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INLEIDING

George Pólya
(1887 - 1985)

Jarenlang was men overtuigd dat leerlingen en studenten de beoogde wiskundige
vaardigheden leerden door het observeren van een expert (leerkracht, docent) in
actie. Al minstens even lang stelt men deze eenzijdige methode in vraag, onder meer
door de wiskundige en didacticus George Pólya (1945), die stelt dat het oplossen
van problemen centraal moet staan in het wiskunde onderwijs, en dit op elk niveau.
Leerlingen moeten zelf de kans krijgen om te ontdekken, en nadien een redenering op
een haalbaar niveau kunnen leveren.

Wat is het belang van het (zelfstandig) oplossen van problemen, ook wel probleem-
oplossend denken genoemd? Het bedenken van een oplossing voor een (complex)
probleem kan worden gezien als een creatief denkproces wat ontstaat als een orga-
nisme en/of een kunstmatig intelligent systeem niet meer weet wat te doen om het
doel te bereiken. En laat het nu net die vaardigheid om problemen op te lossen zijn
die zo gegeerd is in de maatschappij. Bedrijven zijn voortdurend op zoek naar mensen
die goed scoren op het oplossen van problemen. Denk maar aan de wijdverbreide in-
telligentiemetingen zoals de IQ-test, en de waarde die men bij sollicitatie hecht aan de

typische intelligentietesten met als karakteristieke kenmerken logisch denken, ruimtelijk voorstellingsvermogen, nu-
meriek inzicht, verbaal inzicht en technisch inzicht. Alleen al je vooruitzicht op een toekomstige aanwerving bij een
instelling of een bedrijf duidt op het belang van deze vaardigheden.

Het is een misvatting te denken dat het vermogen om problemen op te lossen louter aangeboren is. Doelgericht
veelvuldig trainen en relfecteren kan een aanzienlijk voordeel opleveren. Maar het oefenen in probleemoplossend
denken hoort ons inziens te voldoen aan een aantal randvoorwaarden.

3 Het is onverstandig om problemen altijd zonder context te zien. Niet alleen kan het oplossen van vragen binnen
een bepaalde context of referentiekader meer motiverend werken, men kan op die manier ook nieuwe leerstof
inoefenen.

3 Elke leerling hoort op eigen tempo en op een aangepast niveau problemen te kunnen oplossen. Meer specifiek
opteren we voor zelfgereguleerde differentiatie. Er wordt een minimumdoel voor de klas als geheel gesteld,
en elke leerling kan op zijn of haar niveau een eigen oefentraject uitstippelen.

3 De leerling moet in staat zijn aan zelfevaluatie te doen door zijn/haar oplossingen naast een modeloplossing
te leggen.

3 Tot slot dient de leerling te reflecteren over de eigen ontwikkeling: welke competenties en leerstofonderdelen
beheers ik goed, en hoe kan ik de zwakke punten verbeteren? Op die manier speelt de leerling de hoofdrol bij
het ‘managen’ van het leerproces.

3 De leerkracht of docent moet kunnen beoordelen of je die probleemoplossende vaardigheden in voldoende mate
ontwikkelt. Er volgt dus een evaluatie van het proces, waarbij je ook feedback krijgt.

We hebben ervoor gekozen om zo’n project te realiseren aan de hand van een zoge-
naamd portfolio, een persoonlijke map waarin je beschrijft wat je kan, waaruit dat
blijkt en hoe je je competenties verder kan ontwikkelen. Globaal gezien dient een
portfolio twee doelen:

1. je kunt laten zien wat je hebt geleerd en wat je in je mars hebt, en

2. het helpt je te reflecteren over wat je bereikt hebt en welke (leerstof)onderdelen
nog extra oefening vergen.

Met de term portfolio werd oorspronkelijk een grote map bedoeld, waarin mensen met creatieve beroepen (kunstenaars,
vormgevers, tekstschrijvers) voorbeelden van hun werk meenamen naar potentiële opdrachtgevers. Sedert enkele jaren
heeft men dit begrip verruimd naar het moderne portfolio, dat op persoonlijke ontwikkeling is gericht.
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Wat wordt er van je verwacht?

Elk hoofdstuk uit de cursus is voorzien van oefeningen, die onder verdeeld worden in drie categorieën: basis, verdieping
en uitbreiding. Een overzicht van de oefeningen volgens categorie ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

1 Herhaling Basis Verdieping Uitbreiding
? ?? ? ?? ? ??

1.1 Cartesische coördinaten en grafieken 1 2 2

1.2 Basisbegrippen in verband met functies 3 4 5 6 7 8 9 10

1.3 Elementaire functies, symmetrieën van de grafiek
van een functie

11 12
13

1.4 Transformaties van functies 14
15

16 17 18 19 20

De interpretatie van deze categorieën is als volgt.

3 Basis. Deze oefeningen zijn bedoeld om de theorie te verwerken, en de basistechnieken die je gezien hebt in
de modelvoorbeelden in te oefenen. Alle leerlingen horen dit niveau te halen. Je mag ervan uitgaan dat het
leeuwendeel van de oefeningen op toetsen en proefwerken bestaan uit basisoefeningen. De precieze verhouding
wordt vastgelegd door de leerkracht.

3 Verdieping. Deze categorie veronderstelt een grotere beheersingsgraad. Het zijn oefeningen die niet rechtstreeks
met de in de les geziene technieken van onder andere modeloefeningen kunnen opgelost worden. Verdiepings-
oefeningen vergen extra creativiteit, en laten je toe door te groeien in je probleemoplossend denken. Leerlingen
die een wetenschappelijke studierichting in het hoger of universitair onderwijs nastreven horen zich ook te richten
tot deze categorie.

3 Uitbreiding. Bij uitbreidingsoefeningen gaat het om een extra leerinhoud, die niet noodzakelijk is voor het
vervolg van de cursus, maar die meer diepgang of hogere vaardigheden vragen. Dit is dus niet een nog hoger
niveau dan de verdieping. Bij deze oefeningen worden meestal nieuwe begrippen gedefinieerd. Leerlingen die
studies zoals burgerlijk ingenieur of burgerlijk ingenieur-architect ambiëren horen zich ook tot dit niveau te
richten.

Verder is elke categorie voorzien van een niveau: 0, 1 of 2 sterren. Al is een verschil in niveau bij basisoefeningen anders
te interpreteren dan een verschil in punten bij uitbreidings- en verdiepingsoefeningen. Zo vergt een basisoefening met 0
sterren minder werk dan een basisoefening met 2 sterren (maar is niet noodzakelijk eenvoudiger), en een verdiepingsoe-
fening met 0 sterren eenvoudiger dan een verdiepingsoefening met 2 sterren (maar vergt niet noodzakelijk minder werk).

Het is de bedoeling dat je als leerling zelf kiest op welk niveau je oefeningen maakt. Dat kan door te starten met
een basisoefening met bijvoorbeeld 0 sterren. Als dit moeizaam gaat oefen je verder op dit niveau. Kun je die goed
oplossen, dan kan je volgende oefening al een basisoefening met 1 fof 2 sterren zijn, en later overgaan naar verdieping
en/of uitbreiding. Zo stel je zelf een persoonlijk, voor jou op maat gemaakt oefentraject samen.

Sommige vragen uit de voorgaande edities van de Vlaamse Wiskunde Olympiade werden opgenomen, alsook vragen
uit de vroegere toelatingsexamens van burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect, (tand)arts, Koninklijke Mi-
litaire School en Burgerluchtvaartschool. We herinneren je aan de afspraak uit het Voorwoord om deze oefeningen op
te lossen zonder gebruikt te maken van de grafische rekenmachine, of enig ander computerrekenpakket.

Je kan je oefeningen controleren door je antwoorden te vergelijken met de eindantwoorden. Zo’n bundel kan door
de leerkracht ter beschikking worden gesteld.Maar ook al heb je het correcte eindantwoord, het is aangewezen om
jouw oplossing naast een modeloplossing te leggen. Zo kan de leerkracht een map met modeloplossingen vooraan
of achteraan in de klas leggen, waar je zelfstandig of samen met de leerkracht je oefeningen kan verbeteren. Die
modeloplossingen kunnen nadien ook digitaal op een leerplatform verschijnen, onder de vorm van een PDF-bestand.1

1PDF staat voor Portable Document Format, en is sinds begin jaren negentig de standaard voor de uitwisseling van elektronische
documenten. De meest gebruikte PDF-lezer is Adobe Reader, die je gratis kan downloaden op http://get.adobe.com/nl/reader/ .
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Afspraken

1. Bij aanvang van elk hoofdstuk krijg je een bundel (geplooid A3-formaat) met daarop de oefeningen van dat
hoofdstuk.

2. Tijdens de les wordt er tijd voorzien om aan die oefeningen te werken. Daarnaast wordt er verwacht dat je
ook buiten de les regelmatig oefeningen maakt. Het werken aan oefeningen uit je portfolio wordt gezien als
een taak.

3. Oefeningen maak je op cursusbladen. Noteer de oefening je maakt (vb. Oefening 99a) en trek je na elke
oefening een lijn over de breedte van je blad.

4. Gemaakte oefeningen waarmee je je competentie wil aantonen, voeg je in de bundel van dat hoofdstuk.

5. Tussentijds verbeteren met een rode pen kun je met behulp van de modeloplossingen die in de klas liggen
en/of die op het leerplatform staan. Het is niet de bedoeling dat je die modeloplossingen thuis met een printer
afdrukt!

6. Na het verbeteren kleur je in de overzichtstabel (zoals hierboven) het vakje met het nummer van de oefening:

3 groen als je de oefening goed en volledig zelfstandig hebt opgelost (minstens 70% correct),

3 oranje als je de oefening matig en/of met wat hulp hebt opgelost (tussen 50% en 70% correct),

3 rood als je de oefening onvoldoende en/of met veel hulp hebt opgelost (minder dan 50% correct).

Na het doorlopen van je oefentraject kan een gedeelte van je overzichtstabel er bijvoorbeeld als volgt uit zien:

2 Veeltermfuncties Basis Verdieping Uitbreiding
? ?? ? ?? ? ??

2.3 Algebräısch bepalen van nulwaarden, tekentabel
en snijpunten

15

16
17

15

18

19
20

21 22

23

24
25

26

Zo weet je bij het voorbereiden van een toets of proefwerk meteen welke oefeningen je moet hernemen, en bij
welke paragraaf je nog wat extra moet oefenen.

7. Bij sommige hoofdstukken wordt ook gevraagd om te reflecteren aan de hand van een reflectieformulier. Dat
formulier vul je nauwgezet in, en voeg je ook in deze bundel.

8. Tijdens de lessen op dit deel van de leerstof moet je de bundel van het huidig hoofdstuk altijd bij
hebben. Er kan steeds worden nagekeken of je tijdens de voorbije les(sen) zinvol oefeningen gemaakt hebt, of
je de oefeningen verbeterd hebt en of je de reflectie ingevuld hebt.

9. Tijdens het lesuur dat je een toets wiskunde hebt, moet je de bundel(s) van die leerstof bij hebben.
In het eerste semester dient iedereen de bundel in, in het tweede semester wordt het leerproces meer individueel
opgevolgd. Heb je jouw bundel(s) niet bij, dan wordt dat gezien als het niet indienen van een taak.

10. Is het resultaat op je toets nipt of onvoldoende, dan kijkt de leerkracht via je portfolio na of je wel voldoende
oefeningen gemaakt hebt, of je die oefeningen degelijk gemaakt hebt, of je voldoende gevarieerd hebt en vooral:
of je die oefeningen ook verbeterd hebt. Zo niet, dan word je aangemaand om in het vervolg meer oefeningen
te maken, en/of je oefeningen ook nauwgezet te verbeteren. Is je portfolio wel behoorlijk, dan kun je op een
gesprek uitgenodigd worden, waar je samen met de leerkracht reflecteert over je studiemethode wiskunde. In
beide gevallen kan het studieadvies - vaak onder de vorm van remediëringsmaatregelen - gecorrespondeerd
worden via de schoolagenda en/of een (digitaal) puntenrapport.

11. Bij het terugkrijgen van je bundel bewaar je die samen met de andere bundels in deze grote portfoliobundel.

Optioneel kan de leerkacht enkele verplichte oefeningen uit zo’n portfolio aanduiden, die al dan niet op punten dagelijks
werk kunnen staan. In elk geval

3 is het jouw verantwoordelijkheid hoeveel oefeningen je maakt, en op welk niveau (ken jezelf!);

3 is deze bundel een bewijsstuk van hoe je zelfstandig te werk gaat, en toon je hiermee aan of je al dan niet een
juiste studiehouding toont, en of je de eventuele raadgevingen om te groeien naar een goede studiemethode wel
ter harte neemt;

3 dient het portfolio als procesevaluatie, hetgeen in je schoolagenda en/of attituderapport kan worden geno-
teerd.

Veel succes!
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