
Het IJsselcollege heeft dit jaar voor de 
tweede keer een prijs gewonnen met de 
‘Wiskunde Scholenprijs’. Deze keer met 
het onderwerp ‘Wiskundedossier’, op 
de school zelf bekend onder de naam 
‘Wiskundeprikkels’.

Op het IJsselcollege worden twee belangrijke  
uitgangspunten gehanteerd bij het vormgeven  
van het onderwijs. Er wordt gewerkt met 
lesblokken van 100 minuten en de lessen 
worden ingericht vanuit het idee van 
meervoudige intelligenties. Toen we gingen 
werken met lesblokken van 100 minuten, 
waren we als wiskundedocenten gedwongen 
onze lessen opnieuw in te richten. Hele 
blokken sommen maken uit het boek, 
bleek voor veel kinderen teveel. Er moest 
dus iets gebeuren. Onze school heeft zich 
laten inspireren door de ideeën van Howard 
Gardner. 
Begin jaren tachtig ontwikkelde de 
Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner 

zijn theorie van de meervoudige intelligen- 
tie. Intelligentie is voor hem de bekwaam-
heid om problemen op te lossen of om iets  
bestaands aan te passen aan veranderende  
omstandigheden. Mensen blijken dat op 
verschillende manieren te doen. Ieder mens 
heeft tenminste acht verschillende  
intelligenties beschikbaar waarmee hij 
zijn talenten ontplooit. Gardner heeft 
ze genoemd: - Verbaal-linguïstisch 
(taalkundig, deze leerlingen schrijven 
hele verhalen bij antwoorden). - Logisch-
mathematisch (logisch wiskundig, daar 
doen we al genoeg aan bij wiskunde). - 
Visueel-ruimtelijk (ook een wiskundige, 
maar ook creatief ). - Muzikaal-ritmisch 
(behalve het opdreunen van de tafels, niet 
veel gebruikt bij wiskunde). - Lichamelijk-
kinestetisch (motorisch, veel leerlingen 
vinden het prettig om zo wiskunde te 
leren). - Naturalistisch (deze leerlingen 
houden van ordenen, ook handig bij 
wiskunde). - Interpersoonlijk (samen-
werken). - Intrapersoonlijk (oplossingen bij 
jezelf zoeken, denkers).

Het werken in lesblokken en het uitgangs-
punt van de meervoudige intelligentie heeft 
ervoor gezorgd dat de lesstof op verschillende  
manieren aangeboden wordt. De wiskunde-
sectie heeft ervoor gekozen om bij elk 
hoofdstuk activiteiten en/of spannende 
opdrachten in te bouwen, waardoor de 
leerlingen de lesstof kunnen afwisselen, af 
en toe iets leuks doen, en wiskunde leren op 
verschillende manieren.

het presenteren was leuk en spannend, - 
de aanwezigheid van medewerkers van 
de UT voegt echt iets toe, 10 minuten 
per presentatie is te weinig (waardering: 
7,5);
de dag als geheel is voor herhaling - 
vatbaar (waardering 7,3);
het contact met de studenten, met - 
name tijdens de lunch, werd zeer op 
prijs gesteld; volgend jaar graag weer!

De implementatie van deze eerste module 
leverde voor de vo-docenten een gevoel op 
van ‘zó, kan het ook!’, en ‘hier gebruik je 
dus wiskundige kennis en vaardigheden’. 
Het voelde als een verademing om niet in 
het keurslijf van alledag te opereren. Het 
blijft spannend, maar ook uitdagend. Voor 
UT-medewerkers was het een eye-opener 
om te zien en te ervaren hoe leerlingen met 
het modelleren bezig zijn, welke problemen 
ze ervaren, welke kennis ze paraat hebben, 
en welke kennis ze niet hebben.
Een stukje tekst naar aanleiding van deze 
ervaringen in de laatste schoolkrant van 
het jaar maakt duidelijk dat de bereikte 
doelen te maken hebben met enthousiasme 
(van docenten en hun leerlingen) voor 
het vak wiskunde, met name als het over 
modelleren gaat, in combinatie met een 
werkbezoek aan de Universiteit Twente.
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In figuur 1 staat een opdracht uit klas 1. 
Het is een oefening voor het tekenen van 
evenwijdige lijnen al hebben de leerlingen 
meer het idee dat ze een leuk plaatje aan het 
tekenen zijn. Het kleuren van het dambord-
patroon valt trouwens ook niet mee en 
blijkt veel lastiger dan het lijkt. Veel jongens 
maken de Feyenoord F, ook dieren zijn 
populair (zie figuur 2).

De spannende opdrachten bleken niet voor 
het oprapen te liggen. Dat betekende dat er 
opdrachten gezocht en ontworpen moesten 
worden, en na een paar jaar ontstond 
er toch een hele verzameling. Door hun 
enthousiaste reacties hebben leerlingen 
zelf ervoor gezorgd dat de docenten door 
bleven gaan met zoeken en uitproberen, 
de opdrachten werden namelijk zeer goed 
ontvangen. Veel leerlingen kwamen steeds 
vragen om meer. De eerste jaren was het 
nog erg vrijblijvend, vorig jaar moesten 
de leerlingen een dossier bijhouden van 
de opdrachten die ze gedaan hebben. In 
hun dossier moeten havo-leerlingen 10 
en vwo-leerlingen 15 opdrachten op een 

A4-tje uitwerken. De leerlingen kiezen zelf 
welke opdrachten ze hiervoor nemen. Het 
geheel bleek een boekje te worden waar de 
leerlingen echt trots op zijn. De meesten 
maken veel meer opdrachten in hun dossier, 
sommigen voegen zelfs opdrachten uit het 
boek toe die ze leuk vinden. Vooral in de 
eerste klas willen de leerlingen het dossier 
het liefst elke les aan je laten zien.

Collega’s van andere vakken vonden ook 
wel eens opdrachten voor ons; zo kwam een 
collega Duits met het toverflexagon (zie 
figuur 3). Een flexagon is een zeshoek die 
zo gevouwen is, dat er naast een boven- en 
onderkant, ook een binnenkant is die naar 
buiten gedraaid kan worden. Het is een erg 
leuke opdracht waarbij het construeren van 
gelijkzijdige driehoeken er goed in moet 
zitten en leerlingen tegelijkertijd hun Duits 
oefenen; de vouwinstructie van de opdracht 
is namelijk in het Duits. Er zijn nog veel 
meer flexagons: penta-, hexa- en tetra-
flexagons zijn onder andere de namen van 
zeshoeken die vijf, zes of vier kanten blijken 
te hebben. Een pentahexaflexagon is een 
zeshoek waarbij je vijfkanten naar buiten 

kunt draaien. Het aantal kanten (of lagen 
van de flexagon) wordt net zo aangegeven 
als het aantal koolstofatomen bij scheikunde. 
Hier wordt een linkje (het tellen van het 
aantal C-atomen in koolstof ) gelegd met 
scheikunde.

De opdrachten zijn niet alleen maar leuk, al 
lijken ze dat vaak wel. Van het oplossen van 
vergelijkingen hebben we een blad gemaakt 
met twaalf opgaven waarvan het antwoord 
een letter voorstelt (zie figuur 4). X = 5 
wordt een e (de vijfde letter van het alfabet). 
X = - 4 stelt de letter w voor (vierde letter 
van achter). Met de twaalf letters moet 
een woord gemaakt worden. Eigenlijk zijn 
het gewoon opgaven uit het boek, maar 
doordat er een woord uit komt, ervaren de 
leerlingen de opgaven wel als leuker en zijn 
ze veel kritischer op de antwoorden.

In de klassen 2 en 3 krijgen de opdrachten 
meer diepgang qua complexiteit en 
abstractie. Zo moeten de leerlingen in klas 
2 een bewijs van de stelling van Pythagoras 

 



uitwerken in een PowerPoint-presentatie. 
We hebben zeven bewijzen die passen bij 
verschillende intelligenties waarvan er een 
uitgewerkt moet worden. Er zijn erg visuele 
en motorische bewijzen, maar ook zeer 
logisch wiskundige. Het voorbeeld van het 
bewijs door Jacob de Gelder (zie figuur 5) 
sluit aan bij de visueel en motorische intelli- 
gentie, het werkt met schuiven en kleuren. 
Voor veel leerlingen is dit de eerste keer 
dat ze iets bewijzen. Vaak denken ze dat 
de toepassing al het bewijs is. Er worden 
prachtige presentaties met veel animaties 
gemaakt die op de open dag door bezoekers 
te bewonderen zijn. 

Bij het hoofdstuk goniometrie kunnen 
de leerlingen zelf het getal pi narekenen. 
Dit lukt de leerlingen tot maximaal 
12 decimalen met de methode van 
Archimedes. De geschiedenis leert dat 
geleerden dit een paar honderd jaar na 
Christus zonder rekenmachine ook al 
konden.
Ook ouders vinden de opdrachten interes-
sant, leerlingen praten er kennelijk thuis 
over want we krijgen tijdens ouder-

avonden regelmatig inhoudelijke vragen 
over opdrachten of een tip over een bron 
waar we nog meer opdrachten kunnen 
vinden. In de derde klas is er een opdracht 
over het dubbelvouwen van papier: stel 
dat je wel kunt blijven vouwen, hoe vaak 
moet je vouwen voor je bij de maan bent. 
De vermoedens van de kinderen hierover 
bestaan bijna altijd uit getallen met meer 
dan vijf nullen. Het antwoord 42 is dan 
ook erg verrassend. Laatst werd een collega 
door een vader gebeld of dat antwoord wel 
klopte! 

Het schooluitgangspunt, het werken vanuit 
het concept van ‘meervoudige intelligentie’,  
verplicht ons tot andere werkvormen in 
de klas. We laten leerlingen bijvoorbeeld 
samenwerken door een spel te maken 
zoals kwartetten of Triviant, een werkvorm 
waarbij we de wiskunde laten zoals hij is. 
Het spel Triviant is een hulpmiddel om 
leerlingen een samenvatting te laten maken; 
vorig jaar hebben we dat in de examenklas 
4-mavo gedaan. De leerlingen moesten zes 
hoofdstukken leren voor het examen. Elke 

leerling kreeg de opdracht over elk hoofd-
stuk één goede vraag met het antwoord 
op een blad te zetten. Daarna gingen we 
met de klas ‘trivianten’. De klas werd in 
zes groepen verdeeld en elke groep kreeg 
een lege triviantkaart (dit is een kaart met 
een triviant, een cirkel met 6 segmenten, 
er op; elk segment heeft een andere kleur 
als hij vol is; je moet dus 6 verschillende 
kleuren sparen). Een leerling gooit met 
twee dobbelstenen. Bijvoorbeeld 1 en 4. 
De groep mag kiezen of ze de vraag over 
hoofdstuk 1 of 4 willen beantwoorden. 
Wordt er dubbel gegooid, dan valt er niets 
te kiezen, dat is de triviantvraag. Wie het 
eerst zijn triviant vol heeft, is de winnaar. 
Eigenlijk een heel simpel spel, maar voor de 
leerlingen wel een goede en tegelijk leuke 
oefening. Als het geven van de antwoorden 
veel tijd vraagt, bijvoorbeeld doordat er 
veel gerekend moet worden, dan kun je 
het spel ook als volgt versnellen: groep 1 
gooit en kiest een vraag, daarna loop je 
door naar groep 2. Tegen de tijd dat je weer 
bij groep 1 bent, moeten ze het antwoord 
geven. Fout betekent een beurt overslaan, 
goed is een ‘triviantje’ (ook bij niet dubbel 



gooien). Het spel op deze manier spelen is 
in een onderbouwklas leuker omdat er meer 
tempo in zit. Een groep wil echt het juiste 
antwoord geven en er wordt goed uitgelegd 
aan elkaar. Na zo’n spel weet de leerling 
precies wat hij nog moet leren.

We hebben inmiddels meer dan honderd 
opdrachten verzameld. Om het allemaal 
overzichtelijk te houden hebben we de 
opdrachten gebundeld en de bundel laten 
drukken. Elk jaar drukken we een nieuwe 
versie van deze bundel omdat er nog steeds 
opdrachten bij komen. Iedereen die ook 
zo’n boek wil (ongeveer 125 bladzijden) 
kan het tegen betaling zelf laten drukken of 
downloaden via de site www.lulu.nl.  
Daar is het te vinden onder de naam 
‘wiskundeprikkels’.

Ingrid Berwald is docente wiskunde aan het 
IJsselcollege in Capelle aan den IJssel. Ze 
geeft les aan vmbo-, havo- en vwo-klassen 
en vindt het belangrijk dat alle leerlingen 
positieve ervaringen op doen tijdens het 
vak wiskunde. Op haar school heeft ze de 
wiskundeprikkels bedacht en samen met 
haar collega’s gemaakt tot wat het nu is.
E-mailadres: i.berwald@ijsselcollege.nl

Maple, Metha en licenties
In deze brief wil ik je even bijpraten over 
MapleTA. Een paar jaar geleden stond 
Metha Kamminga met een MapleTA-
demonstratie op de jaarvergadering van de 
NVvW in Nieuwegein. Dit was mijn eerste 
kennismaking met het programma. Voor 
die tijd wist ik alleen dat het bestond en 
dat het programma goede mogelijkheden 
had voor digitale toetsing. Omdat ik er 
lol in heb om met Maple te rekenen en te 
tekenen, leek het mij een prima manier 
om het nuttige met het aangename te 
verenigen: toetsen maken waarbij Maple 
het reken- en tekenwerk voor zijn rekening 
neemt. Ik was bij wijze van spreken al 
om voordat Metha ook maar een woord 
gezegd had. De demonstratie beviel mij 
prima en Metha kwam met nog een paar 
sterke argumenten om twijfelaars over de 
streep te trekken: de mogelijkheid van het 
digitaal corrigeren en het kunnen genereren 
van oneindig veel oefenopgaven. Met dit 
programma wilde ik zo snel mogelijk aan 
de slag.
Daarna heb ik me ingeschreven voor een 
gratis workshop in Amsterdam; dat was 
in januari 2006. Het is onmogelijk om op 
zo’n dag het programma onder de knie 
te krijgen. Dat weet de licentieverlener 
ook, dus je mag een half jaar met het 
programma experimenteren. Geniale zet 
van die leverancier. Heb je het programma 
net een beetje door, moet er alweer afstand 
van doen. Ik heb mijn directeur gevraagd 
een proeflicentie voor een jaar te nemen. 
Gelukkig hebben wij een talige directie, 
die wel ontzag voor je heeft zodra het een 
beetje technisch wordt. (Deze status moet 
ik vast zien te houden.) De licentie mocht 
er komen, ook omdat de resultaten van de 
experimenten uit het eerste half jaar positief 
waren.
Het fijne is dat je eigenlijk helemaal geen 
kennis van Maple nodig hebt om er in te 
kunnen ontwerpen. MapleTA heeft een 
eigen programmeeromgeving met een 
zogenoemde ‘designer’. Hierin kun je varia-
belen bedenken zonder de programmeertaal 
te kennen. (zie het kader ‘De techniek van 
het programmeren’ aan het eind van dit 


