + 17 + 17 + 18 = 86  

1pt 

   • 1pt 

 b  • Nee de route is niet de snelste route. 1pt 

    Een snellere route is de route 𝑅 = 〈𝐴, 𝐵, 𝐸, 𝐻, 𝐽〉. 1pt 

   • Deze route heeft lengte 𝐿(𝑅) = 11 + 38 + 17 + 18 = 84 minuten 1pt 

      

4    Totaal 6pt 
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 a   Voor elke niet gevonden route 1 punt aftrekken met een minimum van 0. 3pt 

   • 𝑅1 = 〈𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐸〉  

   • 𝑅2 = 〈𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸〉  

   • 𝑅3 = 〈𝐴, 𝐶, 𝐸〉   

   • 𝑅4 = 〈𝐴, 𝐶, 𝐷, 𝐸〉   

   • 𝑅5 = 〈𝐴, 𝐷, 𝐸〉   

   • 𝑅6 = 〈𝐴, 𝐷, 𝐶, 𝐸〉   

  
  Opmerking: notatie wordt hier niet aangerekend als duidelijk is welke 

route bedoeld wordt. 
 

 

b  • 𝐿(𝑅1) = 13, 𝐿(𝑅2) = 18, 𝐿(𝑅3) = 14, 𝐿(𝑅4) = 19, 𝐿(𝑅5) = 15, 𝐿(𝑅6) = 14. 
 
Met deze notatie ook goedrekenen: 
𝐿(𝐴𝐵𝐶𝐸) = 13, 𝐿(𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸) = 18, 𝐿(𝐴𝐶𝐸) = 14, 𝐿(𝐴𝐶𝐷𝐸) = 19, 
 𝐿(𝐴𝐷𝐸) = 15, 𝐿(𝐴𝐷𝐶𝐸) = 14. 

2pt 

   • De kortste route is 𝑅1 (met 𝐿(𝑅1) = 13). 1pt 

  
  Bij een slordige notatie 1 punt inhouden bij het eerste item. 

Is bij (a) een route gemist, nog steeds alle punten toekennen. 
 

      

5    Totaal 5pt 

 a  • Toepassen van de heuristiek geeft de route 𝐻 = 〈𝐴, 𝐶, 𝐸, 𝐻〉 (met 1pt 

    𝐿(𝐻) = 12.)  

   • Het is niet de kortste route. (De kortste route, 𝐾 = 〈𝐴, 𝐵, 𝐹, 𝐻〉, heeft  1pt 

    lengte 7.)  

   • Een uitleg waaruit blijkt dat de leerling heeft nagedacht over het verschil  1pt 

    tussen 12 en 7.  

 
b  • Maak 𝑐(𝐸, 𝐻) < 5 (perfect).  

Maak 𝑐(𝐸, 𝐻) extreem groot (dramatisch slecht).  

1pt 

• 1pt 

    Of een andere aanpassing waarmee hetzelfde wordt bereikt.  
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Les 2 
6    Totaal 17pt 

 a 
 • 𝐿(𝑅9𝑎) = 𝑐(𝑠1. 𝑥1) + 𝑐(𝑥1, 𝑑) 

= 3 + 2 = 5. 

1pt 

1pt 

  
 • 𝐿(𝑅9𝑏) = 𝑐(𝑠1, 𝑥1) + 𝑐(𝑥1, 𝑠2) + 𝑐(𝑠2, 𝑦2) + 𝑐(𝑦2, 𝑑) 

= 3 + 2 + 1 + 3 = 9. 

1pt 

1pt 

 b  • In de linkergraaf zijn er 2 mogelijke routes. 1pt 

   • In de rechtergraaf zijn er 4 mogelijke routes. 1pt 

 c  • Er zijn dan 3 componenten. Dat geeft 23 = 8 mogelijke routes. 2pt 

 d 
 • Herkennen dat het aantal routes vermenigvuldigd wordt met 2 bij 

toevoeging van 1 component. 

1pt 

 

   • Het eindantwoord: 2𝑛 mogelijke routes. 1pt 

 e  • Er zijn 236 mogelijke routes. 1pt 

  
 • Het duurt dus 0,0004 ⋅ 236 = 27487790,69 seconden om de lengtes te 

berekenen en de kortste route te vinden. 

1pt 

 

   • Dat zijn 
27487790,69

60⋅60⋅24
≈ 318 dagen 1pt 

 f  • 2000 keer zoveel componenten, dus 22000⋅36 = 272000 routes 1pt 

   • 2000 keer zo snel, dus 
0.0004

2000
 seconden per route 1pt 

  
 • Dus het duurt 

0,0004

2000
⋅ 272000 seconden om de lengtes te berekenen en de 

kortste route te vinden.  

1pt 

  

  
 • Dit is een véél te grote uitkomst. Dus een moderne computer kan dit 

niet. 
1pt 

7    Totaal 6pt 

 a  • 𝛿(𝐴) = 1  1pt 

    𝛿(𝐵) = 1 + 3 = 4  2pt 

 b 
 • 

• 
Voor de graaf in Figuur 11: als 𝑅 = ⟨𝑆, 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐹⟩. 
Algemeen: als 𝑅 de kortste/snelste route van 𝑆 naar 𝐹 is. 

1pt 

1pt 

      

8    Totaal 9pt 

 a  • 𝛿(𝐶) = 𝑐(𝑆, 𝐴) + 𝑐(𝐴, 𝐵) + 𝑐(𝐵, 𝐶) = 1 + 3 + 2 = 6. 2pt 

   • 𝛿(𝐴) + 𝑐(𝐴, 𝐶) = 1 + 7 = 8. 1pt 

   • 𝛿(𝐵) + 𝑐(𝐵, 𝐶) = 4 + 2 = 6. 1pt 

 b  • Deze uitspraak klopt. 1pt 

   • De kortste route heeft lengte 𝛿(𝐶). 1pt 

  
 • Dan kan de route via een punt 𝑋 en de link {𝑋, 𝐶} nooit korter zijn dan de 

kortste route naar 𝐶. 

1pt 

 

 c  • Als de link {𝑋, 𝐶} in de kortste route naar 𝐶 zit geldt de gelijkheid. 2pt 

    Voor het antwoord 𝑋 = 𝐵, 1 punt toekennen.  

      

9    Totaal 7pt 

 a  • De computer kan de punten 𝐴 en 𝐵 zien. 1pt 

   • 𝑐(𝑆, 𝐴) = 1 en 𝑐(𝑆, 𝐵) = 5. 1pt 

 b  • Het punt 𝐴 heeft het laagste voorlopige label. 1pt 

 c  • Vanuit het punt 𝐴 kan de computer de punt(en) 𝐵 (, 𝐶 en 𝐷) zien. 1pt 

   • Vanuit het punt 𝑆 hebben we dat 𝑑(𝐴) = 1.   

   • We kunnen nu 𝑑(𝐵) updaten aangezien 𝑑(𝐴) + 𝑐(𝐴, 𝐵) = 1 + 3 = 4. 1pt 

 d  • 𝑑(𝐶) = 𝑑(𝐴) + 𝑐(𝐴, 𝐶) = 1 + 7 = 8. 1pt 

   • 𝑑(𝐷) = 𝑑(𝐴) + 𝑐(𝐴, 𝐷) = 1 + 7 = 8. 1pt 
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10    Totaal 5pt 

 

a  • Voorbeeld: het berekenen van een extreme waarde: 
1. Bereken 𝑓′(𝑥). 
2. Los algebraïsch op 𝑓′(𝑥) = 0. 
3. Schets de grafiek. 
4. Kijk in de grafiek of je met een maximum of een minimum te 

maken hebt. 
5. Bereken de 𝑦-coördinaten van de top(pen). 
6. Noteer het antwoord in de vorm: max. is 𝑓(… ) = ⋯ of min. is 

𝑓(… ) = ⋯. 
Vergelijkbaar voorbeeld: 1pt voor benoemen + 1pt voor beschrijven. 

1pt 

   

   

   

   

   

   

  1pt 

   

 
b  • De robot heeft direct wanneer het eten begint (en de borden ‘vies’ zijn) 

de vaat opgeruimd. 

1pt 

  

  
 • De robot heeft de vaat laten staan, omdat er nog grove resten op waren 

blijven liggen (iemand had z’n eten niet opgegeten). 

1pt 

  

  
 • De robot heeft de vaat opgeruimd terwijl men nog niet klaar was met 

eten. 

1pt 

  

      

11    Totaal 12pt 

 a  • 𝑑(𝑋𝑐). 1pt 

   • 𝑑(𝑋).  1pt 

 b  • We hebben de labels 𝑑(𝐴) = 1, 𝑑(𝐵) = 4, 𝑑(𝐶) = 8 en 𝑑(𝐷) = 8.  

   • In stap 3 kiezen we het punt met de laagste waarde voor 𝑑 als 𝑋𝑐 2pt 

   • Dat is het punt 𝐵. 1pt 

 

c    𝑆 𝐴 𝐵 𝐶 𝐷 𝐸 𝐹 

0 0 1 5 × × × × 

1 0 1 4 8 8 × × 

2 0 1 4 8 8 5 × 

3 0 1 4 6 8 5 × 

4 0 1 4 6 8 5 11 

5 0 1 4 6 8 5 11 

6 0 1 4 6 8 5 11 

 
Per correct ingevulde regel 1 punt toekennen. 

5pt 

 d  • Deze afstand is 11 via de route 𝑅∗ = ⟨𝑆, 𝐴, 𝐵, 𝐸, 𝐶, 𝐹⟩. 1pt 

 e  • Ja, dit is het geval! 1pt 
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Les 3 
 

12    Totaal 8pt 

  

 •  𝑆 𝐴 𝐵 𝐶 𝐷 𝐸 𝐹 

0 0 1 4 × × × × 

1 0 1 3 4 × × × 

2 0 1 3 4 6 × × 

3 0 1 3 4 6 5 10 

4 0 1 3 4 6 5 7 

5 0 1 3 4 6 5 7 

6 0 1 3 4 6 5 7 

 
Per correct ingevulde regel 1 punt toekennen. 

7pt 

   • De kortste route heeft lengte 7. 1pt 

      

13    Totaal 12pt 

 a  • 𝛿(𝑠2) = 5. 1pt 

   • 𝛿(𝑥1) + 𝑐(𝑥1, 𝑠2) = 3 + 2 = 5 = 𝛿(𝑠2).  1pt 

   • 𝛿(𝑦1) + 𝑐(𝑦1, 𝑠2) = 2 + 4 = 6 > 𝛿(𝑠2).  1pt 

   • Dus de link {𝑥1, 𝑠2} moet worden toegevoegd. 1pt 

 b  • De kortste route van 𝑠1 tot 𝑑 is 𝑅∗ = ⟨𝑠1, 𝑥1, 𝑠2, 𝑦2, 𝑑⟩. 1pt 

 c  • = 𝛿(𝑋𝑐).  2pt 

   • > 𝛿(𝑋𝑐). 2pt 

 d  • 𝛿(𝐹) = 7.  

   • 𝛿(𝐶) + 𝑐(𝐶, 𝐹) = 4 + 6 = 10 > 𝛿(𝐹).  

   • 𝛿(𝐸) + 𝑐(𝐸, 𝐹) = 5 + 2 = 7 = 𝛿(𝐹). Toevoegen: {𝐸, 𝐹}. 𝑋𝑐 = 𝐸. 1pt 

   • 𝛿(𝐸) = 5.  

   • 𝛿(𝐶) + 𝑐(𝐶, 𝐸) = 4 + 1 = 5 = 𝛿(𝐸).  

   • 𝛿(𝐷) + 𝑐(𝐷, 𝐸) = 6 + 1 = 7 > 𝛿(𝐸). Toevoegen: {𝐶, 𝐸}. 𝑋𝑐 = 𝐶. 1pt 

   • 𝛿(𝐶) = 4.  

   • 𝛿(𝐴) + 𝑐(𝐴, 𝐶) = 1 + 3 = 4 = 𝛿(𝐶).  

   • 𝛿(𝐵) + 𝑐(𝐵, 𝐶) = 3 + 2 = 5 > 𝛿(𝐶).   

   • 𝛿(𝐸) + 𝑐(𝐸, 𝐶) = 5 + 1 = 6 > 𝛿(𝐶).  

   • 𝛿(𝐹) + 𝑐(𝐹, 𝐶) = 7 + 6 = 13 > 𝛿(𝐶). Toevoegen: {𝐴, 𝐶}. 𝑋𝑐 = 𝐴. 1pt 

   • 𝛿(𝐴) = 1.  

   • 𝛿(𝑆) + 𝑐(𝑆, 𝐴) = 0 + 1 = 1 = 𝛿(𝐴). Toevoegen: {𝑆, 𝐴}.  1pt 

   • De kortste route is ⟨𝑆, 𝐴, 𝐶, 𝐸, 𝐹⟩ 1pt 

      

14    Totaal 12pt 

 
a  • De computer moet voor 7 punten in het slechtste geval alle 6 punten 

bekijken. Dit kost 7 ⋅ 6 ⋅ 0,0004 seconden. 

1pt 

 

  
 • Voor het terugrekenen moet de computer voor 6 punten (het startpunt 

niet) in het slechtste geval alle 6 punten bekijken. Dit kost 6 ⋅ 6 ⋅ 0,0004 
seconden. 

1pt 

 

 

  
 • In totaal is het dus een rekentijd van minder dan  

7 ⋅ 6 ⋅ 0,0004 + 6 ⋅ 6 ⋅ 0,0004 = 0,0312 seconden. 

1pt 
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b  • Er zijn minder dan 4𝑛 punten en voor elk punt zijn er minder dan 4𝑛 

buren. 

1pt 

 

  
 • Dus de rekentijd voor de kortste afstand is minder dan 4𝑛 ⋅ 4𝑛 ⋅ 0,004 

seconden. Voor de kortste route exact het zelfde. 

2pt 

 

  
 • Dus in totaal is de rekentijd minder dan 4𝑛 ⋅ 4𝑛 ⋅ 0,0004 + 4𝑛 ⋅ 4𝑛 ⋅

0,0004 seconden. 

1pt 

 

   • Voor 𝑛 = 36 geeft dit 16,6 seconden.  2pt 

 c  • Ongeveer 318 dagen eerder klaar. 1pt 

 

d  • Betere algoritmes, want door de invoering van Dijkstra’s algoritme is de 

rekentijd met een factor 
27487790,69 (𝑧𝑖𝑒 𝑜𝑝𝑔𝑎𝑣𝑒 6𝑒)

15,5888
≈ 1657008 sneller 

geworden. Met de computer slechts een factor 2000. 

2pt 
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Bĳlage B

Feedback

In dit hoofdstuk beschrijven we het feedbackformulier dat gebruikt is om data te verzamelen van
de experts. Daarnaast geven we een compleet overzicht van de feedback en opmerkingen van het
expertpanel, dat gebruikt is voor de analyse in Sectie 5.2.

B.1 Feedbackformulier

Op de volgende pagina’s staat het instrument dat is gebruikt voor het verzamelen van data van de
experts.
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Feedbackformulier Onderzoek van Onderwijs – Wisse van der Meulen 

Computational thinking, grafentheorie en routes 

 

Voor u ligt het feedbackformulier van de lessenserie Computational thinking, grafentheorie en 

routes voor 4/5 vwo wiskunde B. Dit is het ontwerpproduct dat het gevolg is van mijn 

afstudeeronderzoek naar lesmateriaal over computational thinking. Dit onderzoek laat zich als 

volgt samenvatten: 

Korte beschrijving van het onderzoek 

In het toekomstige onderwijs komt steeds meer aandacht voor programmeren en ICT-

vaardigheden om leerlingen voor te bereiden op hun verdere loopbaan. Bij het keuzevak 

informatica worden programmeervaardigheden aangeleerd, waarmee leerlingen in aanraking 

komen met Computational Thinking (CT). Het vak wiskunde is hier ook geschikt voor en 

hiermee kunnen meer leerlingen in aanraking komen met CT en zijn ook meer CT-

vaardigheden aan te leren. Lesmateriaal op dit gebied is echter schaars. In dit project bekijken 

we of grafentheorie en het kortstepad-algoritme van Dijkstra geschikte onderwerpen zijn om 

CT te introduceren bij leerlingen. Hiervoor ontwerpen we een lessenserie die gegeven kan 

worden als werkmiddag van ongeveer 4 uur. Door de werkmiddag uit te voeren op Het 

Stedelijk Lyceum Kottenpark, een middelbare school in Enschede, hopen we te leren hoe een 

werkmiddag/lessenserie kan bijdragen tot het aanleren van aspecten van CT bij leerlingen in 

4/5 vwo met wiskunde B. 

De lessenserie is ontworpen vanuit een aantal ontwerpeisen: 

Ontwerpeis 1: de praktische opdracht is op te delen in drie lessen van ongeveer een uur en 

kan ook als werkmiddag van 3 tot 4 uur gebruikt worden. 

Ontwerpeis 2: de opdrachten sluiten aan op het niveau van 4/5 vwo wiskunde B en op de 

belevingswereld van de leerlingen. 

Ontwerpeis 3: de lessenserie is aantrekkelijk vormgegeven en heeft een duidelijke structuur. 

Ontwerpeis 4: voor het doorlopen van de lessenserie is beperkte sturing van de docent nodig. 

Ontwerpeis 5: de inhoudelijke leerdoelen worden door de leerlingen behaald. 

Deze ontwerpeis vereist enige toelichting: 

In de lessenserie moeten verschillende aspecten van Computational Thinking aan bod 

komen. Om dit te bereiken hebben we een aantal inhoudelijke leerdoelen opgesteld 

die we gebruiken bij het ontwerpen van de lessenserie. In de leerlingeninterviews 

testen we of de leerdoelen zijn behaald en hierbij kijken we zowel naar instrumenteel 

als relationeel begrip. De leerdoelen zijn als volgt: 

• Leerdoel 1: de leerling heeft een intuïtief begrip van computationele 

complexiteit en daarmee van het nut van het algoritme van Dijkstra 

• Leerdoel 2: de leerling kan omschrijven wat een heuristiek is en hiervan 

een voor- en nadeel noemen. 

• Leerdoel 3: de leerling kan de oplossing vinden van een gegeven 

voorbeeldprobleem door het algoritme van Dijkstra correct toe te passen. 
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Feedbackformulier 
In het onderstaande formulier staat een aantal vragen ter verbetering van het 

ontwerp. U kunt typen in de aangegeven vakken.  

Algemene ontwerpeisen 
Bekijk de ontwerpeisen 1 t/m 4. Als u het lesmateriaal bekijkt, in hoeverre voldoet 
de lessenserie aan deze ontwerpeisen? Heeft u suggesties om het ontwerp te 
verbeteren zodat de ontwerpeisen beter in het lesmateriaal zijn verwerkt? 
 
Antwoord 
 

 

 
Inhoudelijke leerdoelen 
Kunnen de drie leerdoelen voldoende bereikt worden met behulp van het 
lesmateriaal?  
 
Antwoord 
 

 

 
Algemene feedback 
Waar zijn er mogelijkheden om het ontwerp te verbeteren? U kunt hier ook 
algemene feedback/opmerkingen op het ontwerp geven 
 
Antwoord 
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B.2 Expertpanel

Op de volgende pagina’s staan de ingevulde feedbackformulieren van het expertpanel.
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Feedbackformulier – Expert 1 
In het onderstaande formulier staat een aantal vragen ter verbetering van het 

ontwerp. U kunt typen in de aangegeven vakken.  

Algemene ontwerpeisen 
Bekijk de ontwerpeisen 1 t/m 4. Als u het lesmateriaal bekijkt, in hoeverre voldoet 
de lessenserie aan deze ontwerpeisen? Heeft u suggesties om het ontwerp te 
verbeteren zodat de ontwerpeisen beter in het lesmateriaal zijn verwerkt? 
 
Antwoord 
 

Volgens mij voldoet het materiaal aan alle ontwerpeisen. Het lijkt me goed te doen 
in de gegeven tijd en ziet er ook goed uitgewerkt uit. Je had hooguit de laatste 
graaf nog een praktische betekenis kunnen geven, zodat leerlingen ook echt een 
praktijk situatie zouden oplossen. Wellicht eentje die ook aansluit bij hun eigen 
belevingswereld, zoals de snelste/kortste route van school naar de supermarkt. 

 
Inhoudelijke leerdoelen 
Kunnen de drie leerdoelen voldoende bereikt worden met behulp van het 
lesmateriaal?  
 
Antwoord 
 

Ja, dat lijkt mij wel! Er worden wel veel nieuwe termen, en vooral veel nieuwe 
notaties geïntroduceerd. Ik acht de kans aanwezig dat leerlingen die nog wel door 
elkaar gaan halen. Daarvoor zijn de checkpoints echter wel een handige 
oplossing. 

 
Algemene feedback 
Waar zijn er mogelijkheden om het ontwerp te verbeteren? U kunt hier ook 
algemene feedback/opmerkingen op het ontwerp geven 
 
Antwoord 
 

• Pagina 3, onderste blokje, regel 1/2: ‘Eén toepassing ken je misschien al… 

• Pagina 6, figuur 7: De figuur is niet helemaal afgedrukt 
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Feedbackformulier – Expert 2 
In het onderstaande formulier staat een aantal vragen ter verbetering van het 

ontwerp. U kunt typen in de aangegeven vakken.  

Algemene ontwerpeisen 
Bekijk de ontwerpeisen 1 t/m 4. Als u het lesmateriaal bekijkt, in hoeverre voldoet 
de lessenserie aan deze ontwerpeisen? Heeft u suggesties om het ontwerp te 
verbeteren zodat de ontwerpeisen beter in het lesmateriaal zijn verwerkt? 
 
Antwoord 
 

Duur lessenserie: de lengte van de lessenserie lijkt misschien wat aan de lange 
kant voor de 180 minuten die er voor staan. Als een leerling bij opdracht 13 
aankomt, dan is de hoeveelheid werk die de leerling ineens ziet wellicht wat 
overweldigend. Dit wordt versterkt doordat er geen plaatjes meer zijn in dat 
gedeelte. 
 
Niveau: lastig inschatten wat het niveau is. Opgave 13b was wel goed nadenken, 
dus dat kan wel problemen opleveren voor de leerlingen. 
 
Lay-out en structuur: mooi en duidelijk. Soms is het wat lastiger te zien welk figuur 
bij welk nummer hoort. Concreet voorbeeld is te vinden op pagina 15: tabel en 
plaatje naast elkaar maar horen niet bij elkaar. Plaatje naar beneden zou het 
duidelijker maken. 
 
Sturing: alle uitleg staat in het materiaal. Als leerlingen een beetje het idee hebben 
dat ze het niet helemaal snappen, dan kan ik me voorstellen dat ze toch om hulp 
vragen. 
 

 
Inhoudelijke leerdoelen 
Kunnen de drie leerdoelen voldoende bereikt worden met behulp van het 
lesmateriaal?  
 
Antwoord 
 

1. Complexiteit zit mooi in de les verwerkt. 
2. Heuristiek: dit wordt duidelijk uitgelegd. Ik kan me voorstellen dat de 

leerlingen dit na les 3 zijn vergeten en het even moeten terugzoeken. 
3. Dijkstra: dit leerdoel kan zeker behaald worden met dit lesmateriaal. 

 
Algemene feedback 
Waar zijn er mogelijkheden om het ontwerp te verbeteren? U kunt hier ook 
algemene feedback/opmerkingen op het ontwerp geven 
 
Antwoord 
 

Bijgeschreven in lessenserie. 

• Leuke opdrachten. 

• Iets anders dan reguliere wiskunde B, goed dat leerlingen dit ook zien. 
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• Algoritme met robot was ook erg leuk. 

• De link met de realiteit was ook leuk (treinen als vb). 
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Feedbackformulier – Expert 3 
In het onderstaande formulier staat een aantal vragen ter verbetering van het 

ontwerp. U kunt typen in de aangegeven vakken.  

Algemene ontwerpeisen 

Bekijk de ontwerpeisen 1 t/m 4. Als u het lesmateriaal bekijkt, in hoeverre voldoet 

de lessenserie aan deze ontwerpeisen? Heeft u suggesties om het ontwerp te 

verbeteren zodat de ontwerpeisen beter in het lesmateriaal zijn verwerkt? 

 

Antwoord 

 

• Ontwerpeis 1: indeling in drie lessen is gelukt. Het is lastig inschatten hoe 
lang de laatste les duurt voor leerlingen. Dus ik vind het moeilijk te 
beoordelen of de tijdsindeling goed is ingeschat. 

• Ontwerpeis 2: niveau lijkt wel aan te sluiten (algehele niveau is wel goed), 
een aantal opdrachten zal wel erg lastig zijn voor een deel van de 
leerlingen. De belevingswereld is wel goed, goed gebruik van praktische 
voorbeelden. Dit sluit waarschijnlijk goed aan bij de leerlingen. Je zou het 
treinnetwerk weer kunnen laten aansluiten bij het einde (daar is het wel 
redelijk abstract). 

• Ontwerpeis 3: vormgeving was prima, duidelijk en mooi strak. Structuur: 
ook wel prima, alleen de Dijkstra’s backwards mist een beetje connectie 
met het reguliere Dijkstra’s algoritme.  

• Ontwerpeis 4: interpretatie van een aantal vragen was lastiger, zie 
algemene feedback. Verder weinig sturing nodig. 

 

Inhoudelijke leerdoelen 

Kunnen de drie leerdoelen voldoende bereikt worden met behulp van het 

lesmateriaal?  

 

Antwoord 

 

Ik denk dat dat wel goed is. Alles komt aan bod in ieder geval. 

 

Algemene feedback 

Waar zijn er mogelijkheden om het ontwerp te verbeteren? U kunt hier ook 

algemene feedback/opmerkingen op het ontwerp geven 

 

Antwoord 

 

Les 1 

• Prima voorkant en introductie. 

• Pagina 3: samenvatting was goed, maakte het wel duidelijk. 

• Pagina 3: een toepassing kennen je → spelfout 

• Figuur 4c: bijschrift is niet duidelijk. Na lezen opdracht was het bijschrift wel 
duidelijk. 

• Bij 2b: er staat bij welke stukken spoor, wil je daar eigenlijk niet de stations 
weten? Welke twee stations kan de link {H, I} verbinden? 
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• Vraag 5b heeft 2 interpretaties: je zou het kunnen interpreteren dat je voor 
{E, H} een goed getal moet invullen, waardoor de heuristiek heel goed 
werkt. Of de interpretatie die wordt bedoeld.  

Les 2 

• Figuur 9: geen bijschrift, alleen nummer; figuur 11 wel een bijschrift dat niet 
zo veel zegt. Misschien daar ook weghalen (en op andere plekken). 

• Je kunt de robot nog een naam geven      . 

• Pagina 12: Dijkstra’s algoritme; wel punt 5 alvast toevoegen. Of anders 
toevoegen: stap 5 komen we later bij. 

• 11 b formulering is niet helemaal wiskundig correct. Aanpassen naar: ‘als je 
teruggaat naar stap 3 na stap 4.’ 

• Tabel 1 is mooi; helpt bij beeldvorming van Dijkstras algoritme aan het eind 
van de les. 

Les 3 

• Deze les is vrij pittig. 

• Bij het voorbeeld: de punten onder uitwerking terugverwijzen naar de 
stappen in Dijkstra’s algoritme.  

• Terugweg van Dijkstra’s algoritme zou een verbindende naam kunnen 
krijgen met het gewone Dijkstra’s algoritme. 

• 13c: de hint veranderen in: gebruik onder andere een van de labels. 

• Vraag 14 is wel erg lastig. Het is mooi om de link te leggen tussen brute 
force en Dijkstra, maar het wordt wel erg ingewikkeld. Eventueel als 
afsluitende tekst toevoegen om te laten zien hoeveel beter het geworden is. 
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Feedbackformulier – Expert 4 
In het onderstaande formulier staat een aantal vragen ter verbetering van het 

ontwerp. U kunt typen in de aangegeven vakken.  

Algemene ontwerpeisen 

Bekijk de ontwerpeisen 1 t/m 4. Als u het lesmateriaal bekijkt, in hoeverre voldoet 

de lessenserie aan deze ontwerpeisen? Heeft u suggesties om het ontwerp te 

verbeteren zodat de ontwerpeisen beter in het lesmateriaal zijn verwerkt? 

 

Antwoord 

 

Eis 1: Je geeft zelf al aan in de introductie dat voor les 1 50 minuten staat, voor les 

2 90 minuten en voor les 3 60 minuten. Dus hij voldoet niet aan de eerste subeis 

(opdelen in 3 lessen van een uur). 

Ik denk dat 50 minuten voor de eerste les een goede inschatting is. Voor les 2 is 

ook zeker wel 90 minuten nodig. En 60 minuten voor les 3 lijkt me ook een goede 

inschatting. 

De lessenserie is zeker geschikt voor een werkmiddag van 3 tot 4 uur (eerder 4 

uur, pauzes zijn nodig gezien de informatiedichtheid) 

 

Eis 2: De lessenserie is eerder aan de pittige kant schat ik in. Ik ben geen docent, 

dus kan hier niet heel goed over oordelen. 

 

Eis 3: Aan deze eis is zeker voldaan. Het ziet er erg mooi en strak uit. 

 

Eis 4: Aan deze eis is ook voldaan. Alle benodigde uitleg is aanwezig in de 

lessenserie zelf.  

 

 

Inhoudelijke leerdoelen 

Kunnen de drie leerdoelen voldoende bereikt worden met behulp van het 

lesmateriaal?  

 

Antwoord 
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Doel 1: Dit doel is bereikt, door vraag 6 is de complexiteit van het bepalen van het 

kortste pad in een graaf zeker duidelijk geworden en vraag 14 laat het nut van 

Dijkstra’s algoritme zien.  

 

Doel 2: Dit doel is bereikt in opgave 5 en de bijbehorende uitleg. De 

informatiedichtheid van de lessenserie is wel vrij hoog, er komen veel nieuwe 

begrippen voor. Het feit dat je aan het begin van les 2 dit begrip herhaalt, is goed 

en helpt mee met het bereiken van dit doel.  

 

Doel 3: Dit doel is zeker bereikt, vooral door opgave 12. De voorgaande opgaven 

hieraan helpen ook in het behalen van dit leerdoel. 
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Algemene feedback 

Waar zijn er mogelijkheden om het ontwerp te verbeteren? U kunt hier ook 

algemene feedback/opmerkingen op het ontwerp geven 

 

Antwoord 

 

Allereerst lijkt het me geen makkelijke lessenserie, vooral ook door de hoge 

informatiedichtheid en de introductie van een gehele nieuwe notatie ten opzichte 

van wat de leerlingen kennen. Het lijkt mij voor 4/5 -vwo leerlingen vrij abstract om 

te werken met een notatie als ‘x_1, x_2, …, x_n’ en na te denken over grafen met 

n componenten en wat dit verder betekent. Van wat ik zelf kan herinneren, heb ik 

op de middelbare school niet met soortgelijke abstractie gewerkt.  

 

Verder heb ik nog een paar opmerkingen bij specifieke opdrachten: 

6f) Ik heb op mijn rekenmachine geprobeerd de verwachte rekentijd te berekenen 

en toen kreeg ik een overflow error. Ik gok dat het antwoord hier dan ook ‘nee’ is. 

Maar mijn eerste gedachte bij een vraag zou zijn: ja, het duurt alleen nogal lang.  

 

7b) Ik zou hier de vraag anders verwoorden en vragen voor welke R het geldt in 

plaats van wanneer het geldt.  

 

8c) Ik zou deze vraag ook anders verwoorden, de verwoording is wat vaag. Als 

leerlingen het nog niet helemaal doorhebben, hebben ze hier geen idee welke kant 

ze op moeten denken. Het kan namelijk bijvoorbeeld ook zijn dat ze denken dat ze 

een conditie voor X en C moeten bedenken of iets anders. 

 

7b en 8c zijn op vergelijkbare manier gesteld, maar de vorm van het antwoord is 

wel anders. 

 

13c) In het algoritme moet je nog aangeven bij stap 3 dat je met deze nieuwe X_c 

weer teruggaat naar stap 2. Bij het invullen van het algoritme geef je aan dat één 

van de gegeven labels gebruikt moet worden maar niet dat je ook een = of > of < 

moet invullen.  

 

14) Je geeft aan dat op de graaf in Figuur 13 Dijkstra’s algoritme is toegepast. 

Heel goed dat deze uitwerking ook in de lessenserie staat. Het algoritme in 13c is 
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ook toegepast op deze graaf, maar niet expliciet. Het is toegepast in de uitleg naar 

het algoritme toe. Dit kan moeilijk zijn voor de leerlingen om te zien.  

14a) Waar komen de 7 en 6 vandaan? Dat is niet (meteen) duidelijk. 

14b) Waar komt de 4n vandaan? Dit is veel te abstract naar mijn mening. Wel heel 

goed dat je in deze vraag terugkomt op een eerdere vraag om zo het nut van 

Dijkstra’s algoritme te laten zien en hiermee leerdoel 1 te bereiken.  

 

Tot slot: het is een hele mooie en gestructureerde lessenserie met een leuk en 

uitdagend onderwerp. Ondanks dat de informatiedichtheid erg hoog is en de 

lessenserie naar mijn mening zeker niet te makkelijk is, is de uitleg tussen de 

opdrachten erg duidelijk. De lessenserie neemt de leerlingen goed mee in alle 

stappen om Dijkstra’s algoritme en het nut ervan te begrijpen. 
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Feedbackformulier – Expert 5 
In het onderstaande formulier staat een aantal vragen ter verbetering van het 

ontwerp. U kunt typen in de aangegeven vakken.  

Algemene ontwerpeisen 
Bekijk de ontwerpeisen 1 t/m 4. Als u het lesmateriaal bekijkt, in hoeverre voldoet 
de lessenserie aan deze ontwerpeisen? Heeft u suggesties om het ontwerp te 
verbeteren zodat de ontwerpeisen beter in het lesmateriaal zijn verwerkt? 
 
Antwoord 
 

Duur: kan net aan de lange kant zijn, dat zit hem erg aan het einde. Een paar 
leerlingen zullen vast gaan zitten aan het eind van les 2 met Dijkstra’s algoritme 
(tabel invullen). Dat kan wel even duren voordat ze het goed hebben. Les 3 vraagt 
best veel inzicht. Het begin komen leerlingen denk ik wel goed door. 
 
Niveau: het niveau was goed. Het niveau was aan de hoge kant aan het eind van 
de lessenserie, maar het is niet heel veel moeilijker dan andere wiskunde in vwo B 
(5e en 6e klas). Goeie leerlingen zullen er wel goed uit komen. 
 
Vormgeving: lay-out was goed. Soms wat lastig met plaatjes en nummers. 
Sommige dingen nog extra op het werkblad om ernaast te houden zodat je niet 
hoeft terug te bladeren. Invullen tabel kan fout gaan, daarvoor potlood gum als tip 
opschrijven.  
 
Sturing docent: aan het begin zeker niet. Het kan zijn dat leerlingen bij sommige 
opdrachten niet precies doen wat van ze verwacht wordt.  

 
Inhoudelijke leerdoelen 
Kunnen de drie leerdoelen voldoende bereikt worden met behulp van het 
lesmateriaal?  
 
Antwoord 
 

Complexiteit: zit er in. 
Heuristiek: zit er in. Ik heb het idee dat uit de lessenserie lijkt dat een heuristiek 
slecht werkt in het algemeen, terwijl dit natuurlijk niet zo is. Dus eigenlijk zou er 
nog een goed voorbeeld moeten worden toegevoegd.  
Dijkstra: dat zit goed in de les verwerkt. Je werkt er wel goed naartoe. De opbouw 
naar het hele algoritme is mooi. Als je dan Dijkstra niet helemaal snapt aan het 
einde, dan heb je toch wat meegekregen. 

 
Algemene feedback 
Waar zijn er mogelijkheden om het ontwerp te verbeteren? U kunt hier ook 
algemene feedback/opmerkingen op het ontwerp geven 
 
Antwoord 
 

Zie notities op het blad. 
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Feedbackformulier – Expert 6 
In het onderstaande formulier staat een aantal vragen ter verbetering van het 

ontwerp. U kunt typen in de aangegeven vakken.  

Algemene ontwerpeisen 
Bekijk de ontwerpeisen 1 t/m 4. Als u het lesmateriaal bekijkt, in hoeverre voldoet 
de lessenserie aan deze ontwerpeisen? Heeft u suggesties om het ontwerp te 
verbeteren zodat de ontwerpeisen beter in het lesmateriaal zijn verwerkt? 
 
Antwoord 
 

De verdeling zoals je nu zelf aangeeft voldoet eigenlijk niet aan je voorwaarde, 
aangezien het niet drie gelijke delen zijn. Voor praktische doeleinden is het wel fijn 
als alles ingedeeld wordt in stukken die precies in een les te behandelen zijn. Als 
studiemiddag lijkt het geheel me prima. 
Wanneer we het over de belevingswereld hebben van de leerlingen, dan is het 
inhoudelijke deel prima, zeker met de verwijzing naar Google Maps, daar heeft 
iedereen mee te maken. Het verhaal rondom de schoonmaakrobot vind ik 
persoonlijk minder gepast. Dit is was minder concreet en het voorbeeld loopt niet 
zo lekker. Er zijn namelijk nog zoveel dingen onduidelijk: wat is schoonmaken, hoe 
bepaal je of iets droog is (want er staat geen tijd voor) etc. Ik denk dat er betere 
voorbeelden zijn, bijvoorbeeld zijn er leuke filmpjes over een vader die zijn 
kinderen vraagt hem te vertellen hoe hij voor hun een boterham met pindakaas en 
jam moet smeren en hij voert het letterlijk uit. Zo ook het volgen van een recept, 
maar dan letterlijk. Hier kan je het misschien leuker mee maken. Maar ik begrijp 
het ook helemaal wanneer je dat nu niet meer aan wil passen. 
De overige eisen worden denk ik prima aan voldaan, de checkmomenten hierin 
zijn echter wel cruciaal. Op deze manier heb je denk ik een goede balans 
gevonden tussen eis 4 en 5, mooi werk! 

 
Inhoudelijke leerdoelen 
Kunnen de drie leerdoelen voldoende bereikt worden met behulp van het 
lesmateriaal?  
 
Antwoord 
 

De grootte van de leerdoelen verschillen nogal in mijn beleving. Het eerste en 
derde doel hebben duidelijk de overhand, ik denk dat die wel behaald worden. Het 
tweede doel lijkt me wat minder belangrijk en dat zie ik ook terug in de ontwikkelde 
les. Het heeft daar een aardig ondergeschikte rol en dus denk ik dat het doel wel 
haalbaar is, maar door de beperkte aandacht kan dit snel na het uitvoeren van de 
les vergeten zijn, of bijvoorbeeld door de war gehaald worden met een algoritme, 
omdat hier de aandacht vooral naar uitgaat. 
De stappen die doorlopen worden in de les zijn zeker goed doordacht en zo 
vermoed ik dat de leerlingen het goed kunnen doorlopen en veel mooie inzichten 
kunnen krijgen. De tijdswinst die het algoritme oplevert is daarbij zeer mooi 
neergezet via een soort van guided reïnvention. De rustige opbouw naar het 
complete algoritme geeft ook mooi het stappenplan aan voor de leerlingen. Leuke 
les, ik wil hem met alle plezier gebruiken (wat ik nog niet zal doen) ☺ 
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Algemene feedback 
Waar zijn er mogelijkheden om het ontwerp te verbeteren? U kunt hier ook 
algemene feedback/opmerkingen op het ontwerp geven 
 
Antwoord 
 

Miniscule dingen: 
Blz 3 staat kennen i.p.v. ken (of je i.p.v. jullie) 
Blz 6 staat “Dit noemen we brute force”. "Deze aanpak" zou ik zeggen, want 
anders weten ze niet waar "Dit" naar verwijst. 
Blz 6 “Je moest immers eerst alle 6…” Nu geef je deels het antwoord op een 
eerdere vraag weg, is dat wel de bedoeling? 
Het antwoordmodel heeft een antwoord op vraag 7b, maar die vraag staat niet 
meer in de opdracht volgens mij.  
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Bĳlage C

Eerste proefversie

Op de volgende pagina’s staat de versie van de lessenserie die is voorgelegd aan het expertpanel.
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Computational thinking, grafentheorie en routes 
  

Lessenserie 4-6 vwo wiskunde B 

Auteur: Wisse van der Meulen 

Datum: 18 november 2021 
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Wat gaan we doen? 
 
Beste leerlingen, 
 
Voor je ligt de mini-lessenserie Computational thinking, grafen-
theorie en routes. Deze begrippen worden gedurende de lessen-
serie duidelijk. De serie bestaat uit 3 lessen waarvoor jullie in to-
taal 200 minuten hebben. Voor les 1 staan 50 minuten, voor les 
2 staan 90 minuten, voor les 3 nog 60. Je gaat aan het werk in 
tweetallen.  
 
De eerste les gaat over grafentheorie. Je leert hier wat een graaf 
is, wat je met een graaf kan en we leren hoe we een kaart kunnen 
modelleren als graaf. Ook ga je in deze les bezig met routes en 
berekeningen in grafen. In de tweede les ga je bezig met algorit-
mes om de lengte van de kortste route te berekenen. In les 3 ga 
je algoritmes gebruiken om de kortste route tussen twee plekken 
te bepalen, zoals dat ook gedaan wordt in Google Maps. Boven-
dien zie je waarom algoritmes nuttig zijn. 
 
Enkele regels: 

• Je werkt in tweetallen. Overleg tussen groepjes is niet toe-
gestaan. Je kunt wel hulp vragen aan de docent. 

• De beoordeling vindt per tweetal plaats, tenzij een indivi-
duele beoordeling meer op zijn plaats lijkt. We beoordelen 
jullie werk op (wiskundig) niveau en op je aanpak. Het gaat 
dus niet alleen om het eindantwoord, maar juist ook om 
het proces. Antwoorden zonder berekening of verklaring 
leveren dan ook weinig of zelfs geen punten op. 

• Deel de opdrachten niet op. Je zult samen door de opga-
ven heen moeten werken om de mini-module te kunnen 
volbrengen. 

 
Veel plezier en succes! 
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Les 1 
 

 

 In deze les leer je wat een graaf is en bekijken we een toepas-
sing. We beginnen met een puzzel die je misschien wel kent. In 
Figuur 1 is een huisje met een kruis erdoorheen getekend. De 
bedoeling van de puzzel is om dit plaatje te tekenen zonder je 
pen van het papier te halen en zonder lijnen dubbel te doorlopen. 

   

  OPDRACHT 
   

1  Probeer het huisje met een kruis zelf te tekenen zonder je pen 
van het papier te halen en zonder lijnen dubbel te doorlopen. 
Geef aan in welk punt je bent begonnen. 

 

   

   
   

 

 Het kruishuisje is een voorbeeld van een graaf. Een graaf bestaat 
uit punten en links tussen die punten. Elk punt in een graaf heeft 
een graad: het aantal links dat bij het punt aankomen. Zo heeft 
het punt linksonder een graad van 3 en het punt bovenin een 
graad van 2. 
 
In grafen gebruiken we letters om de punten aan te geven. In 
Figuur 2 is het kruishuisje nog een keer getekend, deze keer met 
letters in de punten. De volgende notatie wordt gebruikt voor 
links. De link tussen de punten A en B geven we aan met {𝐴, 𝐵}. 
Zo is de link tussen de punten E en C gegeven door {𝐸, 𝐶}. 

   

  SAMENVATTING 
   

  Een graaf is een wiskundig object en bestaat uit: 

• Punten, weergegeven met hoofdletters. Voorbeeld: 𝐴. 

• Links tussen de punten. Notatie {𝐴, 𝐵}. 
De graad van een punt is het aantal links dat bij het punt aanko-
men. 

 

   

   
   

 

 Grafen hebben verschillende toepassingen. Eén toepassing ken-
nen je misschien al wel als je scheikunde hebt. De bouw van een 
molecuul wordt meestal weergegeven met behulp van een struc-
tuurformule. Dit is eigenlijk een graaf met als punten de atomen 
en als links de atoombindingen, zie Figuur 3. 
 
In deze lessenserie gaan we met een andere toepassing bezig: 
routes. Een graaf kan gebruikt worden om een wegennetwerk 
grafisch weer te geven. Hiermee wordt het mogelijk om wiskunde 
in te zetten voor het vinden van de snelste route van Enschede 
naar Amsterdam of om juist de mooiste fietsroute te vinden van 
Enschede naar Oldenzaal. 

Figuur 1: het kruishuisje. 

Figuur 2: het kruishuisje 

als graaf. 

Figuur 3: structuurfor-
mule van 𝐶𝐻4. 
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 In Figuur 4 is een kaartje weergegeven van Overijssel met daarop 
de regionale treintrajecten. Dit is eigenlijk een voorbeeld van een 
graaf. De stations zijn hierin de punten en de verbindingen repre-
senteren de spoorlijnen tussen de stations. In Figuur 4b is een 
corresponderende graaf getekend. Let op dat de afstand tussen 
de punten en de ligging van de punten geen betekenis meer 
heeft.  

   

 

 

 
 

Figuur 4a: treinnetwerk Overijssel.        Figuur 4b: corresponderende graaf.             Figuur 4c: nog een graaf. 
  

  OPDRACHT 
   

2  Bekijk het netwerk in Figuur 4a en de corresponderende graaf in 
Figuur 4b goed.  

 
a Welk punt in de graaf in Figuur 4b correspondeert met station 

Almelo? En welk station hoort bij punt J? Leg je antwoord uit 
door het begrip graad te gebruiken. 

 

 
b Gebruik Figuur 4b. Met welke link correspondeert het stuk 

spoor tussen Zwolle en Mariënberg? En welke 2 stukken 
spoor kunnen horen bij link {𝐻, 𝐼}? Gebruik het begrip graad. 

 

 

c Gebruik Figuur 4c. Beargumenteer waarom deze graaf ook 
het treinnetwerk van Overijssel kan representeren. Hint: 
match elk punt uit de graaf in Figuur 4c met een plaats uit het 
kaartje in Figuur 4a. 

   

   
   

 

 Om van Kampen naar Hengelo te reizen moet je een route afleg-
gen die verschillende stations passeert. Een mogelijke route gaat 
via Mariënberg. Deze route kunnen we met behulp van de graaf 
in Figuur 4b als volgt opschrijven: 
 

𝑅 = 〈𝐴, 𝐵, 𝐷, 𝐸, 𝐻〉. 
Of korter: 

𝑅 = 〈𝐴𝐵𝐷𝐸𝐻〉. 
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 Door het maken van een graaf verlies je de informatie over af-
standen of reistijden tussen plaatsen. Dit kan worden opgelost 
door de introductie van een gewogen graaf. Dit is een graaf met 
bij elke link een getal. Dit getal kan bijvoorbeeld de afstand of de 
reistijd tussen twee punten zijn.  
 
In Figuur 5 hieronder is een gewogen graaf bij het treinnetwerk 
uit Figuur 4 getekend. Bij elke link vind je een getal dat vertelt 
hoe lang het duurt om over die link te reizen. Zo kost een treinrit 
over het spoor tussen Zwolle (𝐵) en Almelo (𝐸) 38 minuten. Wis-
kundig noteren we dit als 𝑐(𝐵, 𝐸) = 38. 
 
De lengte van een route 𝑅 van een punt 𝑥 naar 𝑦 wordt aange-
geven met 𝐿(𝑅). Zo geldt voor de route  𝑅 = 〈𝐴𝐵𝐷〉 van A naar 

D via B (Kampen – Zwolle – Mariënberg) dat de lengte 𝐿(𝑅) ge-
lijk is aan: 
 

𝐿(𝑅) = 𝑐(𝐴, 𝐵) + 𝑐(𝐵, 𝐷) = 11 + 23 =  34 minuten. 
 

De lengte 𝑅 is dus gelijk aan de som van de lengtes van alle 
links in de route. In dit geval zijn dat de links {𝐴, 𝐵} en {𝐵, 𝐷}. 

   

  NOTATIE 
   

 

 • Een route 𝑅 van 𝑥0 naar 𝑥𝑛 via de punten 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛−1 
geven we aan met 𝑅 = 〈𝑥0, 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛−1, 𝑥𝑛〉.  

• De lengte van een link {𝑥, 𝑦} geven we aan met 𝑐(𝑥, 𝑦). 

• De lengte van een route schrijven we als 𝐿(𝑅).   
   

   
   

 
 

 
 

 
 
 

 

  OPDRACHT 
   

3  Gebruik Figuur 4a en Figuur 5. 

 
a Bereken exact de reistijd tussen Kampen (𝐴) en Enschede (𝐽) 

als je de route 𝐾 = 〈𝐴, 𝐵, 𝐷, 𝐸, 𝐻, 𝐽〉 neemt. Gebruik de juiste 
notatie. 

 
b Is de route zoals je die berekend hebt in a de snelste route? 

Zo nee, geef een snellere route en bereken hoeveel minuten 
het scheelt om die route te nemen. 

   

   

Figuur 5: gewogen graaf van het regionaal treinnetwerk Overijssel. 
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 In de vorige opdracht heb je gezien dat er twee routes zijn om 
van Kampen naar Enschede te reizen. Om de snelste route te 
vinden heb je van beide routes de lengte berekend en gecon-
cludeerd welke route sneller was. Dit noemen we ook wel brute 
force of brute kracht. Je berekent dan voor elke mogelijke route 
de lengte en kiest vervolgens de snelste. 
 
Als we naar grotere of ingewikkeldere netwerken kijken, dan 
kan je je waarschijnlijk voorstellen dat een brute force aanpak 
ingewikkelder wordt. Bedenk maar eens alle routes van Amster-
dam naar Enschede over het Nederlandse spoornet. Dit zijn on-
gelooflijk veel routes en van elke de lengte berekenen kost erg 
veel tijd. Zonder hulp van een computer wordt dit soms zelfs on-
mogelijk. Met een computer hebben we meer mogelijkheden, 
maar dan moeten we eerst leren denken als een computer (al-
goritmisch denken). 

   

  OPDRACHT 
   

4  Bekijk de graaf in Figuur 6. 

 
a Vind alle mogelijke routes van 𝐴 naar 𝐸 zonder punten vaker 

dan één keer te bezoeken. 

 
b Gebruik de methode van brute force om de kortste route van 

𝐴 naar 𝐸 te vinden. Gebruik de juiste notatie. 
   

   
   

 

 In de vorige opdracht heb je gezien dat een brute force aanpak 
niet erg efficiënt is. Je moest immers eerst alle 6 de routes vinden 
en daarvan de lengtes berekenen. Als je genoegen neemt met 
een snelle route en niet per se op zoek bent naar de snelste route 
dan kan een heuristiek soms uitkomst bieden. Een heuristiek is 
een snelle manier om iets redelijk goed op te lossen, maar zon-
der de garantie dat het optimaal is. Voor de graaf in Figuur 7 is 
de volgende heuristiek mogelijk.  
 

1. Start in het punt A op hoogte 1 en neem de kortste link uit 
𝐴 naar hoogte 2. 

2. In een punt kies de link naar boven uit dit punt met de 
laagste waarde. 

3. Herhaal 2 totdat je op hoogte 4 bent.  
   

  OPDRACHT 
   

5  Bekijk de graaf in Figuur 7. Deze staat ook op het werkblad. 

 
a Pas de hierboven beschreven heuristiek toe. Geeft de heuris-

tiek de kortste route? Is het wel een goede oplossing? Leg uit. 

 
b Verzin andere getallen op de links waarvoor de heuristiek dra-

matisch slecht werkt. Werk op het werkblad. 
   

   

Figuur 6: een gewogen 
graaf. Merk op dat we 
geen eenheden meer ge-
bruiken net als in de 
meeste assenstelsels. 

Figuur 7: graaf met hoogtes. 
A ligt op hoogte 1, B, C, D op 
hoogte 2 etc. 
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Les 2 
 

 

 In deze les gaan we door met het rekenen aan grafen en leren 
we een algoritme dat gebruikt wordt om kortste routes te bereke-
nen: Dijkstra’s algoritme. Dit algoritme is in 1959 bedacht door 
Edsger Dijkstra (zie Figuur 8), een Nederlandse wiskundige en 
informaticus, terwijl hij met zijn vrouw op een terras in Amsterdam 
zat. 

   

  SAMENVATTING 
   

  Vorige les heb je twee methodes geleerd om in grafen korte rou-
tes te berekenen: 

• Brute force: vind alle mogelijke routes en bereken van elk 
van die routes de lengte. 

• Heuristiek: een vuistregel om goede routes te berekenen. 

 

   

   
   

 

 We hebben al gezien dat een brute force aanpak zorgt voor opti-
male routes, maar dat dit ingewikkeld kan worden als de netwer-
ken groter worden. We gaan nu bekijken hoe problematisch dit 
kan zijn! We gaan daarvoor aan de slag met de grafen in Figuur 
9. 

   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  OPDRACHT 

   

6  In Figuur 9 zijn twee grafen getekend die erg op elkaar lijken. We 
kunnen zeggen dat de linker graaf bestaat uit de component 
(𝑠1, 𝑥1, 𝑦1, 𝑑) en dat de rechtergraaf bestaat uit twee vergelijkbare 
componenten.  

 
 
 

 
a Geef voor beide grafen de kortste route 𝑅 van 𝑠1 naar 𝑑 en 

hun lengte 𝐿(𝑅). 

 
b Hoeveel mogelijke routes zijn er in de linkergraaf? En hoeveel 

in de rechter? 

 
c Stel dat we een component toevoegen, hoeveel mogelijke 

routes zijn er dan? 

Figuur 8: Edsger W. 

Dijkstra. 

Figuur 9b Figuur 9a 
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d Neem nu aan dat de graaf niet bestaat uit 1, 2 of 3 compo-

nenten, maar dat de graaf uit 𝑛 componenten bestaat (zie Fi-
guur 10). Hoeveel mogelijke routes zijn er te vinden? 

 

We gebruiken een oude computer uit het jaar 2001. We nemen 
aan dat de computer die we gebruiken ongeveer 0,0004 secon-
den nodig heeft om een route te vinden en de lengte ervan te 
berekenen. Om vervolgens de kortste route te vinden, berekent 
de computer het minimum van de gevonden lengtes. We ver-
waarlozen de tijd die de computer daarover doet. 

 
e Neem aan dat de graaf uit 36 componenten bestaat. Hoe lang 

duurt het om met een brute force aanpak de kortste route te 
vinden? Geef je antwoord in gehele dagen. 

 
Tussen 2001 en 2021 zijn de computers ongeveer 2000 keer zo 
snel geworden. Dit betekent dat de rekentijd van de computer ook 
2000 keer zo kort is geworden.  

 
f Kan deze moderne computer een graaf berekenen waarin er 

2000 keer zo veel componenten zijn als de graaf uit opgave 
e? Leg je antwoord uit. 

   

    
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Figuur 10: impressie van een graaf met 𝑛 componenten. 
   

             
   

 

 We hebben nu gezien dat een brute force aanpak al op relatief 
kleine netwerken problematisch kan zijn. Om systematischer te 
werk te gaan zetten we de volgende notatie in: 

• De (optimale) afstand van het startpunt 𝑆 naar een punt 𝑋 in 
de graaf noteren we met 𝛿(𝑋). 

 
   

  OPDRACHT 
   

7  Bekijk de gewogen graaf in Figuur 11.  

 a Bereken 𝛿(𝐴) en 𝛿(𝐵). 

 
b Gegeven het punt 𝐹 en een route 𝑅, wanneer geldt dat 

𝐿(𝑅) = 𝛿(𝐹)?  
   

   

Figuur 11: een gewogen 
graaf. 
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  OPDRACHT 
   

8  Bekijk opnieuw de gewogen graaf in Figuur 11. 

 a Bereken 𝛿(𝐶),  𝛿(𝐴) + 𝑐(𝐴, 𝐶) en 𝛿(𝐵) + 𝑐(𝐵, 𝐶). 

 

b Stelling: het is onmogelijk om een punt 𝑋 te vinden zodat  

𝛿(𝑋) + 𝑐(𝑋, 𝐶) < 𝛿(𝐶). 
 
Klopt deze uitspraak? Zo ja, leg uit waarom. Zo nee, geef een 
punt 𝑋 waarvoor de ongelijkheid geldt. 

 c Wanneer geldt 𝛿(𝑋) + 𝑐(𝑋, 𝐶) = 𝛿(𝐶)? 
   

   
   

  Checkpoint: laat bovenstaande vraag aftekenen om verder te 
mogen naar de volgende pagina.  
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 Bekijk nu de graaf in Figuur 12. De kortste afstand van 𝑆 naar 𝐶 
is gelijk aan 𝛿(𝐶) = 6. De kortste route is 𝑅∗ = 〈𝑆, 𝐴, 𝐵, 𝐸, 𝐶〉. De 
kortste route is aangegeven met een sterretje, ∗. De link {𝐸, 𝐶} 
zit in 𝑅∗. Omdat de link {𝐸, 𝐶} in een kortste route van 𝑆 naar 𝐶 
zit geldt: 
 

𝛿(𝐸) + 𝑐(𝐸, 𝐶) = 𝛿(𝐶). 
 
Waarom? De kortste afstand om van 𝑆 naar 𝐸 te komen is 𝛿(𝐸). 
De kortste route naar 𝐶 loopt via 𝐸. Dus:  
 

𝛿(𝐶) = 𝒄(𝑺, 𝑨) + 𝒄(𝑨, 𝑩) + 𝒄(𝑩, 𝑬) + 𝑐(𝐸, 𝐶) = 𝜹(𝑬) + 𝑐(𝐸, 𝐶). 
   

  SAMENVATTING 
   

 

 • De (optimale) afstand van het startpunt 𝑆 naar een punt 
𝑋 in de graaf noteren we met 𝛿(𝑋). 

• De vergelijking 𝛿(𝑋) + 𝑐(𝑋, 𝑌) = 𝛿(𝑌) geldt als de link 
{𝑋, 𝑌} in een kortste pad zit van 𝑆 naar 𝑌. 

• Er geldt 𝛿(𝑋) + 𝑐(𝑋, 𝑌) ≥ 𝛿(𝑌) omdat de lengte van elke 
route naar 𝑌 langer is dan 𝛿(𝑌) of gelijk is aan 𝛿(𝑌). Zo 
ook de route met daarin de link {𝑋, 𝑌}. 

   

   
   

 

 Het algoritme van Dijkstra om kortste routes te berekenen 
gebruikt voor elk punt in de graaf een label 𝑑(𝑋). Dit label is 

gelijk aan de voorlopig kortste afstand tot het punt 𝑋. Dit is 
de afstand die de computer tot op dat moment kan zien als 
de kortste afstand tot het punt 𝑋 vanuit het startpunt. Wat we 
hiermee bedoelen wordt duidelijk in de volgende opdracht. 

   

OPDRACHT 
   

9  Bekijk de graaf in Figuur 12 opnieuw. De labels 𝑑(𝑋) houden de 
voorlopig kortste afstand bij tot een punt 𝑋. Dit is de afstand die 
de computer tot op dat moment kan zien als de kortste afstand 
vanuit het startpunt 𝑆. De computer kijkt niet verder dan de buren 
van een punt bij het zoeken naar kortste afstanden. Neem aan 
dat 𝑑(𝑆) = 0 omdat 𝑆 het startpunt is. 

 

 a Begin in het punt 𝑆. Beredeneer dat 𝑑(𝐴) = 1 en 𝑑(𝐵) = 5. 

 
We hebben nu gekeken naar alle links die uit 𝑆 vertrekken. De 
computer gaat nu naar een volgend punt. 

 b Waarom is het handig nu met punt 𝐴 verder te gaan? 
 Ga naar het punt 𝐴. Opnieuw gaan we de labels 𝑑 updaten. 
 c Laat zien dat na deze stap geldt dat 𝑑(𝐵) = 4. 

 d Waarom geldt 𝑑(𝐶) = 8? En 𝑑(𝐷) = 8? 
  

 

Figuur 12: een gewogen 
graaf. 
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 In de vorige opdracht heb je gekeken naar voorlopige labels 𝑑 
voor punten in de graaf. In de volgende opdrachten gaan we een 
stap verder en gebruiken we de voorlopige labels 𝑑 om het algo-
ritme van Dijkstra te maken. Dit algoritme laat ons de kortste 
route van 𝑆 naar 𝐹 berekenen. Om te beginnen gaan we kijken 
wat een algoritme is. 
 
Een algoritme is een stappenplan om een bepaald doel te berei-
ken. Een mooi voorbeeld uit het dagelijkse leven is het volgen 
van een recept. Bij het bereiden van een maaltijd volg je de stap-
pen die in het recept zijn opgeschreven en bereid je op deze ma-
nier het gerecht. Een voorbeeld uit het vak wiskunde is het alge-
braïsch berekenen van extreme waarden van een functie 𝑓(𝑥).  

   

   
  DIJKSTRA’S ALGORITME 

10 
 

a Beschrijf een ander algoritme dat je wel eens gebruikt in de 
wiskundeles.  

 

Het is belangrijk dat alle stappen in een algoritme duidelijk zijn. 
In de volgende opdracht bekijk je een algoritme voor een 
huishoudrobot. De taak van de robot is om de afwas te doen. 
Hierbij voert de robot het algoritme uit zonder zelf na te denken. 
De robot doet dus precies wat je zegt. Het algoritme bestaat uit 
3 stappen, zie Figuur 13. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figuur 13: schoonmaakrobot met een algoritme. 

 

De robot heeft het algoritme steeds precies gevolgd. Hierbij zijn 
een aantal dingen misgegaan. Op het werkblad staan vier af-
beeldingen op chronologische volgorde. In elke afbeelding is 
het algoritme voor de afwasrobot  verbeterd, omdat duidelijk 
werd dat de robot zijn taak niet zoals verwacht uitvoerde. 

 
b Geef bij elke afbeelding aan wat de robot fout gedaan zou 

kunnen hebben, voordat het algoritme aangepast moest 
worden. Hint: voor afbeelding 1 is de fout al aangegeven. 
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 Het algoritme van Dijkstra is een stappenplan dat in stapjes de 
kortste afstand van 𝑆 naar 𝐹 berekent. Je hebt al een stukje van 
dit algoritme gedaan in opdracht 9. De resultaten van opdracht 9 
zijn in Tabel 1 gezet (zie pagina 13). We gaan nu in stappen de 
tabel verder aanvullen. Daarvoor gebruiken we het begin van 
Dijkstra’s algoritme: 

   

  DIJKSTRA’S ALGORITME 
   

 

 1. Begin in het punt 𝑆. 
2. Bereken 𝑑(𝑋) voor alle punten 𝑋 die verbonden zijn met 

𝑆 via een link. 

3. Ga naar het punt met de laagste waarde voor 𝑑 dat nog 
niet eerder aan bod is geweest. Zijn er meer punten 
mogelijk, kies er dan één. Dit punt heet 𝑋𝑐 (de 𝑐 komt van 
het Engelse woord current, het huidige punt). Bestaat dit 
punt niet, ga dan naar stap 5. 

4. … 
   

  OPDRACHT 
   

11  Bekijk de graaf in Figuur 12a (dit is dezelfde graaf als in Figuur 
12). Dit is dezelfde graaf als in opdracht 9. In de vragen 9a en 9b 
heb je de stappen 1, 2 en 3 van Dijkstra’s algoritme al toegepast:  
 

1. Je bent begonnen in het punt 𝑆. 
2. De buren van 𝑆 zijn de punten 𝐴 en 𝐵. Vanuit 𝑆 gezien is 

de kortste afstand tot 𝐴 en 𝐵 voorlopig gelijk aan 𝑑(𝐴) = 1 
en 𝑑(𝐵) = 5. 

3. Het punt met de laagste waarde voor 𝑑 is 𝐴. Dus 𝑋𝑐 = 𝐴. 
We gaan daarheen. 

 

 

 
 In vraag 9c heb je laten zien dat 𝑑(𝐵) = 4. Daarnaast heb je 

laten zien in 9d dat 𝑑(𝐶) = 8 en 𝑑(𝐷) = 8. We gaan nu een 
regel verzinnen voor stap 4. 

 

a Vul stap 4 hieronder aan door de gestreepte lijnen in te vullen: 
Kies uit: 𝑑(𝑋), 𝑑(𝑋𝑐), 𝛿(𝑋), 𝛿(𝑋𝑐). 
 

4. Bekijk elk punt 𝑋 dat direct grenst aan het punt waar je 

nu bent, 𝑋c. 
 
Als het punt 𝑋 nog geen label heeft: 
 Maak 𝑑(𝑋) = _______________ + 𝑐(𝑋c, 𝑋).  
Als het punt 𝑋 al een label 𝑑(𝑋) heeft: 

 Update 𝑑(𝑋) naar 𝑑(𝑋) = 𝑑(𝑋𝑐) + 𝑐(𝑋𝑐, 𝑋)  
 als 𝑑(𝑋𝑐) + 𝑐(𝑋𝑐, 𝑋) < _____________. 
 
Klaar? Ga dan terug naar stap 3. 
 

Hint: gebruik het voorbeeld uit 9d, waar 𝑋c = 𝐴. 

Figuur 12a: kopie van de 
gewogen graaf uit Figuur 
12. 

. 
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b Als we het voorbeeld uit opdracht 9 verder volgen, waarom 

geldt 𝑋𝑐 = 𝐵 na stap 4? 

 

Nadat we het punt 𝐴 hebben bezocht gaan we verder. We 
hebben de labels 𝑑 van de buren van 𝑋𝑐 = 𝐴 geupdated. Dit 
waren de labels 𝑑(𝐵) = 4, 𝑑(𝐶) = 8 en 𝑑(𝐷) = 8. Vervolgens is 
aan het eind van stap 4 𝑋𝑐 geüpdatet naar 𝐵. 
 
In Tabel 1 hieronder staan de voorlopige labels voor elk punt 
ingevuld voor Dijkstra’s algoritme.  
 

• In de groene regel zien we het resultaat van stap 1 en 2 
van het algoritme. 

• Omcirkeld zie je het punt 𝑋𝑐 . 

• In de blauwe regel zie je het resultaat van stap 3 en 4 na 
1 herhaling. 

   
   𝑆 𝐴 𝐵 𝐶 𝐷 𝐸 𝐹 

0 0 1 5 × × × × 

1 0 1 4 8 8 × × 

2 0 1 4     

3 0 1 4     

4 0 1 4     

5 0 1 4     

6 0 1 4     

Tabel 1: Dijkstra’s algoritme op de graaf uit Figuur 12. 

 

 

 c Herhaal stap 4 totdat de hele tabel is ingevuld. 
 d Wat is de kortste afstand van 𝑆 naar 𝐹? 

 
e Ga na dat voor elk punt 𝑋 geldt dat het getal uit de onderste 

rij in de tabel gelijk is aan 𝛿(𝑋). Voorbeeld: 𝛿(𝐴) = 1 komt 
overeen met de waarde uit de tabel. 

   

   
   

  Checkpoint: laat bovenstaande vraag aftekenen om verder te 
mogen naar de volgende pagina.  

Figuur 12b: kopie van de 
gewogen graaf uit Figuur 
12. 
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Les 3 
 

 
 In de  vorige les heb je kennisgemaakt met het algoritme van 

Dijkstra. In deze les herhalen we het algoritme en gaan we er 
verder mee werken. 

   

  SAMENVATTING 
   

 

 Hieronder vind je het complete algoritme van Dijkstra. 
 

1. Begin in het punt 𝑆. 
2. Bereken 𝑑(𝑋) voor alle punten 𝑋 die verbonden zijn met 𝑆 

via een link. 
3. Ga naar het punt met de laagste waarde voor 𝑑 dat nog 

niet eerder aan bod is geweest. Zijn er meer punten 
mogelijk, kies er dan één. Dit punt heet 𝑋𝑐. Bestaat dit punt 
niet, ga dan naar stap 5. 

4. Bekijk elk punt 𝑋 dat direct grenst aan het punt waar je nu 
bent, 𝑋𝑐. 
 
Als het punt 𝑋 nog geen label heeft: 
 Maak 𝑑(𝑋) = 𝑑(𝑋𝑐) + 𝑐(𝑋c, 𝑋).  

Als het punt 𝑋 al een label 𝑑(𝑋) heeft: 
 Update 𝑑(𝑋) naar 𝑑(𝑋) = 𝑑(𝑋𝑐) + 𝑐(𝑋𝑐, 𝑋)  
 als 𝑑(𝑋𝑐) + 𝑐(𝑋𝑐 , 𝑋) < 𝑑(𝑋). 
 
Klaar? Ga dan terug naar stap 3. 

5. Geef 𝑑(𝐹). 
   

  VOORBEELD 1 

 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Figuur 13: voorbeeldgraaf met twee componenten. 

 

  
Bereken met behulp van Dijkstra’s algoritme de kortste afstand 
van 𝑠1 naar 𝑑. 
 
Uitwerking 

• We beginnen in het punt 𝑠1. 

• 𝑑(𝑥1) = 3,𝑑(𝑦1) = 2. 

• 𝑋𝑐 = 𝑦1. 

• 𝑑(𝑠2) = 𝑑(𝑦1) + 𝑐(𝑦1, 𝑠2) = 2 + 4 = 6.  

• We gaan naar 𝑥1, want 𝑑(𝑥1) ≤ 𝑑(𝑠2). 
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• Het vervolg is samengevat in Tabel 2. 
 

 𝑠1 𝑥1 𝑦1 𝑠2 𝑥2 𝑦2 𝑑 

0 0 3 2 × × × × 

1 0 3 2 6 × × × 

2 0 3 2 5 × × × 

3 0 3 2 5 6 6 × 

4 0 3 2 5 6 6 10 

5 0 3 2 5 6 6 9 

6 0 3 2 5 6 6 9 

Tabel 2: Dijkstra’s algoritme op de graaf uit Figuur 13. 
   

  OPDRACHT 
   

12  Bereken voor de graaf in Figuur 14 de lengte van de kortste route 
van 𝑆 naar 𝐹 met behulp van Dijkstra’s algoritme. Gebruik de 
tabel op het werkblad. 

 
 
   

   
   

 

 Er mist nog 1 stap in ons doel om de kortste route van een 
startpunt naar het eindpunt te vinden. We hebben immers de 
kortste afstand gevonden, nog niet de precieze route. Gelukkig 
heb je al wel alle ingrediënten gevonden om de kortste route te 
vinden. 
 
In de onderste regel van Tabel 2 heb je de afstandslabels  𝛿(𝑠1),  
𝛿(𝑥1), 𝛿(𝑦1), etc. gevonden (controleer maar!). Verder heb je 

geleerd dat de vergelijking 𝛿(𝑋) + 𝑐(𝑋, 𝑌) = 𝛿(𝑌) geldt als de link 
{𝑋, 𝑌} in een kortste pad zit van het startpunt naar 𝑌. 
 
Laten we eens beginnen in het punt 𝑑 van Figuur 13 (op de vorige 
pagina). We hebben: 

𝛿(𝑑) = 9. 
 
Hoe komen we in het punt 𝑑? Er zijn 2 opties: via link {𝑥2, 𝑑} of 
{𝑦2, 𝑑}. We hebben: 

𝛿(𝑥2) + 𝑐(𝑥2, 𝑑) = 6 + 4 = 10 > 𝛿(𝑑) = 9. 
𝛿(𝑦2) + 𝑐(𝑦2, 𝑑) = 6 + 3 = 9 = 𝛿(𝑑). 

 
Dus {𝑦2, 𝑑} zit in de kortste route. We gaan dus naar 𝑦2.  
 
Vanuit 𝑦2 is het simpel, aangezien er maar één mogelijkheid is. 
De link {𝑠2, 𝑦2} hoort in de kortste route. 

   

   

Figuur 14: een gewogen graaf. 
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  OPDRACHT 
   

13  Gebruik de graaf in Figuur 13 (zie pagina 14). 

 
a Laat op dezelfde manier zien dat vanuit 𝑠2 de link {𝑥1, 𝑠2} moet 

worden toegevoegd. 
 b Geef nu de kortste route. 

 
Vul het onderstaande algoritme aan om de kortste route te vin-
den. Hint: gebruik een van de labels 𝛿(𝑋), 𝛿(𝑋𝑐), 𝑑(𝑋), 𝑑(𝑋𝑐).  

 

c 1. Laat 𝑋𝑐 het eindpunt zijn. 

2. Voor elk punt 𝑋 grenzend aan 𝑋𝑐 
 Als 𝛿(𝑋) + 𝑐(𝑋, 𝑋𝑐) ___________ 

Voeg {𝑋, 𝑋𝑐} toe aan de kortste route. 

Onthoud het punt 𝑋. 
 Als  𝛿(𝑋) + 𝑐(𝑋, 𝑋𝑐) ___________ 
  Voeg {𝑋, 𝑋𝑐} niet toe aan de kortste route. 
3. Maak het punt 𝑋 dat je onthouden hebt 𝑋𝑐 tenzij 𝑋 het 

startpunt is. In dat geval heb je de kortste route gevon-
den. 

 Gebruik de graaf in Figuur 14. 

 
d Gebruik het algoritme bij c om de kortste route voor de graaf 

in Figuur 14 te vinden. 
   

  OPDRACHT 
   

14  Voor de graaf in Figuur 13 is Dijkstra’s algoritme toegepast (zie 
pagina 14). Hierin zagen we dat het algoritme van Dijkstra 6 
stappen nodig heeft om de lengte van de kortste route te vinden 
(het aantal rijen in de tabel). In opgave 13 heb je laten zien dat 
de kortste route vervolgens in 4 stappen te vinden is. 
 
In deze opgave gebruiken we dezelfde trage computer uit 2001. 
Deze computer heeft 0,0004 seconden nodig om stap 4 van Dijk-
stra’s algoritme uit te voeren voor één punt 𝑋. Op dezelfde manier 
doet de computer er 0,0004 seconden over om stap 2 van het 
algoritme uit opdracht 13c uit te voeren voor één punt 𝑋. De rest 
van de stappen zijn verwaarloosbaar in tijd.  

 

 

a Laat zien dat de computer minder dan  
7 ⋅ 6 ⋅ 0,0004 + 6 ⋅ 6 ⋅ 0,0004 = 0,0312 

seconden nodig heeft om de kortste route te vinden. 

 

b Ga nu uit van 𝑛 componenten. Laat zien dat een computer 
voor die graaf minder dan 4𝑛 ⋅ 4𝑛 ⋅ 0,0004 + 4𝑛 ⋅ 4𝑛 ⋅ 0,0004 
seconden nodig heeft en bereken voor 𝑛 = 36 hoe lang de 
computer erover rekent. Hint: gebruik opgave a.  

 
c Hoeveel eerder is de computer klaar door Dijkstra’s algoritme 

te gebruiken dan met een brute force aanpak? 
Vergelijk met je antwoord op opgave 6e. 

 
d Wat is belangrijker denk je, de introductie van betere algorit-

mes of snellere computers? 
   

EINDE 
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Werkblad 
 

 
 Gebruik dit werkblad bij het oplossen van opgaves 5, 10, 11 en 

12. 
   

  BIJLAGE OPDRACHT 5 
   

 

 

 
   

  BIJLAGE OPDRACHT 10 

   

 

 

 
 

 Figuur 1: de robot heeft borden opgestapeld in de kast die al op tafel stonden voor 
het avondeten.  

   

  Zie volgende pagina voor het vervolg 
   
   
   

Figuur: de afwasrobot. 

A62



 

18 
 

     
   

 

 

 
  Figuur 2: beschrijf in je uitwerking van opdracht 10 wat er fout gaat. 

   
   

 

 

 
  Figuur 3: beschrijf in je uitwerking van opdracht 10 wat er fout gaat. 

   

  Zie volgende pagina voor het vervolg 
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 Figuur 4: beschrijf in je uitwerking van opdracht 10 wat er fout gaat. 
 

  BIJLAGE OPDRACHT 11 
   

 

  𝑆 𝐴 𝐵 𝐶 𝐷 𝐸 𝐹 

0 0 1 5 × × × × 

1 0 1 4 8 8 × × 

2 0 1 4     

3 0 1 4     

4 0 1 4     

5 0 1 4     

6 0 1 4     
 

 
 Tabel 1: tabel voor opdracht 11c. 

 

  BIJLAGE OPDRACHT 12 
   

 

  𝑆 𝐴 𝐵 𝐶 𝐷 𝐸 𝐹 

0 0       

1        

2        

3        

4        

5        

6        
 

  Tabel 2: tabel voor opdracht 12. 
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Bĳlage D

Observatieschema

In dit hoofdstuk presenteren we het observatieschema dat gebruikt is tijdens de uitvoering op 18
november 2021.

D.1 Observatieschema (leeg)

Op de volgende pagina is het observatieschema te vinden dat gebruikt is tijdens de werkmiddag.
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Gegevens verzamelen tijdens werkmiddag/-ochtend 
Sessie = …………………………… 

Aantal vragen per opdracht 

G = algemene vraag over opdracht 

T = vraag over tekst boven opdracht  

a = opdracht a, b = opdracht b etc. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Eindtijd 

Groep 1 

 

 

 

              

Groep 2 

 

 

 

              

Groep 3 

 

 

 

              

Groep 4 

 

 

 

              

Groep 5 

 

 

 

              

Groep 6 

 

 

 

              

Groep 7 

 

 

 

              

Groep 8 

 

 

 

              

Groep 9 

 

 

 

              

Groep 10 

 

 

 

              

Groep 11 
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D.2 Observatieschema (ingevuld)

Op de volgende pagina is het observatieschema te vinden zoals dat tijdens de uitvoering op 18 no-
vember is bijgehouden en na de uitvoering digitaal is uitgewerkt.
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Gegevens verzamelen tijdens werkochtend/-middag 
De gegevens die verzameld zijn tijdens de uitvoering (beide sessies gecombineerd). 

Aantal vragen per opdracht 

G = algemene vraag over opdracht 

T = vraag over tekst boven opdracht  

a = opdracht a, b = opdracht b etc. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Eindtijd 

Groep O1               11:05 uur 

Groep O2 
   a   a    a, 

b 

  a, 

b 

11:33 uur 

Groep O3           c    10:45 uur 

Groep O4  b     b      a  11:37 uur 

Groep O5 
 a, 

b 

   c   a     b, 

T 

11:33 uur 

Groep O6 
G c   a    a  a, 

f 

   11:40 uur* 

Groep O7 
 b    c a b   a, 

c 

 a, 

c 

a, 

c 

11:33 uur 

Groep M1 
          a, 

c 

 c a 15:45 uur 

Groep M2 
G a   d   c   a, 

c 

 c a 14:40 uur 

Groep M3 
         b c  a, 

d 

a 14:46 uur 

Groep M4               14:58 uur 

Groep M5  c   b c     a    15:35 uur 

Groep M6     G        d  14:59 uur 
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Bĳlage E

Interviews

Na uitvoering van de lessenserie op 18 november 2021 hebben op 19 november 2021 een viertal inter-
views plaatsgevonden. Op 22 november heeft het laatste interview plaatsgevonden. De interviews
zijn gehouden aan de hand van de interviewleidraad die hieronder is gepresenteerd.

E.1 Richtlijnen voor de interviews

Op de volgende pagina’s staat het instrument dat is gebruikt bij de afname van de leerlingeninter-
views.
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Richtlijnen interview 
Dit document bevat richtlijnen voor de semigestructureerde interviews met 

geselecteerde leerlingen. 

Opmerkingen vooraf 

• Dit interview heeft geen invloed op je cijfers voor het vak wiskunde B. Je krijg 

er ook geen cijfer voor. 

• Het interview wordt opgenomen, achteraf uitgeschreven en anoniem 

opgeslagen totdat het project afgelopen is. 

• Het interview duurt ongeveer 20 minuten. 

• De interviews hebben als doel om het lesmateriaal te verbeteren.  

Algemene vragen 

Ontwerpeisen 1 t/m 4 

Algemeen 

• Wat vond je van de opdracht?  

Ontwerpeis 1 

• Is het gelukt om alles af te krijgen?  

o Zo ja: heb je daarvoor moeten haasten? 

o Zo nee: tot hoever was je gekomen? Waaraan lag het denk je? 

Ontwerpeis 2  

• Heb je het gevoel dat je genoeg voorkennis had om de opdracht aan te 

kunnen? 

• Was het onderwerp interessant en vond je het bij het vak wiskunde B 

passen? 

Ontwerpeis 3 

• Wat vond je van de lay-out (vormgeving) van het materiaal? 

• Hoe kon je de verschillende activiteiten herkennen (uitleg – samenvatting – 

notatie – opdracht)? Wat vond je daarvan? 

Ontwerpeis 4 

• Hoe vaak had je de hulp van de docent nodig? 

o Vond je dat (te) vaak? 

• Wat vond je het makkelijkste tijdens de opdracht? 

o Waarom? 

• Wat vond je het lastigste tijdens de opdracht? 

o Kan je aangeven waarom dat lastig was (specifieke opdracht)? 

Leerdoelen checken 

• Kan je mij vertellen wat een algoritme is? 

• Kan je mij vertellen wat een heuristiek is? Kan je een voordeel/nadeel 

noemen? 
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o Eventueel het voorbeeld er weer even bijhalen. 

• Kan je me vertellen wat Dijkstra’s algoritme doet? 

• Waarom is het handig Dijkstra’s algoritme te gebruiken om de kortste route te 

vinden van A naar B? 

o Welke andere methodes zou je ook kunnen gebruiken? 

o Wat is het nadeel van de methode van brute force (zelfs met heel 

snelle computers)?  

 

Informatica 

Voor leerlingen met informatica 

• Had je het idee dat je door het vak informatica een voorsprong had bij de 

opdrachten? 

o Waar lag dat dan aan? (notatie/stappen van het algoritme/vb 

opdrachten) 

Voorbeeldprobleem 

Zou je dit probleem willen proberen op te lossen? 

Bepaal de kortste afstand van 𝑺 naar 𝑭 en bepaal daarna de route die daarbij 

hoort. 

 

 

 𝑆 𝐴 𝐵 𝐶 𝐷 𝐹 

0 0      

1       

2       

3       

4       

5       
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E.2 Transcripties

De transcripties van de interviews zijn te vinden op de volgende pagina’s.
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Interview 1 

Interviewer Allereerst algemeen. Wat vond je gisteren van de opdracht? 

Leerling Uh, ik vond het leuker dan normale wiskunde, want ja, je deed een 
keer wat anders dan de hele tijd, uh, herleiden en dat soort dingen. 
Uh, ja gewoon, ik vond het leuk om gewoon een keer iets anders, 
wiskunde, te doen dan wat je normaal doet bij wiskunde B, omdat dat 
meestal wel het zelfde is wat je doet.  

Interviewer Oké, en waarin was dit dan echt anders? 

Leerling Uhh, ja, het was niet echt berekenen, het was meer zelf nadenken 
denk ik. 

Interviewer Oke, dus wat meer denken? 

Leerling Wat meer inzicht denk ik, meer inzicht. Bijvoorbeeld bij de eerste 
vraag met het huisje. Het ding verbinden zonder dubbel te doen.  

Interviewer Ja. 

Leerling En ja, dat gewoon. 

Interviewer Oke, goed antwoord. Gaan we door. Is het gelukt om alles af te 
krijgen? 

Leerling Ja. 

Interviewer En heb je daarvoor moeten haasten of ging dat wel redelijk 
gemakkelijk? 

Leerling Pfft, volgens mij waren we een kwartier, twintig minuten voor tijd klaar 
denk ik. Dus ik denk, vond dat het vrij gemakkelijk ging. Het begin 
vooral totdat we denk ik een beetje bij vraag zes aankwamen dat het 
wel moeizamer ging. Maar ik denk niet dat we in tijdsnood zijn 
gekomen. 

Interviewer Oké, dat is duidelijk. Heb je het gevoel dat je genoeg voorkennis had 
om met het lesmateriaal aan de slag te kunnen? 

Leerling Uhh, ja het was wel compleet iets nieuws van wat je normaal bij 
wiskunde B hebt. Maar over het algemeen, de eerste opdracht kon je 
ook wel zonder, ja zonder uitleg te hebben ook kunnen doen. Zou je 
ook kunnen doen zonder uitleg. Dus het opbouwen was denk ik wel 
genoeg, dat het steeds moelijker werd.  

Interviewer Oké. En vond je het onderwerp interessant? 

Leerling Ja, ik vond denk ik, ik vond het leuk[er] dan normale wiskunde.   

Interviewer Allright, en vond je het wel passen bij het vak wiskunde B? 

Leerling Pfft.  

Interviewer Want het is natuurlijk, je gaf al aan, het is wat anders dan wat je 
normaal ziet. Dus vindt je het passen bij wiskunde B? 

Leerling Ja, wiskunde B is meestal ja is gewoon formules meestal en hier had 
je ook nog wel vaak lang tekst dacht ik.  

Interviewer Ja, er was wat tekst inderdaad. Wil je even kijken? Dat je een beetje 
kan kijken of je het passend vond.  

Leerling Ja, dit heb ik, volgens mij heb ik dit wel eens gezien in een wiskunde 
A boek. Zulke dingen.  

Interviewer Daar heb je het over grafen. Ik zeg dit even omdat ik straks anders 
niet meer weet waar je het over hebt. 

Leerling Uhh, ja op zich, ik denk, ja veel tekst is het vooral. Ik denk dat je daar 
veel informatie uit zou kunnen halen. Weet ik niet precies. Maar je 
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hebt ook. Ja ik denk. Het zit er denk ik een beetje tussen in van 
Wiskunde A en wiskunde B.  

Interviewer Het zit er een beetje tussenin. Oké, dat vind ik een mooi antwoord. 
Nu je het boekje toch voor je hebt. Wat vond je van de lay-out van het 
materiaal? Hoe vond je het eruit zien?  

Leerling Vrij duidelijk. Je zag duidelijk wat de opdracht was. Samenvatting 
was fijn om te zien, wat je, waar het over ging. Kort om te kijken waar 
het over ging. Uhh. 

Interviewer Vond je het er ook mooi uitzien? 

Leerling Jawel. 

 Of lelijk, dat mag natuurlijk ook. 

Leerling Het zag er ook… de plaatjes waren duidelijk bij de opdrachten. Bij de 
laatste was het … maar we hadden natuurlijk ook zo’n formuleblad. 
Bij de laatste had je wel. 

Interviewer Het figurenblad bedoel je dan denk ik? 

Leerling Ja. Dat je een figuur nodig had dat op de vorige bladzijde stond. Ja 
dat was wel een beetje verwarrend, want ik dacht de hele tijd dat je 
deze nodig had. Dacht ik.  

Interviewer Ja, dan heb je het over het figuur 14. 

Leerling Ja. 

Interviewer Heel mooi. Je zei het eigenlijk al een beetje, maar hoe kon je de 
verschillende activiteiten herkennen? Je vertelde het net al een 
beetje, je had samenvattingen en opdrachtjes, maar hoe kon je dat 
herkennen. 

Leerling Het stond er gewoon boven, bedoel je dat? Het stond er duidelijk, 
wanneer wat was. 

Interviewer Wat vond je daarvan? Beetje gekke vraag misschien. 

Leerling Ik vond het wel leuk om wat anders te doen. 

Interviewer Oké. Gaan we naar de volgende. Had je vaak. Of hoe vaak had je 
hulp van de docent nodig? 

Leerling 2/3 keer dacht ik.  

Interviewer 2/3 keer. Oké, vond je dat vaak? 

Leerling Voor iets wat ik voor de eerste keer doe vind ik 2 3 keer goed denk ik.  

Interviewer Oke en waarom vind je dat goed? 

Leerling Uhh ja, ik kan het, ik denk, het is niet logisch als ik geen hulp nodig 
zou hebben voor iets wat ik voor de eerste keer doe. En als je te vaak 
hulp vraagt dan denk ik eigenlijk dat je niet leert omdat je, ja, de hele 
tijd met jouw uitleg op het antwoord moet komen. Dat je dan niet echt 
zelf hoeft na te denken om op het antwoord te komen. 

Interviewer Oké, vind ik een heel mooi antwoord weer. Wat vond je de 
makkelijkste opdracht? 

Leerling Opdracht 1. 

Interviewer En waarom? 

Leerling Nou, die heb ik vaker op het internet voorbij zien komen. 

Interviewer Kijk! Oké, wat vond je de lastigste opdracht? 

Leerling Uhm, even kijken 

Interviewer Je mag er weer even doorheen bladeren.  

Leerling 13 ging wel goed dacht ik, 12 of 14 dacht ik. Die begreep ik niet zo 
goed. 
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Interviewer Oké, en even kijken. 12 was het invullen van de tabel. 

Leerling Nee, 12 ging wel goed ja. Ja 12 ging wel goed. 14 was moeilijk. 

 Kun je aangeven waarom deze opgave lastig was? 

Leerling Ja, ik denk, uuh, ik denk dat ik gewoon misschien niet goed gelezen 
had ofzo. Of daarvoor het ook al niet heel goed meer snapte, 
waardoor opdracht 14 steeds moeilijker werd denk ik. En er was veel 
tekst. En je moest steeds terug naar andere opdrachten dacht ik bij 
deze. Of was dat bij een andere? 

Interviewer Ja, dat klopt. Je moest inderdaad terug naar wat voorbeeldjes die 
eerder aan bod kwamen in eerdere opdrachten. Oké, je geeft aan 
veel lezen. Was dat minder erg als je niet al drie uur aan het werk 
was geweest? 

Leerling Dat, als je veel had moeten lezen? 

Interviewer Ja, zeg maar, je geeft aan het was veel leeswerk geweest dat laatste 
stuk.  

Leerling Ja. 

Interviewer Maar je was al een tijd aan het werk, dus was het beter geweest als 
je niet al zo’n tijd aan het werk was geweest? 

Leerling Euh. Ik denk het wel, want drie tot vier uur wiskunde achter elkaar is 
wel veel wiskunde voor mij. Normaal heb je 1 of 2 uurtjes wiskunde 
op een dag en voor dat lesuur had ik ook nog eens wiskunde dus heb 
ik 5 uur wiskunde gehad. 

Interviewer Dus je had een echte wiskundedag. 

Leerling Ja. Aan het begin was het dacht ik ook minder tekst. Dacht ik. Dan 
aan het einde.  

Interviewer Ja, dat kan best. 

Leerling Uh ja, ik denk dat het dat het makkelijker was geweest om als je niet 
langer, zo lang bezig was geweest met zoveel tekst denk ik. 

Interviewer Oke heel goed. Dan gaan we even de leerdoelen checken. We gaan 
even kijken wat je ervan opgestoken hebt. Kan je me vertellen wat 
een algoritme is na deze lessenserie? 

Leerling Algoritme is een formule waarmee je de snelste route kan berekenen.  

Interviewer Denk even goed terug. 

Begint te bladeren 

Leerling Sowieso wel ergens in het boek uitgelegd. 

Interviewer Je hoeft het niet op te lezen hoor, je moet gewoon kijken of je het op 
dit moment weet. 

Leerling Ik heb zo’n. Maar ja. Ik denk dat ik het nu een beetje ben vergeten na 
gisteren. 

Interviewer Dat kan. 

Leerling Ja ik weet het niet meer. 

Interviewer Kan je mij vertellen wat een heuristiek is? 

Leerling Een heuristiek is, uuh, dan had je toch dat ding. Met de weg naar 
boven toe. En dan koos je de hele tijd de snelste of de kortste afstand 
die bij die route was. Dus als je 3 mogelijkheden had en de één was 
1 en de andere waren hoger dan 1 dan koos je die en had die weer 2 
mogelijkheden en dan had je 9 en 10 en dan []. Ik weet wel dat het 
niet altijd de makkelijkste, niet altijd de snelste route ermee berekent.  

Interviewer Kan je me dan een voor- en een nadeel van zo’n heuristiek noemen. 
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Leerling Voordeel is makkelijk denk ik, makkelijker om af te lezen. Nadeel is 
dat je niet altijd de snelste route vindt.  

Interviewer Oké. Kan je nog iets algemeners over een heuristiek zeggen. Want je 
hebt nu de heuristiek beschreven die je in de opdracht gedaan hebt. 
Maar kan je misschien aangeven wat een heuristiek precies is? 

Leerling Pffft. Zo. Uhm. Niet zo snel denk ik. 

Interviewer Oké, dan gaan we gewoon rustig door. Kan je me vertellen wat 
Dijkstra’s algoritme doet? 

Leerling Dat was de ene opdracht dat je delta, delta A had bijvoorbeeld en 
dan had je de route AB en dan was dat delta B dacht ik. Maar wat het 
nou precies doet? 

Interviewer Waarvoor gebruikte je nou Dijkstra’s algoritme? Je hebt het meerdere 
keren gedaan. 

Leerling Dit was hetgene wat ik moeilijk vond en niet zo goed begreep. Uuhh. 
Pfoeh. 

Interviewer Ik ga je deze voorleggen. Herken je dit nog? 

Leerling Dit. Dan begon je in punt S, dan keek je waar je vanuit punt S naar 
toe kon. Naar A en C in dit geval. Dan vulde je waar je niet naartoe 
kon vulde je kruisjes in. En dan ging je vanuit het punt waarbij je de 
kortste tijd had, mee verder.  

Interviewer Oké. En kan je me nu vertellen wat Dijkstra’s algoritme doet? 

Leerling Pfft. Oke, nog even kijken.  

Interviewer Je hoeft niet uit je hoofd precies de stappen te zeggen. Maar 
gewoon: wat is het doel van Dijkstra’s algoritme op het eind? 

Leerling De snelste route berekenen. 

Interviewer Oké. Van waar naar waar? 

Leerling Van beginpunt naar eindpunt. 

Interviewer Waarom is het nou zo handig om Dijkstra’s algoritme te gebruiken 
voor het vinden van de kortste route van A naar B? 

Leerling Uhh. Dit klopt altijd neem ik aan.  

Interviewer Het klopt altijd, oké. Was er nog iets aan? 

Leerling Makkelijk af te lezen in een tabel.  

Interviewer Ja. En als ik het met de computer zou doen? 

Leerling Uhh dan was het super snel met de computer.  

Interviewer Oké. En welke andere methodes hadden we nog om de kortste route 
te vinden? 

Leerling Pfft.  

Interviewer Want we hebben ook andere methodes gezien. 

Leerling De brute force had je. De heuristiek had je. Dan hadden we … 

Interviewer Je hebt ze wel hoor. Dat waren ze. Die hebben we gezien. 

Leerling Oké. 

Interviewer En welk nadeel had brute force? 

Leerling Uhm even denken wat brute force was. Dat was met hoeveel grafen 
ie had. Brute force, nee. Volgens mij ging je niet kijken naar tijd dacht 
ik. Niet naar tijd. Hmm. Ik weet het niet meer. Wat was het nou. Uhm. 
Pfoeh. Ik weet het niet zo goed in mijn hoofd. Brute force.  

Interviewer Bedenk even de opdrachten die je daarover gedaan hebt. 

Leerling Dat was die van Almelo en Enschede toch. 
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Interviewer Ik ga het niet verklappen. Korte pauze. Goed, we laten het even 
zitten. 

Leerling Volgens mij was het nadeel dat je dan niet altijd de tijd van de ding. 
Lange pauze. 

Interviewer Ik ga het zo uitleggen na het interview, ja. Want we gaan gewoon 
lekker door. Heb jij informatica? 

Leerling Nee. 

Interviewer Oké dan gaan we nu naar het voorbeeldprobleem. Ik geef je even 
een pen en ik zou willen dat je voor mij deze opdracht even gaat 
maken. Ik wil dat je Dijsktra’s algoritme gaat uitvoeren om de kortste 
route van S naar F te berekenen en ik wil dat je hardop een beetje 
vertelt wat je aan het doen bent. 

Leerling Van punt S kun je naar punt A en C. Naar punt A duurt 4 minuten en 
naar punt C 3 minuten. Van punt S kun je niet naar punt B. Dus daar 
zetten we een kruisje. D kan ook niet en F kan ook niet. Dan pakken 
we als het goed is de kortste, C. Dus 3. (tekent een cirkel) S blijft 0. 
Vanuit punt C kun je alleen maar naar punt D en dat wordt dus 6 
dacht ik.  

Interviewer En wat heb je daar dan gedaan? 

Leerling De afstand van S naar D van S naar C van C naar D is 6.  

Interviewer Oke, heel goed. 

Leerling Je kunt nog steeds niet naar F, dus we zetten een kruisje neer. B kan 
ook nog niet. En als het goed is blijf t a gewoon 4. S blijft sowieso 
altijd 0, dus dat doen we alvast. A. Dan gaan we vanuit punt A verder. 

Interviewer Waarom? 

Leerling Ja, die heeft nu de kortste tijd van A en D denk ik. 

Interviewer Mooi. 

Leerling Dan beginnen we met 4. B wordt 7 want S A is 4 en AB is 3. Dan kun 
je vanuit punt A naar D. Dat is 4 nu. En C blijft 3. En je kunt nog 
steeds niet naar F dus daar zet je een kruisje neer. Uhh. Dan ga je 
verder met punt D dacht ik. Punt D. Dan kun je vanuit punt D. A blijft 
4. Vanuit punt D kun je dan naar F is 6. C blijft nog steeds 3. Blijft 
altijd 3. B blijft altijd 7 dacht ik. Ja. En dan heb je dat, ja, dan heb je 
de snelste toch nu. Of, even kijken? Als je zo, zo… hier gaat iets fout. 
Dit klopt niet. 

Interviewer Ga eens goed kijken waar dat gebeurd is. 

Leerling Ah S, A, D moet een 5 worden natuurlijk. Dit wordt dan een 7 in 
plaats van een 6. Uhh. En dan was dit het volgens mij. Even kijken 
vanuit punt F, ja. Volgens mij is dit het. Dus 5, 5, 5, 7, 7. 

Interviewer Kan je me ook vertellen hoe ik de kortste route daaruit aflees. Als ik 
de labels gebruik? 

Leerling Kijken wat het kleinste getal bij F is. Dan kun je de cirkeltjes zo 
aflezen. Van S naar C van C naar, nee. Nee. Nee. Uhm. De kortste. 
Ja.  

Interviewer Niet aflezen, er waren een paar stappen nodig om dat te doen. 

Leerling Uhm.  

Interviewer Je hebt nu de kortste afstand gevonden. Maar we willen de kortste 
route vinden. 
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Leerling De kortste route, ja oei. De kortste route en de kortste afstand, wat is 
het verschil? 

Interviewer De kortste afstand is hoe lang het duurt om van S naar F te komen 
en de kortste route is welke route ik dan moet nemen. 

Leerling De kortste route is dan van A naar D naar F. Van S naar A, van A 
naar D en van D naar F. 

Interviewer Heel goed, we ronden het hiermee af. Hartstikke bedankt.  
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Interview 2 

Interviewer Allereerst even een algemene: wat vond je van de opdracht? 

Leerling Ik vond het leuk, het is anders dan wiskunde B die we nu hebben. 
Het is ook veel meer inzicht heb ik het idee. Ja, wiskunde B die we nu 
hebben is denk ik wat abstracter. Hier heb je denk ik toch wat meer 
een beeld bij. Dus dat is dan weer, ja.  

Interviewer Je zegt, je hebt er wat meer een beeld bij. Wat voor beeld heb je 
erbij? 

Leerling Naja, omdat ewe nu bezig waren met stations enzo. Dan uhh ja je 
was echt bezig met ja, berekenen hoe je het snelst naar een ander 
punt komt. Bij normaal wiskunde B ben je bezig met grafieken. En dat 
is toch, ja, ik weet het niet helemaal goed. 

Interviewer Ik denk dat je het woord abstracter zoekt. 

Leerling Ja, precies het is wat abstracter. 

Interviewer Heel mooi. Heel mooi antwoord. Is het gelukt om alles af te krijgen? 

Leerling Uhh ja. 

Interviewer En heb je daar heel hard voor moeten haasten? Of ging het prima? 

Leerling Ik heb wel een beetje door moeten werken. 

Interviewer Hoe vroeg was je klaar uiteindelijk? Hoeveel tijd had je over? 

Leerling Niet heel veel, ik denk 5 minuutjes ofzo. 

Interviewer Oké, dus je hebt wel flink door moeten werken. En was dat 
vervelend? 

Leerling Ik heb sowieso niet zo’n hele hoge spanningsboog. Dus ik moest wel 
eventjes doorzetten. Maar ehh ach, het was wel te doen. 

Interviewer Oké, helemaal goed. Had je het gevoel dat je genoeg voorkennis had 
om deze opdrachten te maken?  

Leerling Twijfelend Uhh, ja zeker. Want... 

Interviewer Er zit een beetje twijfel in. 

Leerling Ja, maar in de tekst krijg je heel veel uitleg, dus daar krijg je eigenlijk 
alle voorkennis van. 

Interviewer Oké. En vond je het onderwerp passen bij het vak wiskunde B? 

Leerling Uhm, niet echt bij de wiskunde B die we nu hebben. Dat is toch echt 
wat anders. Dit is meer, dit zou ik bijna eerder bij informatica plaatsen 
dan bij wiskunde B. Omdat het een beetje met algoritmes is.  

Interviewer Je hebt informatica?  

Leerling Ja 

Interviewer Daar komen we zo meteen dan nog eventjes op. Uhm. Even kijken 
hoor. Vond je het onderwerp interessant? 

Leerling Ja! Zeker. 

Interviewer Mooi, leuk! Ik heb hier het boekje voor je liggen, daar mag je even 
doorheen bladeren. Ik ga hem wel zo weer afpakken bij een bepaalde 
vraag. Maar wat vond je van de lay-out, de vormgeving van het 
materiaal? 

Leerling Uhm. Ja die vond ik erg goed. Eerst werd er een uitleg gegeven en 
dan vaak een kleine samenvatting. En uhm en er werden 
voorbeelden gegeven. En ja dan de opdrachten dus. Dus ik denk dat 
dat wel redelijk duidelijk was zeg maar. Dan ja. Hoe je die opdracht 
moest doen. 

Interviewer Vond je het er mooi uitzien? 

A79



Leerling Ja, ja, nee zeker.  

Interviewer Uhm. Je geeft eigenlijk al heel mooi aan dat je heel duidelijk 
verschillende activiteiten herkent. Je hebt het over opdrachten, 
samenvattinkjes, figuren. Wat vond je van die structuur? 

Leerling Uhh. Ja wel goed, het was wel steeds opbouwend telkens. Je leerde 
eerst dit en dan dat. Steeds wat complexer uiteindelijk, of steeds 
meer naar het geheel werken.  

Interviewer Ja, heel mooi antwoord. Dan gaan we naar puntje vier op mijn papier. 
Hoe vaak had je hulp van de docent nodig? 

Leerling Hoe vaak was dat? Vijf keer ofzo in totaal. 

Interviewer Vijf keer in totaal. Vond je dat vaak? 

Leerling Uhm, nee niet heel erg vaak. Dus er was ook heel veel uitleg gewoon 
in de tekst. Je zou het eigenlijk bijna zonder leraar kunnen doen. 

Interviewer En toch heb je vijf keer de leraar gevraagd? 

Leerling Dat is ook een beetje gemakzucht, haha.  

Interviewer Dat kan. 

Leerling Maar nee, maar hoe je sommige dingen moet interpreteren enzo. 

Interviewer Daar was hulp toch wel handig. Oké. Wat vond je de makkelijkste 
opdracht? 

Leerling Ergens in het begin denk ik. Dat is dan… Hoeveel graden…? Was 
dat een opdracht. Ja, gewoon 2a denk ik. 

Interviewer 2a dat je de stations moest matchen met een punt en dan het begrip 
graad moest gebruiken. Uhm. Waarom was dat nou zo makkelijk? 

Leerling Ja, je kreeg de definitie van een graad. En dan moest je gewoon uhm 
die kennis gewoon toepassen. Er zaten niet zoveel verschillende 
dingen aan verbonden. 

Interviewer Ja, mooi. De moeilijkste opdracht, de lastigste. Welke vond je die? 

Leerling Hm dat was toch meer met dat algoritme. Uhm. Ja dat was dan denk 
ik. Toch wel 12 of 13. De laatste opdrachten. 

Interviewer De laatste opdrachten. En waarom was dat zo lastig? 

Leerling Je moest echt. Je had echt. Je moest dus gewoon inzien wat dat, ja 
hoe dat algoritme werkte zeg maar. En hoe dat dan in praktijk werkte 
eigenlijk waardoor je weer kon terug redeneren van hoe vul je dit dan 
in. En dat was wel pittiger dan de eerste opgaves.  

Interviewer Oké. Helemaal mooi. Dan wil ik nu het boekje weer even innemen. 
Want ik ga nu checken of de leerdoelen een beetje zijn 
overgekomen. Nou, hoe doe ik dat? Ik heb hier vier vragen over en 
we gaan even kijken of je daar een beetje op kan antwoorden. Ik ga 
niet beoordelen, je gaat gewoon aangeven wat je weet. En dan kan ik 
checken of je leerdoelen gehaald hebt of niet.  

Leerling Is goed. 

Interviewer Kan je me vertellen wat een algoritme is? 

Leerling Een algoritme is een stappenplan om een bepaalde taak te 
verrichten.  

Interviewer Oké, kan je een voorbeeld noemen. 

Leerling Een afwasrobot. Die ziet vieze vaat staan en die moet afgewassen 
worden en dan moet hij het laten drogen, maar als er dan gegeten 
moet worden, dan moet het eerder afgedroogd worden want anders 
is er weer een tekort aan borden. Er zitten allerlei… pauze 

A80



Interviewer Er zitten allerlei? 

Leerling Ik kom even niet op het woord. Je moet met allerlei dingen 
bezighouden. 

Interviewer Ja, je zei eerder het woord stappenplan? Wil je dat woord hier 
gebruiken. 

Leerling Nee, na ja, een soort stappenplan: als dit, dan dat. 

Interviewer Oké goed. Kan je me ook vertellen wat een heuristiek is? 

Leerling Heuristiek is dan. Uhm. Je kijkt telkens naar alle opties die je op dat 
moment hebt en daarvan kies je de beste. 

Interviewer Oké, mooi antwoord. En dan? 

Leerling En dan ga je weer verder naar dat punt.  

Interviewer Uhm kan je een voordeel en een nadeel noemen van een heuristiek? 

Leerling Een voordeel is dat het heel snel en gemakkelijk en zonder veel 
rekenkracht gedaan kan worden. Het nadeel is dat je bijna nooit, of 
na ja, niet zeker de snelste route krijgt.  

Interviewer Oké, super. Ja. Kan je me dan vertellen wat Dijkstra’s algoritme doet. 

Leerling Dijkstra’s algoritme die, korte pauze, kijkt eerst naar de mogelijke 
opties en kiest daarvan de kortste, maar zodra die een kortere manier 
heeft veonden doordat ie weer naar een ander punt is gegaan 
updatet ie de kortste route zeg maar en dat herhaalt zich de hele tijd 
totdat die bij het eind, het punt komt waar die moet zijn.  

Interviewer Oké, dus wat doet het algoritme in elkaar? 

Leerling De snelste route vinden. 

Interviewer Van? 

Leerling Van startpunt tot eindpunt. 

Interviewer Oké, heel mooi. Waarom is het handig om Dijkstra’s algoritme te 
gebruiken om zo’n kortste route te vinden? 

Leerling Anders uhh, doet een computer er 318 dagen over, om de kortste 
route te vinden.  

Interviewer En welke methode gebruikte je dan? 

Leerling Brute force. 

Interviewer Hadden we nog een andere methode die we hadden kunnen 
gebruiken? 

Leerling Uhm. Ja heuristiek. 

Interviewer En wat is daar dan het nadeel van? 

Leerling Dat het niet zeker de beste route geeft. Maar wel simpeler en minder 
rekenkracht kost dan de brute force. 

Interviewer Oké, super. Jij hebt informatica gaf je al aan. Had je het idee dat je 
door het vak informatica nu een voorsprong had met het maken van 
de opdrachten? 

Leerling Ja, misschien wel een beetje. Vooral een beetje met het algoritme 
enzo. Want bij informatica heb je ook, eigenlijk ook telkens  als dit 
dan dat. En zo leer je ook een beetje denken. En je leert ook niet te 
snel aannames te maken. Want de computer doet dat natuurlijk niet. 
Dus ja. Een beetje de manier van denken, daarmee had ik wel een 
kleine voorsprong. 

Interviewer Nou, dat was wat ik wat dat betreft wilde weten. Ik heb hier een 
voorbeeld probleempje en ik wil je vragen of je allereerst met 
Dijkstra’s algoritme de kortste afstand van S naar F wil vinden en 
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daarna ook nog eens de kortste route wil bepalen op de zo wiskundig 
mogelijke manier die je kent na gisteren. En je mag hardop vertellen 
wat je aan het doen bent, want dan kunnne we namelijk ook 
teruglezen hoe jij nu aan het denken bent.  

Leerling Oke., we staan op het punt S, hjet beginpunt. De kortste route naar A 
vanuit dat is 4. En dat naar C is 3. Naar alle andere punten heeft hij 
momenteel nog geen connectie dus daar zetten we een kruisje neer. 
Dan nemen we nu als current x, de punt C, want die is korter. Daar 
zetten we een rondje omheen op de volgende lijn. Vanuit dat punt is 
de afstand naar D, die is 3. Dus de afstand van D tot beginpunt is dan 
6. Van C naar S is 3, die is hoger dan 0 dus die laten we gewoon 0. 
Met andere punten is ie niet geconnect. Dan gaan we verder met 6, 
met D op de volgende lijn. Dan is naar F, het eindpunt, is 2 + 6, 8. 
Van D naar A is 1. Dan komen we uit op 5. Want dat is 1 + 4. Verder 
is die met C verbonden. Maar de afstand was al drie dus die blijft ook 
gewoon 3. Met andere punten is ie niet verbonden, dus daar waar 
een kruisje stond zetten we ook nog een kruisje,. En de rest laten we 
zo als het daarboven was. En dan gaan we nu. Stilte. Verder met 5. 
Dat is nu de laagste. Haha. Uhm. Nee. Het klopt niet. Deze kan 
natuurlijk niet hoger worden, want A moet 4 blijven. 

Interviewer Heel goed. 

Leerling Dus dan gaan we verder met punt A met afstand 4.  

Interviewer Je hebt jezelf net verbeterd. Wil je even opnieuw beginnen, of zeg je 
ik ga door? Wat je fijn vindt hoor. 

Leerling Ik ga wel door. 

Interviewer Oké, dan ga je lekker door. 

Leerling De afstand van S tot A is 4. Maar het was al 0, dus die blijft 0. Tot B 
is 3, dus dan is 3 + 4 = 7. Naar C is geen connectie, dus dat blijft 3. 
Naar D, uhm, is 1, dus 1 + 4 is 5. Naar F, geen connectie, dus dat 
blijft dan 8. Uhm. Dan gaan we nu verder met 5, uit D. Want dat is de 
op een na volgende, na ja, de kortste. Naar F is dat plus 2, uhm, 
afstand D naar F is 2. Dus afstand F naar S is 2 + 5 is 7. Naar C is 
het 3, maar het was al 3 dus het blijft 3. Naar punt B, vanuit D, 
bestaat niet, dus dat blijft gewoon 7. Vanuit punt D naar A is 1, maar 
was al vier dus dat blijft 4. En S naar D bestaat ook niet, dus dat blijft 
gewoon 0. En nu gaan we verder met die 7. Dit is al de snelste route. 
Moet dit dan nog verder? Ja, we moeten nog verder om te kijken of er 
nog een snellere manier is. De afstand tot D is 2, maar die was al 5 
dus die blijft het zelfde. Van B naar F is ook 2, plus 7, maar dat was 
al zeven, dus dat blijft ook 7. F naar C bestaat niet, dus dat blijft 3. 
Van F naar A bestaat ook niet, dus blijft 3. En van F naar A bestaat 
ook niet, blijft 4.  En van F naar S bestaat ook niet, dus dat blijft 0. 
Daaruit kan je concluderen dat uhm dat 7 en 7 de snelste tijd is. Dus 
van S naar A naar D naar F. 

Interviewer Oké. Kan je nog op een wiskundige manier die, want je zegt nu van S 
naar A naar D naar F, kon je dat nog op een wiskundige manier 
afleiden. Ook weer met een stappenplan?  

Leerling Hoe, wat? 

Interviewer Want zeg maar nu zie jij, het is even kijken, jij deed 4 + 1 + 2, dus 
SA, AD en DF en de lengtes daarvan. We hebben in de les gezien 
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dat je wiskundig kon checken welke route daaruit kwam. Door elke 
keer weer een link toe te voegen aan die route. We hebben nu de 
kortste afstand gevonden, maar eigenlijk nog niet de route. Ja je hebt 
de route gezien nu. 

Leerling Dat was dan iets van delta X, uhm, is delta X_c + afstand, d gewoon 
d(X, Xc).  

Interviewer Oké, en wat deed je dan? Want hier deed je wat mee inderdaad. 

Leerling Uhm, nee je kon dus updaten. Of je kon het zo laten. Dus als d(X) 
kleiner is. Pauze. Nee, dat kan natuurlijk niet. Uhm. He.  

Interviewer Geeft niets hoor, zullen we het hierbij laten. We gaan het gewoon 
lekker afronden en gaan hem dan nog even bekijken. 
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Interview 3 

Interviewer De eerste vraag die ik aan je wil stellen is, wat vond je van de 
opdracht? 

Leerling Gewoon qua, hoe lang het duurde? Of hoe de opdracht maken ging. 

Interviewer Wat jij vond van het onderwerp, van hoe lang het duurde, van hoe het 
ging. 

Leerling Ik vond het iets te lang duren. Ik vond het een beetje brein dodend 
aan het einde. Ik weet niet, ik ben zelf geen fan van die 
verhaaltjessommen. Dat is niet mijn ding. Daarom heb ik ook 
wiskunde B. 

Interviewer Ja, oké heel goed. Vond je het onderwerp afgezien van de 
verhaaltjessommen wel interessant? 

Leerling Gewoon het onderwerp, qua de trein is dit en dit? 

Interviewer De routes ja, de trein.  

Leerling Dat vond ik wel prima om te doen. 

Interviewer Dan gaan we naar de volgende vraag. Is het gelukt om alles af te 
krijgen?  

Leerling Ja 

Interviewer Heb je daar heel hard voor moeten haasten of ging dat wel goed? 

Leerling Nee dat ging goed.  

Interviewer Oké, uhm, je gaf al wel wat aan. Vond je het onderwerp interessant? 

Leerling Gewoon? Wacht, wat is nu precies het onderwerp?  

Interviewer Computational thinking en vooral het laatste stukje: grafentheorie, 
deze figuurtjes en de routes die we daar uithalen.  

Leerling Ik vond het wel oké. Ik vond het wel oké om te doen. 

Interviewer Dat vond je oké? 

Leerling Ja. 

Interviewer Uhm. Had je het gevoel dat je genoeg voorkennis had om dit 
materiaal te maken. De opdrachten te doen? 

Leerling Ja. 

Interviewer En paste het bij wiskunde B? Je gaf het al een beetje aan. 

Leerling Nee, heel veel verhaaltjessommen en heel veel tekst. Wiskunde B is 
eigenlijk gewoon: hier minuscule som, werk het uit. Je weet gelijk wat 
je moet doen. 

Interviewer Oké. Helemaal goed, dat mag helemaal. Dan gaan we naar de 
volgende. Ik heb het boekje hier voor je. Je mag er even doorheen 
bladeren. Wat vond je van de lay-out, de vormgeving? Hoe vond je 
het eruit zien? 

Leerling Oh dat vond ik wel mooi. Het was fijn dat hier in de hoek allemaal van 
die dingen zaten en dat we niet telkens hoefden terug te bladeren 
ofzo.  

Interviewer Daar heb je het dus over de figuren in de blauwe balk. Dat zeg ik nu 
even zodat het ook op de opname staat. Oké. Hoe kon je de 
verschillende activiteiten tijdens de lessenserie herkennen? Dus hoe 
kon je de verschillende onderdelen van de les herkennen? 

Leerling Ohh, ik weet niet. We zijn gewoon door gegaan. We hebben een 
beetje theorie gelezen en waren zo van oké, we gaan door. Oh het 
bouwde zich wel op, het werd wel moeilijker uiteindelijk. 
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Interviewer Oké, dan heb ik het nu nog een beetje over de vormgeving, dus. Als 
je kijkt, kon je dan heel makkelijk zien waar een opdracht was of waar 
een stukje uitleg was of een samenvatting, en hoe kon je dat zien? 

Leerling Dat stond hier gewoon boven. 

 Het stond erboven? Verder niets bijzonders? 

 Nee, het was wel gewoon duidelijk. 

Interviewer Oké, helemaal goed. Dan weet ik genoeg. Had je vaak de hulp van 
de docent nodig? 

Leerling Aan het einde wel.  

Interviewer Aan het einde wel. Hoe vaak was dat ook alweer? 

Leerling Voor opdracht 11 iets van 2 keer. En bij opgave 14 hetzelfde 
probleem als we bij opgave 11 toen hadden en nog een beetje bij 13. 
Dus gewoon vanaf 11.  

Interviewer Oké, dus eigenlijk vanaf opgave 11 heb je wel vaak de docent 
gesproken. Vond je dat te vaak? 

Leerling Ik vind niet echt dat er een te vaak is met dingen vragen. 

Interviewer Oké, dat kan. Helemaal goed. Wat vond je de makkelijkste opdracht? 

Leerling 6 of 4. Oh wacht,1 waarbij je die lijn van het huis moest doen.  

Interviewer Oké, en je gaf ook aan 6 of 4. Waarom zou 6 of 4 ook redelijk 
makkelijk zijn? 

Leerling Ik hoefde er niet echt veel denkwerk in te stoppen. Het was gewoon 
oh dit, klaar! 

Interviewer Prima. Wat vond je de lastigste opgave? Je hebt het misschien al wel 
een beetje gezegd. 

Leerling Ja, 11 en 13 en 14.  

Interviewer 11, 13 en 14. En wat was er nou zo lastig aan? 

Leerling Bij 11 snapte ik dit gebeuren niet. 

Interviewer Oké, en dan wijs je naar stap 4 van het algoritme dat je moest 
aanvullen.  

Leerling En dat kwam gewoon telkens terug. 

Interviewer Ja. En lukte het wel om die tabel in te vullen? 

Leerling Ja, dat lukte. 

Interviewer Oké, super. En je zei al, bij opgave 14 herhaalde zich dat. Dan ga ik 
het boekje weer even innemen. Want we gaan nu even kijken hoe de 
leerdoelen gegaan zijn. Kan je mij vertellen nu wat een algoritme is? 

Leerling Dat is toch zo’n, de delta(X) + c 

Interviewer Je hoeft niet precies dat algoritme te vertellen, maar gewoon wat een 
algoritme is. Want je zit nu heel moeilijk te denken.  

Leerling Ik weet wat het is, maar ik kan het niet uitleggen. 

Interviewer Kan je me vertellen wat een heuristiek is? 

Leerling Nee. Waarschijnlijk als ik het zie kan ik het wel, maar ik ken die 
begrippen allemaal niet. 

Interviewer Oké, dat is helemaal niet erg. Ik ga de heuristiek er even bij pakken. 
Als je hier keek, we hadden hier een opdracht over een heuristiek. 
Dat was met … (onhoorbaar) 

Leerling Ooh, oh ja! 

Interviewer Kan je me nu vertellen wat een heuristiek is? 

Leerling Gaat dat erover dat het dan telkens naar links toe is en dan het 
kleinste getal moest uitkiezen tussen die twee. 
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Interviewer Hmm hmm.  

Leerling Oké. 

Interviewer Ja. En kan je me nu vertellen wat een heuristiek is? 

Leerling De kortste route proberen uit te kiezen met telkens het laatste getal 
met waar je zicht op hebt.  

Interviewer Ja, oké. En wat was daar een voordeel van? … Van het op die 
manier doen? 

Leerling De kortste route, ik weet niet… 

Interviewer Oké. Kan je een nadeel noemen? 

Leerling Het was niet altijd even snel. 

Interviewer Oké, mooi. Uhm dan gaan we naar Dijkstra’s algoritme. Kan je me 
vertellen wat Dijkstra’s algoritme deed? Want daar ging de les 
natuurlijk uiteindelijk nodig. 

Leerling Dat is weer van die begrippen. Was dat het gebeuren met de stap 4?  

Interviewer Hmm hmm.  

Leerling Ja, nee dat kan ik niet. 

Interviewer Nee, en ook niet als je bedenkt wat kwam er uit de tabel? 

Leerling Oh de tabel, is dat ge… oh dat kan ik wel.  

Interviewer Ja, maar wat deed je daarmee? 

Leerling Je ging kijken vanuit een punt waar je zicht op had uit die twee 
punten en dan ging je zo kijken van oh dit is sneller en dan doe je die, 
kies je die, keek je vanuit dat punt, hey hier heb ik zicht op, en dan 
ging je zo de hele route uithalen en kon je zien welke de kortste route 
was naar welk ding. 

Interviewer Oké, en waar vandaan was die kortste route? 

Leerling Vanaf het beginpunt. 

Interviewer En waar ging je naartoe? 

Leerling Eindpunt. 

Interviewer Super! Kan je me nu vertellen wat een algoritme is? 

Leerling Nee. 

Interviewer Nee? Dat mag. Volgende vraag. Laatste vraag over de inhoud. 
Waarom was dat algoritme van Dijkstra nou zo handig? Dat 
tabelletje. 

Leerling Overzichtelijk. 

Interviewer Overzichtelijk? Uhm. Hadden we nog andere methodes? Kan je 
andere methodes bedenken om de kortste route te vinden? 

Leerling Brute force. 

Interviewer Brute force. En uh, wat was een nadeel van die methode? 

Leerling Je moest elk ding uitrekenen.  

Interviewer Oké. 

Leerling En je moest alle opties. En ik weet niet, als je een route hebt met heel 
veel opties, dan moet je al die dingen opschrijven, uitrekenen. Ik denk 
dat dat bij het Dijkstra ding minder lang zou duren. 

Interviewer Oké. En als de computer het deed? 

Leerling Ging het fout? Ik weet het niet. 

Interviewer Heb je informatica? 

Leerling Nee 

Interviewer Oké, dan zijn we hiermee klaar. Uhm, ik wil jou een 
voorbeeldprobleempje geven. En dat is een kort probleempje. Het is 
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een graaf, bestaat uit 6 punten. En ik wil je vragen, wil je Dijkstra’s 
algoritme hier even uitvoeren. 

Leerling Hmm, volgens mij is dit dan allemaal 0. Dacht ik. 

Interviewer Ja, je mag trouwens blijven praten, wat je doet mag je hardop 
aangeven. 

Leerling Dit is toch 4, ik weet het niet zeker? 

Interviewer Nou, maakt niet uit! Je hoeft het niet goed te doen hè. Het gaat erom 
dat je laat zien wat je hebt geleerd en dan bespreken we hem 
achteraf. 

Leerling Hier heb je geen zicht op. 

Interviewer Oké 

Leerling Hier heb je geen zicht op. En hier ook niet. 

Interviewer Heel goed. 

Leerling Dit moet dan gewoon 4? Moet je dan een cirkel om de 4 heen doen? 

Interviewer Moet je zelf heel even beslissen, of je om de 4 een cirkel heendoet. 

Leerling Denkt na, gaat stil door. Oh oeps, dat is… Gaat weer stil verder. Ik 
weet het niet meer, gisteren wist ik het wel. 

Interviewer Waar moest je ook alweer de cirkels omheen zetten? Kun je me dat 
vertellen? 

Leerling Waar je was. Op welk punt je bent? Dus om deze moet een cirkel dus 
niet om die. 

Interviewer En hoe koos je de cirkel, waar je een cirkel omheen zette?  

Leerling Dat weet ik niet. 

Interviewer Je mag nog heel even proberen, maar je mag ook zeggen: het is mij 
goed. 

Leerling Hmm. Ja, het is mij goed. Ik weet het niet meer. 

Interviewer Dat is oké, dat is geen probleem. 
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Interview 4 

Interviewer Laten we eerst algemeen beginnen. Wat vond je van de opdracht? Of 
van de opdrachten, van de hele… van de les, van de werkmiddag. 

Leerling Ik vond het een beetje te lang duren eigenlijk.  

Interviewer Oke 

Leerling De opdrachten zelf waren wel te doen. Je hoefde er niet super hard 
bij na te denken. Want dat werk ook wel demotiverend als je er bijna 
niet uitkomt. Dus dat is ook wel een goed ding. 

Interviewer Oke 

Leerling En ja, persoonlijk vind ik het niet het interessantste onderwerp. Maar 
ja, dat ligt wel aan mij denk ik. 

Interviewer Oke, daar komen we ook zo nog even op. Maar prima antwoord. Is 
het gelukt om alles af te krijgen? 

Leerling Ja. 

Interviewer Ja? Heb je daar heel hard voor moeten haasten of ging dat wel 
prima. 

Leerling Ja, ik was gewoon ruim voor de tijd klaar, dus het was niet te veel. 

Interviewer Oké, dat is mooi. Wat noem je ruim voor de tijd? 

Leerling Nou we kregen er 4 uur voor en ik was na 3 uur klaar. 

Interviewer Oké, dus je had inderdaad echt ruim de tijd. Dan weten we wat ruim 
betekend. Heel goed. Had je het gevoel dat je genoeg voorkennis 
had om de opdrachten te maken? 

Leerling Uhm ja, in het boekje stond ook uitleg. Dus dat hielp ook wel, dan kun 
je terugkijken als je iets niet snapt. Het was goed opgebouwd, het 
ging steeds iets verder. Dus op zich hoefde je niet heel veel 
voorkennis ervoor te hebben. 

Interviewer Oké, dus je had genoeg voorkennis? 

Leerling Ja 

Interviewer Oké. Je zei eigenlijk al, het onderwerp vond je niet zo heel 
interessant. Waarom is dat? 

Leerling Nou wiskunde is sowieso, ja, meer een verplichting voor mij dan iets 
wat ik echt leuk vindt. En, ja, in de toekomst zou ik ook niet echt mee 
bezig willen gaan. Dus dan vind ik al snel iets minder interessant. 

Interviewer Ja, dat kan best. Vind je het wel passen bij het vak wiskunde B wat je 
hier hebt gedaan. Dus niet als één lange middag, maar als losse 
lessen over dit onderwerp. 

Leerling Ja, ik ben geen expert in wat wiskunde B nou precies is. Maar het zijn 
gelukkig geen grafieken ofzo, dus dan vind ik het wel een beetje 
passen bij wiskunde B ja. 

Interviewer Oké, nou dan heb je ook meteen uitgelegd waarom dus dan kan ik 
meteen door naar de volgende vraag. Ik geef jou even het boekje. 
Wat vond je van de vormgeving, van de lay-out, van het boekje? Je 
mag er even doorheen bladeren, je mag even kijken.  

Leerling Ja, ik vind de opzet wel netjes. Er staat wel duidelijk bij wanneer de 
opdracht weer komt. Dus ja, goed opgezet, duidelijk. 

Interviewer Oké, vond je het er mooi uitzien? 

Leerling Ja, netjes.  

Interviewer Je gaf het eigenlijk al een beetje aan. Je zegt al, je kon duidelijk zien 
waar een opdracht begint. Waar kon je dat aan herkennen? 
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Leerling Ja, er staat gewoon opdracht boven en een nummertje ernaast. 

Interviewer Ja, en was er nog iets meer? Want je gaf wel meteen aan, het was 
duidelijk.  

Leerling Hmm 

Interviewer Of was het opdracht en het nummertje ernaast? Kan hoor. 

Leerling Hmm, ja. En dan een stukje samenvatting voor de theorie ofzo. 

Interviewer Ja, oké. Prima. Had je vaak… of sorry, dat moet ik zo zeggen. Hoe 
vaak had je de hulp van de docent nodig? 

Leerling Hmm, volgens mij 2 keer bij de checkpoints. 

Interviewer Alleen bij de checkpoints. 

Leerling Ja. 

Interviewer En was je anders gewoon doorgegaan als er geen checkpoint was 
geweest. Of was het wel fijn dat er een checkpoint was.  

Leerling Het was op zich wel fijn, want dan wist je een beetje of je goed op 
weg was. 

Interviewer Hmm, en was de docent snel genoeg bij je? 

Leerling Ja, hij liep de hele tijd rondjes. En dan ging hij af en toe kijken of het 
wel goed ging. Dus op zich was ‘ie wel snel. 

Interviewer Prima. Je vond die twee checkpoints, vond je dat te vaak of te 
weinig?  

Leerling Ik denk dat het gewoon precies goed was.  

Interviewer Precies goed. Oké. Wat vond je de makkelijkste opdracht? Je mag 
even kijken als je wil.  

Leerling Ik denk dat de eerste opdracht. Ja, daar moest ik wel eerst even over 
nadenken, maar ik vond hem wel leuk. En het was wel gewoon een 
beetje verstand. Opdracht 2 was ook wel goed te doen. 

Interviewer Oké, en wat maakte dat opdracht 2 dan zo goed te doen was? 

Leerling Uhm. Nou de theorie was niet zo heel lastig en je kon het gewoon 
heel snel zien. Bijvoorbeeld bij het treinnetwerk  van Overijssel en de 
corresponderende graaf herkende ik wel heel snel de punten wat bij 
welke stad hoorde. Dus dat was wel te doen. En dan met het grafen 
erbij toepassen, het begrip. Ja dat ging nog wel. 

Interviewer Uhm, bedoel je het begrip graaf of graad? 

Leerling Oh graad, sorry graad. 

Interviewer Ja, nee, oké. Wat vond je de lastigste? Wat vond je het lastigste 
tijdens de hele werkmiddag? De lastigste opdracht. 

Leerling Ik denk dat updaten met dat label, zulke dingen, snapte ik niet zo 
heel veel van. En opdracht 14 met dat rekenen, dat was ook wel 
lastig. 

Interviewer Oké. En wat maakte dat laatste lastig, die opdracht 14? 

Leerling Lange stilte. Ja, eigenlijk gewoon. Lange tekst. Ik vind het sowieso 
wel lastig als er heel veel tekst staat. En dat ik dan uit de opdracht 
moet halen. Dat heb ik met alle vakken wel gewoon, alle exacte 
vakken. Dat er zo’n hele grote lap tekst staan en dan een vraag, dan 
vind ik het wel lastig om de informatie eruit te filteren. Maar dat is 
meer iets algemeens. 

Interviewer Ja, maar dat is hier zeker van toepassing. Veel tekst. Oké, heel goed. 
Dan ga ik het boekje even innemen, want we gaan heel even kijken 
naar de leerdoelen. Kan je mij nu vertellen wat een algoritme is? 
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Leerling Uhm. Ik denk dat een algoritme een formule is. Uhm een formule die 
je kan helpen bij het vinden van de kortste route. 

Interviewer En wat bedoel je dan precies met een formule? 

Leerling Gewoon, een standaard formule, met ja… Uhm. Ja gewoon met 
getallen natuurlijk. En met een 𝑥 erin.  

Interviewer Ik blader even terug. Was dit ook een algoritme. En dan verwijs ik 
naar opdracht 10, naar het plaatje van de afwasrobot. 

Leerling Ja, ik denk het wel. 

Interviewer En waarom? 

Leerling Omdat het een standaard iets is wat de robot elke keer in dezelfde 
volgorde moet doen. 

Interviewer Oké, kan je me nu nog een keer vertellen wat een algoritme is? 

Leerling Uhm, misschien een standaardvolgorde van stappen. 

Interviewer Oké en dan? Een standaardvolgorde van stappen… 

Leerling Om iets uit te kunnen rekenen, de kortste route bijvoorbeeld, denk ik. 

Interviewer Oké, prachtig. Dan ga ik naar de volgende vraag. Kan je me vertellen 
wat een heuristiek is. 

Leerling Uhm. Dat is een soort van methode. Als je dan de kortste route wil 
vinden, dan ga je bij elk punt kijken, van wat korter is, links of rechts. 
En dan doe je dat de hele tijd zo tot je bij het punt aankomt waar je 
wil zijn. Dus niet per se de meest efficiënte methode, want je doet het 
meer gewoon in één keer. Je kijkt niet naar andere opties. 

Interviewer Dus je noemt nu eigenlijk al een nadeel. Kan je ook een voordeel 
noemen? 

Leerling Het is snel en soms wel goed, denk ik. 

Interviewer Uhm kan je me vertellen wat het algoritme van Dijkstra, Dijkstra’s 
algoritme, doet? 

Leerling Volgens mij kun je met dat algoritme elke keer de kortste route 
berekenen.  

Interviewer Oké. En waarom is het handig om dat algoritme te gebruiken om de 
kortste route te berekenen? 

Leerling Uhm. Ik denk dat het beter werkt dan een heuristiek, en het is 
gewoon een nauwkeurig algoritme. Dus dan krijg je elke keer wel de 
kortste route denk ik als je gewoon de getallen invult. 

Interviewer Oké, en je zegt het werkt beter dan een heuristiek. Waarom? Is dat 
om wat je nu zegt? 

Leerling Omdat dat volgens een methode gaat, volgens een echt algoritme 
wat gewoon bewezen is dat het de kortste route is en bij een 
heuristiek is dat niet zo. 

Interviewer Oké. Uhm ken je nog een methode die je kan gebruiken om de 
kortste route te berekenen? 

Leerling Brute force. Dat is gewoon echt elke mogelijkheid, gewoon 
handmatig gaan uitrekenen. En uiteindelijk vind je de kortste.  

Interviewer En wat is het nadeel daarvan? 

Leerling Het duurt heel lang. 

Interviewer En als je het met de computer doet? 

Leerling Ja, dat duurt denk ik ook heel lang. Dat kunnen heel veel 
mogelijkheden zijn. 

Interviewer Heel mooi. Heb jij informatica? 
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Leerling Nee. 

Interviewer Nee, nou dan gaan we het daar niet over hebben. Dan wil ik jou 
vragen om één klein voorbeeldprobleempje te doen. Die heb ik hier 
liggen. De tabel was per ongeluk één te lang geworden, dat is mijn 
fout. Ik pak een pen voor je. Zou jij willen kijken of je Dijkstra’s 
algoritme kan toepassen om de kortste route van S naar F te vinden. 
Dus niet alleen de lengte, maar ook de route. En dan mag je 
gebruiken wat we gisteren ook hadden. En graag hardop vertellen 
wat je denkt, wat je doet, dan hebben we er het meeste aan. Kan ik 
er het meeste uithalen. 

Leerling Nou ik zie hier S staan. En uhm, bij 0 herhalingen is het 0 omdat S 
het startpunt is. Dus dan ga je nergens naartoe. Dan is het gewoon 
nog 0.  

Interviewer Oké. 

Leerling En dan kijk ik, ik ga naar rechts werken. Dan ga ik naar het punt A. 
En met 0 herhalingen is het ook gewoon 0. Dus dan is het ook 0. Ik 
denk dat de hele bovenste rij 0 is. 

Interviewer Wat vul je dan in in de vakjes? Je vult nu 0 in daar. Uhm, maar wat 
betekenen die vakjes? 

Leerling Deze vakjes? 

Interviewer Ja, wat beteken de getallen daar? 

Leerling Dat betekent de afstand. 

Interviewer Oké. Is de afstand van S naar A nul? 

Leerling Nee, de afstand van S naar A is niet nul. Uhm. Nee ik denk dat ik het 
toch ga veranderen, de bovenste rij. Want 0 herhalingen betekent dat 
je gewoon 1 keer ernaar toe gaat en niet meer terug. Dus dat je 
gewoon op dat punt blijft. Dus dan is het bij het punt A met 0 
herhalingen is het dan 4. En met B is het 7, want 4 + 3 = 7. En C is 3. 
En D is, dan ga je via A naar D, want dat is het kortste, dat is 5. En 
naar F is, dan ga je via C en D naar F en dat is 8.  

Interviewer Oké. Kan je zo verder gaan?  

Leerling Moet ik dat dan nog hardop gaan zeggen elke keer? 

Interviewer Ja, dat mag je gewoon doen. Je mag hardop zeggen wat je denkt, 
maar je mag ook gewoon doorwerken. 

Leerling Werkt even stil door.  

Interviewer Wat doe je nu? 

Leerling Nou ik denk dat, hier staat 0, 1, 2, 3, 4, 5. En ik denk dat dat staat 
voor het aantal herhalingen. Dus daarom… 

Interviewer Herhaal je elke keer. 

Leerling Ja. 

Interviewer Wat vind je dan uiteindelijk als je deze invult? 

Leerling Ja, dat weet ik eigenlijk niet. 

Interviewer Oké. Zullen we hem afronden, dan ga ik hem zo aan je vertellen als 
de opname afgerond is.  
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Interview 5 

Interviewer Wat vond je van de opdracht? 

Leerling Ik vond het zelf wel leuk, en dat was ook vooral omdat we zoiets als 
het Dijkstra’s algoritme, dat hadden wij met informatica gekregen. 
Greedy. Greedy algoritme, dat is eigenlijk een beetje wat Dijkstra ook 
doet. Dus op zich vond ik het dan wel leuk om er iets meer dan in te 
verdiepen. 

Interviewer Oké en vond je het dan ook leuk dat je het van een wat wiskundigere 
kant kreeg? 

Leerling Ja opzich wel, omdat voor informatica is het vooral met coderen wat 
ik nogal lastig vind en dit, ja op zich, was wel oké. Was wel leuk vond 
ik. 

Interviewer Mooi. Dan gaan we even door. Is het gelukt om alles af te krijgen? 

Leerling Uhh, ja het is zeker gelukt om alles af te krijgen. 

Interviewer En heb je daarvoor moeten haasten of ging dat wel soepel? 

Leerling Ging wel soepel.  

Interviewer Ja, hoever was je van tevoren klaar? 

Leerling Uhhm, ja. Ik denk dat ik zo’n 20 minuten van tevoren klaar was.  

Interviewer Oké. Dan had je genoeg tijd dus. 

Leerling Ja. 

Interviewer Je zei net al dat je wat voorkennis had door informatica, maar heb je 
het gevoel dat je genoeg voorkennis had om alle opdrachten door te 
werken? 

Leerling Uhm nee, zeker niet.  

Interviewer Niet genoeg voorkennis? 

Leerling Uhm nee. 

Interviewer En waar lag dat dan aan? 

Leerling Zoals ik al zei, bij informatica is het vooral coderen. En bij wiskunde is 
het berekeningen doen, wat we bij informatica het niet altijd hebben. 

Interviewer Dus je hebt het hier over voorkennis die uhmm. Stond die voorkennis 
uiteindelijk dan wel in het boekje die je zegt te missen? 

Leerling Ja, zeg maar een beetje het algoritme werd uitgelegd, dat wist ik dan 
wel.  

Interviewer Oké. Vind je het onderwerp interessant? 

Leerling Ja op zich vind ik het wel interessant. 

Interviewer Oké. En vind je het dan ook passen bij het vak wiskunde B? Of vind 
je het meer bij wiskunde A of bij informatica thuis horen? 

Leerling Uhm. Ik vind het het beste bij informatica passen als ik het zou 
moeten zeggen. Dat komt ook, met greedy, je hebt wisselgeld, een 
beetje de kassa’s, dan wordt gezegd wat het wisselgeld is. Ik denk 
dat het dan een beetje, dat het dan een beetje het beste daar bij past. 

Interviewer Dat is een hele goeie. Uhm. Dan gaan we even door. Je mag het er 
even bij pakken. 

Leerling Oké. 

Interviewer Uhm. Wat vond je van de lay-out of de vormgeving van het materiaal. 
Hoe vond je het eruit zien? 

Leerling Ik vond het er wel goed uitzien. Misschien zijn de tekststukken een 
beetje uitgebreid. Het is al snel iets wat je dan een beetje overslaat 
omdat je dan de opdrachten snel af wil krijgen. Dus als dat iets 
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compacter kan. Dat zou dan, dat mensen het iets sneller gaan lezen 
ook.  

Interviewer Oké, dat is een goeie. Uhm. Hoe kon je verschillende activiteiten 
herkennen? Dan hebben we het over activiteiten als uitleg, 
samenvattingen, notatie en opdracht.  

Leerling Nou er staat wel gewoon boven een opdracht, staat ook opdracht. En 
dan weet ik ook wel dat er een opdracht is. En stel er staat niets 
boven, dan is het meestal een stukje uitleg. 

Interviewer Allright. Wat vond je daarvan? 

Leerling Uhm. Ik vond het wel leuk om een keer te doen in plaats van andere 
lessen. 

Interviewer Oké. Ik had het hier nog even over de verschillende activiteiten die 
gescheiden werden door uhm… onhoorbaar, maar goed dat je het 
wel leuk vond.  

Leerling Ja, op zich vond ik dit er ook wel gewoon, ja, leuk uit zien. En leuk 
om te doen. 

Interviewer Oké. Uhm. Hoe vaak had je hulp van de docent nodig? 

Leerling 2 keer volgens mij. 

Interviewer 2 keer. En vond je dat vaak? 

Leerling Dat vond ik op zich wel meevallen. 

Interviewer Uhm ja, dan ga ik daar ook niet over doorvragen. Wat vond je het 
makkelijkste tijdens de opdracht? 

Leerling Ik denk dat ik het makkelijkste, vond ik na ja, aan het begin, een 
beetje opdracht 2. Waar je dan met Figuur c moest laten zien dat het 
bij Figuur a past. Dat vond ik wel het makkelijkste. 

Interviewer En lukte het daar goed om het begrip graad te gebruiken? 

Leerling Zelf wist ik dan niet echt hoe ik dat moest doen, maar mijn 
teamgenoot N* die wist dat wel weer goed, hoe die dat moest doen.  

Interviewer Ah dat is mooi. Die heeft het aan jou uitgelegd? 

Leerling Nah, hij heeft het opgeschreven. 

Interviewer Oh oké. Allright. Even kijken. Wat vond je de lastigste opdracht? 

Leerling Ik denk de laatste opdracht, omdat hmm. Ik ga er heel even heen 
bladeren. Ik vond het. Opeens kwamen daar dingen met seconden in 
voor en andere berekeningen die ik misschien eerder niet echt tegen 
was gekomen. En ik en mijn teamgenoot waren allebei een beetje in 
de war, van wat is wat? Na ja, dat was ook de tweede keer dat we 
hulp nodig hadden bij deze opdrachten.   

Interviewer Oké. Ja, dat is een goed antwoord. Dat is dus ook de opdracht waar 
je een vraag hebt gesteld. Ja, oké. Dan ga ik het boekje weer even 
innemen. We gaan nu even inhoudelijk over een aantal dingen praten 
en dat is eigenlijk om te checken of je de leerdoelen die bij deze les 
horen hebt gehaald. En dat is dus geen oordeel, het is alleen om te 
kijken, werkt het lesmateriaal om die leerdoelen te behalen. 

Leerling Oké. 

Interviewer Kan je mij vertellen wat een algoritme is? 

Leerling Een algoritme. Ja, hoe leg je dat uit. Een algoritme gebruik je om iets 
te vinden of iets te sorteren. Uhm ja, hoe ik het verder uit moet 
leggen. Weet ik niet echt.  
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Interviewer Als je terugdenkt aan bijvoorbeeld de afwasrobot. Wat zou je dan 
zeggen dat een algoritme is? 

Leerling Een algoritme is iets wat iets anders aanstuurt om iets te doen. 

Interviewer Oké, allright. Kan je mij vertellen wat een heuristiek is. 

Leerling Heuristiek. Ik herken het woord nog wel, van uit het boekje. Maar 
voor de rest, ik weet niet meer wat het is.  

Interviewer Oké. Uhm. Ik zit even te kijken. Ik mag het voorbeeld er even bij 
halen. Dus dat gaan we ook even doen. Uhm. Dat is ietsje terug. Je 
had hier de heuristiek en ik ga even mijn hand erboven leggen. Hier 
was dat je in die opdracht, je begon in het beginpunt en je ging kijken 
elke keer naar boven … 

Leerling Wat het snelste was.  

Interviewer Precies. Weet je nu weer wat een heuristiek is? 

Leerling Uhm. De snelste weg nemen?  

Interviewer De snelste weg nemen. En had die heuristiek een nadeel? 

Leerling Ja, ik weet nu niet of ik dan Dijkstra’s algoritme en heuristiek door 
elkaar ga halen. Maar misschien was het dat ie dan soms de snelste 
route nam en dan daarna dat het juist langzamer werd. 

Interviewer Ja, dat klopt. Kan je er een voordeel van noemen? 

Leerling Een voorbeeld? 

Interviewer Nee, een voordeel? 

Leerling Voordeel! Uhm. Ja, wat is dan een voordeel daarvan. Als je gewoon 
snel een route wil vinden dan kan je dat gebruiken. Maar dat is 
misschien niet het meest, of juist wel. Ik weet niet echt wat een 
voordeel ervan is als het niet altijd echt goed uitkomt.  

Interviewer Oké. Je gaf het wel aan hoor, het was vrij snel. Een heuristiek was 
een middel om gemakkelijk, op een makkelijke manier, naar een 
oplossing kan komen die wel vrij goed is, maar hoeft niet altijd heel 
goed te zijn. Allright. Mooi dat je daar toch nog wel op kwam. Kan je 
mij vertellen wat Dijsktra’s algoritme dan doet? 

Leerling Dijkstra’s algoritme die neem volgens mij telkens, die gaat telkens 
naar de snelste met wat ‘ie kan zien volgens mij. Dus hij is bij A, dan 
ziet hij er 2 en kiest ‘ie de snelste. En dan gaat hij vanuit dat punt 
weer naar de snelste toe en zo verder.  

Interviewer En wat is dan het uiteindelijke doel? 

Leerling Volgens mij, ja dan verkent ‘ie eerst een beetje alles volgens mij. En 
stel hij kent het hele pad, dan kan ‘ie uiteindelijke de snelste route 
krijgen. 

Interviewer Ja, oké. Super. Waarom is Dijsktra’s algoritme nou zo handig om de 
snelste route te berekenen? 

Leerling Uhm. Omdat het. Het werkt goed zou ik zeggen. Uiteindelijk. 
Misschien duurt het wel iets langer om de goede route te vinden. 
Maar uiteindelijk kom je er wel goed uit. 

Interviewer Oké en als je het de computer laat doen? 

Leerling Als je het de computer laat doen? Hoe bedoelt u dan? 

Interviewer Nou, je zegt, het duurt wat langer. Dan denk ik dat je bedoelt dat je 
dan helemaal dat tabelletje aan het invullen bent.  

Leerling Uhh ja. 

Interviewer Toch? 
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Leerling Ja. 

Interviewer Oké. En nu zeg ik, ik codeer het in een computer en die gaat het voor 
me doen. 

Leerling Dan gaat het natuurlijk ook wel snel. Maar stel je doet dan ook de 
heuristiek in de computer, dan is uiteindelijk de heuristiek sneller.  

Interviewer Je noemt dan een heuristiek, die kan je gebruiken om de kortste 
route te vinden. Dat noem je al. Kan je nog een andere methode 
noemen? 

Leerling Uhm. Ik weet zo niet meer wat een andere was? Ja, op het einde was 
er inderdaad nog wel eentje die we zelf dan maakten. Maar ik weet 
niet meer hoe die heet.  

Interviewer Oké. Ik denk dat je daar de Dijsktra’s route, de terugweg mee 
bedoelt. Dus die hoort eigenlijk bij Dijkstra’s algoritme.  

Leerling Oh oké, dan weet ik het niet. 

Interviewer Het was meer aan het begin waar je nog een methode hebt gezien.  

Leerling Ik weet niet meer hoe die heet. Ik weet ook niet meer precies wat het 
was. Weet ik niet meer. 

Interviewer Oké. Ik ga je heel even nog naar de vierkantjes laten kijken. Weet je 
nog hoe lang het duurde om deze van, hoe lang was ie?, 36 van die 
componentjes te berekenen? Weet je dat toevallig nog? 

Leerling Uit mijn hoofd, nee. 

Interviewer Oké, dan gaan we gewoon door. Dat is niet erg. Jij hebt informatica. 

Leerling Dat klopt! 

Interviewer Had je het idee dat je door het vak informatica een voorsprong had 
met de opdracht? 

Leerling Uhh, over wat het algoritme zelf was. Ja op zich. Maar met de 
opdrachten is het wel gewoon heel anders dan met informatica.  

Interviewer Dus je zegt vooral met wat het algoritme is, daar had ik wat voordeel, 
maar alle stappen en opdrachten en notatie, dat is gewoon nieuw.  

Leerling Ja. 

Interviewer Oké. Dat is helemaal goed. Dan is dit het eerste deel wat we nu 
afsluiten. Dan ga ik jou nog één ding vragen en dat is het volgende. 
Ik heb hier een heel klein voorbeeld probleem. En mijn vraag is of het 
jou lukt, nu is het vier dagen later, of vijf, ik weet het al niet meer, of 
het jou lukt om het tabelletje in te vullen en Dijkstra’s algoritme uit te 
voeren om eerst de kortste afstand van S naar F te vinden en 
vervolgens. Dus eigenlijk de twee delen die we geoefend hebben. Je 
mag hardop vertellen wat je doet, want dan kan ik een beetje horen 
hoe jij denkt. Dan weet ik meer hoe ik het materiaal zou kunnen 
verbeteren.  

Leerling Oké. Eerst gaat hij naar C toe, dan heeft hij 3 stappen gehad. Dan 
kan hij alleen nog maar naar D gaan. Dan gaat hij de volgende naar 
D. Dan is het in totaal 6. Ja volgens mij was het dan zo, en dan 0. 
Uhm.  

Interviewer Moet je nog wat met de andere vakjes? 

Leerling Ja, kruisje. Dacht ik. 

Interviewer Oké. 

Leerling Uhm na de D. Of hij nou naar A of naar F gaat, dat is het een beetje 
mijn vraag. Maar ik ga gewoon gokken dat hij eerst moet verkennen 
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en dat hij eerst naar A gaat eerst. Denkt na. En dan gaat ‘ie van A 
naar B en dan komen er 3 bij, dus dan is het 10. En dan gaat ‘ie hier 
naar, even kijken, 7, 10, gaat ‘ie naar F. En dan heeft ‘ie alles 
verkend. Dan gaat ‘ie naar C, naar D en dan meteen naar F en dan is 
het 8. En dan hier. Dat blijft gewoon staan dan. 

Interviewer Oké. All right. Ik zie dat je geen cirkeltjes hebt gebruikt. Waar heb je 
die gelaten? Wat waren die cirkeltjes. 

Leerling Dat is de stap waar ‘ie heen gaat. En eerst gaat ‘ie naar C.  

Interviewer Een waarom kies je daar C en niet bijvoorbeeld A. 

Leerling De kortste route. Dit is 3 stapjes in plaats van 4. Dan gaat ‘ie van C 
naar D, dus ook 3 stappen. Dus eigenlijk de enige plek waar ‘ie naar 
toe kan. Dan kiest ‘ie van 2 naar F, 1 naar A. A is korter. Dan gaat ‘ie 
terug naar A. A gaat naar B. En dan. Uhh. Dan gaat ‘ie naar F.  

Interviewer Oké, en dan zeg jij de kortste afstand is nu… 

Leerling 8. 

Interviewer Kijk eens heel goed of je nog een kortere afstand kan vinden. 

Leerling Dat kan ik ja, dat is 7. 

Interviewer Oké. Ik ga je heel even een klein beetje op weg helpen. Want het 
ging op zich wel redelijk en ik denk dat je het beter kan. Ik heb hem 
hier nog een keer. We zijn in punt S en dan kunnen we twee punten 
zien. Dat had je al door. En jij vulde bij 1 maar het getal in, maar ik 
kan bij A ook het getal invullen toch. 

Leerling Ohh, je moest gewoon invullen bij alles wat je kon zien. Ja, dat was 
gewoon 4 en dat was 3. 

Interviewer Oké. En dan gingen we in de volgende regel. Waar gingen we dan 
heen? 

Leerling Naar C. 

Interviewer En waarom? 

Leerling Omdat dat de kortste route is van degene die je kan zien. 

Interviewer Yes. Dus, waar ging de cirkel omheen? 

Leerling 3. A bleef dan staan. Deze blijft ook staan. En dan kan je vanuit C, de 
D zien. Dat is dan 6. 

Interviewer Even kijken, vanuit C kan je D zien, klopt. 

Leerling En de rest zie je nog niet. Dan is eigenlijk, vrijwel de enige stap naar 
D. 

Interviewer En waarom naar D en niet naar A? 

Leerling Omdat je van C niet naar A kan gaan. 

Interviewer Nee, maar moet dat? Hoe kozen we ook alweer naar welk punt we 
gingen? 

Leerling Uhm. Vanuit de plekken die je al kan zien. 

Interviewer Ja, waarvan je al een label had. En welke koos je dan? Want in 
principe kan ik deze plekken zien. Dan wijs ik dan naar de 0, de 4, de 
3 en de 6. Dat is even voor het geluid.  

Leerling Dus, moet je dan weer opnieuw beginnen en dan weer kijken wat in 
totaal het kortste is naar het volgende punt?  

Interviewer Er was iets met een label. Je had die labeltjes d. 

Leerling Wat al gelabeld was. 

Interviewer Wat al gelabeld was. En dan koos je de … 

Leerling Kortste, kleinste.  
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Interviewer Hmm. En welke is dat nu?  

Leerling Via boven dan?  

Interviewer Je hebt hier allemaal labels staan. En je hebt er al 2 gehad. Je hebt 
nog 2 labels over waar je uit kan kiezen. Dat was D, de keuze die je 
wilde maken, en dat is A.  

Leerling Dan is A korter. 

Interviewer Dat is dan het kleinste label. 

Leerling Dus dan zou je naar A gaan. 

Interviewer En wat krijg je dan? 

Leerling Hmm. 0 en van A zou je naar B kunnen gaan, dat is dan 7. Van A kan 
je naar D gaan, dat is 5. C dat blijft gewoon 3. F is nog niet ontdekt. 

Interviewer Oké. Welke kies je nu? 

Leerling D. Uhm. B blijft 7. En dit wordt. Blijft 5. En dan een cirkel. En vanuit 
hier zie je dan F, dat is 7. 

Interviewer Oké en waar ga je nu heen? 

Leerling Naar F.  

Interviewer Oké. 

Leerling 0. 

Interviewer Kan je nog ergens heen? 

Leerling B blijft over.  

Interviewer Ja, dus? 

Leerling B wordt gewoon niet gebruikt. 

Interviewer Maar stel nou dat er vanuit B een kortere route naar F was. 

Leerling Dan werd denk ik juist D niet gebruikt. 

Interviewer Dan gaan we heb hiermee afronden, je hebt het tabelletje nu op zich 
goed ingevuld. Kan je me nu ook nog vertellen hoe je van de labels 
die je nu hebt naar de kortste route komt? Want je hebt nu de 
afstand. De afstand is blijkbaar 7. Nu kon je op een bepaalde manier 
terug redeneren van het eindpunt naar het beginpunt wat de kortste 
route werd.   

Leerling Dat weet ik echt niet meer. 

Interviewer Helemaal goed, dat had ik ook niet helemaal verwacht. Dat is 
helemaal niet erg. Dan ronden we het hiermee af. 
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E.3 Codering

Na het transcriberen van de interviews is een analyse uitgevoerd in het programma Atlas. De resul-
taten hiervan zijn te vinden op de volgende pagina’s.
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Project: Transcripties Coderen
Report created by Wisse van der Meulen on 16/12/2021

Code Report
All (10) codes

○ Begrip algoritmiek

15 Quotations:

1:20 p 3 in Transcriptie_leerling1
Algoritme is een formule waarmee je de snelste route kan berekenen. 

2:12 p 2 in Transcriptie_leerling5
Een algoritme. Ja, hoe leg je dat uit. Een algoritme gebruik je om iets te vinden of iets te 
sorteren. Uhm ja, hoe ik het verder uit moet leggen. Weet ik niet echt. 

2:13 p 3 in Transcriptie_leerling5
Een algoritme is iets wat iets anders aanstuurt om iets te doen

3:13 p 3 in Transcriptie_leerling4
Uhm. Ik denk dat een algoritme een formule is. Uhm een formule die je kan helpen bij 
het vinden van de kortste route.

3:14 p 3 in Transcriptie_leerling4
Omdat het een standaard iets is wat de robot elke keer in dezelfde volgorde moet doen.

3:15 p 3 in Transcriptie_leerling4
Uhm, misschien een standaardvolgorde van stappen.

3:16 p 3 in Transcriptie_leerling4
Om iets uit te kunnen rekenen, de kortste route bijvoorbeeld, denk ik.

3:20 p 3 in Transcriptie_leerling4
Ik denk dat het beter werkt dan een heuristiek, en het is gewoon een nauwkeurig 
algoritme. Dus dan krijg je elke keer wel de kortste route denk ik als je gewoon de 
getallen invult.

3:21 p 3 in Transcriptie_leerling4
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Omdat dat volgens een methode gaat, volgens een echt algoritme wat gewoon bewezen is 
dat het de kortste route is en bij een heuristiek is dat niet zo.

4:16 p 2 in Transcriptie_leerling3
Ik weet wat het is, maar ik kan het niet uitleggen.

4:24 p 3 in Transcriptie_leerling3
Je ging kijken vanuit een punt waar je zicht op had uit die twee punten en dan ging je zo 
kijken van oh dit is sneller en dan doe je die, kies je die, keek je vanuit dat punt, hey hier 
heb ik zicht op, en dan ging je zo de hele route uithalen en kon je zien welke de kortste 
route was naar welk ding.

4:27 p 3 in Transcriptie_leerling3
Super! Kan je me nu vertellen wat een algoritme is?

Leerling Nee

5:13 p 2 in Transcriptie_leerling2
Een algoritme is een stappenplan om een bepaalde taak te verrichten.

5:14 p 3 in Transcriptie_leerling2
als dit, dan dat.

5:17 p 3 in Transcriptie_leerling2
Dijkstra’s algoritme die, korte pauze, kijkt eerst naar de mogelijke opties en kiest 
daarvan de kortste, maar zodra die een kortere manier heeft veonden doordat ie weer naar 
een ander punt is gegaan updatet ie de kortste route zeg maar en dat herhaalt zich de hele 
tijd totdat die bij het eind, het punt komt waar die moet zijn

0 Codes

○ Begrip complexiteit

8 Quotations:

1:25 p 4 in Transcriptie_leerling1
Uhh dan was het super snel met de computer.

2:20 p 4 in Transcriptie_leerling5
Dan gaat het natuurlijk ook wel snel. Maar stel je doet dan ook de heuristiek in de 
computer, dan is uiteindelijk de heuristiek snelle

3:22 p 3 in Transcriptie_leerling4
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Brute force. Dat is gewoon echt elke mogelijkheid, gewoon handmatig gaan uitrekenen. 
En uiteindelijk vind je de kortste. 

Interviewer En wat is het nadeel daarvan?

Leerling Het duurt heel lang.

3:23 p 3 in Transcriptie_leerling4
En als je het met de computer doet?

Leerling Ja, dat duurt denk ik ook heel lang. Dat kunnen heel veel mogelijkheden zijn.

4:28 p 3 in Transcriptie_leerling3
En je moest alle opties. En ik weet niet, als je een route hebt met heel veel opties, dan 
moet je al die dingen opschrijven, uitrekenen. Ik denk dat dat bij het Dijkstra ding minder 
lang zou duren

5:20 p 3 in Transcriptie_leerling2
Anders uhh, doet een computer er 318 dagen over, om de kortste route te vinden. 

5:21 p 3 in Transcriptie_leerling2
Dat het niet zeker de beste route geeft. Maar wel simpeler en minder rekenkracht kost 
dan de brute force.

5:22 p 3 in Transcriptie_leerling2
Ja, misschien wel een beetje. Vooral een beetje met het algoritme enzo. Want bij 
informatica heb je ook, eigenlijk ook telkens als dit dan dat. En zo leer je ook een beetje 
denken. En je leert ook niet te snel aannames te maken. Want de computer doet dat 
natuurlijk niet. 

Dus ja. Een beetje de manier van denken, daarmee had ik wel een kleine voorsprong.

0 Codes

○ Begrip heuristiek

18 Quotations:

1:21 p 3 in Transcriptie_leerling1
Een heuristiek is, uuh, dan had je toch dat ding. Met de weg naar boven toe. En dan koos 
je de hele tijd de snelste of de kortste afstand die bij die route was. Dus als je 3 
mogelijkheden had en de één was 1 en de andere waren hoger dan 1 dan koos je die en 
had die weer 2 mogelijkheden en dan had je 9 en 10 en dan []. Ik weet wel dat het niet 
altijd de makkelijkste, niet altijd de snelste route ermee berekent. 
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1:22 p 4 in Transcriptie_leerling1
Voordeel is makkelijk denk ik, makkelijker om af te lezen. Nadeel is dat je niet altijd de 
snelste route vindt. 

2:14 p 3 in Transcriptie_leerling5
Heuristiek. Ik herken het woord nog wel, van uit het boekje. Maar voor de rest, ik weet 
niet meer wat het is.

2:15 p 3 in Transcriptie_leerling5
Ja, ik weet nu niet of ik dan Dijkstra’s algoritme en heuristiek door elkaar ga halen. Maar 
misschien was het dat ie dan soms de snelste route nam en dan daarna dat het juist 
langzamer werd.

2:16 p 3 in Transcriptie_leerling5
Als je gewoon snel een route wil vinden dan kan je dat gebruiken. Maar dat is misschien 
niet het meest, of juist wel. Ik weet niet echt wat een voordeel ervan is als het niet altijd 
echt goed uitkomt. 

3:17 p 3 in Transcriptie_leerling4
Dat is een soort van methode. Als je dan de kortste route wil vinden, dan ga je bij elk 
punt kijken, van wat korter is, links of rechts. 

En dan doe je dat de hele tijd zo tot je bij het punt aankomt waar je wil zijn. Dus niet per 
se de meest efficiënte methode, want je doet het meer gewoon in één keer. Je kijkt niet 
naar andere opties.

3:18 p 3 in Transcriptie_leerling4
Het is snel en soms wel goed, denk ik

3:20 p 3 in Transcriptie_leerling4
Ik denk dat het beter werkt dan een heuristiek, en het is gewoon een nauwkeurig 
algoritme. Dus dan krijg je elke keer wel de kortste route denk ik als je gewoon de 
getallen invult.

3:21 p 3 in Transcriptie_leerling4
Omdat dat volgens een methode gaat, volgens een echt algoritme wat gewoon bewezen is 
dat het de kortste route is en bij een heuristiek is dat niet zo.

4:17 p 2 in Transcriptie_leerling3
Nee. Waarschijnlijk als ik het zie kan ik het wel, maar ik ken die begrippen allemaal niet.

4:18 p 2 in Transcriptie_leerling3
Ooh, oh ja!
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4:19 p 2 in Transcriptie_leerling3
Gaat dat erover dat het dan telkens naar links toe is en dan het kleinste getal moest 
uitkiezen tussen die twee.

4:20 p 3 in Transcriptie_leerling3
De kortste route proberen uit te kiezen met telkens het laatste getal met waar je zicht op 
hebt. 

4:21 p 3 in Transcriptie_leerling3
De kortste route, ik weet niet…

4:22 p 3 in Transcriptie_leerling3
Het was niet altijd even snel.

5:15 p 3 in Transcriptie_leerling2
Heuristiek is dan. Uhm. Je kijkt telkens naar alle opties die je op dat moment hebt en 
daarvan kies je de beste.

5:16 p 3 in Transcriptie_leerling2
Een voordeel is dat het heel snel en gemakkelijk en zonder veel rekenkracht gedaan kan 
worden. Het nadeel is dat je bijna nooit, of na ja, niet zeker de snelste route krijgt. 

5:21 p 3 in Transcriptie_leerling2
Dat het niet zeker de beste route geeft. Maar wel simpeler en minder rekenkracht kost 
dan de brute force.

0 Codes

○ Dijkstra

19 Quotations:

1:20 p 3 in Transcriptie_leerling1
Algoritme is een formule waarmee je de snelste route kan berekenen. 

1:23 p 4 in Transcriptie_leerling1
De snelste route berekenen.

1:24 p 4 in Transcriptie_leerling1
Van beginpunt naar eindpunt.

1:25 p 4 in Transcriptie_leerling1
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Uhh dan was het super snel met de computer.

2:15 p 3 in Transcriptie_leerling5
Ja, ik weet nu niet of ik dan Dijkstra’s algoritme en heuristiek door elkaar ga halen. Maar 
misschien was het dat ie dan soms de snelste route nam en dan daarna dat het juist 
langzamer werd.

2:17 p 3 in Transcriptie_leerling5
Dijkstra’s algoritme die neem volgens mij telkens, die gaat telkens naar de snelste met 
wat ‘ie kan zien volgens mij. Dus hij is bij A, dan ziet hij er 2 en kiest ‘ie de snelste. En 
dan gaat hij vanuit dat punt weer naar de snelste toe en zo verder. 

2:18 p 3 in Transcriptie_leerling5
Volgens mij, ja dan verkent ‘ie eerst een beetje alles volgens mij. En stel hij kent het hele 
pad, dan kan ‘ie uiteindelijke de snelste route krijgen.

2:19 p 3 in Transcriptie_leerling5
Het werkt goed zou ik zeggen. Uiteindelijk. 

Misschien duurt het wel iets langer om de goede route te vinden. 

Maar uiteindelijk kom je er wel goed uit.

3:19 p 3 in Transcriptie_leerling4
Volgens mij kun je met dat algoritme elke keer de kortste route berekenen. 

3:20 p 3 in Transcriptie_leerling4
Ik denk dat het beter werkt dan een heuristiek, en het is gewoon een nauwkeurig 
algoritme. Dus dan krijg je elke keer wel de kortste route denk ik als je gewoon de 
getallen invult.

3:21 p 3 in Transcriptie_leerling4
Omdat dat volgens een methode gaat, volgens een echt algoritme wat gewoon bewezen is 
dat het de kortste route is en bij een heuristiek is dat niet zo.

4:23 p 3 in Transcriptie_leerling3
Dat is weer van die begrippen. Was dat het gebeuren met de stap 4? 

4:24 p 3 in Transcriptie_leerling3
Je ging kijken vanuit een punt waar je zicht op had uit die twee punten en dan ging je zo 
kijken van oh dit is sneller en dan doe je die, kies je die, keek je vanuit dat punt, hey hier 
heb ik zicht op, en dan ging je zo de hele route uithalen en kon je zien welke de kortste 
route was naar welk ding.

4:25 p 3 in Transcriptie_leerling3
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Eindpunt

4:26 p 3 in Transcriptie_leerling3
Vanaf het beginpunt.

4:28 p 3 in Transcriptie_leerling3
En je moest alle opties. En ik weet niet, als je een route hebt met heel veel opties, dan 
moet je al die dingen opschrijven, uitrekenen. Ik denk dat dat bij het Dijkstra ding minder 
lang zou duren

5:17 p 3 in Transcriptie_leerling2
Dijkstra’s algoritme die, korte pauze, kijkt eerst naar de mogelijke opties en kiest 
daarvan de kortste, maar zodra die een kortere manier heeft veonden doordat ie weer naar 
een ander punt is gegaan updatet ie de kortste route zeg maar en dat herhaalt zich de hele 
tijd totdat die bij het eind, het punt komt waar die moet zijn

5:18 p 3 in Transcriptie_leerling2
De snelste route vinden.

5:19 p 3 in Transcriptie_leerling2
Van startpunt tot eindpunt.

0 Codes

○ Duur

11 Quotations:

1:6 p 1 in Transcriptie_leerling1
Ja.

1:7 p 1 in Transcriptie_leerling1
Pfft, volgens mij waren we een kwartier, twintig minuten voor tijd klaar denk ik. Dus ik 
denk, vond dat het vrij gemakkelijk ging. Het begin vooral totdat we denk ik een beetje 
bij vraag zes aankwamen dat het wel moeizamer ging. Maar ik denk niet dat we in 
tijdsnood zijn gekomen

2:3 p 1 in Transcriptie_leerling5
Uhh, ja het is zeker gelukt om alles af te krijgen.

2:4 p 1 in Transcriptie_leerling5
Uhhm, ja. Ik denk dat ik zo’n 20 minuten van tevoren klaar was. 
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3:3 p 1 in Transcriptie_leerling4
Is het gelukt om alles af te krijgen?

Leerling Ja

3:4 p 1 in Transcriptie_leerling4
a, ik was gewoon ruim voor de tijd klaar, dus het was niet te veel.

3:5 p 1 in Transcriptie_leerling4
Nou we kregen er 4 uur voor en ik was na 3 uur klaar.

4:3 p 1 in Transcriptie_leerling3
Ja

4:4 p 1 in Transcriptie_leerling3
Nee dat ging goed.

5:2 p 1 in Transcriptie_leerling2
Niet heel veel, ik denk 5 minuutjes ofzo.

5:3 p 1 in Transcriptie_leerling2
Ik heb sowieso niet zo’n hele hoge spanningsboog. Dus ik moest wel eventjes doorzetten. 
Maar ehh ach, het was wel te doen.

0 Codes

○ Informatica

3 Quotations:

2:1 p 1 in Transcriptie_leerling5
Ik vond het zelf wel leuk, en dat was ook vooral omdat we zoiets als het Dijkstra’s 
algoritme, dat hadden wij met informatica gekregen. 

Greedy. Greedy algoritme, dat is eigenlijk een beetje wat Dijkstra ook doet. Dus op zich 
vond ik het dan wel leuk om er iets meer dan in te verdiepen.

2:21 p 4 in Transcriptie_leerling5
Uhh, over wat het algoritme zelf was. Ja op zich. Maar met de opdrachten is het wel 
gewoon heel anders dan met informatica. 

5:22 p 3 in Transcriptie_leerling2

A106



Ja, misschien wel een beetje. Vooral een beetje met het algoritme enzo. Want bij 
informatica heb je ook, eigenlijk ook telkens als dit dan dat. En zo leer je ook een beetje 
denken. En je leert ook niet te snel aannames te maken. Want de computer doet dat 
natuurlijk niet. 

Dus ja. Een beetje de manier van denken, daarmee had ik wel een kleine voorsprong.

0 Codes

○ Lay-out

9 Quotations:

1:10 p 2 in Transcriptie_leerling1
Vrij duidelijk. Je zag duidelijk wat de opdracht was. Samenvatting was fijn om te zien, 
wat je, waar het over ging. Kort om te kijken waar het over ging. Uhh.

1:11 p 2 in Transcriptie_leerling1
Jawel

1:12 p 2 in Transcriptie_leerling1
Het zag er ook… de plaatjes waren duidelijk bij de opdrachten. Bij de laatste was het … 
maar we hadden natuurlijk ook zo’n formuleblad. 

Bij de laatste had je wel.

2:6 pp 1 – 2 in Transcriptie_leerling5
Ik vond het er wel goed uitzien. Misschien zijn de tekststukken een beetje uitgebreid. Het 
is al snel iets wat je dan een beetje overslaat omdat je dan de opdrachten snel af wil 
krijgen. Dus als dat iets 

compacter kan. Dat zou dan, dat mensen het iets sneller gaan lezen ook.

3:7 p 1 in Transcriptie_leerling4
Ja, ik vind de opzet wel netjes. Er staat wel duidelijk bij wanneer de opdracht weer komt. 
Dus ja, goed opgezet, duidelijk.

3:8 p 2 in Transcriptie_leerling4
Ja, er staat gewoon opdracht boven en een nummertje ernaast.

4:6 p 1 in Transcriptie_leerling3
Oh dat vond ik wel mooi. Het was fijn dat hier in de hoek allemaal van die dingen zaten 
en dat we niet telkens hoefden terug te bladeren ofzo.
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4:8 p 2 in Transcriptie_leerling3
Nee, het was wel gewoon duidelijk.

5:5 p 1 in Transcriptie_leerling2
Uhm. Ja die vond ik erg goed. Eerst werd er een uitleg gegeven en dan vaak een kleine 
samenvatting. En uhm en er werden voorbeelden gegeven. En ja dan de opdrachten dus. 
Dus ik denk dat dat wel redelijk duidelijk was zeg maar. Dan ja. Hoe je die opdracht 
moest doen.

0 Codes

○ Niveau

28 Quotations:

1:4 p 1 in Transcriptie_leerling1
het was meer zelf nadenken 

1:5 p 1 in Transcriptie_leerling1
Wat meer inzicht denk ik, meer inzicht.

1:8 p 1 in Transcriptie_leerling1
Maar over het algemeen, de eerste opdracht kon je ook wel zonder, ja zonder uitleg te 
hebben ook kunnen doen. Zou je ook kunnen doen zonder uitleg. Dus het opbouwen was 
denk ik wel genoeg, dat het steeds moelijker werd. 

1:15 p 2 in Transcriptie_leerling1
Uhh ja, ik kan het, ik denk, het is niet logisch als ik geen hulp nodig zou hebben voor iets 
wat ik voor de eerste keer doe. En als je te vaak hulp vraagt dan denk ik eigenlijk dat je 
niet leert omdat je, ja, de hele tijd met jouw uitleg op het antwoord moet komen. Dat je 
dan niet echt zelf hoeft na te denken om op het antwoord te komen.

1:16 p 2 in Transcriptie_leerling1
Nou, die heb ik vaker op het internet voorbij zien komen.

1:17 p 2 in Transcriptie_leerling1
Opdracht 1.

1:18 p 3 in Transcriptie_leerling1
14 was moeilijk.

1:19 p 3 in Transcriptie_leerling1
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Ja, ik denk, uuh, ik denk dat ik gewoon misschien niet goed gelezen had ofzo. Of 
daarvoor het ook al niet heel goed meer snapte, waardoor opdracht 14 steeds moeilijker 
werd denk ik. En er was veel tekst. En je moest steeds terug naar andere opdrachten 
dacht ik bij deze.

2:10 p 2 in Transcriptie_leerling5
Ik denk dat ik het makkelijkste, vond ik na ja, aan het begin, een beetje opdracht 2. Waar 
je dan met Figuur c moest laten zien dat het bij Figuur a past. Dat vond ik wel het 
makkelijkste.

2:11 p 2 in Transcriptie_leerling5
Ik denk de laatste opdracht, omdat hmm. Ik ga er heel even heen bladeren. Ik vond het. 
Opeens kwamen daar dingen met seconden in voor en andere berekeningen die ik 
misschien eerder niet echt tegen was gekomen. En ik en mijn teamgenoot waren allebei 
een beetje in de war, van wat is wat? Na ja, dat was ook de tweede keer dat we hulp 
nodig hadden bij deze opdrachten.

3:2 p 1 in Transcriptie_leerling4
De opdrachten zelf waren wel te doen. Je hoefde er niet super hard bij na te denken. 
Want dat werk ook wel demotiverend als je er bijna niet uitkomt. Dus dat is ook wel een 
goed ding.

3:6 p 1 in Transcriptie_leerling4
Het was goed opgebouwd, het ging steeds iets verder. Dus op zich hoefde je niet heel 
veel voorkennis ervoor te hebben.

3:11 p 2 in Transcriptie_leerling4
Ik denk dat de eerste opdracht. Ja, daar moest ik wel eerst even over nadenken, maar ik 
vond hem wel leuk. En het was wel gewoon een beetje verstand. Opdracht 2 was ook wel 
goed te doen.

3:12 p 2 in Transcriptie_leerling4
Ik denk dat updaten met dat label, zulke dingen, snapte ik niet zo heel veel van. En 
opdracht 14 met dat rekenen, dat was ook wel lastig.

4:7 p 1 in Transcriptie_leerling3
Oh het bouwde zich wel op, het werd wel moeilijker uiteindelijk.

4:10 p 2 in Transcriptie_leerling3
Voor opdracht 11 iets van 2 keer. En bij opgave 14 hetzelfde probleem als we bij opgave 
11 toen hadden en nog een beetje bij 13. 

Dus gewoon vanaf 11. 

4:11 p 2 in Transcriptie_leerling3
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6 of 4. Oh wacht,1 waarbij je die lijn van het huis moest doen. 

4:12 p 2 in Transcriptie_leerling3
Ik hoefde er niet echt veel denkwerk in te stoppen. Het was gewoon oh dit, klaar!

4:13 p 2 in Transcriptie_leerling3
Ja, 11 en 13 en 14

4:14 p 2 in Transcriptie_leerling3
Bij 11 snapte ik dit gebeuren niet.

4:15 p 2 in Transcriptie_leerling3
En lukte het wel om die tabel in te vullen?

Leerling Ja, dat lukte.

5:3 p 1 in Transcriptie_leerling2
Ik heb sowieso niet zo’n hele hoge spanningsboog. Dus ik moest wel eventjes doorzetten. 
Maar ehh ach, het was wel te doen.

5:6 p 2 in Transcriptie_leerling2
Je leerde eerst dit en dan dat. Steeds wat complexer uiteindelijk, of steeds meer naar het 
geheel werken.

5:8 p 2 in Transcriptie_leerling2
Uhm, nee niet heel erg vaak. Dus er was ook heel veel uitleg gewoon in de tekst. Je zou 
het eigenlijk bijna zonder leraar kunnen doen.

5:9 p 2 in Transcriptie_leerling2
Ja, je kreeg de definitie van een graad. En dan moest je gewoon uhm die kennis gewoon 
toepassen. Er zaten niet zoveel verschillende dingen aan verbonden

5:10 p 2 in Transcriptie_leerling2
Ergens in het begin denk ik. Dat is dan… Hoeveel graden…? Was dat een opdracht. Ja, 
gewoon 2a denk ik

5:11 p 2 in Transcriptie_leerling2
Hm dat was toch meer met dat algoritme. Uhm. Ja dat was dan denk ik. Toch wel 12 of 
13. De laatste opdrachten.

5:12 p 2 in Transcriptie_leerling2
Je moest echt. Je had echt. Je moest dus gewoon inzien wat dat, ja hoe dat algoritme 
werkte zeg maar. En hoe dat dan in praktijk werkte eigenlijk waardoor je weer kon terug 
redeneren van hoe vul je dit dan in. En dat was wel pittiger dan de eerste opgaves. 
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○ Sturing

14 Quotations:

1:4 p 1 in Transcriptie_leerling1
het was meer zelf nadenken 

1:5 p 1 in Transcriptie_leerling1
Wat meer inzicht denk ik, meer inzicht.

1:13 p 2 in Transcriptie_leerling1
2/3 keer dacht ik. 

1:14 p 2 in Transcriptie_leerling1
Voor iets wat ik voor de eerste keer doe vind ik 2 3 keer goed denk ik

1:15 p 2 in Transcriptie_leerling1
Uhh ja, ik kan het, ik denk, het is niet logisch als ik geen hulp nodig zou hebben voor iets 
wat ik voor de eerste keer doe. En als je te vaak hulp vraagt dan denk ik eigenlijk dat je 
niet leert omdat je, ja, de hele tijd met jouw uitleg op het antwoord moet komen. Dat je 
dan niet echt zelf hoeft na te denken om op het antwoord te komen.

2:8 p 2 in Transcriptie_leerling5
2 keer volgens mij.

2:9 p 2 in Transcriptie_leerling5
Dat vond ik op zich wel meevallen.

2:11 p 2 in Transcriptie_leerling5
Ik denk de laatste opdracht, omdat hmm. Ik ga er heel even heen bladeren. Ik vond het. 
Opeens kwamen daar dingen met seconden in voor en andere berekeningen die ik 
misschien eerder niet echt tegen was gekomen. En ik en mijn teamgenoot waren allebei 
een beetje in de war, van wat is wat? Na ja, dat was ook de tweede keer dat we hulp 
nodig hadden bij deze opdrachten.

3:9 p 2 in Transcriptie_leerling4
Hmm, volgens mij 2 keer bij de checkpoints.

3:10 p 2 in Transcriptie_leerling4
Ik denk dat het gewoon precies goed was

A111



4:9 p 2 in Transcriptie_leerling3
Aan het einde wel

4:10 p 2 in Transcriptie_leerling3
Voor opdracht 11 iets van 2 keer. En bij opgave 14 hetzelfde probleem als we bij opgave 
11 toen hadden en nog een beetje bij 13. 

Dus gewoon vanaf 11. 

5:7 p 2 in Transcriptie_leerling2
Vijf keer ofzo in totaal.

5:8 p 2 in Transcriptie_leerling2
Uhm, nee niet heel erg vaak. Dus er was ook heel veel uitleg gewoon in de tekst. Je zou 
het eigenlijk bijna zonder leraar kunnen doen.

0 Codes

○ Waardering

16 Quotations:

1:2 p 1 in Transcriptie_leerling1
Uh, ik vond het leuker dan normale wiskunde, want ja, je deed een keer wat anders dan 
de hele tijd, uh, herleiden en dat soort dingen. 

1:3 p 1 in Transcriptie_leerling1
Uh, ja gewoon, ik vond het leuk om gewoon een keer iets anders, wiskunde, te doen dan 
wat je normaal doet bij wiskunde B, omdat dat meestal wel het zelfde is wat je doet. 

1:9 p 1 in Transcriptie_leerling1
Ja, ik vond denk ik, ik vond het leuk[er] dan normale wiskunde. 

2:1 p 1 in Transcriptie_leerling5
Ik vond het zelf wel leuk, en dat was ook vooral omdat we zoiets als het Dijkstra’s 
algoritme, dat hadden wij met informatica gekregen. 

Greedy. Greedy algoritme, dat is eigenlijk een beetje wat Dijkstra ook doet. Dus op zich 
vond ik het dan wel leuk om er iets meer dan in te verdiepen.

2:2 p 1 in Transcriptie_leerling5
Ja opzich wel, omdat voor informatica is het vooral met coderen wat ik nogal lastig vind 
en dit, ja op zich, was wel oké. Was wel leuk vond ik.
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2:5 p 1 in Transcriptie_leerling5
Ja op zich vind ik het wel interessant.

2:7 p 2 in Transcriptie_leerling5
Ja, op zich vond ik dit er ook wel gewoon, ja, leuk uit zien. En leuk om te doen.

3:1 p 1 in Transcriptie_leerling4
Ik vond het een beetje te lang duren eigenlijk. 

3:2 p 1 in Transcriptie_leerling4
De opdrachten zelf waren wel te doen. Je hoefde er niet super hard bij na te denken. 
Want dat werk ook wel demotiverend als je er bijna niet uitkomt. Dus dat is ook wel een 
goed ding.

3:6 p 1 in Transcriptie_leerling4
Het was goed opgebouwd, het ging steeds iets verder. Dus op zich hoefde je niet heel 
veel voorkennis ervoor te hebben.

4:1 p 1 in Transcriptie_leerling3
Ik vond het iets te lang duren. Ik vond het een beetje brein dodend aan het einde. Ik weet 
niet, ik ben zelf geen fan van die verhaaltjessommen. Dat is niet mijn ding. Daarom heb 
ik ook wiskunde B.

4:2 p 1 in Transcriptie_leerling3
Dat vond ik wel prima om te doen.

4:5 p 1 in Transcriptie_leerling3
Ik vond het wel oké. Ik vond het wel oké om te doen.

5:1 p 1 in Transcriptie_leerling2
Ik vond het leuk, het is anders dan wiskunde B die we nu hebben. 

Het is ook veel meer inzicht heb ik het idee. Ja, wiskunde B die we nu hebben is denk ik 
wat abstracter. Hier heb je denk ik toch wat meer een beeld bij.

5:4 p 1 in Transcriptie_leerling2
Ja! Zeker.

5:5 p 1 in Transcriptie_leerling2
Uhm. Ja die vond ik erg goed. Eerst werd er een uitleg gegeven en dan vaak een kleine 
samenvatting. En uhm en er werden voorbeelden gegeven. En ja dan de opdrachten dus. 
Dus ik denk dat dat wel redelijk duidelijk was zeg maar. Dan ja. Hoe je die opdracht 
moest doen.
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Bĳlage F

Ethiek

Voor het verzamelen van de data rondom de uitvoering is een ethiekaanvraag gedaan bij de ethiek-
commisie van BMS. Deze is goedgekeurd onder nummer 211142. De complete aanvraag is te vinden
in Appendix F.1. Daarnaast zijn de leerlingen en de ouders/- verzorgers geïnformeerd door middel
van een brief die te vinden is in Appendix F.2.

F.1 Ethiekaanvraag
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FACULTY BMS

211142 REQUEST FOR ETHICAL REVIEW

Request nr: 211142

Researcher: Meulen, W.R. van der

Supervisor: Timmer, M.

Reviewer: Walma van der Molen, J.H.

Status: Approved by commission

Version: 2

 

1. START

A. TITLE AND CONTEXT OF THE RESEARCH PROJECT

1. What is the title of the research project? (max. 100 characters)

Computational thinking, grafentheorie en Dijkstra's algoritme bij 

wiskunde B

2. In which context will you conduct this research?

Master's Thesis

3. Date of the application

30-09-2021

5. Is this research project closely connected to a research project previously assessed by the BMS Ethics 
Committee?

No/Unknown

B. CONTACT INFORMATION

6. Contact information for the lead researcher

6a. Initials:

W.R.

6b. Surname:

van der Meulen

6c. Education/Department (if applicable):

M-ECB

6d. Staff or Student number:

1841718

6e. Email address:

w.r.vandermeulen@student.utwente.nl

6f. Telephone number (during the research project):
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+31645967698

6g. If additional researchers (students and/or staff) will be involved in carrying out this research, 
please name them:

-

6h. Have you completed a PhD degree?

No

7. Contact information for the BMS Supervisor

7a. Initials:

M.

7b. Surname:

Timmer

7c. Department:

BMS-ELAN

7d. Email address:

m.timmer@utwente.nl

7e. Telephone number (during the research project):

+31534893557

8. Is one of the ethics committee reviewers involved in your research? Note: not everyone is a reviewer.

No

C. RESEARCH PROJECT DESCRIPTION

9a. Please provide a brief description (150 words max.) of the background and aim(s) of your research 
project in non-expert language.

In het toekomstige onderwijs komt steeds meer aandacht voor 

programmeren en ICT-vaardigheden om leerlingen voor te bereiden op hun 

verdere loopbaan. Bij het keuzevak informatica worden 

programmeervaardigheden aangeleerd, waarmee leerlingen in aanraking 

komen met Computational Thinking (CT). Het vak wiskunde is hier ook 

geschikt voor en hiermee kunnen meer leerlingen in aanraking komen met 

CT en ook meer CT vaardigheden aanleren. Lesmateriaal op dit gebied is 

echter schaars. In dit project bekijken we of grafentheorie en het 

kortstepad-algoritme van Dijkstra geschikte onderwerpen zijn om CT te 

introduceren bij leerlingen. Hiervoor ontwerpen we een lessenserie die 

gegeven kan worden als werkmiddag van ongeveer 4 uur. Door de 

werkmiddag uit te voeren op Het Stedelijk Lyceum Kottenpark, een 

middelbare school in Enschede hopen we te leren hoe een 

werkmiddag/lessenserie kan bijdragen tot het aanleren van aspecten van 

CT bij leerlingen in 4/5 vwo met wiskunde B.

9b. Approximate starting date/end date of data collection:

Starting date: 2021-10-31
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End date: 2021-12-23

9c. If applicable: indicate which external organization(s) has/have commissioned and/or provided funding 
for your research.

Commissioning organization(s):

Not applicable

Funding organization(s):

Not applicable

2. TYPE OF STUDY

Please select the type of study you plan to conduct:

I will be collecting new data from individuals acting as respondents, 

interviewees, participants or informants.

4. RESEARCH INVOLVING THE COLLECTION OF NEW DATA

A: RESEARCH POPULATION

20. Please provide a brief description of the intended research population(s):

Leerlingen uit 5 vwo met wiskunde B van Het Stedelijk Lyceum, 

Kottenpark. Het betreft twee klassen. Een interviewpanel bestaande uit 

4-6 leerlingen die achteraf individueel geïnterviewd worden over de 

werkmiddag.

21. How many individuals will be involved in your research?

De twee klassen hebben ongeveer 50 leerlingen. De werkmiddag zal 

uitgevoerd worden voor 1 of 2 klassen en het betreft dus ongeveer 25 

of 50 leerlingen. Het interviewpanel bestaat uit maximaal 6 leden.

22. Which characteristics must participants/sources possess in order to be included in your research?

(1) De leerlingen moeten in 5 vwo zitten. (2) De leerlingen moeten het 

vak wiskunde B volgen. (3) Voor de interviews moet bekend zijn of 

leerlingen het vak informatica volgen, aangezien dit de resultaten kan 

beïnvloeden in verband met voorkennis.

23. Does this research specifically target minors (<16 years), people with cognitive impairments, people 
under institutional care (e.g. hospitals, nursing homes, prisons), specific ethnic groups, people in another 
country or any other special group that may be more vulnerable than the general population?

Yes, minors

Educational research

24. Are you planning to recruit participants for your research through the BMS test subject pool, SONA

No

B. METHODS OF DATA COLLECTION

25. What is the best description of your research?

•  Observation research

•  By researcher in person
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•  By photo, video or audio recording

•  Interview research

•  Other

(please provide a brief description of the methods used to 

generate and/or collect data):

De leerlingen worden tijdens de werkmiddag geobserveerd 

(observation research). Daarna wordt het gemaakte werk nagekeken. 

Dus het gemaakte werk vormt ook een basis voor de resultaten van 

het onderzoek.

26. Please prove a brief yet sufficiently detailed overview of activities, as you would in the Procedure 
section of your thesis or paper. Among other things, please provide information about the information given 
to your research population, the manipulations (if applicable), the measures you use (at construct level), 
etc. in a way that is understandable for a relative lay person.

(1) Hoofdsessie: de werkmiddag wordt uitgevoerd door de leerlingen in 

tweetallen. De leerlingen werken gedurende ongeveer 180 minuten aan 

opdrachten in het lesmateriaal. (2) Interviews: 6 leerlingen worden 

geselecteerd voor de leerlingeninterviews. Hierbij wordt gekeken naar 

4 leerlingen zonder het vak informatica en 2 leerlingen met het vak 

informatica. Van de leerlingen zonder informatica worden leerlingen 

gekozen op basis van hun gemiddelde voor het vak wiskunde B (hierbij 

is het gemiddelde berekend van de cijfers van 4 vwo en het eerste 

toetscijfer van 5 vwo)., zodanig dat zij respectievelijk het 20e, het 

40e, het 60e en het 80e percentiel van de klas vormen. De twee 

leerlingen met informatica worden willekeurig gekozen. Deze leerlingen 

hebben mogelijk een voorsprong op het gebied van CT en dit beïnvloed 

mogelijk de resultaten. Daarom is besloten hiermee rekening te houden 

in de interviews. De interviews zijn semigestructureerd.

How much time will each participant spend (mention the number of sessions/meetings in which they will 
participate and the time per session/meeting)?

180 minuten voor de werkmiddag, maximaal 15 minuten voor een 

interview.

C: BURDEN AND RISKS OF PARTICIPATION

27. Please provide a brief description of these burdens and/or risks and how you plan to minimize them:

Er zijn weinig risico's aan deelname verbonden. Het grootste risico 

dat aanwezig is, is dat leerlingen een verhoogde werkdruk ervaren door 

deelname aan de werkmiddag. Om dit te voorkomen is ervoor gekozen om 

de leerlingen met wiskunde B gedurende 4 lesuren vrij te roosteren. 

Daarnaast kan een interview als werkdruk verhogend worden gezien. De 

duur van zo'n interview is echter kort en kan ook tijdens andere 

lessen gepland worden.

28. Can the participants benefit from the research and/or their participation in any way?
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Yes

Please Explain:

De werkmiddag draagt bij aan het ontwikkelen van CT-skills en 

wiskundig inzicht. De kennis die wordt opgedaan kan in een later 

stadium voordelen opleveren voor het vak wiskunde en tijdens het 

kiezen van een (technische) vervolgopleiding. De werkmiddag geeft 

bovendien een soort inkijk op opdrachten zoals die bij een studie als 

Computer Science/Applied Mathematics gemaakt worden, wat kan bijdrage 

aan de studiekeuze van leerlingen.

29. Will the study expose the researcher to any risks (e.g. when collecting data in potentially dangerous 
environments or through dangerous activities, when dealing with sensitive or distressing topics, or when 
working in a setting that may pose ‘lone worker’ risks)?

No

D. INFORMED CONSENT

30. Will you inform potential research participants (and/or their legal repsentative(s), in case of non-
competent participants) about the aims, activities, burdens and risks of the research before they decide 
whether to take part in the research?

Yes

Briefly clarify how:

Brief aan ouders: zie brief in de bijlage 1.

32. How will you obtain the voluntary, informed consent of the research participants (or their legal 
repsentatives in case of non-competent participants)?

Passive/tacit consent

Please provide a brief explanation of why you think passive consent is acceptable and how sufficient action 
will be taken to inform the participants or their legal repsentatives

-

33. Will you clearly inform research participants that they can withdraw from the research at any time 
without explanation/justification?

Yes

34. Are the research participants somehow dependent on or in a subordinate position to the researcher(s) 
(e.g. students or relatives)?

No

35. Will participants receive any rewards, incentives or payments for participating in the research?

•  No

36. In the interest of transparency, it is a good practice to inform participants about what will happen after 
their participation is completed. How will you inform participants about what will happen after their 
participation is concluded?

•  Participants will receive the researcher’s contact details, so 

that they can contact the researcher if they have questions/would 

like to know more.
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•  Participants will receive oral/written information about what the 

researcher(s) will do with the collected data.

E. CONFIDENTIALITY AND ANONYMITY

37. Does the data collected contain personal identifiable information that can be traced back to specific 
individuals/organizations?

No

39. Will you make use of audio or video recording?

Yes

• What steps have you taken to ensure safe audio/video data storage?

We willen de les opnemen met een video-kit van Iris 

Connect en de beelden zijn alleen binnen de beveiligde 

omgeving te bekijken.

• At what point in the research will tapes/digital recordings/files be destroyed?

De beelden worden uiterlijk 1 februari 2022 verwijderd.

5. DATA MANAGEMENT

•  I have read the UT Data policy.

•  I am aware of my responsibilities for the proper handling of 

data, regarding working with personal data, storage of data, 

sharing and presentation/publication of data.

6. OTHER POTENTIAL ETHICAL ISSUES/CONFLICTS OF INTEREST

40. Do you anticipate any other ethical issues/conflicts of interest in your research project that have not 
been previously noted in this application? Please state any issues and explain how you propose to deal 
with them. Additionally, if known indicate the purpose your results have (i.e. the results are used for e.g. 
policy, management, strategic or societal purposes).

De resultaten die uit de data volgen kunnen gebruikt worden om de 

lessenserie/werkmiddag te verbeteren.

7. ATTACHMENTS

Brief_naar_ouders.pdf

8. COMMENTS

-

9. CONCLUSION

Status: Approved by commission

The BMS ethical committee / Domain Humanities & Social Sciences has assessed the ethical aspects of 
your research project. On the basis of the information you provided, the committee does not have any 
ethical concerns regarding this research project. It is your responsibility to ensure that the research is 
carried out in line with the information provided in the application you submitted for ethical review. If you 
make changes to the proposal that affect the approach to research on humans, you must resubmit the 
changed project or grant agreement to the ethical committee with these changes highlighted.
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Moreover, novel ethical issues may emerge while carrying out your research. It is important that you re-
consider and discuss the ethical aspects and implications of your research regularly, and that you proceed 
as a responsible scientist.

Finally, your research is subject to regulations such as the EU General Data Protection Regulation (GDPR), 
the Code of Conduct for the use of personal data in Scientific Research by VSNU (the Association of 
Universities in the Netherlands), further codes of conduct that are applicable in your field, and the obligation 
to report a security incident (data breach or otherwise) at the UT.
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F.2 Brief naar ouders

De brief die gestuurd is naar de ouders/verzorgers van de leerlingen is te vinden op de volgende
pagina.
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Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

Uw zoon/dochter volgt het vak wiskunde B op school. Voor dit vak heeft uw kind een 

werkochtend/werkmiddag (18 november 2021) om zo op een andere manier met het vak bezig te 

zijn.  

Dit jaar heb ik, Wisse van der Meulen (eerstegraads docent wiskunde in opleiding en docent 

wiskunde in de onderbouw op Kottenpark), voor mijn afstudeeropdracht een werkmiddag ontworpen 

voor het vak wiskunde B. Hierin leert uw kind de wiskunde achter het algoritme om snelste/kortste 

routes te berekenen (zoals in de TomTom).  

Voor dit onderzoek zou ik graag de verslagen van de leerlingen bekijken en na afloop enkele 

leerlingen interviewen over hun ervaringen met de opdrachten. Om de werkmiddag zo goed 

mogelijk te kunnen evalueren zullen tijdens de werkmiddag videobeelden gemaakt worden. Deze 

beelden worden in een beveiligde omgeving bewaard (Iris Connect) en zullen na weergave 

verwijderd worden (de beelden worden alleen door mij bekeken). Verder worden de interviews 

opgenomen (audio) om deze later te transcriberen. Zowel de verslagen van de leerlingen, als de 

antwoorden van leerlingen tijdens de interviews hebben geen effect op hun resultaten voor het vak 

wiskunde B. De transcripties zullen geanonimiseerd worden opgeslagen. Ook eventuele 

interessante resultaten uit de verslagen zullen anoniem worden verwerkt in het onderzoek.  

Als u akkoord gaat met het gebruik van het werk van uw kind voor het verder verbeteren van het 

lesmateriaal, en met de mogelijkheid dat uw kind geïnterviewd wordt, dan hoeft u niets te doen. 

Mocht u hier wel bezwaren tegen hebben, dan kunt u dat kenbaar maken via een e-mail aan mij 

(wvdmeulen@hetstedelijklyceum.nl), liefst uiterlijk op vrijdag 12 november. U kunt uw bezwaren ook 

kenbaar maken door onderstaand strookje door uw zoon/dochter bij mij te laten inleveren (via de 

vakdocent), liefst uiterlijk op 12 november. Uiteraard kan uw zoon/dochter zelf nog op ieder moment 

beslissen niet aan het onderzoek te willen deelnemen. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u contact opnemen via het 

bovengenoemde e-mailadres. 

 

Met vriendelijke groet, 

Wisse van der Meulen, docent wiskunde 

 

Ik geef geen toestemming voor …………………………… uit klas …… op geïnterviewd te worden 

betreffende zijn/haar ervaringen met de werkmiddag van Wiskunde B en/of voor dat zijn/haar 

verslag gebruikt wordt ten behoeve van het genoemde onderzoek. 

 

Naam:   ……………………………............ 

 

Handtekening: ……………………………............ 
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Bĳlage G

Grafentheorie

Dit hoofdstuk bestaat uit een diepere introductie van grafentheorie en een overzicht van toepassingen
waarover lesmateriaal ontwikkeld zou kunnen worden.

G.1 Uitgebreidere introductie van grafentheorie

Een graaf is een set van punten en links tussen die punten en kan worden gebruikt om bijvoorbeeld
een kaart te schematiseren. De punten vormen dan kruispunten van wegen en de wegen zijn de links
tussen die punten.
Definitie 7 (Graaf). Een graaf is een geordend paar G = (V,E), met

• V een set van punten (vertices) van G.

• E ⊆ {{x, y} | x, y ∈ V en x 6= y}, een set van links (edges) tussen de punten uit G.

Deze definitie maakt gebruik van links zonder volgorde, dus een link {x, y} van x ∈ V naar y ∈
V verschilt niet van een link {y, x}. Hiermee is deze definitie geschikt voor het definiëren van een
ongerichte graaf. Een variant op Definitie 7 is een graaf G = (V,E) met E ⊆ {(x, y) | (x, y) ∈
V 2 en x 6= y}. Hierin is er wel degelijk verschil tussen een link (x, y) en (y, x) door het gebruik van
geordende paren. We noemen dit een gerichte graaf. Merk verder op dat x 6= y, wat betekent dat
een link van x naar zichzelf, ook wel een lus genoemd, niet is toegestaan. Een definitie waarbij zulke
lussen wel zijn toegestaan zou een alternatief voor Definitie 7 kunnen vormen.
Aan de links E kan een functie gekoppeld worden die informatie geeft over de links e ∈ E. Een der-
gelijke functie c : E → R kan bijvoorbeeld de afstand tussen de twee punten weergeven, de capaciteit
of een waarde voor de waardering van het nemen van de link tussen de twee punten.
De volgende definitie die we nodig hebben is die van een x-y-pad.
Definitie 8 (Een x-y-pad). Een x-y-pad P in een graaf G = (V,E) van een punt x naar een punt y is een
alternerende reeks

x = x0, e1, x1, e2, x2, e3, . . . , en−1, xn−1, en, xn = y

van punten en links uit G, startend in x en eindigend in y gebruikmakend van de n links ei = {xi−1, xi}, met
1 ≤ i ≤ n. Notatie: P = 〈x0, x1, x2, . . . , xn−1, xn〉. Als x = y noemen we het pad gesloten, anders open.
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Een gesloten pad noemen we ook wel een circuit. Een cykel is een circuit waarbij het eerste/laatste punt het
enige herhaalde punt is.

Een x-y-pad hoeft niet altijd te bestaan. Het is voor bepaalde grafen mogelijk de set van punten V te
verdelen in twee subsets V1 en V2, zodat er geen link bestaat tussen de punten van V1 en V2. In het
geval dat x ∈ V1 en y ∈ V2 zal er geen x-y-pad bestaan. Is dit het geval dan hebben we te maken met
een onsamenhangende graaf. We hebben de volgende definitie:
Definitie 9 (Samenhangend of onsamenhangend). Gegeven is een graaf G = (V,E). We noemen G
samenhangend als er een x-y-pad bestaat tussen elk paar van punten van G. Is dit niet het geval, dan noemen
we de graaf onsamenhangend.

Als we kijken naar een graaf G = (V,E), dan zijn er substructuren te onderscheiden. Denk hierbij
aan een graaf met dezelfde punten, maar slechts een deel van de links. Zo’n graaf noemen we ook
wel een subgraaf. Hiervoor hebben we de volgende definitie.
Definitie 10 (Subgraaf). Gegeven is een graaf G = (V,E), dan is de graaf G1 = (V1, E1) een subgraaf van
G als ∅ 6= V1 ⊆ V en E1 ⊆ E, waar elke link in E1 verbonden is met punten in V1.

Een bijzonder geval van zo’n subgraaf is een opspannende boom. Dit is een opspannende subgraaf
met een bijzondere eigenschap, namelijk dat deze geen cykels bevat. Hiervoor hebbenwede volgende
definitie.
Definitie 11 (Opspannende subgraaf en opspannende boom). Gegeven is een graaf G = (V,E) en
G1 = (V1, E1), een subgraaf vanG. Als V1 = V , dan isG1 een opspannende subgraaf vanG. IsG1 bovendien
samenhangend en bevat G1 geen cykels, dan noemen we deze subgraaf een opspannende boom.

G.2 Problemen met grafen

Grafentheorie kan als wiskundig model ingezet worden om verschillende problemen uit het echte
leven aan te pakken. Een klassiek voorbeeld is het probleem van de zeven bruggen van Konings-
bergen, waarbij het doel is een route te vinden die elke brug precies één keer bevat (een eulerpad),
zie Definitie 12. Daarnaast valt het zoeken van een minimaal opspannende boom binnen optimalise-
ringsproblemen die aan routes gekoppeld kunnen worden. Voor dit probleem bestaat het algoritme
van Kruskal, dat we hieronder zullen toelichten. De meest voor de hand liggende toepassing kan
gevonden worden in het berekenen van kortste of snelste routes in een graaf, waarvoor het algoritme
van Dijkstra een mooi voorbeeld is. Tot slot hebben we het Chinees postbodeprobleem, waarbij in
een gegeven graaf een zo kort mogelijke route gevonden moet worden die start en eindigt in het-
zelfde punt en in ieder geval elke link van de graaf bevat. Dit probleem moet niet verward worden
met het probleem van de handelsreiziger (TSP), waarvoor geen efficiënt algoritme bestaat. In deze
sectie gaan we nader in op deze problemen en de algoritmes die hiervoor gebruikt (kunnen) worden.
We beginnen met het probleem van de zeven bruggen van Koningsbergen, dat als volgt gedefinieerd
kan worden:
Definitie 12 (De zeven bruggen van Koningsbergen). Gegeven is een graafG = (V,E), vind een pad dat
elke link precies 1 keer passeert (dit pad noemen we dan een eulerpad).

Om dit probleem op te lossen definiëren we eerst het begrip graad.
Definitie 13 (Graad). Gegeven is een graaf G = (V,E) en een punt v ∈ V . De graad van een punt v is het
aantal buren van v in de graaf.
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Om het probleem van de zeven bruggen van Koningsbergen op te lossen moet eerst gekeken worden
of de graaf een eulergraaf is. Dit is een graaf waarvan de graad van alle knopen, eventueel op twee
na, even is. Als aan deze voorwaarde voldaan is, dan kan met behulp van Fleury’s algoritme een
eulerpad gevonden worden. Voor dit algoritme definiëren we eerst een brug.
Definitie 14 (Brug). Gegeven is een graaf G = (V,E) en een link (u, v) ∈ E. De link (u, v) noemen we een
brug als het verwijderen van (u, v) leidt tot een onsamenhangende graaf.

Het algoritme is als volgt:

Algoritme 2 Fleury’s algoritme.
1. Ga na of de graaf G = (V,E) samenhangend is. Ga daarna na of de graaf 2 of 0 punten heeft

met een oneven graad (1 kan niet voorkomen). Is dat niet zo, dan ben je klaar.
2. Kopieer de graaf en noem deze Gkopie. We kleuren het eulerpad in de originele graaf. G is dus

aan het begin ongekleurd.
3. Kies een startpunt v ∈ V . Als de graaf 2 punten heeft met een oneven graad moet je één van

deze twee punten kiezen.
4. Als v geen buren heeft in Gkopie, dan ben je klaar. G is nu helemaal gekleurd.
5. Als u de enige buur is van v

Verwijder de link (v, u) uit Gkopie en maak v = u. Kleur (v, u) in G. Ga dan terug naar 4.
Als v meer buren heeft in Gkopie, kies dan u zo dat de link (u, v) geen brug vormt in Gkopie.

Verwijder de link (v, u) uit Gkopie en maak v = u. Kleur (v, u) in G. Ga dan terug naar 4.

We verduidelijken de procedure met een voorbeeld. We kiezen hier voor een voorbeeld dat voor de
leerlingen bekend is, namelijk het verbinden van de punten van het ‘huisje met een kruis’ dat bestaat
uit vijf punten en acht links. Dit huisje is linksboven afgebeeld in Figuur G.1. Uit de stappen van het
algoritme volgt dat het verbinden van de punten via het eulerpad 〈A,D,B,A,C,E,D,C,B〉 voldoet.
Alleen al in dit figuur komen een aantal aspecten naar voren die het aanleren van Fleury’s algoritme
computationeel waardevol kan maken. Dit begint al bij stap 1, waarbij moet worden bekeken of de
graaf samenhangend is. Hiervoor kan een algoritme zoals Depth-first search gebruikt worden, dat we
later zullen bespreken. Daarnaast moet voor elk punt bekeken worden of dit punt een even of oneven
graad heeft. Ook hiervoor kan een algoritme om de hoek komen kijken, aangezien dat in grote grafen
natuurlijk moeilijk visueel gedaan kan worden. Is de graaf samenhangend en voldoet de graaf ook
aan de eis van 2 of 0 punten met oneven graad, dan kan met de iteratie gestart worden. Hierbij moet
gekeken worden of een link (u, v) geen brug vormt. Deze check kan ook niet zomaar gedaan worden
en ook hiervoor zijn algoritmische aanpakken beschikbaar, zoals Tarjan’s bridge-finding algoritme,
(Tarjan, 1974). Dat deze stappen gemaakt moeten worden in dit eenvoudige algoritme, maakt dat het
bespreken van complexiteit mooi aan de orde zou kunnen komen. Echter, we zien hier ook dat binnen
Trajan’s bridge-finding algoritme het idee van een minimaal opspannende boom naar voren komt,
wat de hele procedure nog ingewikkelder maakt. Er moet wel gezegd worden dat het opstapelen van
deze algoritmes het probleem veel ingewikkelder maakt dan het in eerste opzicht was. Daarnaast
is een directe toepassing ook lastiger te geven, waarmee dit onderwerp minder goed aansluit bij de
didactische strategie wat betreft realistisch wiskunde- en rekenonderwijs.
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Figuur G.1: Een simpel voorbeeld van Fleury’s algoritme.

In Fleury’s algoritme zien we dat in stap 1 gekeken moet worden of de graaf G = (V,E) samenhan-
gend is. Dit betekent dat gekekenmoet worden of vanuit elk punt x ∈ V elk ander punt y ∈ V bereikt
kan worden. Om dit te onderzoeken speelt het probleem van een graafdoorzoeking (graph traversal)
een belangrijke rol. Dit probleem is als volgt te definiëren:
Definitie 15 (Graafdoorzoeking). Een graafdoorzoeking wordt gedefinieerd als het proces om elk punt in
een graaf te bezoeken.

Om een graaf te doorzoeken zijn verschillende algoritmes beschikbaar, zoals Breadth-first search
(BFS) en Depth-first search (DFS). Deze algoritmes zijn eenvoudig te begrijpen en kunnen daarom
geschikt zijn voor het ontwerpen van lesmateriaal over computational thinking. Een directe en zeer
visuele toepassing van DFS kan gevonden worden in het oplossen en het genereren van een dool-
hof en daarmee sluit dit algoritme aan bij het idee om algoritmiek aan te leren vanuit puzzel-achtige
problemen, (Levitin en Papalaskari, 2002). Het Depth-first search algoritme kan als volgt beschreven
worden:

Algoritme 3 Depth-first search.
DFS(G, v, d):

1. Start: de punten in de set d zijn ontdekt.
2. Voeg v toe aan d.
3. voor alle buren u van v in G doe:

als u nog niet ontdekt is:
DFS(G, u, d).
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Wat in dit algoritme mooi naar voren komt is recursie. Voor elke buur van het punt v ∈ V wordt het
algoritme opnieuw uitgevoerd, waarmee steeds weer nieuwe punten ontdekt worden. Kijken we bij-
voorbeeld naar de graaf in Figuur G.2, dan zien we dat, uitgaande dat we beginnen met DFS(G,A, ∅),
dat achtereenvolgens voor B, C, D, E, F het algoritme wordt aangeroepen om zo tot de ontdekking
te komen van de punten A, B, C, D, E en F. Dit algoritme laat zich wat moeilijker vertalen naar de
denkwereld van de leerlingen, aangezien de stappen minder visueel zijn dan bij Fleury’s algoritme
(zie Figuur G.1) of bij Kruskal’s algoritme (zie Figuur G.3). Wel zou bij de stappen expliciet uitge-
schreven kunnen worden hoe de punten bezocht worden en hoe DFS opnieuw wordt aangeroepen.

Figuur G.2: Voorbeeldgraaf ter illustratie van het DFS-algoritme.

Een ander probleem binnen de grafentheorie waarvoor algoritmische methoden bestaan is het vin-
den van een minimaal opspannende boom. Toepassingen hiervan zijn te vinden in het algoritme van
Tarjan dat gebruikt wordt voor het vinden van bruggen wat weer een stap is in Fleury’s algoritme.
Daarnaast zijn er toepassingen te vinden in clusteringsproblemen, (Asano et al., 1988), vergelijkbaar
met het K-means-algoritme dat centraal staat in de werkmiddag van Neeft (2019). Tot slot kan dit ge-
bruikt worden voor handschriftherkenning, zie (Tapia en Rojas, 2003). Het probleem van het vinden
van een minimaal opspannende boom laat zich formeel beschrijven door:
Definitie 16 (Minimaal opspannende boom (MST)). Gegeven is een graafG = (V,E) en een kostenfunc-
tie c : E → R, vind een opspannende subgraaf G1 = (V1, E1) van minimale kosten.

Een algoritme dat gebruikt kan worden om bij een gegeven graaf G = (V,E) en een kostenfunctie
c : E → R een minimaal opspannende boom te vinden is het algoritme van Kruskal. Dit algoritme
werkt als volgt.
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Algoritme 4 Kruskal’s MST algoritme.
In dit algoritme kleur je de links van graaf G zodat er een blauwe boom T ontstaat en de rode links verwijderd
kunnen worden.

1. Start: alle links in de graaf G zijn ongekleurd.
2. Laat 〈e1, e2, . . . , em〉 een lijst zijn met de links van G gesorteerd zodat c(ei) ≤ c(ei+1).
3. voor i = 1, 2, ...,m doe:

als ei eindpunten heeft in dezelfde blauwe boom
dan kleur je ei rood.

anders
dan kleur je ei blauw.

4. Resultaat: een boom T met blauwe links van minimale kosten.

In Figuur G.3 bespreken we een voorbeeld van dit algoritme. In stap 2 van het algoritme sorteren
we eerst de links e ∈ E op zo’n manier dat de kosten voor de links niet-afnemend zijn. De sortering
hier is gemakkelijk, we krijgen e1 = DE, e2 = AB, e3 = BD enzovoorts. Vervolgens kan het kleuren
beginnen, waarmee kennis gemaakt kan worden met een for-loop. Dit leidt uiteindelijk in 8 stappen
tot een minimaal opspannende boommet linksAB,BD,CD,DE van totale kosten 2+3+5+1 = 11.

Figuur G.3: Een simpel voorbeeld van Kruskal’s algoritme.

Ook bij het algoritme van Kruskal is aandacht te besteden aan complexiteit, zonder daarbij al te diep
op het concept van complexiteit in te gaan. Kijken we bijvoorbeeld naar stap 3 van het algoritme, dan
zien we dat voor elke link ei ∈ E gekekenwordt of de eindpunten in dezelfde blauwe boom zitten om
vervolgens de blauwe boom uit te breiden of een rode link toe te voegen. Stel dat we voor elk punt
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v ∈ V bijhouden tot welke blauwe sub-boom deze behoort. Elke link ei ∈ E heeft twee eindpunten.
Nagaan of de eindpunten tot dezelfde sub-boom behoren kan in O(1). Echter, op het moment dat we
twee verschillende sub-bomen verbinden, moeten de labels voor elk punt v ∈ V worden aangepast.
Dit betekent dat er maximaal |V | labels aangepast moeten worden. Dit kan gedaan worden inO(|V |).
Omdat het mogelijk is dat het samenvoegen van twee sub-bomen elke iteratie waarin een link wordt
toegevoegd gedaanmoet worden, leidt dit tot een worst-case scenario vanO(|V | ·(|V |−1)) = O(|V |2)
(merk op dat een spanning tree altijd |V | − 1 links heeft). De formele afleiding hoeven leerlingen
natuurlijk niet te leren, maar het kan nuttig zijn om hier wel te kijken naar het feit dat het maximaal
een bepaalde rekentijd kost in dit geval. Als we verder kijken, dan zien we ookmogelijkheden om een
sorteeralgoritme zoals bubble of merge sort toe te voegen aan een mogelijke werkmiddag, aangezien
dat in stap 2 van dit algoritme moet gebeuren. Ook hierbij is een rekentijd uit te rekenen (en te
vergelijken). Ofwel, de introductie van Kruskal’s algoritme geeft verschillende mogelijkheden tot het
aanleren van ideeën over complexiteit.
Een probleemwaarvoor de directe toepassing meteen duidelijk is, is het probleem van het berekenen
van een kortste route. Dit probleem laat zich als volgt definiëren.
Definitie 17 (Kortstepadprobleem (KPP)). Gegeven is een graafG = (V,E) en een kostenfunctie c : E →
R en een bron-punt s ∈ V . Vind en bereken het kortste pad vanuit s naar een punt x ∈ V .

Een algoritme dat gebruikt kan worden voor het oplossen van het KPP is het algoritme van Dijkstra
(1959). In 1956 werkte Dijkstra als programmeur van een van de ARMAC, een van de eerste compu-
ters inNederland, bij het CentrumWiskunde& Informatica (CWI) in Amsterdam toen hem gevraagd
werd te demonstreren wat zo’n computer kon doen. Hij zocht daarvoor een probleem dat ook te be-
grijpenwas voor niet-wiskundige genodigden. Het probleemwaar hij uiteindelijkmee kwamwas het
KPP. Voor de demonstratie bedacht hij naar eigen zeggen in 20 minuten het algoritme dat uiteindelijk
naar hem vernoemd is, Dijkstra’s algoritme, (Frana en Misa, 2010). Het algoritme is eigenlijk een
voorbeeld van een greedy algoritme aangezien we steeds kijken naar de kortste route van de dichtst-
bijzijnde gelegen punten om zo uiteindelijk tot de kortste route tot alle andere punten in de graaf te
komen. Het algoritme is gebaseerd op het idee dat we de set V van punten kunnen verdelen in twee
sets: een set van punten waarvan we de kortste afstand weten en een set waarvan de kortste afstand
nog onbekend is. Door elke keer nieuwe punten toe te voegen aan de eerste set kan uiteindelijk de
kortste route vanuit een punt v0 waarmee we zijn begonnen berekend worden. We beschrijven nu
kort het algoritme om vervolgens de procedure toe te lichten met een voorbeeld. Hierbij starten we
formeel, om vervolgens concreet te kijken hoe dit omgezet kan worden naar het niveau van de doel-
groep. Hiervoor moeten we eerst twee zaken definiëren. Hiervoor definiëren we eerst de lengte van
een pad aan de hand van de kostenfunctie c : E → R:
Definitie 18 (Lengte van een pad P ). Gegeven is een graaf G = (V,E) met een kostenfunctie c : E → R.
Beschouw een pad P = 〈x0, x1, x2, . . . , xn−1, xn〉. De lengte van dit pad is gedefinieerd als

c(P ) =

n−1∑
i=0

c(xi, xi+1).

Met deze uitbreiding van de kostenfunctie kunnen we nu een afstandsfunctie δ : V → R als volgt
definiëren:
Definitie 19 (Afstandsfunctie). Gegeven is een graaf G = (V,E) met een kostenfunctie c : E → R. Voor
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elk punt v ∈ V definiëren we de afstandsfunctie δ : V → R vanuit het bron-punt s ∈ V met

δ(v) = min {c(P ) | P is een pad van s naar v} .

Neem aan dat δ(v) =∞ als er geen pad bestaat van s naar v.

Gegeven dat we de kosten weten om over een link (u, v) te reizen, kunnen we bewijzen dat de drie-
hoeksongelijkheid geldt voor de functie δ:
Lemma 20. Voor elke link e = (u, v) ∈ E geldt δ(v) ≤ δ(u) + c(u, v).

Bewĳs. Begin door aan te nemen dat δ(u) = ∞. Dit betekent dat er geen pad bestaat van s naar u.
Aangezien dit pad niet bestaat, kan er ook geen pad bestaan van s naar v via de link e, anders hebben
we een contradictie. De ongelijkheid is dus triviaal voldaan. Neem nu aan dat δ(u) ∈ R. Dit betekent
dat er een pad P is van s naar u van lengte δ(u). Als we de link e toevoegen aan dit pad, dan krijgen
we een pad P van s naar vmet lengte δ(u)+ c(u, v). Een kortste pad van s naar v kan dan alleen maar
korter of even lang zijn, ofwel: δ(v) ≤ δ(u) + c(u, v).

Deze lemma vertelt ons simpel gezegd: de kortste afstand van een punt s naar v kan in ieder geval
niet langer zijn dan de kortste afstand van s tot u plus de afstand van het reizen over de link (u, v).
Als we er vanuit gaan dat P = 〈s, . . . , u, v〉 een kortste pad is van s naar v, dan hebben we zelfs
dat δ(v) = δ(u) + c(u, v). Dit idee is essentieel voor het algoritme van Dijkstra. Voor dit algoritme
definiëren we een functie d : V → R dat de voorlopig kortste afstanden bijhoudt. Gedurende het
algoritme zal deze voorlopig kortste afstand steeds worden bijgesteld totdat d(v) = δ(v).

Algoritme 5 Dijkstra’s algoritme.
1. Start: maak d(s) = 0 en d(v) =∞ voor elke v ∈ V \{s}.
2. V ∗ = V .
3. Zolang V ∗ 6= ∅ doe:

Kies een punt u ∈ V ∗ met d(u)minimaal.
Haal u uit de set V ∗.
voor elke (u, v) ∈ E doe

als d(u) + c(u, v) < d(v) dan d(v) := d(u) + c(u, v).
4. Geef d(v) als oplossing.

Laten we dit behandelen aan de hand van het volgende voorbeeld. In Figuur G.4 is een graaf afge-
beeld bestaande uit zes punten. We willen het kortste pad berekenen van punt s naar punt f . We
beginnen met het introduceren van de labels d(v) voor alle punten. Voor s krijgen we 0 en de rest
wordt oneindig. In stap 2 maken we de set V ∗ = {s, a, b, c, d, f}. Vervolgens kiezen we s als eerste
punt (want d(s) = 0 is minimaal) en verwijderen we deze uit de set V ∗. Vervolgens gaan we de for-
loop in, waarmee de labels van a en c worden geüpdatet (midden boven). Merk bovendien op dat
s groen gekleurd is, wat betekent dat s uit V ∗ verwijderd is. Dan gaan we terug naar stap 3, waarbij
vervolgens punt cwordt gekozen en verwijderd (aangegeven door de ster). Dit zorgt ervoor dat ook
het label van punt d geüpdatet kan worden. Zo gaat het algoritme verder totdat f het label 7 heeft
gekregen wat het optimale label is. Als we nu ook nog de route zouden willen weten, moeten we
kijken naar de permanente labels zoals ze in het eindresultaat gegeven zijn. Punt f heeft als label 7.
Het verschil tussen punt d en f is 2, precies de lengte c(d, f). Ofwel een kortste pad gaat via de link
(d, f). Zo kunnen we doorgaan, totdat we het pad s, a, d, f vinden.
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Figuur G.4: Een simpel voorbeeld van Dijkstra’s algoritme.

Alswe kijken naar dit algoritme, dan zienwe een aantal aspecten die dit algoritme als leerstof rondom
computational thinking interessant maakt. Allereerst zien we in het algoritme twee verschillende
soorten ‘loops’ voorkomen, namelijk de while-loop en een for-loop. Tot slot is er ook nog de conditie
(if-statement) waarmee het label d(v) al dan niet aangepast wordt. Hoewel dit ingewikkeld lijkt is het
goed intuïtief uit te leggenmet behulp van de oorspronkelijke context die duidelijk in beeld blijft, ook
in een abstractere setting. Hiermee is dit algoritme, zoals Dijkstra zelf al aangaf, uitermate geschikt
voor de uitleg van vaardigheden binnen het domein van computational thinking.
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