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Practicum wiskunde



Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

Inhoud
1 Inleiding

De regel - Wat zegt het leerplan?
Een visie - Waarom vaardigheden en attitudes?
Waarom een nieuwe werkvorm?

2 Aan de slag!
3 Waar vind je alles terug?
4 Bespreking van enkele practica

1 Informatie verzamelen, ordenen en bewerken
3 Probleemoplossend denken (2)
5 Hoe studeer je een bewijs
7 Een wetenschappelijk verslag schrijven
9 Onderzoeksopdracht (2)
14 Een wetenschappelijke presentatie geven

5 Besluit
Practicum wiskunde



Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

De regel - Wat zegt het leerplan?
Een visie - Waarom vaardigheden en attitudes?
Waarom een nieuwe werkvorm?

Leerplan A,B,C derde graad ASO
Leerplan A,B derde graad KSO/TSO

§5 Leerplandoelstellingen en leerinhouden
§5.2 Inhoudelijke doelstellingen (*)

Analyse
Discrete wiskunde
Algebra
Meetkunde
Statistiek en kansrekenen
Keuzeonderwerp
Onderzoekscompetenties

(*) ASO leerplan A, analoog voor een andere leerplan
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Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

De regel - Wat zegt het leerplan?
Een visie - Waarom vaardigheden en attitudes?
Waarom een nieuwe werkvorm?

Leerplan A,B,C derde graad ASO
Leerplan A,B derde graad KSO/TSO

§5 Leerplandoelstellingen en leerinhouden
§5.1 Vaardigheden, attitudes en opvattingen

V Rekenvaardigheid
Meet- en tekenvaardigheid
Wiskundige taalvaardigheid
Denk-en redeneervaardigheden
Probleemoplossende vaardigheden
Onderzoeksvaardigheden (*)
Leervaardigheden
Reflectievaardigheden (*)

(*) niet voor TSO/KSO leerplan B
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Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

De regel - Wat zegt het leerplan?
Een visie - Waarom vaardigheden en attitudes?
Waarom een nieuwe werkvorm?

Leerplan A,B,C derde graad ASO
Leerplan A,B derde graad KSO/TSO

§5 Leerplandoelstellingen en leerinhouden
§5.1 Vaardigheden, attitudes en opvattingen

A Zin voor nauwkeurigheid en orde
Zin voor kwaliteit van de gebruikte wiskundetaal
Kritische zin
Zelfvertrouwen en zelfstandigheid
Zelfregulatie
Zin voor samenwerking en overleg
Waardering voor de wiskunde
Inzicht in het studie- en beroepskeuzeproces (*)

(*) niet voor TSO/KSO
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Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

De regel - Wat zegt het leerplan?
Een visie - Waarom vaardigheden en attitudes?
Waarom een nieuwe werkvorm?

Argument van een leerkracht:
Ik realiseer de vaardigheden en attitudes vanzelf
tijdens de lessen wiskunde.

Kritische zin aanwenden:
Dat is afhankelijk van de werkvorm.

Vb. frontaal lesgeven
l

Vb. zin samenwerking en overleg

Vb. oefeningen klassikaal oplossen
l

Vb. onderzoeksvaardigheden

Practicum wiskunde



Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

De regel - Wat zegt het leerplan?
Een visie - Waarom vaardigheden en attitudes?
Waarom een nieuwe werkvorm?

Argument van een leerkracht:
Ik realiseer de vaardigheden en attitudes vanzelf
tijdens de lessen wiskunde.

Citaat leerplan (*):
“Vaardigheden en attitudes worden niet
automatisch gegenereerd door de studie van
ermee verwante inhouden.”

“Er moet bewust aandacht aan besteed worden.”

“Ze moeten meermaals bij het spontaan gebruik
geëxpliciteerd worden.”

(*) ASO leerplan A p.22, ASO leerplan B p.18, ASO leerplan
C p.16, TSO/KSO leerplan A p.20, TSO/KSO leerplan A p.21
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Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

De regel - Wat zegt het leerplan?
Een visie - Waarom vaardigheden en attitudes?
Waarom een nieuwe werkvorm?

Vaardigheden en attitudes

Wat → zie leerplan

Hoe realiseren → zie ?

Eigen mening:
Een leerplan kan nooit de enige motivatie zijn
voor het bewust realiseren van doelstellingen.

Bijgevolg:
Aandacht hebben voor competenties is meer dan
het louter nakomen van het leerplan!

Practicum wiskunde



Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

De regel - Wat zegt het leerplan?
Een visie - Waarom vaardigheden en attitudes?
Waarom een nieuwe werkvorm?

Klassieke visie:
Kennis wordt het best aangeleerd door het
observeren van een expert in actie.

Alternatieve visie (Pólya 1945):
Bij het onderwijzen van
wiskunde moet kennisover-
dracht door middel van het
oplossen van problemen cen-
traal staan.
Leerlingen moeten zelf de kans
krijgen om te ontdekken, en na-
dien een redenering op haal-
baar niveau kunnen leveren.

Competenties in het onderwijs: trend
Practicum wiskunde



Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

De regel - Wat zegt het leerplan?
Een visie - Waarom vaardigheden en attitudes?
Waarom een nieuwe werkvorm?

Bedenkingen

1 Volstaat de overdracht van kennis niet meer?
halfwaardetijd van kennis

2 Verhouding kennis - competenties?
evenwicht via een doordachte visie op didactiek
bewaken van kwaliteit van het onderwijs

3 Belang van probleemoplossend denken?
erg gegeerd in de maatschappij

4 Belang van samenwerken?
succesvol omgaan met anderen
coöperatief leren
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Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

De regel - Wat zegt het leerplan?
Een visie - Waarom vaardigheden en attitudes?
Waarom een nieuwe werkvorm?

Eens overtuigd van nut realiseren van competenties

Doel:





vaststellen
aanleren
stimuleren
evalueren
opvolgen

van competenties bij leerlingen.

Waarom volstaat een klassieke toets niet?
vaststellen: leerling legt zich eerder toe op reproductie
opvolgen: opmerkingen noteren

Let op je notatie!
Na een berekening je resultaat kritisch bekijken.
Assen benoemen!
Onderscheid tussen gegeven en gevraagde. . .

leerling: eerder interesse in punten
Practicum wiskunde



Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

De regel - Wat zegt het leerplan?
Een visie - Waarom vaardigheden en attitudes?
Waarom een nieuwe werkvorm?

Eens overtuigd van nut realiseren van competenties

Doel:





vaststellen
aanleren
stimuleren
evalueren
opvolgen

van competenties bij leerlingen.

Waarom volstaat een klassieke toets niet?
vaststellen: leerling legt zich eerder toe op reproductie
opvolgen: leerling heeft eerder interesse in de punten
evalueren: tegenwoordig enkel punten geven op inhoud

Poging (*)
practicum wiskunde

(*) leerplan A derde graad ASO
Practicum wiskunde



Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

Actief gedeelte

We vormen groepen van 4 collega’s
Kies uit elke kolom één practicum (lp. a / TSO-KSO lp. b)

lezen uitvoeren
1 Informatie verzamelen ordenen bewerken 3 Probleemoplossend denken (2)
2 Probleemoplossend denken (1) 6 Samenwerken
4 Toepassingen in groep verwerken 8 Onderzoeksopdracht (1)
5 Hoe studeer je een bewijs? 9 Onderzoeksopdracht (2)
7 Een wetenschappelijk verslag schrijven 10 Onderzoeksopdracht (3)
13 Leren uit opgeloste problemen 12 Werken met een wiskundig
14 Een wetenschappelijke presentatie geven model

Neem mapje met vier bundels, volg instructies schutblad
Lezen, uitvoeren en discussie in jullie groep
Nadien bespreking van enkele practica met iedereen

Practicum wiskunde



Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

Waar vind je alles terug?

Papieren versie

Volledige syllabus op het einde van de werkwinkel.
Boek te koop op www.lulu.com (*)

Digitale versie

Syllabus en presentatie op www.koendenaeghel.be

Digitale ondersteuning

Alle afzonderlijke practica op www.koendenaeghel.be
Grote/discrete bestanden via Dropbox
Inschrijvenkannuofmailkoendenaeghel@hotmail.com

(*) royalty percentage: 0%
Practicum wiskunde



Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

1 Informatie verzamelen, ordenen en bewerken
3 Probleemoplossend denken (2)
5 Hoe studeer je een bewijs
7 Een wetenschappelijk verslag schrijven
9 Onderzoeksopdracht (2)
14 Een wetenschappelijke presentatie geven

Inhoud
1 Inleiding

De regel - Wat zegt het leerplan?
Een visie - Waarom vaardigheden en attitudes?
Waarom een nieuwe werkvorm?

2 Aan de slag!
3 Waar vind je alles terug?
4 Bespreking van enkele practica

1 Informatie verzamelen, ordenen en bewerken
3 Probleemoplossend denken (2)
5 Hoe studeer je een bewijs
7 Een wetenschappelijk verslag schrijven
9 Onderzoeksopdracht (2)
14 Een wetenschappelijke presentatie geven

5 Besluit
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Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

1 Informatie verzamelen, ordenen en bewerken
3 Probleemoplossend denken (2)
5 Hoe studeer je een bewijs
7 Een wetenschappelijk verslag schrijven
9 Onderzoeksopdracht (2)
14 Een wetenschappelijke presentatie geven

Vaardigheden:

onderzoekscompetenties

voorbereiden
uitvoeren
evalueren

︸
︷︷

︸competentie 2

verzamelen
ordenen
bewerken

︸
︷︷

︸

competentie 1

rapporteren
confronteren ︸

︷︷
︸ competentie 3

Visie: beschrijvende opdracht vs. onderzoekende opdracht
Bij onderzoekende opdracht haal je informatie
niet zozeer uit boeken of internet, maar genereer
je die door zelf te redeneren.
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Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

1 Informatie verzamelen, ordenen en bewerken
3 Probleemoplossend denken (2)
5 Hoe studeer je een bewijs
7 Een wetenschappelijk verslag schrijven
9 Onderzoeksopdracht (2)
14 Een wetenschappelijke presentatie geven

Vaardigheden:

onderzoekscompetenties

verzamelen

ordenen

bewerken

︸
︷︷

︸

competentie 1

voorbereiden
uitvoeren
evalueren

︸
︷︷

︸competentie 2

rapporteren
confronteren ︸

︷︷
︸ competentie 3

Visie: beschrijvende opdracht vs. onderzoekende opdracht
Oriënteren door gericht informatie te verzamelen,
te ordenen en te bewerken hoort eerder thuis bij
een beschrijvende opdracht.
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Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

1 Informatie verzamelen, ordenen en bewerken
3 Probleemoplossend denken (2)
5 Hoe studeer je een bewijs
7 Een wetenschappelijk verslag schrijven
9 Onderzoeksopdracht (2)
14 Een wetenschappelijke presentatie geven

Practicum - per twee

Affiche VWO 2010

1 zoek vraagteken
2 kies drie afbeeldingen uit

één rij of één kolom
3 informatie opzoeken

op internet
4 informatie verwerken

(schema maken)
5 informatie bewerken

(samenvatting maken)

Practicum wiskunde



Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

1 Informatie verzamelen, ordenen en bewerken
3 Probleemoplossend denken (2)
5 Hoe studeer je een bewijs
7 Een wetenschappelijk verslag schrijven
9 Onderzoeksopdracht (2)
14 Een wetenschappelijke presentatie geven

Inhoud
1 Inleiding

De regel - Wat zegt het leerplan?
Een visie - Waarom vaardigheden en attitudes?
Waarom een nieuwe werkvorm?

2 Aan de slag!
3 Waar vind je alles terug?
4 Bespreking van enkele practica

1 Informatie verzamelen, ordenen en bewerken
3 Probleemoplossend denken (2)
5 Hoe studeer je een bewijs
7 Een wetenschappelijk verslag schrijven
9 Onderzoeksopdracht (2)
14 Een wetenschappelijke presentatie geven

5 Besluit
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Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

1 Informatie verzamelen, ordenen en bewerken
3 Probleemoplossend denken (2)
5 Hoe studeer je een bewijs
7 Een wetenschappelijk verslag schrijven
9 Onderzoeksopdracht (2)
14 Een wetenschappelijke presentatie geven

Vaardigheden: probleemoplossende vaardigheden

Stappenplan voor probleemoplossend denken
(Pólya 1945):

Stap 1. Probleem begrijpen

Stap 2. Zoekstrategieën en een plan opstellen

Stap 3. Plan uitvoeren

Stap 4. Uitkomst interpreteren en controleren

Practicum wiskunde



Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

1 Informatie verzamelen, ordenen en bewerken
3 Probleemoplossend denken (2)
5 Hoe studeer je een bewijs
7 Een wetenschappelijk verslag schrijven
9 Onderzoeksopdracht (2)
14 Een wetenschappelijke presentatie geven

Practicum - per drie

Tien problemen

1 leerstofonderdeel:
precalculus (vijfde jaar)

2 meer complexe problemen
(the Art of Problem Solving)

3 twee problemen (tossen)
4 samenwerken via rollen:

schrijver
tijdbewaker
aanmoediger/leider

Practicum wiskunde



Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

1 Informatie verzamelen, ordenen en bewerken
3 Probleemoplossend denken (2)
5 Hoe studeer je een bewijs
7 Een wetenschappelijk verslag schrijven
9 Onderzoeksopdracht (2)
14 Een wetenschappelijke presentatie geven

Even uitweiden over. . .

Alternatieve doelstellingen

Langer nadenken over één probleem?
Aanleren van wiskundig schrijven?
Individueel werken?
Hoe vermijden we dan dat leerlingen overschrijven?
Poging

Problem Solving wiskunde

Practicum wiskunde



Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

1 Informatie verzamelen, ordenen en bewerken
3 Probleemoplossend denken (2)
5 Hoe studeer je een bewijs
7 Een wetenschappelijk verslag schrijven
9 Onderzoeksopdracht (2)
14 Een wetenschappelijke presentatie geven

Problem Solving wiskunde

1 elke week een probleem geven
2 kan binnen actuele leerstof
3 zowel klad als net opschrijven
4 net beoordelen op

wiskundige correctheid
wiskundig verwoorden
nauwkeurigheid en orde
kritische zin

5 bij onvoldoende: tweede kans
taak verbeteren m.b.v. feedback

Practicum wiskunde



Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

1 Informatie verzamelen, ordenen en bewerken
3 Probleemoplossend denken (2)
5 Hoe studeer je een bewijs
7 Een wetenschappelijk verslag schrijven
9 Onderzoeksopdracht (2)
14 Een wetenschappelijke presentatie geven

Inhoud
1 Inleiding

De regel - Wat zegt het leerplan?
Een visie - Waarom vaardigheden en attitudes?
Waarom een nieuwe werkvorm?

2 Aan de slag!
3 Waar vind je alles terug?
4 Bespreking van enkele practica

1 Informatie verzamelen, ordenen en bewerken
3 Probleemoplossend denken (2)
5 Hoe studeer je een bewijs
7 Een wetenschappelijk verslag schrijven
9 Onderzoeksopdracht (2)
14 Een wetenschappelijke presentatie geven

5 Besluit
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Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

1 Informatie verzamelen, ordenen en bewerken
3 Probleemoplossend denken (2)
5 Hoe studeer je een bewijs
7 Een wetenschappelijk verslag schrijven
9 Onderzoeksopdracht (2)
14 Een wetenschappelijke presentatie geven

Vaardigheden: leervaardigheden, reflectievaardigheden
Studeren van theorie in vijf stappen

Stap 1. Begrijp elke overgang

Stap 2. Begrijp het geheel

Stap 3. Test jezelf

Stap 4. Controleer

Stap 5. Herhaal

Toelichting aan de hand van een voorbeeld

Practicum wiskunde



Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

1 Informatie verzamelen, ordenen en bewerken
3 Probleemoplossend denken (2)
5 Hoe studeer je een bewijs
7 Een wetenschappelijk verslag schrijven
9 Onderzoeksopdracht (2)
14 Een wetenschappelijke presentatie geven

Practicum - individueel

Bewijs uit de actuele leerstof

1 studeer bewijs volgens de vijf stappen

2 reflecteer over je studiemethode

Hoe pak je studeren van theorie meestal aan?

Leidt die aanpak tot gewenste resultaten?

Denk je met de vijf stappen efficiënter te studeren?

3 verslag: studieneerslag en reflectie

Practicum wiskunde



Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

1 Informatie verzamelen, ordenen en bewerken
3 Probleemoplossend denken (2)
5 Hoe studeer je een bewijs
7 Een wetenschappelijk verslag schrijven
9 Onderzoeksopdracht (2)
14 Een wetenschappelijke presentatie geven

Even uitweiden over. . .

Studiemethode wiskunde

Wat als een leerling een onvoldoende behaalt?
Commentaar op de toets:

“niet gestudeerd?”
“harder werken!”
“steek een tandje bij. . . ”

Peilen naar studiemethode?
Studiemethode efficiënter maken?
Poging

Refectieformulier studiemethode wiskunde

Practicum wiskunde



Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

1 Informatie verzamelen, ordenen en bewerken
3 Probleemoplossend denken (2)
5 Hoe studeer je een bewijs
7 Een wetenschappelijk verslag schrijven
9 Onderzoeksopdracht (2)
14 Een wetenschappelijke presentatie geven

Refectieformulier studiemethode wiskunde

1 leerling uitnodigen op gesprek
2 reflecteren over

lestempo
concentratie tijdens de les
werktempo
studeren van theorie
studeren van oefeningen
verwachtingen

3 tips op maat geven

Practicum wiskunde



Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

1 Informatie verzamelen, ordenen en bewerken
3 Probleemoplossend denken (2)
5 Hoe studeer je een bewijs
7 Een wetenschappelijk verslag schrijven
9 Onderzoeksopdracht (2)
14 Een wetenschappelijke presentatie geven

Inhoud
1 Inleiding

De regel - Wat zegt het leerplan?
Een visie - Waarom vaardigheden en attitudes?
Waarom een nieuwe werkvorm?

2 Aan de slag!
3 Waar vind je alles terug?
4 Bespreking van enkele practica

1 Informatie verzamelen, ordenen en bewerken
3 Probleemoplossend denken (2)
5 Hoe studeer je een bewijs
7 Een wetenschappelijk verslag schrijven
9 Onderzoeksopdracht (2)
14 Een wetenschappelijke presentatie geven

5 Besluit
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Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

1 Informatie verzamelen, ordenen en bewerken
3 Probleemoplossend denken (2)
5 Hoe studeer je een bewijs
7 Een wetenschappelijk verslag schrijven
9 Onderzoeksopdracht (2)
14 Een wetenschappelijke presentatie geven

Vaardigheden:

onderzoekscompetenties

verzamelen
ordenen
bewerken

︸
︷︷

︸

competentie 1

voorbereiden

uitvoeren
evalueren

︸
︷︷

︸competentie 2

rapporteren

confronteren ︸
︷︷

︸ competentie 3

Visie: via een onderzoekende opdracht
Schriftelijk rapporteren kan met een
wetenschappelijk verslag: het aanleren van de
structuur, en het aanreiken van voorbeelden en
tips voor wiskundig schrijven zijn op hun plaats.

Practicum wiskunde



Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

1 Informatie verzamelen, ordenen en bewerken
3 Probleemoplossend denken (2)
5 Hoe studeer je een bewijs
7 Een wetenschappelijk verslag schrijven
9 Onderzoeksopdracht (2)
14 Een wetenschappelijke presentatie geven

Practicum - per drie

Nieuw onderwerp
1 gegeven:

leidraad met taken

verslag van student X

2 gevraagd
nieuw (en beter) verslag, aandacht voor wiskundig schrijven

Visie:
Laat leerlingen het belang van duidelijk
rapporteren zelf ervaren.

Practicum wiskunde



Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

1 Informatie verzamelen, ordenen en bewerken
3 Probleemoplossend denken (2)
5 Hoe studeer je een bewijs
7 Een wetenschappelijk verslag schrijven
9 Onderzoeksopdracht (2)
14 Een wetenschappelijke presentatie geven

Inhoud
1 Inleiding

De regel - Wat zegt het leerplan?
Een visie - Waarom vaardigheden en attitudes?
Waarom een nieuwe werkvorm?

2 Aan de slag!
3 Waar vind je alles terug?
4 Bespreking van enkele practica

1 Informatie verzamelen, ordenen en bewerken
3 Probleemoplossend denken (2)
5 Hoe studeer je een bewijs
7 Een wetenschappelijk verslag schrijven
9 Onderzoeksopdracht (2)
14 Een wetenschappelijke presentatie geven

5 Besluit
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Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

1 Informatie verzamelen, ordenen en bewerken
3 Probleemoplossend denken (2)
5 Hoe studeer je een bewijs
7 Een wetenschappelijk verslag schrijven
9 Onderzoeksopdracht (2)
14 Een wetenschappelijke presentatie geven

Vaardigheden:

onderzoekscompetenties

verzamelen
ordenen
bewerken

︸
︷︷

︸

competentie 1

voorbereiden

uitvoeren
evalueren

︸
︷︷

︸competentie 2

rapporteren

confronteren ︸
︷︷

︸ competentie 3

Leerplan: fasen van een onderzoeksopdracht
(1) De leerling stelt zichzelf een onderzoeksvraag
(2) Probleemverkenning
(3) Plan opstellen
(4) Plan uitvoeren
(5) Rapporteren en refecteren

Practicum wiskunde



Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

1 Informatie verzamelen, ordenen en bewerken
3 Probleemoplossend denken (2)
5 Hoe studeer je een bewijs
7 Een wetenschappelijk verslag schrijven
9 Onderzoeksopdracht (2)
14 Een wetenschappelijke presentatie geven

Vaardigheden:

onderzoekscompetenties

verzamelen
ordenen
bewerken

︸
︷︷

︸

competentie 1

voorbereiden

uitvoeren
evalueren

︸
︷︷

︸competentie 2

rapporteren

confronteren ︸
︷︷

︸ competentie 3

Leerplan: fasen van een onderzoekende opdracht
(1) De leerling stelt zichzelf een onderzoeksvraag

X(2) Probleemverkenning
X(3) Plan opstellen
X(4) Plan uitvoeren
X(5) Rapporteren en refecteren

Practicum wiskunde



Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

1 Informatie verzamelen, ordenen en bewerken
3 Probleemoplossend denken (2)
5 Hoe studeer je een bewijs
7 Een wetenschappelijk verslag schrijven
9 Onderzoeksopdracht (2)
14 Een wetenschappelijke presentatie geven

Leerplan: fasen van een onderzoekende opdracht
? (1) De leerling stelt zichzelf een onderzoeksvraag
Visie:

Een haalbare onderzoeksvraag stellen voordat het
onderzoek gebeurd is, vereist heel wat expertise.
Voor een onderzoeker wordt de haalbaarheid van een
onderzoeksvraag pas duidelijk tijdens het onderzoek zelf.
Conclusie: leerling vragen om vooraf een haalbare
onderzoeksvraag te stellen is niet relevant.
Pas na een uitvoerig onderzoek wordt duidelijk wat een
haalbare en zinvolle onderzoeksvraag is!

Practicum wiskunde



Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

1 Informatie verzamelen, ordenen en bewerken
3 Probleemoplossend denken (2)
5 Hoe studeer je een bewijs
7 Een wetenschappelijk verslag schrijven
9 Onderzoeksopdracht (2)
14 Een wetenschappelijke presentatie geven

“Our difficulty is not in the proofs,
but in learning what to prove.” E. Artin

Visie: fasen van een onderzoekende opdracht
(1) De leerling stelt zichzelf een onderzoeksvraag
(1’) De leerling krijgt een vooraf gestelde onderzoeksvraag,

en wordt daarnaast aangemoedigd om kleinere
onderzoeksvragen te formuleren.

(2) Probleemverkenning
(3) Plan opstellen
(4) Plan uitvoeren
(5) Rapporteren en refecteren

(5bis) De leerling wordt aangemoedigd om, op basis van het
eerder onderzoek, een eigen vermoeden te formuleren.

Conform met de inspectie!

Practicum wiskunde



Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

1 Informatie verzamelen, ordenen en bewerken
3 Probleemoplossend denken (2)
5 Hoe studeer je een bewijs
7 Een wetenschappelijk verslag schrijven
9 Onderzoeksopdracht (2)
14 Een wetenschappelijke presentatie geven

Practicum - per vier

1 korte omschrijving opdrachten
verkeersplanning
probleem van Josephus
omtrek, opp., dimensie fractaal
winnende strategieën

2 elke groep kiest één opdracht
3 tekst met onderzoeksvragen
4 onderzoek tijdens en na de lessen
5 wetenschappelijk verslag
6 vermoedens formuleren en motiveren

Practicum wiskunde



Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

1 Informatie verzamelen, ordenen en bewerken
3 Probleemoplossend denken (2)
5 Hoe studeer je een bewijs
7 Een wetenschappelijk verslag schrijven
9 Onderzoeksopdracht (2)
14 Een wetenschappelijke presentatie geven

Inhoud
1 Inleiding

De regel - Wat zegt het leerplan?
Een visie - Waarom vaardigheden en attitudes?
Waarom een nieuwe werkvorm?

2 Aan de slag!
3 Waar vind je alles terug?
4 Bespreking van enkele practica

1 Informatie verzamelen, ordenen en bewerken
3 Probleemoplossend denken (2)
5 Hoe studeer je een bewijs
7 Een wetenschappelijk verslag schrijven
9 Onderzoeksopdracht (2)
14 Een wetenschappelijke presentatie geven

5 Besluit
Practicum wiskunde



Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

1 Informatie verzamelen, ordenen en bewerken
3 Probleemoplossend denken (2)
5 Hoe studeer je een bewijs
7 Een wetenschappelijk verslag schrijven
9 Onderzoeksopdracht (2)
14 Een wetenschappelijke presentatie geven

Vaardigheden:

onderzoekscompetenties

verzamelen

ordenen

bewerken

︸
︷︷

︸

competentie 1

voorbereiden
uitvoeren
evalueren

︸
︷︷

︸competentie 2

rapporteren

confronteren ︸
︷︷

︸ competentie 3

Visie: via een beschrijvende opdracht
Mondeling rapporteren kan met een
wetenschappelijke voordracht: het aanleren
van de opbouw en voorbereiding, en het geven
van tips voor presentatie zijn wenselijk.

Practicum wiskunde



Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

1 Informatie verzamelen, ordenen en bewerken
3 Probleemoplossend denken (2)
5 Hoe studeer je een bewijs
7 Een wetenschappelijk verslag schrijven
9 Onderzoeksopdracht (2)
14 Een wetenschappelijke presentatie geven

Practicum - per drie

C.A. Pickover, Het Wiskunde Boek

1 elke groep heeft keuze
uit 14 onderwerpen

2 elke groep kiest onderwerp

3 extra informatie opzoeken

4 presentatie voorbereiden
(ontwerp - uitwerking)

5 presentatie geven
(maximaal 10 min.)

6 vragen stellen aan elkaar

Practicum wiskunde



Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

1 Informatie verzamelen, ordenen en bewerken
3 Probleemoplossend denken (2)
5 Hoe studeer je een bewijs
7 Een wetenschappelijk verslag schrijven
9 Onderzoeksopdracht (2)
14 Een wetenschappelijke presentatie geven

Alternatief

J. Bossaert, Curiosa Mathematica

momenteel 407 onderwerpen

historische component

wiskundige component

betrouwbaar

bevattelijk

Practicum wiskunde



Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

1 Informatie verzamelen, ordenen en bewerken
3 Probleemoplossend denken (2)
5 Hoe studeer je een bewijs
7 Een wetenschappelijk verslag schrijven
9 Onderzoeksopdracht (2)
14 Een wetenschappelijke presentatie geven

In opbouw. . .

Practicum 15 Inzicht in het studiekeuzeproces

Nodig enkele oud-leerlingen uit

Ervaringen uit hoger onderwijs

Voorbereiding wiskunde

Cursussen inkijken

Open lesweek/cursuscruisen

Practicum wiskunde



Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

1 Informatie verzamelen, ordenen en bewerken
3 Probleemoplossend denken (2)
5 Hoe studeer je een bewijs
7 Een wetenschappelijk verslag schrijven
9 Onderzoeksopdracht (2)
14 Een wetenschappelijke presentatie geven

In opbouw. . .

Practicum 16 Omgaan met giscorrectie

Via powerpoint presentatie

1 Wat is giscorrectie
2 Rechtvaardig toepassen
3 Strategie bij ‘twijfelen’
4 Slaagkansen optimaliseren

Multiplechoicetest geven

Practicum wiskunde



Inleiding
Aan de slag!

Waar vind je alles terug?
Bespreking van enkele practica

Besluit

Expliciet aandacht voor vaardigheden en atitudes?

Ja, maar
evenwicht kennis ↔ competenties

bewaken van de kwaliteit

in functie van hoger onderwijs:
hoe los je een probleem op?
hoe studeer je een bewijs?
hoe werk je efficiënt zelfstandig/samen?
hoe schrijf je een verslag?
hoe geef je een presentatie?

Bedankt voor je bijdrage!

Practicum wiskunde


