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2000 ben ik als vierdejaars wiskundestudente begonnen met afstuderen in de nchtingen Educatief
Ontwerpen en Geschiedenis van de Wiskunde. Met dit afstudeerwerk hoop ik duidelijk te maken

wat de invloed is van de geschiedenis van de wiskunde op het leergedrag en motivatie van de
leer]ing. Ook heb ik gekeken naar experimenten en toepassingen van de wiskunde, met name in
praktische opdrachten die ik hiervoor speciaal heb ontworpen. 1k hoop dat deze opdrachten nog
vaak gebruikt zullen worden in bet wiskundeonderwijs.

Met veel plezier en enthousiasme heb ik de afgelopen maanden gewerkt aan deze scriptie en in dit
voorwoord wil ik graag allen bedanken, die mij hierbij hebben geholpen en bijgestaan. 1k noem
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uit te voeren. Mijn grootste dank gaat echter uit naar mijn afstudeerdocenten Anne van Streun en
Jan van Maanen. Van hen kreeg ik met alleen adviezen, maar vooral vertrouwen en motivatie op
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inleiding

Inleiding

Een brede algemene vorming en een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs. Dat zijn de
doelstellingen waarop de vernieuwing van de tweede fase van havo en vwo is gebaseerd. Vanaf
augustus 1998 hebben de leerlingen uit de vierde kias havo en vwo de spits mogen afbijten. De
mvoering van de tweede fase heeft een aantal veranderingen met zich meegebracht waaronder
nieuwe vakken met andere inhouden en de inrichting van het studiehuis. De nieuwe didactische
aanpak is gericht op het stimuleren van actief en zelfstandig leren. Vooral de praktische opdracht,
een nieuw fenomeen in de tweede fase, nodigt hiertoe uit. In de praktische opdracht krijgt de
leerling een probleemsituatie of een open vraagsteling voorgelegd. Via een zelfstandig opgezet
onderzoekplan gaat de leerling op zoek naar een verheldering van de gekozen situatie.

In dit versiag ga ik op zoek naar de invloed van de praktische opdracht op bet leergedrag en de
motivatie van leerlingen. Ofwel: zijn er kenmerken van de leerstof die een positief leereffect
teweegbrengen? Is de praktische opdracht een stimulans voor leerlingen om te werken aan
wiskunde en draagt bet bij aan de populanteit van bet yak? Zo ja, waaraan zijn deze effecten te
danken?

De oorspronkelijke opzet van dit oriderzoek beeft te maken met een tentoonstelling die in het
najaar van 2000 georganiseerd zou worden ter gelegenheid van de 300 verjaardag van Daniel
Bernoulli. Het tentoonstellingsproject zou goed aansluiten bij niveau en belangstelling van de
bovenbouwklassen vwo en werd biermee gelijk mijn afstudeerproject. Binnen dit kader heb ik
vier praktische opdracbten ontworpen met een historisch, experimented of praktijkgericht
karakter. Deze praktische opdrachten en hun kenmerken staan centraal in dit versiag. In de
bijiagen hoop ik de lezer een indruk te geven van de expositie.



Wiskunde a/s menselijke activiteit

4



Hoofdstuk I Onderzoeksdesign

Hoofdstuk 1 Onderzoeksdesign

In dit hoofdstuk laat ik zien welke vragen ik wil beantwoorden en hoe ik dat ga aanpakken. In
eerste instantie is dit onderzoek geschreven voor docenten. 1k wil aan hen duideijk maken welke
aspecten van de praktische opdracht leerlingen aanspreken. Deze informatie kan docenten helpen
bij het maken van een praktische opdracht of bij de keuze uit reeds bestaande opdrachten.

1.1 Onderzoeksdoel
Het onderzoek dat ik ga uitvoeren is een beschrijvend onderzoek. Het is gebaseerd op een aantal
praktische opdrachten die ik heb ontworpen voor leerlingen uit de bovenbouwklassen havo en
vwo. Deze praktische opdrachten hebben een historisch, experimenteel of praktijkgericht
karakter. In de beschrijving van de resultaten en meningen van de leerlingen ga ik letten op deze
drie aspecten. 1k verwacht dat de leerlingen meer gemotiveerd raken en zodoende meer kunnen
leren als gevoig van de stimulans uit één van deze drie invaishoeken. De resultaten van dit
onderzoek bestaan uit observaties in de kias, de werkstukken van de leerlingen en de antwoorden
op een vragenlijst die ik heb samengesteld. Zodoende hoop ik antwoord te kunnen geven op de
volgende zes vragen:

I. Zijn de onderwerpen van de opdrachten interessant voor leerlingen?
II. Heeft de leerling een positieve kijk gekregen op de wiskunde na het maken van de

opdracht?
III. Is de keuze van de leerling voor de praktische opdracht afhankelijk van de geschiedenis van

de wiskunde, de experimenten of de toepassingen in de opdracht?
N. Was de motivatie van de leerling tijdens het zelfstandig onderzoek groter dan bij de gewone

wiskundelessen? Zo ja, is dit te danken aan de geschiedenis van de wiskunde, de
experimenten of de toepassingen in de opdracht?

V. Is de kwaliteit van het eindproduct vergelijkbaar met de cijfers die de leerling normaal
gesproken voor wiskunde haalt? Of is deze beter/slechter?

VI. Heeft de leerling meer inzicht gekregen in de wiskunde die verscholen zit in de opdracht als
gevoig van de historie, de experimenten of de praktijk?

Kort samengevat is het onderzoeksdoel:
Het onderzoeken van de invloed van het historische, het experimentele en het
praktijkgerichte aspect van de praktische opdracht op het leergedrag en de
motivatie van de leerling.

Tegeijkertijd evalueer ik de praktische opdrachten die ik gemaakt heb. Mijn verwachtingen
vooraf zijn:

- Een positieve ontvangst van alle praktische opdrachten.
- De oorzaak van deze positieve ontvangst ligt in één of meerdere van de dne kenmerken
die ik hierboven schets.
- In het bijzonder zal de geschiedenis van de wiskunde meer de wiskunde A leerling
aanspreken en de experimenten meer de wiskunde B leerling.
- Verder zullen beide groepen worden aangesproken door de toepassingen van de
wiskunde.
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In hoofdstuk 2 geef ik een toelichting op mijn verwachtingen: Waarom is bet raadzaam de
geschiedenis van de wiskunde te integreren in bet onderwijs? Waarom zouden experimenten jets
kunnen toevoegen aan bet bestaande lesmateriaal? En waarom is bet zo belangrijk voorbeelden te
gebruiken uit de praktijk?

1.2 Opzet onderzoek
In deze paragraaf leg ik uit hoe ik bet onderzoeksdoel, bescbreven in de vorige paragraaf, heb
proberen te bereiken. Op bet Belcampocollege, bet Augustinuscollege en bet Willem Lodewijk
Gymnasium heb ik de gelegenheid gekregen mijn onderzoek uit te voeren. De vier praktische
opdrachten zijn als volgt onderverdeeld:

VWO 4 B Augustinuscollege

VWO 5 Al

Wiskundigen uit de 7C en I 8 eeuw
Dc Wet van Bernoulili

Willem Lodewijk Gymnasium
Wiskundigen uit de 1 7 en I 8 eeuw
Van Rekeningb in Spelen van Geluck

VWO 6 B Belcampocollege
Wiskundigen uit de en I 8
Dc Wet van Bernoulli
De overhangende gevel
Van Rekeningh in Spelen van Geluck

In de praktische opdracht 'Wiskundgen uit de 17' en 18' eeuw' zijn de drie kenmerken allemaal
vertegenwoordigd. Het is een (geschiedenis van de wiskunde) opdracht waarbij de leerling
gevraagd wordt literatuuronderzoek te doen naar bet werk van een I 7/I 8eeese geleerde. Maar
ook kan de leerling dieper ingaan op een experiment van deze geleerde. Bovendien kan de
leerling zich afvragen waar je bet nut van de ontdekkingen nu nog terugziet.

'De IVet van Bernoulli' is dutdelijk een praktijkgericbte opdracht. Dc leerling wordt gevraagd de
toepassingen van deze wet te onderzoeken en bescbrijven. Maar ook hier kan de leerling ervoor
kiezen zijn onderzoek te verduidelijken met de gescbiedenis of een experiment.

'Van Rekeningh in Spelen van Geluck' is een opdracbt waarin de leeding gevraagd wordt door
zeif een aantal keren te oefenen, een verdeling van de inzet te maken bij een afgebroken spel. De
geschiedenis van de wiskunde is bet meest vertegenwoordigd in deze opdracbt omdat de leerling
zijn eigen methode moet vergclijken met bet werk van Huygens.

Ve Overhangende evel' is ecn opdracht waarbij de leerling moet knutselen. Het maken van een
overhangende gevel is met zo moeilijk, maar met zo mm mogelijk stenen? De acbterliggende
wiskundige theorie is vrij pittig. Desalniettemin is deze opdracbt uitermate geschikt om na te gaan
of leerlingen experimenten in de wiskundeles op prijs stdllen.
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Hoofdstuk I Opzet onderzoek

De leerlingen krijgen dus de mogelijkheid te kiezen uit twee of meer praktische opdrachten.
Hierna kunnen de leerlingen drie weken werken aan de praktische opdracht. Meer uitleg over de
gang van zaken op de scholen komt in hoofdstuk 3 aan bod. Omdat de leerlingen een logboek
bijhouden kan ik zien wat hen bezighoudt en welke plannen zij maken. Daarnaast maak ik
aantekeningen tijdens de 'contacturen' OP school. Samen met het ingeleverde versiag en de
vragenlijsten heb ik zo vier informatiebronnen die de resultaten vormen in hoofdstuk 4. Op basis
hiervan schrijf ik in hoofdstuk 5 mijn conclusies.
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Hoofdstuk 2 Theoretische achiergrond

Hoofdstuk 2 Theoretische achtergrond

De praktische opdracht is één van de vernieuwingen van de tweede faze en past uitstekend in de
visie van Hans Freudenthal. Deze visie licht ik nader toe in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk.
Over de precieze inhoud van de tweede faze gaat paragraaf 2.2. Dc derde paragraaf is gebaseerd
op bet theoretisch raamwerk van A Historical Angle (Gullikers en Blom, 2000), waann duidelijk
wordt waarom de geschiedems van de wiskunde een plaats verdient in bet wiskundeonderwijs.
Hetzelfde geldt voor de toepassingen en experimenten van de wiskunde, zoals blijkt uit paragraaf
2.4. In 2.5 wil ik mijn verwachtingen uit bet eerste boofdstuk toelicbten.

2.1 De visie van Hans Freudenthal
Dc wiskunde kan men onderwijzen als menselijke activiteit. Op elk niveau en elke leeftijd kunnen
leerlingen zeif wiskundig actief zijn. Het gaat in essentie dus met om bet overdragen van kant-en-
kiare wiskunde, maar om bet werken aan wiskunde in-de-maak (Mathematics as an educational
task, Freudenthal 1973). Als men nagaat, hoe de wiskunde op de (Nederlandse) scholen
onderwezen wordt, dan zien we een onderverdeling in "theorie" en "toepassingen", waarbij de
theorie door de leraar als een stapel door de "geleerden" gevonden stellingen en regels kant en
klaar met alle bewijzen aangeboden wordt, terwiji de toepassingen door de leerlingen zeif
gemaakt moeten worden. De meeste leerlingen kunnen de toepassingen ook nog slechts dan
maken, wanneer ze de methoden voor de verschillende typen daarvan toch van iemand anders
geleerd hebben. Bij bet bestuderen van de theorie wordt geeist dat de leerling de bewijzen van
elke stelling in voorgeschreven stiji kan reproduceren of op zijn minst, dat elke stap van de
redenering ook begrepen wordt. Ofwel de leerling moet inzien dat het door anderen gevondene
juist is. De leerling zal berusten in diens voorschriften zonder zicb af te vragen "waarom?". In dit
type onderwijs wordt met aangeleerd om bet denken te oefenen. Maar het kan ook anders. Hoe
meer de leerling bet opbouwen van de leerstof meebeleeft, des te meer gelegenheid krijgt hij om
zich in bet denken te oefenen en des te meer wordt de leerstof zijn eigen bezit. Hierbij is bet
belangrijk bet contact met de praktijk niet te verliezen. Dit geeft de gelegenheid tot het oefenen
in bet zelfstandig ontdekken van de essentiële elementen in een nieuwe situatie. Er wordt
reusacbtig veel "proefwerk" gegeven, maar de bedoeling daarvan schijnt werkeijk alleen het
controleren en niet bet leren te zijn (Kan het wiskundeonderwijs tot de opvoeding van het
denkvermogen bijdragen?, Ebrenfest-Afanassjewa en Freudenthal 1951). In de visie van
Freudenthal past de praktische opdracbt uitstekend, want daarin gaat het juist om bet zeif
doordenken van een probleemsituatie en dat met wiskundige methoden aanpakken en
onderzoeken.
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2.2 De tweede fase
Vanaf augustus 1998 hebben de leerlingen van de vierde kias havo en vwo te maken gekregen

met de nieuwe tweede fase. Ben aantal vernieuwingen van de tweede fase zijn: nieuwe vakken,
andere inhouden en de inrichting van bet studiehuis. De doelstellingen waarop de tweede fase is

gebaseerd, zijn een brede algemene vorming en een goede voorbereiding op het
vervolgonderwijs. Deze uitgangspunten hebben geleid tot een nieuwe inboud en een vernieuwde
didactiek. De inhoudelijke vernieuwing van de tweede fase heeft vorm gekregen in een breed
studiepakket dat profiel wordt genoemd. De meuwe didactische aanpak is gericht op het
stimuleren van actief en zelfstandig leren. Deze aanpak krijgt vorm in de ontwikkeling van bet
studiehuis. In deze paragraaf geef ik een toeichting op de termen horend bij de tweede fase: de
profielen, de studielast, het studiehuis, de doorstroming naar hogescbool en universiteit en de
praktische opdrachten. Ten slotte bespreek ik de nieuwe invulling van bet wiskundeonderwijs
voor bet VWO.

2.2.1 Profielen

Ben belangrijk kenmerk van de vernieuwing van bet programma van havo en vwo is bet
verdwijnen van de vrije keuze van de examenvakken. In plaats daarvan wordt bet onderwijs
ingericbt volgens proflelen. Ben proflel is een samenhangend onderwijsprogramma dat
voorbereidt op een groep verwante opleidingen in bet hoger onderwijs. Leerlingen kunnen kiezen
uit de volgende proflelen:

• natuur en techniek
• natuur en gezondheid
• economie en maatschappij
• cultuur en maatscbappij

Elk profiel bestaat uit:
• een gemeenscbappelijk dee!, dat voor alle proflelen gelijk is
• een profleldeel, dat kenmerkend is voor het profle!
• een vrij deel

De brede vorming in bet gemeenscbappelijk dee! neemt bijna de beift van de tijd in beslag, bet
profieldeel ruim een derde. In het vrije dee!, dat de rest van de studietijd omvat, kan bet gekozen
proflel worden aangevuld met vakken uit andere profielen of met keuzevakken, bijvoorbee!d
informatica of bet yak management en organisatie. In principe is bet mogelijk dat een !eerling
examen doet in twee profle!en door in bet vnje deel bepaalde vakken te kiezen. Ben voorbeeld:
als iemand bet profle! natuur en tecbniek heeft gekozen en in bet vrije dee! bet yak biologie dan
heeft deze ook bet proflel natuur en gezondheid gedaan. Hiermee vergroot de leerling zijn
doorstroommogelijkheden naar bet vervolgonderwijs.
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Hoofdstuk 2 Theoretische achtergrond

2.2.2 Studielast

In de tweede fase wordt niet langer in lesuren gerekend. De tijd die voor een yak beschikbaar is,
wordt uitgedrukt in studielast. De studielastbenadering gaat uit van de tijd die de gemiddelde
leeding nodig heeft om zich een bepaalde hoeveelheid stof eigen te maken, zowel op school als
thuis. Dc studielast omvat alles, ook werkstukken schrijven, boeken lezen, werken in de
mediatheek, excursies en bet huiswerk. Een schooljaar van een leerling bestaat uit (circa) veertig
weken van veertig uur, dat betekent dat per jaar een studielast van 1600 uur bescbikbaar is.

2.2.3 Studiehuis

Een ander aspect van de tweede fase is bet studiehuis. Scholen worden aangemoedigd zich
geleideijk te ontwikkelen tot studiehuis waarin leerlingen in toenemende mate zelfstandig hun
werk zullen doen. De leraar begeleidt de leerling in bet onderwijsproces: hij is organisator en
regisseur van bet leren. "Van onderwijzen (door de leraar) naar leren (door de leerling)" is een
goede samenvatting van de nieuwe pedagogisch-didactiscbe aanpak die zicb ontwikkelt in het
voortgezet onderwijs. Gevarieerde werkvormen stimuleren dat leerlingen actief en zelfstandig
leren, toepassingsgericbt leren, samenwerkend leren en "leren leren".

2.2.4 Doorstroming naar hogeschool en universiteit

Eén van de achtergronden van de hele nieuwe onderwijsoperatie is bet gegeven dat de aansluiting
van bet voortgezet onderwijs op bet vervolgonderwijs verbeterd moet worden. Veel studenten
haken in bet eerste jaar af. Dit komt vooral doordat leerlingen over onvoldoende vaardigheden
bescbikken zoals plannen, organiseren en zelfstandig activiteiten uitvoeren. Daarom is aan alle
vakken in de examenprogramma's een component toegevoegd, bijvoorbeeld omgaan met
informatie, onderzoeken, ontwerpen, problemen oplossen, argumenteren, schrijven, spreken,
presenteren en samenwerken. Een aantal van deze componenten zien we terug in de praktiscbe
opdracht.
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2.2.5 Praktische opdrachten

Praktische opdrachten worden ook we! 'onderzoeksopdrachten' genoemd. Dit houdt in dat een
leerling een probleem krijgt voorgelegd waarvoor bij of zij zelfstandig een oplossing moeten
bedenken en uitwerken op papier. De docent kan de volgende typen opdrachten geven:

bet verkennen, aanpakken en oplossen van een probleemsituatie uit de praktijk van een
beroep of van bet dagelijks leven

• bet verricbten van een Iiteratuurstudie
U bet uitvoeren van een opdracht waarbij informatie- en communicatietechnologie (ICT)

functioneel moet worden gebruikt
• een andersoortige activiteit zoals bet doen van kleine experimenten

Vaak wordt in groepjes aan de praktiscbe opdracht gewerkt ter bevordenng van de samenwerking
tussen de leerlingen. Een opdracbt kan open zijn en veel aan bet initiatief van de leerling
overlaten of gesloten zijn en stapsgewijs aangeven wat de leerling moet doen. Het totale pakket
van praktiscbe opdrachten voor de profielvakken moet gevarieerd samengesteld zijn, zowel wat
het type opdracbten betreft als wat de presentatievormen betreft. Voor de beoordeling van de
praktische opdrachten wordt gebruik gemaakt van beoordelingscriteria die vooraf aan de
kandidaat bekend zijn gemaakt. Bij praktiscbe opdracbten wordt, voor zover relevant, bet
doorlopen proces door de kandidaat gedocumenteerd. Dit logboek wordt in de beoordeling
betrokken. De ultieme praktiscbe opdracbt is bet profielwerkstuk. Dit werkstuk betreft minstens
twee vakken uit bet profiel en heeft een studielast van 40 tot 80 uur.

In de praktische opdracht wordt van de leerlingen verwacht dat zij een praktisch
probleem verkennen en achtergrondinformatie zoeken. Daarna kiezen ze zelfstandig een situatie
waarbij de onderzoeksvraag leidraad vormt voor bet plan van aanpak die wordt opgesteld en
uitgevoerd. De verrichte werkzaamheden en de bijbehorende conclusies dienen mondeling of
schriftelijk gepresenteerd te worden. Doe! van de praktiscbe opdracbt is dat de leerlingen leren
om met bebuip van bun eigen wiskundekenths ze!f kleine onderzoeken te doen. Ze kunnen
zodoende leren op welke wijze bun wiskundekennis effectief kan worden toegepast in
verscbillende situaties. Dc vaardigheden die van de leerlingen worden vereist bij het doen van
onderzoeksopdracbten wiskunde zijn:
Infomxatievaard:gheden,
waaronder artikelen of bericbten uit (nieuws)media of vakliteratuur kritisch analyseren, informatie
verwerven en selecteren, informanten kiezen en bevragen, boofd- en bijzaken onderscheiden,
feiten met bronnen verantwoorden, de betrouwbaarheid beoordelen, (historiscbe) situaties
benoemen waarin wiskunde een belangrijke rol heeft gespeeld en voorbeelden noemen van bet
gebruik van wiskunde in andere vakgebieden, beroepen of kunst.
Onder.oekvaardzgheden,
zoals logische relaties vinden tussen gegevens, beweringen en resultaten, gegevens met elkaar en
met de probleemstelling in verband brengen, een passende aanpak kiezen en waar mogelijk
opsplitsen in deeltaken, doelmatig weergeven van de gegevens in een gescbikte wiskundige
representatie, vaststellen of bet gekozen model voldoet en of er aanvullende gegevens nodig zijn,
indien nodig het onderzoek bijstellen, oplossingsmethoden correct uitvoeren, resukaten betekenis
geven in de context, reflecteren op gemaakte keuzen.
Technisch-instnimentele vaardgheden,
de kandidaat kan bij bet raadplegen, verkennen en presenteren van wiskundige informatie gebruik
maken van toepassingen van ICT. Dit geldt ook voor bet uitvoeren van een wiskundige
bewerking of redenering.
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2.2.6 Invulling van het wiskundeonderwijs

Per profiel is er een vastgesteld dee! wiskunde. Dit betekent dus dat iedere leerling verplicht is om
examen te doen in bet yak wiskunde. Dc invulling voor bet VWO ziet er als volgt uit:
Voor alle profielen is er een gemeenschappelijk dee! dat bestaat uit:

• Vaardigheden
• Functies en grafieken
• Discrete analyse
• Combinatoriek en kansrekening

Daarnaast bevatten de volgende profielen de volgende onderwerpen:
Cultuur en Maatschappij, wiskunde Al

• Grafen en Matrices
• Statistiek en kansrekening

Economie en Maatscbappij, wiskunde Al,2
• Differentiaalrekening met toepassingen
• Discrete dynamische modellen
• Lineair programmeren
• Grafen en Matrices
• Statistiek en kansrekening

Natuur en Gezondheid, wiskunde BI
• Differentiaal- integraalrekening
• Continue dynamische modellen
• Normale verdeling en toetsen van hypothesen
• Keuzeonderwerpen

Natuur en tecbniek, wiskunde Bl,2
• Differentiaal- integraalrekening
• Continue dynamische modellen
• Normale verdeling en toetsen van hypothesen
• Keuzeonderwerpen
• Voortgezette meetkunde
• Voortgezette analyse
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2.3 Geschiedenis van de wiskunde
In de praktische opdrachten die ik heb ontworpen voor mijn onderzoek maak ik gebruik van de
geschiedenis van de wiskunde. Naar mijn mening is de geschiedenis onmisbaar in het
wiskundeonderwijs. Met de volgende paragraaf wil ik dit verduidelijken aan de hand van 3
soorten argumenten, te weten conceptuele, cultureel-menselijke en motivatie argumenten. Hierbij
maak ik onderscheid tussen argumenten die relevant zijn voor de docent en voor de leerling.

2.3.1 Conceptuele argumenten

Dc conceptuele argumenten zijn:
• relevant voor de docent

1. historisch genetisch principe
2. verrijking van bet didactische repertoire

• relevant voor de leerling
1. de wiskunde is niet ontstaan volgens een rechte lijn
2. de wiskunde is een uitdaging in plaats van een saaie leermethode uit bet bock
3. de gescbiedenis belpt de wiskunde 'van bovenaf te bekijken'

Het eerste argument heeft te maken met bet bistoriscb genetisch principe, een mooie ingang voor
de docent om leerlingen te laten ervaren dat het gaat om wiskunde-in-de-maak die in de loop der
eeuwen door mensen is ontwikkeld. Dc term genetisch is afkomstig uit de biologic en is
gebaseerd op Haeckel's biogenetiscbe wet over de relatie tussen de ontogenese en de fylogenese,
dat wil zeen: de ontwikkeling van het individu weerspiegelt de ontwikkeling van de soort. Dit
toegepast op de didactiek wil zeggen dat de leerling dezelfde stadia moet volgen, die de mensheid
op bet gebied van bet abstracte denken doorlopen beeft. Pas dan kan de leerling dezelfde
inzicbten krijgen. Ofwel, de leerstof moet beginnen bij het begin in plaats van bij het
eindproduct. Nog te vaak is bet zo dat de wiskunde bij leerlingen overkomt als een kant-en-klaar,
onveranderlijk product. Een kennismaking met de oorsprong van de wiskundige wetten en
formules kan bet tegendeel bewijzen. Bovendien is bet uiteindeijke product vaak nog
ingewikkelder dan de leerstof zeif, omdat dit voldoet aan de formele eisen van een bewijsvoering.
Het dod is weliswaar een abstract overzicht van de leerstof, maar daarmee beginnen is gebeel
verkeerd. Deze methode moet echter niet al te letterlijk worden genomen. Het beeft geen zin om
in de brugklas te beginnen met de meetkunde van Euclides zonder eerst goed de basis van de
wiskunde aan te leren. Ook heeft het geen zin om de leerling tot in de detail een theorie nit te
leggen die later fout is gebleken. Eigenlijk moet de docent een middenweg proberen te vinden
tussen een historiscbe en een beuristiscbe aanpak. Hiermee bedoel ik dat de leerling via een
historische introductie van een wiskundig onderwerp inziet dat hij te maken heeft met een
probleem, namelijk hetzelfde probleem van de geleerden van toen. Dc uitdaging voor de leerling
zal zijn dit probleem op te lossen en de wiskunde opnieuw nit te vinden. Dit is tevens bet doe!
van deze aanpak.
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Dat kenms van de geschiedenis van de wiskunde bet didactische repertoire van de docent kan
verrijken, is bet tweede conceptuele argument. Een verrijking wegens het inzicht in de manier
waarop men voorheen tewerk ging, als spiegel voor bet actuele leerproces van leerlingen. Dc
gescbiedenis van de wiskunde vergroot en versterkt de kennis van bepaalde onderwerpen en reikt
verscbillende hulpmiddelen aan, zoals een alternatieve aanpak of oplossingsmethode en een bee!
scala aan voorbeelden. De docent wordt zich bewust van de problemen die zicb in bet verleden
voordeden en terugkeren in zijn eigen klaslokaal. Dit kan de docent helpen bij bet begrijpen van
de fouten en misvattingen van zijn leerlingen. Ofwe!, hoe meer de docent zich verdiept in de
geschiedenis van de wiskunde, hoe meer kennis van verscbillende problemen en oplossingen, boe
groter het inzicbt en veelzijdiger bet didactische repertoire.

Relevante argumenten voor de leerling hebben te maken met bet bovenstaande. Het
verscbil is dat de voordelen nu vanuit bet oogpunt van de leerling worden bekeken. 1k zal een
voorbee!d geven: een leerling die inziet dat de wiskunde in de buiclige vorm er niet altijd zo is
geweest, zal de leerstof als minder statiscb en beangstigend opvatten. Dat de ontwikkeling van de
afzonderlijke theorieen met zo rechtlijnig verliep als de leerboeken vaak suggereren, werkt
bemoedigend. Zo ook bet idee dat grote geleerden dezelfde fouten hebben gemaakt als zij. Pas
dan wordt duidelijk dat zoeken en proberen een onderdeel is van bet leerproces.

Bovendien geeft de geschiedems van de wiskunde een extra uitdaging voor leerlingen,
namelijk in de vorm van de volgende vragen: Waarom bestaat de wiskunde van tegenwoordig in
deze vorm? Is de aanpak van nu logiscber dan de aanpak van vroeger, of juist niet? Zonder een
kijkje te nemen in de wiskunde buiten bet leerboek, ontstaat er geen creativiteit, geen intelligentie
en nooit een nieuwe Einstein!

Het laatste conceptue!e argument heeft alles te maken met het verkrijgen van overzicbt en
inzicht. Door historiscbe methoden en begrippen kunnen leerlingen leren om van bovenaf naar
de wiskunde nit bet scboolboek te kijken, dus wiskunde in-de-maak kunnen typeren door de
eeuwen been. 1k za! dit verduideijken aan de band van een voorbeeld. Ons I 0-tallig rekenstelsel
wordt vanaf de basisschool ingeprent als !ogiscb en vanzelfsprekend. Maar wanneer je dit in bet
licht plaatst van de Babylonieers, die rekenden in 60-tallen, valt deze vanzelfsprekendbeid weg en
is er ruimte voor alternatieve inzicbten. Bij meer ingewikkelde theorieën kan de leerling gebaat
zijn bij deze methode. Voor een beter overzicht van de wiskunde is het dus verstandig om naast
een bepaalde theorie of algoritme ook een a!ternatief nit de gescbiedenis van de wiskunde te
bekijken. Door afstand te nemen van vastgeroeste ideeen kan bet brein ruimte maken voor
nieuwe logica.
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2.3.2 Cultureel menseijke argumenten

• relevant voor de docent
1. mukiculturele aanpak van de wiskunde
2. brug naar andere vakken wordt makkelijker

• relevant voor de leerling
1. de wiskunde speelt een grote rol in de maatschappij
2. de wiskunde krijgt door de geschiedenis van de wiskunde een menselijk gezicht
3. de geschiedenis en 'vrouwen kiezen exact'

Niet alleen in de historic, maar ook in verschillende culturen is een eigensoortige wiskunde
ontstaan. Nog steeds wordt de wiskunde in de Nederlandse schoolboeken vanuit een Westerse
aanpak benaderd in plaats van een multiculturele aanpak en daarmee wordt een groot deel over
het hoofd gezien. Dc geschiedenis van de wiskunde biedt talloze voorbeelden en bronnen voor
lesmateriaal op dit gebied. In sommige gevallen kan bet docenten helpen bij hun werk met multi-
etnische kiassen.

Dat de wiskunde niet geisoleerd moet raken van de andere vakken op school is bet
tweede argument relevant voor de docent. De vakken moeten zodanig worden onderwezen dat
leerlingen bet verband zien tussen, en de wederzijdse bemvloeding van, verschillende
vakgebieden. Dit vakoverstijgende aspect zien we terug in de tweede fase in de vorm van bet
profielwerkstuk. Via de geschiedenis kan de docent een makkelijke brug maken naar andere
vakken, maar ook naar andere wiskundige onderwerpen.

Relevant voor de leerkng is bet argument dat de wiskunde een grote rol speelt in onze
maatscbappij. Dc wiskunde bekeken vanuit een bistorisch oogpunt laat zien dat de wiskunde niet
zomaar is ontstaan. Veel van de toepassingen van toen hebben een nog grotere uitwerking nu,
zodat alles wat je op straat tegenkomt wel enigszins met wiskunde te maken heeft. Duidelijke
voorbeelden hiervan zijn belangrijk voor leerlingen. In de gehele maatschappij kun je te maken
krijgen met wiskunde en zo wordt nog maar eens bewezen waarom voldoende kennis biervan
noodzakeijk is voor de toekomst van de leerling.

Waar bijna geen enkele leerling over nadenkt tijdens bet maken van zijn sommen is bet
feit dat wiskunde eigenlijk een menselijk yak j in plaats van een 'bovenmenseijk' systeem van
strenge waarheden. Het abstracte karakter moet plaats maken voor een menseijk karakter om
leerlingen te benaderen vanuit bun eigen belevingswereld. Hoe moeilijk bet soms ook Iijkt, via de
'soapscnemethode' bereik je een groter en enthousiaster publiek.

We bebben gezien dat in verschillende cukuren een eigensoortige wiskunde is ontstaan.
Ook in verschillende toepassingsgebieden krijgt de wiskunde een eigen karakteristiek. Dat
vrouwen daann cen cigen inbreng en een eigen plaats hebben vcrworven en hebben te verwerven
is het laatste cultured menscijke argument. Niet alleen nu, maar ook in bet verlcdcn zijn cr
genoeg voorbeeldcn van vrouweijke geleerden. Hoewel deze vrouwen een grote stimulans
kunnen betekenen voor meisjes op de middelbare school, zijn ze vaak minder bekend. In bet
algemeen zou de geschiedenis van de wiskunde kunnen bijdragen aan het verlagen van de
drempel die meisjes nog vaak ervaren ten opzicbte van exacte vakken.
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2.3.3 Motivatie argumenten

Onderstaande argumenten hebben te maken met de motivatie van de docent of van de leer1ing
• relevant voor de docent

1. levendige sfeer in de kias creëren
2. onuitputtelijk lesmateriaal en groter enthousiasme

• relevant voor de leerling
1. de geschiedenis vergroot de interesse voor leren
2. door de geschiedenis is de wiskunde sneller te begrijpen

Het feit dat de geschiedenis van de wiskunde kan zorgen voor een levendige sfeer in de kias is
een belangrijk argument voor zowel de docent als de leerling. Het doorbreekt de eentonige aard
van de lessen, die bestaat uit: sommetjes maken, theorie, sommetjes maken, theorie, etc.

De geschiedenis van de wiskunde geeft ook toegang tot ontelbaar veel voorbeelden en
bruikbare bronnen voor lesmateriaal. Dit kan bet enthousiasme van de docent voor een bepaald
onderwerp vergroten en biermee kan hij inzichten verwerven voor nieuwe ideeen. Het gevolg de
lessen worden interessanter en meer succesvol.

Het verkennen van de geschiedems van de wiskunde vergroot de interesse van de
leerlingen voor bet leren. Verbazingwekkende voorbeelden, lesmateriaal dat er anders uitziet en
de oorsprong van problemen, onderwerpen, methoden en bewijzen kunnen gebruikt worden om
de lessen minder saai en beangstigend te maken. Ook wordt het voor de snelle leerling
makkelijker om zicb verder te verdiepen in de wiskunde dan bet leerboek toelaat.

Sommige leerlingen begrijpen de wiskunde beter en sneller aan de hand van de
gescbiedenis ervan. Het kan een drempel verlagen, de angst van leerlingen wegnemen of een
wiskundige blokkade verhelpen. Zo'n blokkade is eigenlijk een fout die veel leerlingen ieder jaar
opmeuw maken, bijvoorbeeld (a+b)2 = a2 + b2. De geschiedenis van de wiskunde kan ervoor
zorgen dat de leerling begrijpt wat hij verkeerd doet en onthoudt hoe bet we! moet.
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2.4 Experimenten en Toepassingen
In de vorige paragraaf kom ik steeds terug op de visie van Prof. dr. Hans Freudenthal. Dc docent
zal de nadruk moeten leggen op de wiskunde in-de-maak. Dit kan op verschillende manieren en
één daarvan is bet gebruik van de geschiedenis van de wiskunde. Vanuit de historic, maar ook
vanuit de verschillende culturen kan de docent zijn leerlingen een nieuwe kijk geven op de
wiskunde. Echter een belangrijk argument is nog niet genoemd en verdient een eigen paragraaf,
nameijk dat de wiskunde een zeer dynamisch yak is. Wederom staat de visie van de wiskunde
in-de-maak centraal. Met behuip van de geschiedenis is het makkelijk dit dynamische karakter
vorm te geven. In bet verleden zijn er immers genoeg experimenten gedaan met een wiskundige
achtergrond. Leerlingen kunnen aan de hand hiervan metingen verrichten en een versiag
schrijven voor bijvoorbeeld een praktische opdracht of profielwerkstuk. Ook kan de leerling in
de dagelijkse praktijk op zoek gaan naar de toepassing van een bepaalde stelling of formule uit de
geschiedenis van de wiskunde. Het bezoeken van bedrijven, bet speurwerk in boeken of op
internet en bet doen van proefjes zijn activiteiten die de leerling vervolgens kan ondernemen.
Deze vaardigheden wekken in eerste instantie geen associatie op bij bet yak wiskunde, maar zijn
een aangename afwisseling met de gewone lessen. Ook zonder de geschiedenis is het dankbaar
gebruik te maken van experimenten en toepassingen. Het geven van voorbeelden uit de praktijk,
het uitdelen van praktische opdrachten en de leerlingen zonder bock laten werken aan een
praktisch probleem: bet zijn voorbeelden uit de trukendoos van de docent om een groep
leerlingen actief aan bet werk te zetten. Pas dan kan bij hen bet idee ontstaan dat de wiskunde een
activiteit is en met een bovenmenselijk systeem van abstracte waarheden. Door bezig te zijn met
wiskunde oefent de leerling bet denken. Hij krijgt een beter zicbt op bet nut van wiskunde en legt
eerder de link met de praktijk. Tezamen zal dit bet enthousiasme en de motivatie van de leerling
vergroten en een positief effect bebben op bet leergedrag.
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2.5 Dc theorie en mijn verwachtingen
Ten eerste verwacht ik een positief ontvangst van alle praktische opdrachten als gevoig van de
geschiedenis, de experimenten of de toepassingen om de volgende redenen:
'Wiskundigen uit de I 7C en 1 & eeuw" is een geschiedemsopdracht waarin de leerling de kans
krijgt zich te verdiepen in de mens achter de wiskundige wetten en formules. Uit paragraaf 2.3.2
blijkt dat een leerling gebaat is bij een menseijke benadering van de wiskunde. Verder geeft de
opdracht mogelijkheden tot bet doen van experimenten en bet zoeken naar toepassingen. In
ieder geval is het speurwerk in boeken of op internet een vereiste. Deze activiteiten maken de
opdracbt levendig zoals bescbreven in paragraaf 2.3.3 en 2.4. "Van Rekeningh in Spelen van
Geluck" is een opdracht waarin de leerling een alternatieve (historische) aanpak van de
kansrekening krijgt voorgelegd. In paragraaf 2.3.1 wordt beschreven hoe een meuwe benadering
kan helpen om de wiskunde 'van bovenaf te bekijken'. Bij deze twee geschiedenisopdrachten kan
ik in principe verwijzen naar heel paragraaf 2.3. Ook in "De wet van Bernoulli" zien we deels de
geschiedems opduiken, omdat er gevraagd wordt naar een korte biografie van Daniel Bernoulli.
Maar bij deze opdracht en "Dc overhangende gevel" spelen respectievelijk de toepassingen en de
experimenten de grootste rol, bescbreven in paragraaf 2.4.
Ten tweede verwacbt ik dat de geschiedenis wiskunde A leerlingen meer zal aanspreken, omdat
Wiskunde Al, en Al,2 worden onderwezen in de profielen Cultuur en Maatschappij en
Economie en Maatschappij (zie paragraaf 2.2.1). In beide profielen zijn de vakken geschiedenis
en wiskunde verplicht, dit maakt de combinatie wellicht ook interessant. Volgens hetzelfde
principe zullen wiskunde B leerlingen meer worden aangesproken door de experimenten vanwege
de combinatie met biologic, natuur- of scheikunde. Tot slot zijn de toepassingen voor iedere
leerling interessant, omdat deze toepassingen de wiskunde zinvol maken (zie paragraaf 2.4).
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Hoofdstuk 3 Verrichte werkzaamheden

Enkele maanden voordat ik ben begonnen met het eigenlijke onderzoek, heb ik meegewerkt aan
de voorbereidingen van de tentoonstelling over 'Daniel Bernoulli'. In de appendix zal ik bier
verder op ingaan. In dit hoofdstuk bespreek ik de totstandkoming van de praktische opdrachten
en de uitvoering ervan in de kias.

3.1 Voorbereiding
Het idee voor de opdracht over de Wiskundigen uit de 7 en I 8 eeuw' is ontstaan tijdens bet
college Thematisch Historische Werkgroep. In dit college leerde ik dat de geschiedenis van de
wiskunde ontzettend veel mogelijkheden biedt voor onderzoeksvragen. Bovendien werd mij
duidelijk dat iedereen we! een naam kan noemen van een beroemde wetenschapper, maar met de
belangrijke ontdekkingen die daarbij horen. Daar brengt deze opdracht hopelijk verandering in.
Dc opdracht 'Van Rekeningb in Spelen van Geluck' is grotendeels door mevr. Blom geschreven.
1k beb s!echts de opbouw van de opdracht veranderd in: orientatie, probleemstelling, probleem
verkennen en plan maken. Het idee van de andere twee praktische opdrachten heeft zijn
oorsprong in de opzet van de tentoonstelling. Met de tentoonstelling wilden we narnelijk laten
zien dat wiskunde geen droog, abstract en theoretisch yak is, door de geschiedenis te combineren
met een aanta! praktische toepassingen en experimenten. Het interactieve, !evendige karakter
moest dus blijken uit 'Dc Wet van Bernoulli' en 'Dc overhangende gevel'. Dc vraagstelling en
theoretische achtergrond van 'Dc overbangende gevel' kreeg ik van Dhr. Dehling. Eén van de
!aatste voorbereiclingen die ik trof, waren de e-mail contacten met de Gasunie en bet
Bètasteunpunt. Van de Gasunie kreeg ik een afwijzende reactie op mijn verzoek !eerlingen te
laten kennismaken met een dagelijkse toepassing van de Wet van Bernoulli. Het Bètasteunpunt
reageerde wel positief. 1k verwijs naar deze instelling in de opdracht 'De Wet van Bernoulli'. Via
bet Bètasteunpunt kunnen leerlingen proeven doen die met op school kunnen worden
uitgevoerd.

3.2 De organisatie, begeleiding en beoordeling
In overleg met de Dhr. de Goede, Dhr. Tolboom en Dhr. Goodijk ben ik medeverantwoordelijk
voor de organisatie, de bege!eiding en beoordeling van de praktische opdracbt. In totaal wordt er
drie weken gewerkt aan de opdracbt. Op bet Augustinuscollege moet er per leerling 6 uur aan de
opdracht worden gewerkt en telt het cijfer mee als proefwerk. Op het Willem Lodewijk
Gymnasium en bet Be!campocollege heeft de opdracht een studielast van 12 uur en telt bet cijfer
mee a!s dee! van de schoolonderzoeken. Het maken van een logboek wordt verplicht gesteld.
Aan bet einde van de eerste les moeten de leerlingen een stappenplan inleveren. In deze les wordt
ook bet stencil Hoe maak ik een werkstuk? uitgedeeld. In de tweede les is er een voortgangscontrole
ter motivatie van de leerlingen. Op bet Belcampocollege en bet Willem Lodewijk Gymnasium
zijn de !cerlingen verplicht bun werk te presenteren aan de rest van de kias. Op bet
Belcampocollege wordt dit meegenomen in de beoordeling.
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3.3 Uitvoering
3.3.1 Willem Lodewijk Gymnasium

Kias: Vwo 5 wiskunde Al, 9 leerlingen
Docent: Wout de Goede
Week: 37/38/39

Begmsituatie
In de eerste les van bet nieuwe schooljaar krijgen de leerlingen van Wout de Goede te horen dat
er de komende drie weken gewerkt gaat worden aan de praktische opdracbt. In deze les wordt de
samenstelling van de groepjes bekendgemaakt. De groepjes krijgen de keus uit twee opdrachten:
Wiskundigen uit de I 7 en I 8 eeuw' of 'Van Rekeningb in Spelen van Geluck'. Er zijn drie
groepjes van drie leerlingen, ze kiezen unaniem voor de geschiedenisopdracbt en met voor de
kansrekening. De leerlingen hebben in de 4 kias kunnen oefenen met het maken van een
praktische opdracht. Zij weten dus hoe een goed versiag eruit moet zien.

Les 1. woensdag 13 september. 10:50-11:30
In een korte uitleg vat ik samen wat er van de leerlingen verwacht wordt. Dit wordt nog eens
duidelijk gemaakt op de papieren die ik uitdeel over de organisatie en de beoordeling van de
praktiscbe opdracbt. Met bet logboekformulier en bet stappenpian kunnen de groepjes aan het
werk. Dc drie groepjes kiezen voor Christiaan Huygens, Pierre de Fermat en Daniel Bernoulli. 1k
benadruk dat de voorbeeldvragen uit de praktische opdracbt met letterlijk moeten worden
overgenomen en dat originaliteit ook meetelt in de beoordeling. Bovendien ga ik bij ieder groepje
langs om voorbeelden te geven van experimenten en toepassingen, zodat ze niet vergeten dat de
vraagstelling meerdere onderzoeksmogelijkheden biedt. Aan bet einde van de les leveren ze bet
stappenpian bij mij in.

Les 2. woensdag 20 september. 10:50-11:30
Deze les staat in bet teken van de voortgangscontrole. Ofwel, wat bebben de leerlingen gedaan en
hoe ver zijn ze gevorderd met bet beantwoorden van de vragen. Dc resultaten zijn positief. Voor
elk groepjc heb ik extra boeken en kopieën meegenomen. Het HUYGENS groepje kan deze huip
goed gebruiken. Ze hebben niet veel informatie verzameld, maar ook met erg bun best gedaan.
Ze beloven bier verandering in te brengen.

Les 3. woensdag 27 september. 10:50-11:30
In deze les kan ik nog een laatste bilk werpen op bet werk van de leerlingen. Het invullen van de
logboekformulieren valt mij tegen en daarom vraag ik de leerlingen een schema te maken met
daarop naam, activiteit en aantal uren gewerkt aan de opdracht.

Les 4. woensdag 4 oktober. 10:50-11:30
Het luisteren naar de presentaties en bet uitdelen van de vragenlijsten is bet doe! van deze les. De
vragenlijsten krijg ik op 11 oktober terug. De presentaties verlopen in een ontspannen sfeer. Het
lijkt of iedereen onvoorbereid voor de kias staat, maar toch weten de leerlingen duidelijk te
vertellen welke plannen zij hadden en wat er van terecht is gekomen. Af en toe kiopt er jets niet
in de uitleg, bijvoorbeeld de laatste stelling van Fermat en de Wet van Bernoulli komen verkeerd
op bet bord te staan.
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Hoofdstuk 3 Verrichie werkzaamheden

3.3.2 Belcampocollege

Kias: Vwo 6 wiskunde BI en 2, 7 leerlingen
Docent: Jos Tolboom
Week: 39/40/41

Beginsituatie en de introductieles. maandag 25 september 10:50-11:50
In deze eerste les wil ik mezeif voorstellen, de praktische opdrachten introduceren, groepjes laten
vormen en een opdracht laten kiezen. Vervolgens kunnen de leerlingen beginnen met bet
invullen van bet stappenpian. Dc vier groepjes (één leerling en drie tweetallen) maken vier
verschillende keuzes voor de praktische opdracht. Alle leerlingen hebben vorig jaar kunnen
oefenen met een praktische opdracht voor wiskunde.

Studietijd exact. woensdag 27 september 14:30-16:00
Binnen twee dagen is de juiste oplossing gevonden voor bet probleem van bet afgebroken spel.
De wiskunde in deze opdracht blijkt te makkeijk voor de beide jongens. 1k vraag ze bet andere
werk van HUYGENS ook nog te bestuderen. DE OVERI-IANGENDE GEVEL geeft een paar
problemen, want de vraagsteling is met erg duidelijk geformuleerd. 1k geef daarom direct een
duidelijke formulering van het probleem met aanwijzingen voor de wijze van notatie.

Extra lesuur., maandag 2 oktober 10:50-11:50
De HUYGENS jongens zijn goed op weg. Ze verzamelen in deze les nog meer informatie van het
internet en zijn erg serieus en enthousiast. Wanneer ik terugkom uit bet computerlokaal vliegt er
een papieren vliegtuig door het lokaal, maar a! snel kom ik erachter dat dit te maken heeft met de
opdracht over DE WET VAN BERNOULLI. De plannen voor het werkstuk over DANIEL
BERNOULLI zien er goed uit. Alleen DE OVERHANGENDE GEVEL is weer zorgwekkend. Het
tweetal zit in een dip wat betreft de vordering.

Studietijd exact. woensdag 4 oktober 14:30-16:00
In deze les beb ik de laatste hint gegeven voor DE OVERHANGENDE GEVEL Niemand heeft
verder problemen of behoefte aan begeleiding.

Studietijd exact. woensdag 11 oktober 14:30-16:00
Deze les is bedoeld om eventuele fouten in bet versiag te verbeteren. 1k bied mijn excuses aan
het tweetal van DE OVERHANGENDE GEVEL, omdat ik hen onterecht op het verkeerde spoor had
gezet. Via de e-mail heb ik met hen gediscussieerd en bet bleek dat ik ongeijk had. Gelukkig zien
ze bet afronden van bet versiag nu we! zitten. Het versiag over HuYGENs is af en ziet er goed uit.
Aan het versiag van DANIEL BERNOULLI wordt nog hard gewerkt.

Extra lesuur. maandag 15 oktober 10:50-11:50
Dc leerlingen kunnen in deze les de versiagen inleveren en de vragenlijsten invullen. 1k kopieer de
versiagen, zodat de leerlingen zich goed kunnen voorbereiden op de presentatie van 31 oktober.

De presentaties. dinsdag 31 oktober 13:10-1 4:10
Wegens omstandigheden bouden drie van de vier groepjes vandaag een mondelinge presentatie.
Dc presentaties zijn erg leuk en worden goed bevonden voor een halve punt ophoging. Alleen bij
de geschiedenisopdracbten blijf ik me afvragen wat er flu werkelijk is begrepen van de wiskunde
die verscholen zit in de opdracht.



Wiskunde als menselzjke activileit

3.3.3 Augustinuscollege

Kias: Vwo 4 wiskunde B, 24 leerlingen
Docent: Wiebe Kees Goodijk
Week: 42/43/45

Beginsituatie en de introductieles. maandag 16 oktober 14:45-15:30
Deze les begint een beetje chaotisch. Ondanks de drukte verlopen de verdeling van de groepjes
en de keuze voor de opdrachten soepel. Zesmaal is er gekozen voor de geschiedenisopdracht en
driemaal voor de Wet van Bernoulli. Huygens is met vier groepjes de meest populaire
wetenschapper, Bernoulli en Newton delen de tweede plaats. Deze kias heeft nog geen ervaring
met praktische opdrachten voor wiskunde.

Voortgangscontrole. vrijdag 20 oktober 10:20-11:05
Er heerst wederom drukte in de kias. De rumoer heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat
bet de laatste les is voor de herfstvakantie. Dit in combinatie met de grootte van de kias heeft
ertoe geleid dat ik geen aantekeningen heb kunnen maken.

Laatste lesuur. woensdag 1 november 13:00-13:45
Dit laatste lesuur vervalt wegens een roosterwijziging. De leerlingen krijgen toestemrning de
praktische opdracht een week later in te leveren.
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Hoofdstuk 4 Resultaten

Hoofdstuk 4 Resultaten

In drie paragrafen laat ik de resultaten zien van mijn veldonderzoek, dat wil zeggen mijn
observaties (opmerkingen van leerlingen), commentaar op de ingeleverde werkstukken, de
logboeken (soms bet voorwoord) en de antwoorden op de vragen uit de enquête. Het cijfer van
de werkstukken is gebaseerd op beoordelingscriteria (zie bijiagen) waarbij vooral gelet wordt op
de verzorging en een juiste indeling van het versiag. Uiteraard ging dit in overleg met de docent.

Willem Lodewijk Gymnasium
4.1.1 Christiaan Huygens

OBSERVATIES:
Over de geschiedenis van de wiskunde in de opdracht:
Wij zijn met in goed wiskunde, dit is in ieder geval beter dan echte wiskunde en kansrekening.
Wij kennen geen geleerden uit de 1 7e eeuw, dan maar Huygens.
1k vind bet een zielige opdracht.
Over de logboeken:
Wat een onzin, dat slaat toch nergens op.
Over de resultaten een week later:
Nee, we hebben niks kunnen vinden over Huygens in de bibliotheek van Aduard.
Een indruk van het enthousiasme:
1k heb wiskunde A gekozen omdat ik er niks voor hoef te doen.
Die twaalf uur, daar kom ik toch niet aan.
Na weer een week zie ik resultaat, maar het is nog lang met al. De reactie:
1k heb bier echt geen tijd voor.
Maar om nou te zeggen dat ze erg hun best doen?
Zelfs als ik lieg, kom ik nog niet aan de 8 uren.
Over de samenwerking:
J a daag, ik ga zeker 1.5 uur naar haar huis fietsen.

WERKSTUK:
• bet versiag ziet er verzorgd uit en de inhoud is goed, maar..
• de inleiding bevat slechts een citaat en bovendien de vraagstelling (-0.75)
• er is in bet versiag geen plaatje van Huygens te vinden (-0.5)
• de verdeling van de inzet bij het afgebroken spel is wiskundig niet correct (-0.25)
• bet versiag bevat geen kopieen van het originele werk van Huygens (-1.0)
• de conclusie is kort en bondig en geeft eigenlijk geen antwoord op de onderzoeksvraag

voor zover deze er was (-0.5)
• bet cijfer is een 7

LOGBOEK:
Uit de logboeken blijkt dat deze drie leerlingen gemiddeld 6.5 uur aan de opdracbt hebben
gewerkt. De meeste tijd is besteed aan bet lezen (10 uur), bet schrijfwerk nain 2 uur in beslag.
Daarnaast neemt de verwerking op de computer ook veel tijd (6 uur). In de bibliotheek is 1.5 uur
gezocht naar geschikte boeken.
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4.1.2 Daniel Bernoulli

OBSERVATIES:
Het enthousiasme:
Kijk, we hebben een krantenknipsel meegenomen over Daniel Bernoulli.

Over de begeleiding:
Nee we hebben die boeken met nodig, we hebben alles zeif a! gevonden.

Over de wet van Bernoulli:
0, werkt dat zo? Oké, nou begrijpen we bet.
Over de inleverdatum:
Vrijdag inleveren, ja boor dat moet lukken.

WERKSTUK:
• bet versiag ziet er verzorgd nit
• de inboudsopgave mist (-0.5), bet voorwoord en de vraagstelling zijn erg kort (-0.5)

• de antwoorden op vraag 2 en 5 missen (-2.0)
• de wiskundige inboud en diepgang kunnen beter (-0.25)
• nit de presentatie blijkt dat de wet van Bernoulli toch niet is begrepen

• de conclusies zijn ook weer kort en bondig (-0.25)
• in de bronvermelding worden geen internetpagina's genoernd (-0.5)
• bet cijfer is een 6.

LOGBOEK:
Uit de observaties blijkt dat de leerlingen met veel plezier hebben gewerkt aan de opdracbt. Toch
is er, door omstandigbeden, weinig tijd aan de opdracbt besteed (gemiddeld 4 uur, waarvan I uur
informatie zoeken, 1.5 uur schrijven en 1.5 uur typen).

4.1.3 Pierre de Fermat

OBSERVATIES:
Over de laatste stelling van Fermat:
Ooooh, is bet zo simpel?
Over het zoeken van inlormatie:
Het is echt onmogelijk voor een middelbare scbolier om een boek te lenen nit de UB.
Over hun eigen perfectionisme:
Wij willen alles begrijpen en de wiskunde van Fermat is gewoon te moeilijk.
Over de tijdsdruk:
Het is wel kort dag, boor. We hebben tocb echt meer tijd nodig.

WERxSTUK:
• in bet algemeen een mooi, belder en duidelijk versiag
• bet voorwoord en de vraagstelling zijn samengevoegd (-0.5)
• bet versiag is origineel en goed verzorgd
• ook bet logboek, de bronnen en illustraties zijn goed
• bet versiag bevat veel pagina's, maar met alles is correct (-0.5)
• er is veel werk verzet om de wiskunde van Fermat te begrijpen
• bet cijfer is een 9
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LOGBOEK:

Hoofdstuk 4 Resultaten

Dc goede resultaten zijn te verkiaren aan de hand van bet logboek. Met een maximum van 22 uur
is bet gemiddelde aantal uren besteed aan de opdracht 17 uur. Het zoeken naar informatie heeft
in totaal 4 uren in beslag genomen, waarvan I uur op internet, bet lezen en scbrijven 12 uur. Dc
overige uren bebben de leerlingen getelefoneerd (1.5 uur) en alles verwerkt op de computer
(scannen, samenvoegen, printen, etc.). De problemen die ze zijn tegengekomen bij het maken van
dit werkstuk zijn de moeilijkheidsgraad van de tbeorieen van Fermat en de samenwerking, omdat
ze zo ver uit elkaar wonen.

4.1.4 Vragenlijst Willem Lodewijk Gymnasium

vraag 1: Dc geschiedenis van de wiskunde trok mij aan in deze opdracht
erg mee eens mee eens met mee eens erg mee oneens
3 4 1

1
0

vraag 2: 1k heb met veel plezier gewerkt aan deze opdracht
[erg mee eens mee eens met mee eens erg
[1 0 6 1

vraag 3: Dc geschiedenis van de wiskunde maakt de opdracht saai
erg mee eens mee eens niet mee eens erg mee oneens
0 0 3 5

vraag 4: Dc praktische opdrachten maken wiskunde een leuker yak
erg mee eens mee eens niet mee eens erg mee oneens
0 3 4 1

vraag 5: Wiskunde is geen hobby van mij
erg mee eens mee eens niet mee eens erg mee oneens
7 1 0 0

vraag 6: 1k geloof dat wiskunde maar weinig nut heeft
erg mee eens mee eens niet mee eens erg mee oneens

[(voormij) 0 3 2

vraag 7: Dc keuze voor deze opdracht was moeilijk/makkelijk, omdat —
makkelijk, de keuze voor Huygens bleef over I

de keuze voor Fermat bleef over en bij was ook de leukste 2
bet maakte me niks uit
de geschiedenis boeit mij meer dan de kansrekening
we kennen maar weinig wiskundigen, Bernoulli hadden we vorig jaar gehad

I
2
2
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vraag 8: 1k heb na het maken van deze opdracht wel/geen positievere kijk op de
wiskunde, omdat
geen, ik had al een positieve kijk op de wiskunde I

wiskunde vind ik gewoon geen leuk yak I

ik snap(te) weinig van de wiskunde en dat vind ik ook met erg 2
mijn kijk op de wiskunde gelijk is gebleven 1

ik ben sowieso niet goed in wiskunde 2
wiskunde interesseert me niet en daar verandert zo'n P.O. echt niks aan I

vraag 9: Het cijfer dat ik normaal gesproken haal op wiskunde is gemiddeld een
en vraag 10: Het cijferdat ik gehaald heb op deze P.O is een..
normaalgesproken praktische opdracht aantal keer
tussen6en7 7 2
6 9 2
8 9 1

tussen4en5 6 3

Het gemiddelde cijfer van deze 7 leerlingen is normaalgesproken een 6-. Het gemiddelde cijfer op
de praktische opdracht is een 7.4, het verschil is 1.6 punten.

vraag 11: Twee dingen goed aan deze opdracht zijn:
en vraag 12: Twee dingen slecht aan deze opdracht zijn:
goed - bet geeft wiskunde meer inboud -

het past goed past bij bet profiel C&M
bet is interessanter dan sommen maken
je ziet op deze manier dat er meer is dan alleen formules uit je boofd leren
je ziet wat er met de wiskunde in de praktijk wordt gedaan
bet gescbiedkundige aspect, dat je weet waar de wiskunde die je op school leert een
oorsprong beeft
de andere kant van de wiskunde, de afwisseling
het zelfstandig onderzoek
bet samenwerken met anderen

I

I

3
I
I

2

2
I
3

slecbt bet kost te veel tijd in verhouding tot de grootte van het yak wiskunde Al
we kregen er te weinig tijd voor
bet blijft erg oppervlakkig omdat de wiskunde veel te moeilijk is
de presentatie is onzin
niks

5

3
2
1

2
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Hoofdstuk 4 Resultaten

vraag 13 Dc geschiedenis van
wiskundeonderwijs, omdat

de wiskunde is wel/geen positieve toevoeging aan het

de gescbiedenis van de wiskunde bet sluit goed aan bij bet profiel C&M, bet laat meer 2
we! zien van de wiskunde dan alleen maar sommetjes maken

en bet laat de problemen zien die er zijn geweest voor
flu hele normale formules en uitvindingen
zo bekijk je de wiskunde eens van de andere kant I
de variatie in het yak I
de wiskunde wordt tastbaar en interessanter 3

de geschiedenis van de wiskunde ik heb met wiskunde alleen a! genoeg moeite en sowieso I
met veel te weinig tijd

vraag 14 en vraag 15 : 1k ben in deze opdracht wel/niet in aanraking gekomen met
experimenten en toepassingen, omdat
experimenten bet stond in de opdracbt I
wel, ik vind bet interessant

de rest van mijn groepje koos ervoor
experimenten 7
met
toepassingen het stond in de opdracht 4
wel, ik vind bet interessant

de rest van mijn groepje koos ervoor
2

toepassingen 2
niet

vraag 16: Het leukste aan deze opdracht vind ik:
(je mag meer dan één antwoord aankruizen) —
niks
de geschiedenis van de wiskunde 8
de experimenten
de praktiscbe toepassingen van de wiskunde 1

bet maken van een versiag
bet doen van een zelfstandig onderzoek
bet speurwerk in de boeken 3
anders, namelijk afwisseling met de saaie wiskunde, onderzoek naar biografie 2
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4.1.5 Samengevat

De 9 leerlingen uit bet profiel Cultuur en Maatscbappij hebben ondanks een aantal tegenslagen
goed gewerkt aan de praktische opdracht. Deze tegenslagen hadden te maken met praktische
opdrachten van andere vakken. Dc tijdsdruk was daardoor groot en drie leerlingen stonden
bovendien nog op het punt de school te verlaten of te wisselen van profiel. Daarnaast hadden
sommigen problemen met de moeilijkheidsgraad en bet feit dat je moet samenwerken, terwijl je
elkaar alleen op school treft. Uit de enquête blijkt dat geen van de leerlingen met plezier heeft
gewerkt aan de opdracht. Toch blijkt uit mijn observaties soms bet tegenovergestelde. De
geschiedenis van de wiskunde wordt in ieder geval zeer gewaardeerd. 1k citeer één van de
leerlingen: "Goed aan deze opdracht vind ik dat je flu weet waar de wiskunde die je op school
leert een oorsprong heeft" en "bet geeft meer tastbaarheid aan de wiskunde".
Deze kias heeft geen positievere kijk gekregen op de wiskunde na het maken van de praktische
opdracht. Over bet algemeen vindt de meerderheid dat de wiskunde door praktische opdrachten
geen leuker yak wordt. Wiskunde is met populair, "en daar verandert zo'n P.O. echt niks aan".
Positief Zijfl de goede versiagen van deze leerlingen (de cijfers: 6, 7 en 9). Uit de enquête (maar
ook uit de observaties) blijkt dat de keuze voor deze praktische opdracht makkelijk was: de
geschiedenis boeit meer dan de kansrekening. Over de experimenten kunnen we kort zijn, die
zijn de leerlingen niet echt tegengekomen. Met een aantal toepassingen van de wiskunde hebben
ze we! kennis kunnen maken. "Dan zie je eens hoe al die saaie theorieen worden toegepast,
anders lijkt bet zo zinloos", aldus een leerling van bet Willem Lodewijk Gymnasium.

4.2 Belcampocollege
4.2.1 Van Rekeningh in Spelen van Geluck/Christiaan Huygens

OBSERVATIES:
Het enthousiasme:
Kunnen we bet bock van vorig jaar lenen over de kansrekening, we hebben nameijk al een idee.
Over de oplossing:
Het is ecbt bed makkelijk, binnen twee dagen hebben we de oplossing. Wat moeten we nu doen?
Over het zoeken van informatie:
Ecbt alles over Huygens staatop internet. Het wordt ons erg makkelijk gemaakt.
Over de tijdsdruk:
Daar hebben wij dit keer geen last van met deze geschiedenisopdracht.

WERKSTUK.

• algemeen: een mooi, uitgebreid en verzorgd versiag
• het taalgebruik is soms te moeilijk, omdat de theorie erg ingewikkeld is (-0.5)
• soms lijkt bet of de tekst letterlijk is overgenomen van internetpagina's (-0.5)
• de berekeningen van bet afgebroken spel kioppen, maar een link naar Huygens ontbreekt

(-0.25)
• na een goede presentatie is bet cijfer een 9-



Hoofdstuk 4 Resultaten

L0GB0EK
De opdracht was te makkelijk voor ze, maar bet blijkt dat ze er nog aardig veel tijd aan hebben
besteed: allebei 17.66 uur. De zoektocbt naar de oplossing van bet afgebroken spel duurde 3 uur,
het internet 2 uur en bet werken aan de inhoud van bet versiag duurde 11 uur (uittypen en
verwerken van de informatie). De besprekingen, bet inleveren en verbeteren kostte in totaal 1.66
uur. Ze vonden bet "best we! leuk" om te werken aan deze opdracht, "met alleen omdat bij
makkelijk te doen was, maar ook omdat bet interessant was om jets over een persoon te weten te
komen waar wij nog nooit van geboord badden".

4.2.2 Daniel Bernoulli

OBSERVATIES:
Het enthousiasme:
Deze geschiedemsopdracht is lekker makkelijk en Daniel Bernoulli is de leukste geleerde die er
tussen zit.
Over de wiskunde:
Er komt niet zoveel wiskunde kijken bij deze praktische opdracht, kiopt dat we!?
Over het verwerken van de inlormatiebronnen:
Het is ons jets teveel scbrijfwerk.
Over de tijdsdruk via de mail:
Het lukt ons niet om het op tijd in te !everen, omdat we niets begrijpen van zijn werk.

WERKSTUK:
• bet versiag ziet er goed uit en bevat veel pagina's
a de vraagstelling en conclusie bebben weinig met elkaar te maken (-0.5)
• sommige zinnen lopen niet lekker of staan vol spelfouten (-1.0)
• de wiskundige theorieën zijn niet altijd correct (-0.75), maar ze hebben zeker geprobeerd

er iets van te maken
• na een goede presentatie is bet cijfer een 8-

LOGBOEK:
Wederom is de studielast van 12 uur per persoon overscbreden, 15.5 uur is er gemiddeld aan de
opdracht is besteed. Hiervan hebben ze 8.5 uur gezocht naar de antwoorden op de vragen (op
internet, in geschriften of de bibliotheek). De overige tijd is besteed aan bet
typen/kopieren/samenvoegen en printen.
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4.2.3 Dc overhangende gevel

OBSERVATIES:
De keuze:
1k wilde eigenlijk de gescbiedenisopdracht, maar bij dnjft altijd zijn zin door.
Het enthousiasme:
Leuk, spelen met blokjes als je in bet laatste jaar van bet VWO zit. 1k voel me weer 3, maar bet is
wel lacben.
Dc wiskunde:
1k snap bier niks van, het lijkt we! natuurkunde. Wat is een zwaartepunt?
Over de begeleiding:
Krijgen we we! een voldoende, flu jij ons zoveel heipt?
Over de samenwerking:
1k ga me wel extra voorbereiden op de presentatie, omdat bij meer tijd beeft besteed aan de
opdracht.

WERKSTuK:
• bet versiag ziet er verzorgd uit
• de theorie is correct, op een kleine misser na (-0.25)
• in de conclusie staan illustraties die eigenlijk in de resultaten thuishoren (-0.5)
• in de conclusie staat geen conclusie (-0.5)
• i.b.a. een prima werkstuk. (kort en bondig, begrijpelijk gescbreven)
• na een goede presentatie is bet cijfer een 9-

LOGBOEK:
De mening van deze leerlingen over de praktiscbe opdracht blijkt uit bet voorwoord. Dc keuze
voor de opdracht had ermee te maken dat bet bijzonder is om aan de band van iets heel simpels
(houten blokjes) op zoek te gaan naar wiskundige theorieen. "Grappig was ook dat je zeif met de
blokjes bezig kon zijn, zodat je kon ervaren wanneer een overhangende gevel omvalt en wanneer
met. Zo krijg je ook een beetje gevoel waar je mee bezig bent."
Ze vonden bet we! leuk om te werken aan deze opdracht, hoewel de samenwerking met altijd
optimaal verliep. Gemiddeld zijn ze 11 uur bezig geweest, waarvan I uur met het bouwen van
blokjes. Daarna kon bij bet uitwerken van het probleem worden volstaan met tekeningen. De
uitwerking nam ongeveer 7.5 uur (totaal) in beslag. De overige tijd werd besteed aan overleg,
afspraken maken en elkaar corrigeren.



4.2.4 Dc wet van Bernoulli

Hoofdstuk 4 Resultaten

OBSERVATIES:
Dc P les, het enthousiasme:
1k heb een opdracht gekozen, mag ik flu weer verder met mijn gewone sommen?
Dc 2e les, het enthousiasme:
Ja, ja, dat ga ik allemaal we! doen. Maar niet flu.
Dc 3e !es, het enthousiasme:
Volgens mij kiopt bet allemaal met, een vliegtuig stijgt met op omdat de Wet van Bernoulli geldt.
De wet van Bernoulli is een gevoig, geen oorzaak van bet opstijgen! 1k heb bet nagezocht, De
wet van Newton..., etc.
Het contact met Dhr. Jordens:
Ja, dat is be!aas mislukt. 1k weet ook met waarom.

WERKSTUK.

U

U

U

U

de inhoudsopgave mist (-0.5)
bet voorwoord is letterlijk overgenomen van de in!eiding op de opdracht (-0.25)
bet versiag is niet origineel (-0.5), maar de verzorging is goed
in de uitwerking mist bet experiment dat bij Dhr. Jordens zou worden uitgevoerd (-0.75)
de conc!usies en de vraagstelling bebben weinig met elkaar te maken (-0.5)
de presentatie is niet gehouden (-0.5), bet cijfer is een 7

LOGBOEK:

Deze leerling heeft 11 uur en drie kwartier gewerkt aan de opdracht. Het speurwerk in de
bibliotheek, op internet en in de encyclopedie nam 1.5 uur tijd in beslag. De rest van de tijd is
opgegaan aan bet verwerken van de tekst, 2 uur is besteed aan bet uitvoeren van kleine proefjes.

Vragenlijst Belcampocollege
1, 3, 13 (en verder) verschillen van de vorige vragenlijst, omdat deze vragen dieper ingaan
expenmenten en toepassingen in de opdracht (de Wet van Bernoulli en de overhangende

vraag 1: Dc geschiedenis van de wiskunde trok mij aan in deze opdracht
erg mee eens mee eens met mee eens erg mee oneens
0 3 1 0

1: Dc toepassing van de wiskunde trok mij aan in deze opdracht
erg mee eens mee eens met mee eens erg mee oneens
1 1 1 0

vraag 2: 1k heb met veel plezier gewerkt aan deze opdracht
erg mee eens mee eens met mee eens erg mee oneens
1 5 1 0

4.2.5
Vraag
op de
gevel).
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vraag 3: De geschiedenis van de wiskunde maakt de opdracht saai
erg mee eens mee eens niet mee eens erg mee oneens
0 1 2 1

3: Dc experimenten maken de opdracht saai

[
erg incc eens mee eens met mee eens erg mee oneens

[0 0 2 1

vraag 4: De praktische opdrachten maken wiskunde een leuker yak
erg incc eens mee eens met mee eens erg mee oneens
1 3 1 2

vraag 5: Wiskunde is geen hobby van mij
erg inee eens mee eens met mee eens erg mee oneens
0 4 1 1

vraag 6: 1k geloofdat wiskunde maar weinig nut heeft
erg mee eens mee eens met mee eens erg mee oneens
0 0 4 3

vraag 7: De keuze voor deze opdracht was moeilijk/makkeijk, omdat —
makkelijk, bet onderwerp mij aanspreekt (interessant en met moeilijk) 4

deze opdracbt volgens Manja bet moeilijkst was 2
de rest van rnijn groepje daarvoor koos en bij leek mij we! aardig 1

er stond cen vliegtuigje op I

vraag 8: 1k heb na het maken van deze opdracht wel/geen positievere kijk op de
wiskunde, omdat
wel, wiskunde kan ook makkeijk zijn en met alleen x-jes en y-tjes

bet blijkt dat wiskunde voor veel dingen nuttig is (op zoveel gebieden bruikbaar)
ik vond bet best een aardige opdracht, maar soms ook een beetje vaag, omdat we
zo'n opdracht niet gewend zijn (even wennen, maar best leuk)

2
2
1

geen, ik was al bezeten van wiskunde
bet was saai

I

I
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vraag 9: Het cijfer dat ik normaal gesproken haal op wiskunde is gemiddeld een.
en vraag 10: Het cijfer dat ik gehaald heb op deze P.O is een..
normaalgesproken praktische opdracht aantal keer
6.5 9- 1

8 9- 1

6 8- 2

9 7 1

tussen7en8 9- 2

Het gemiddelde cijfer van deze 7 leerlingen is normaalgesproken een 7+. Het gemiddelde cijfer
op de praktische opdracht is een 8+.

goed 2
1

I
I
2

1

2
I

I

vraag 11: Twee dingen goed aan deze opdracht zijn:
en vraag 12: Twee dingen slecht aan deze opdracht zijn:

de opzet
het onderwerp
de moeilijkheidsgraad
het is duideijk wat je moet doen
bet is afwisselend, niet alleen een probleem dat je moet oplossen zoals de andere
praktische opdrachten
je leert meuwe dingen over de geschiedenis van de wiskunde
bet praktische
je leert zeif jets te onderzoeken zonder dat je erg gestuurd wordt door de opdracht
en bet is erg grijpbare wiskunde (blokjes)
vliegtuigjes en autootjes

slecht dat er te weinig tijd in gaat zitten 2

dat er te veel tijd in gaat zitten I

bet is te makkelijk 2

de opdracht is heel groot I

bet feit dat je schriftelijk en mondeling moet presenteren 1

niet van toepassing I

opdracbt was vaag, de vragen te ruim en het begin is moeilijk 2

contact zoeken met Dbr. Jordens I
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vraag 13/14: Het doen van expenmenten/het zien van toepassingen en de geschiedenis

van de wiskunde zijn wel/geen positieve toevoeging aan het wiskundeonderwijs, omdat

[de gescbiedenis van de wiskunde
we!

Lde geschiedenis van de wiskunde
niet

'wiskunde is leuker als je weet waar jets vandaan
hoe het ontstaan is en er zit afwisseling in

geschiedens in bet algemeen niet zo interessant is

3

I

de experimenten
wel

het is leerzaam
bet is leuk om even echt praktisch bezig te zijn

bet wordt dan minder saai

I
I
1

de experimenten
niet

Ide toepassingen van de wiskunde
wel

bet is leerzaam
je hebt dan een beter idee waar je mee bezig bent I

Ide toepassingen van de wiskunde
met

bet is saai

vraag 15 en vraag 16 : 1k ben in deze opdracht wel/niet in aanraking gekomen
experimenten en toepassingen, omdat

[perimenten
wel,

L —

bet stond in de opdracbt, maar ik beb bet zeif niet gedaan

het stond in de opdracbt
bet stond in de opdracht, maar eigen!ijk was deze theoretisch

2
I
2

experimenten
niet

7
toepassingen
wel,

het stond in de opdracbt

0
toepassingen
niet

I

vraag 17: Het leukste aan deze opdracht vind ik
(je mag meer dan één antwoord aankruizen) —

Iide gescbiedenis van de wiskunde
I de experimenten
de praktiscbe toepassingen van de wiskunde
bet maken van een verslag
bet doen van een zelfstandig onderzoek
bet speurwerk in de boeken
anders, namelijk de wiskunde

I
3
2
3
I
I

met
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4.2.6 Samengevat

Op bet Belcampocollege kreeg ik te maken met een gemengde groep van 7 leerlingen, 3
leerlingen volgen bet profiel Natuur en Tecbniek, 3 Natuur en Gezondheid en 1 leerling
Economie en Maatschappij. Deze leerlingen hebben weinig begeleiding nodig en genoeg ervaring
met bet maken van versiagen. De cijfers zijn erg goed (7, 8-, 9-, 9). De meerderheid vindt dat
praktiscbe opdrachten bet yak wiskunde leuker maakt. Op één leerling na beeft iedereen met
plezier gewerkt aan de opdracbt. Bovendien kunnen we zeggen dat deze kias een positievere kijk
heeft gekregen op de wiskunde, omdat "Het blijkt dat wiskunde ook makkelijk kan zijn en bet is
een keer niet alleen maar x-jes en y-tjes". Ook vinden 3 van de 4 leerlingen die de
geschiedenisopdracht hebben gemaakt, dat de geschiedenis een plaats verdient in bet
wiskundeonderwijs: "I-let is makkelijk, interessant, bet geeft afwisseling en het is nuttig iets te
weten van bet ontstaan van wiskunde". Voor de experimenten en toepassingen geldt betzelfde
verbaal, "Het is leerzaam, leuk om even praktisch bezig te zijn en je bebt een beter idee waar je
mee bezig bent". Het leukste aan de opdracht vinden ze dan ook de praktiscbe toepassingen van
de wiskunde en bet doen van zelfstandig onderzoek. De geschiedenis van de wiskunde wordt bier
slecbts één keer genoemd.

4.3 Augustinuscollege
4.3.1 Christiaan Huygens I t/m IV

WERKSTUKKEN EN LOGBOEKEN:
HUYGENS I krijgt een 7-. Het versiag bevat weinig wiskundige mhoud en diepgang (-1.0).
Bovendien mist bet een vraagstelling en een conclusie (-1.5), waardoor bet geheel met Iijkt op een
onderzoek. De theorieën die worden genoemd zijn te ingewikkeld en waarscbijnlijk letterlijk
overgenomen uit een andere tekst (-0.5). Voor de rest zijn er weinig illustraties (-0.25). Uit de
logboeken blijkt een gemiddelde tijdsbesteding van 8 uur. Dit is meer dan de 6 uur studielast die
voor de opdracbt staat gepland, maar dat valt belaas niet te zien aan bet versiag. Verder blijkt uit
het voorwoord dat ze met met plezier aan de opdracht bebben gewerkt: "Het is een saai
onderwerp en bet kost veel tijd!"

HUYGENS II: een 8-. Over het algemeen een goed versiag, maar wederom mist een
wiskundige diepgang (-1.25). De conclusie en vraagstelling zijn weliswaar aanwezig, maar zijn te
kort en bondig geschreven (-0.5). Het logboek is niet compleet (-0.5). Uit bet voorwoord blijkt
dat ze het maken van een werkstuk alleen maar meer werk vinden: 'We hebben a! genoeg
buiswerk!"

HUYGENS III ziet er goed uit, bet cijfer is een 9. Het enige minpunt aan dit versiag is dat
er relatief weinig wiskunde in voorkomt (-1.0). De logboeken zijn erg uitgebreid. Hieruit kan ik
opmaken dat er veel tijd aan de opdracbt is besteed. Het surfen op internet beeft 3 uur gekost,
bet zoeken naar boeken in de bibliotheek 1.5 uur, bet maken van de voorkant, het voorwoord en
bet logboek ongeveer 2.5 uur. Dc boofdstukken zijn tijdens een les gescbreven (45 minuten). De
meisjes vonden bet uitvoeren van het onderzoek best leuk en "Je wordt er in ieder geval heel wat
wijzer van."

HUYGENS IV is zeer goed verslag, het cijfer is een 9.5. Het werkstuk is goed verzorgd en
Voorstel 10 en 11 uit Van Rekeningh in Spelen van Geluck zorgen voor de wiskundige inhoud.
Helaas wordt bet kansspel niet goed uitgelegd (-0.5). Er is in totaal zo'n 16 uur aan gewerkt.
Slecbts I uur bebben ze naar informatie gezocbt. Ze vonden het we! leuk om te doen: 'We
hebben er ook wat bijgeleerd. Bijvoorbeeld hoe het met de kansrekening zit en hoe de slingerkiok
werkt."
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4.3.2 Isaac Newton en Daniel Bernoulli

WERKSTUKKEN EN LOGBOEKEN:
Deze drie jongens hebben een leuk versiag gemaakt over ISAAC NEWFON, beoordeeld met een 8-.
Dc inhoudsopgave en vraagstelling missen (-1.5) en het voorwoord bestaat uit een biografie van
Newton (-0.25). Het versiag ziet er weliswaar verzorgd uit, maar de indeling en uitwerking
kunnen nog beter (-0.5). Het versiag is origineel in tekst en illustraties. Bovendien bevat bet veel
informatie, op de juiste wijze uitgewerkt. Uit bet logboek blijkt dat er efficient gewerkt is, de
taken zijn goed verdeeld en de samenwerking verliep uitstekend. In totaal zit er 10 uur in het
versiag. Uit het logboek citeer ik de volgende zin: "We hebben met veel plezier en interesse aan
dit onderwerp gewerkt".

DANIEL BERNOULU: dit versiag werd beoordeeld met een 7. Het werkstuk ziet er
verzorgd uit, maar bet geheel is weinig origineel (-0.25). In de bijiagen zijn complete
internetpagina's afgedrukt met de mededeling dat de informatie daar wel instaat, maar dat ze bet
zeif ook niet begrepen. De conclusies zijn erg beknopt (-0.25). De uitwerking kan veel
uitgebreider (-2.5). Uit bet logboek blijkt dat er per leerling ongeveer twee uur aan de opdracht is
gewerkt.

4.3.3 Dc Wet van Bernoulli I t/m III

WERKSTUKKEN EN LOGBOEKEN:

DE WET VAN BERN0uw I krijgt het cijfer 6.5. Het probleem met dit versiag is bet feit dat bet
door 4 personen is gemaakt en dat zou 24 uur studielast betekenen (in totaal). Dat is met te zien
aan bet versiag, maar de inhoud is op zich goed. De indeling is gebeel verkeerd (-0.5), alle
knipsels van de vier jongens zijn aan elkaar geniet en de volgorde deugt niet. De inhoudsopgave,
vraagstelling en conclusies missen (-2.0), ook voor bet voorwoord, de uitwerking en lay-out zijn
punten afgetrokken (-1.0). Uit de logboeken blijkt dat er met is samengewerkt. Eén van de vier
leerlingen heeft 2 uren op internet naar informatie gezocht en I uur datgene uitgewerkt. De
overige drie hebben ook 2 uren naar informatie gezocht, maar in totaal 5 tot 7 uren aan de
opdracht gewerkt, dat wi! zeggen proeven uitvoeren, informatie verwerken en bet versiag
afronden.

DE WET VAN BERNOULU II is een kaal versiag, bet cijfer is een 6+. Er missen zaken als
een kaft, vraagstelling, conclusie en een juiste bronvermelding (-2.0). Ook mist een korte
biografie van Daniel Bernoulli (-0.75). Voor de indeling, originaliteit en lay-out worden ook
punten afgetrokken (-1.0). Dc experimenten en toepassingen zijn wel duideijk uitgelegd. Uit het
voorwoord blijkt dat ze bet we! leuk vonden om aan bet versiag te werken, omdat "bet
onderwerp ons wel boeide en bet is weer eens een keer wat anders dan alleen maar schnjfwerk, je
hebt er nu ook experimenten bij en dat is wel leuk. We weten nu ook veel meer over hoe een
vliegtuig vliegt en over aërodynamica."

DE WET VAN BERNOULU III: de beoordeling is een 8-. Het is een goed verzorgd versiag
met originele proeven en illustraties. Dc inhoud omvat alle mogeijke onderzoeksgebieden. Het
leven en werk van Dame! Bernoulli en de experimenten en toepassingen van Bernouffi's wet zijn
allen goed uitgewerkt. Het plan om bij Dbr. Jordens een proef te zien is niet gelukt (-1.5). Dc
literatuurlijst is niet compleet (-0.25) en de lay-out kan beter (-0.5). Voor de rest bevat het
werkstuk overige wetten van Bernoulli die in principe weinig te maken hebben met bet
onderwerp. Uit bet voorwoord blijkt dat ze best we! lol bebben gehad met bet project: "Het is
altijd leuker dan een proefwerk maken, alleen heb je als !eerling veel van zulke dingen die je moet
inleveren. Het is met moeilijk, maar bet neemt we! vee! tijd in bes!ag. We bebben veel geleerd."
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4.3.4 Vragenlijsten Augustmuscollege

vraag 1: De geschiedenis van de wiskunde trok mij aan in deze opdracht
erg mee eens mee eens met mee eens erg mee oneens
0 5 8 3

1: Dc toepassing van de wiskunde trok mij aan in deze opdracht
erg mee eens mee eens met mee eens erg mee oneens
2 2 7 0

vraag 2: 1k heb met veel plezier gewerkt aan deze opdracht
erg mee eens mee eens niet mee eens erg mee oneens
2 9 14 2

vraag 3: Dc geschiedenis van de wiskunde maakt de opdracht saai
erg mee eens mee eens niet mee eens erg mee oneens
2 4 10 0

3: Dc experimenten maken de opdracht saai
erg mee eens mee eens niet mee eens erg mee oneens
0 1 8 2

vraag 4: Dc praktische opdrachten maken wiskunde een leuker yak
erg mee eens mee eens met mee eens erg mee oneens
6 10 5 6

vraag 5: Wiskunde is geen hobby van mij
erg mee eens mee eens met mee eens erg mee oneens
4 16 6 1

vraag 6: 1k geloof dat wiskunde maar weinig nut heeft
erg mee eens j mee eens met mee eens erg mee oneens
0 13 13

vraag 7: Dc keuze voor deze opdracht was moeilijk/makkelijk, omdat
moeilijk, we wisten met precies wat de opdracht inhield

overig we waren bet met met elkaar eens, bet was een moeilijk onderwerp, etc.
3
3

makkelijk, deze opdracbt was bet leukst (en bet makkeijkst)
over deze persoon is veel informatie te vinden (bet is een gescbiedenisopdracht)
de andere opdracht sprak mij niet aan
overig we hebben gewoon niet moeilijk gedaan, ik ken de geleerden toch met, etc.
ik wist a! een proef

6
5

4
5

I
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vraag 8: 1k heb na het maken van deze opdracht wel/geen positievere kijk op de
wiskunde, omdat
we!, 'je bekijkt bet nu eens van de andere kant, het is leuker dan bet gewone boek

ik snap nu pas waar je bet allemaal voor kunt gebruiken
ik weet flu dat je ook experimenten kan doen
ik weet flu meer over de geschiedenis van de wiskunde

geen, bet was lang en saai/P.O.'s zijn niet leuk/ waar is zo'n opdracht goed voor?
de gewone wiskunde vind ik leuker
al die mensen hebben wiskunde hartstikke moeilijk gemaakt met die formules

________

overig mijn kijk is niet veranderd, geen idee, ik begreep er niks van

vraag 9: Het cijfer dat ik normaal gesproken haal op wiskunde is gemiddeld een
en vraag 10: Het cijfer dat ik gehaald heb op deze P.O is een..
Omdat deze vragenlijsten anoniem zijn ingevuld kunnen we alleen maar uitspraken doen over
gemiddelde cijfers, riormaalgesproken is dit een 6.4, voor de praktische opdracht is dit een 7.3.

vraag 11: Twee dingen goed aan deze opdracht zijn: en
vraag 12: Twee dingen slecht aan deze opdracht zijn:
goed geen idee/niks

makkelijk/cijfer ophalen
de informatie (de stencils over de indeling van het versiag)
zelfstandig werken/ je leert dingen opzoeken en de geschiedenis van de wiskunde
samenwerken/het is gezellig
bet praktiscbe/achterliggende betekenis van wiskunde/de uitwerking/experiment
het is een keer jets anders/ best grappig

6
3
11

5

8
4

slecht te vaag en te makkeijk (de experimenten)
veel werk/ weinig tijd/ daarnaast ook nog gewoon buiswerk en andere versiagen
wat heeft bet voor nut! heeft bet we! met wiskunde te maken/saai/niet praktiscb
de samenwerking/ bet op elkaar moeten wachten/de planning (proefwerkweek)
het is moeilijk/ ingewikkeld taalgebruik/de internetsites: geen info te vinden
bet logboek

2
18
4
4
6
4

4')



Hoofdstuk 4 Resuliaten

vraag 13/14: Het doen van experimenten/het zien van toepassingen en de geschiedenis
van de wiskunde zijn wel/geen )ositieve toevoeging aan het wiskundeonderwijs, omdat
de geschiedenis van de wiskunde je ziet flu wie alles bedacht heeft en hoe hij er bij kwam 3
wel en je weet waar je mee bezig bent

bet is weer eens wat anders 3
je leert ervan I
bet is makkelijk om je cijfer op te halen I

de geschiedenis van de wiskunde ik houd met van geschiedenis 2
met je werkt bier maar zelden meer I

je wordt er met beter van in wiskunde I
geen reden 1

de experimenten minder saai/ weer eens wat anders dan je boek 5
we! bet is leuker en leerzaam, je begrijpt de stof dan beter 4

de experimenten ik vind de gewone wiskundelessen leuker I
met bet kost alleen maar tijd I

de toepassingen van de wiskunde bet maakt bet leuker I
we! geen reden I

bet is interessant en makkelijker, je kan zien hoe 4
formules in elkaar zitten
je kunt je dan een beeld vormen van de wiskunde 2
en waar bet voor gebruikt wordt

de toepassingen van de wiskunde bet kost alleen maar tijd I
met bet gaat meer over natuurkunde I

vraag 15 en vraag 16 : 1k ben in deze opdracht wel/niet in aanraking gekomen met
experimenten en toepassingen, omdat
experimenten bet stond in de opdracbt 3
we!, ik vind bet interessant 3

de rest van mijn groepje koos hiervoor
experimenten 21
niet
toepassingen bet stond in de opdracht 15
wel, ik vind het interessant 4

de rest van mijn groepje koos hiervoor 2
toepassingen 6
met

41



Wiskunde als mense4ike acliviteil

vraag 17: Het leukste aan deze opdracht vind 1k:
(je mag meer dan één antwoord aankruizen)
niks 5
de geschiedenis van de wiskunde 4
de experimenten 4
de praktische toepassingen van de wiskunde 6
bet maken van een verslag 6
bet doen van een zelfstandig onderzoek 6
bet speurwerk in de boeken 2
anders, namelijk cijfer opbalen, de lay-out, internetonderzoek, samenwerken, je leert ervan 7

4.3.5 Samengevat

Ondanks de geringe begeleiding op bet Augustinuscollege hebben deze leerlingen goede
versiagen ingeleverd, 14 leerlingen kozen voor de geschiedentsopdracht en 13 leerlingen voor de
wet van Bernoulli. Deze wiskunde BI en B12 kias telt 27 leerlingen waarvan er 16 het profiel
Natuur en Gezondheid volgen, 5 Natuur en Techniek en 6 leerlingen de combinatie van deze
twee. Dc verhouding tussen bet aantal leerlingen dat we! of niet met p!ezier aan de opdracht heeft
gewerkt is 11: 16. De keuze voor de opdracht is over bet algemeen makkelijk bevonden, de
voornaamste reden biervoor is dat de opdracbt !euk en makkelijk leek. Dc verhouding tussen bet
aantal leerlingen dat na het maken van deze opdracbt we! of geen positievere kijk heeft gekregen
op de wiskunde is wederom 11:16. Van de eerste 11 geeft de meerderheid aan "dat je de
wiskunde flu eens van de andere kant bekijkt" en "bet is leuker dan bet gewone boek". Van de
overige 16 leerlingen geven 5 aan dat ze de opdracbt saai en lang vinden. Goed aan deze opdracht
vindt deze klas dat je zelfstandig kan werken en dat je leert boe je dingen moet opzoeken. Ook de
gescbiedenis van de wiskunde, bet praktiscbe, de acbterliggende betekenis van de wiskunde en
bet experiment worden bier genoemd. Slecht aan de opdracht vindt deze k!as dat bet veel werk is
in weinig tijd en de moeilijkheidsgraad. De drie aspecten van de praktiscbe opdracbten zijn door
de leerlingen positief ontvangen, want de gescbiedenis, de experimenten en de toepassingen
passen volgens deze kias uitstekend in bet wiskundeonderwijs. Tocb zijn er maar 6 leerlingen in
aanraking gekomen met experimenten, 21 leerlingen hebben een aantal toepassingen gezien.
Slechts 7 leerlingen geven aan dit erg interessant te vinden. De praktische toepassingen van de
wiskunde, bet maken van een versiag en bet doen van zelfstandig onderzoek zijn volgens hen de
leukste onderdelen van de praktische opdracbt.

42



Hoofdstuk 5 Conclusies

Hoofdstuk 5 Conclusies

In dit hoofdstuk probeer ik antwoord te geven op de vraag of het historische, bet experimentele
of bet praktijkgerichte aspect van de praktiscbe opdracht invloed beth gehad op het leergedrag
en de motivatie van de leerling. In hoofdstuk I heb ik deze vraag onderverdeeld in 6 deelvragen
die mij hierbij verder zouden helpen. De antwoorden op deze vragen zullen gebaseerd zijn op de
resultaten van in totaal 43 leerlingen (paragraaf 5.3), maar ook zal ik per school deze vragen
behandelen (paragraaf 5.1). Een evaluatie van de praktiscbe opdracbten kornt aan bod in
paragraaf 5.2.

5.1 De scholen
In de onderstaande tabel worden een aantal stellingen gekwalificeerd op basis van de resultaten.
Dc laatste kolom geeft de conclusies van de hele groep weer (AC=Augustinuscollege,
WLG=Willem Lodewijk Gymnasium, BC=Belcampocollege, P.O.praktiscbe opdracht).
++ zeerjuist
+ juist
+1- deels

- met waar

WLGBC AC 4311"
van de .. groepjes koos voor 'De Wet van Bernoulli' nvt 1/4 3/9
van de .. groepjes koos voor Wiskundigen uit de 17e/18e eeuw' 3/3 1/4 6/9
van de .. groepjes koos voor 'Van Rekeningh in Spelen van Geluck' 0/3 1/4 nvt
van de .. groepjes koos voor Dc overhangende gevel' nvt 1/4 nvt

Dc keuze voor de opdracht was makkelijk
Dc geschiedenis van de wiskunde heeft deze keuze vergemakkelijkt
Dc toepassing van de wiskunde heeft deze keuze vergemakkeijkt

Met veel plezier hebben ze aan de praktische opdracht gewerkt
Dc 1l' vinden de P.0.'s een positieve toevoeging aan het wiskundeonderwijs
Dc wiskunde is een soort hobby van ze
De fln zien het nut van de wiskunde wel degelijk in

Ret cijfer van de P.O. Iigt gemiddeld .. punt hoger dan normaalgesproken
De II" hebben na het maken van de P.O. een positievere kijk op de wiskunde
Het leukste onderdeel van de opdracht is de geschiedenis van de wiskunde
Het leukste onderdeel van de opdracht is de kennismaking met expermenten
Het leukste onderdeel van de opdracht is de kennismaking met toepassingen

Dc geschiedenis is een positieve toevoeging aan het wiskundeonderwijs
De experimenten zijn een positieve toevoegng aan het wiskundeonderwijs
De toepassingen zijn een positieve toevoeging aan bet wiskundeonderwijs

++
+

nvt

+

1.6

++
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+1-
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++
+
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1.0
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+
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5.2 Evaluatie van de praktische opdrachten
5.2.1 Wiskundigen uit de 17 en 18C eeuw

In totaal, maar ook relatief gezien, werd deze opdracht het vaakst gekozen, (door 28 leerlingen
van de 43) bet resultaat: 10 versiagen over een 1 T / 1 8eeeuwse geleerde. Christiaan Huygens staat
centraal in 5 versiagen, Daniel Bernoulli speelt de boofdrol in 3 versiagen. Pierre de Fermat en
Isaac Newton werden eenmaal gekozen. De keuze voor deze opdracht was makkeijk, omdat de
gescbiedenis van de wiskunde de leerlingen aansprak en de opdracht er leuk uit zag.

Het merendeel van de leerlingen is erg te spreken over deze opdracht. Ze waren fanatiek
en gemotiveerd. Maar ook zijn er een aantal versiagen ingeleverd die met minder enthousiasme
zijn geschreven. Meestal mist bet versiag dan een toelichting op wiskundige theorieën in eigen
woorden. Het is van belang dat dit correct en informatiefgebeurt, want verder biedt de opdracht
weinig mogelijkheden om een wiskundige inhoud te geven aan bet versiag. Het juist weergeven
van nieuwe, onbekende wiskunde is één van de belangrijkste vaardigheden die in deze opdracht
wordt geleerd.

Een verbreding van de kenais over belangrijke wetenscbappers is de voornaamste
doelstelling van de opdracbt. Uit ieder versiag blijkt dat dit doe! is bereikt, maar tijdens de
presentaties bleek dat de leerlingen moeite badden met bet onthouden van de wiskundige
theorieën. Bovendien kunnen sommige versiagen meer wiskundige diepgang gebruiken. Hier kan
de opdracht, of eigenlijk de begeleiding en de beoordeling ervan, nog verbeterd worden.

Het verzamelen van informatie is één van de dingen die de leerlingen interessant vonden
aan de opdracht. Dit bleek trouwens erg gemakkeijk met behuip van bet internet. De opdracbt
wordt bierdoor we! te makkelijk voor een VWO6 wiskunde B kias. Op bet Belcampocollege was
er zeker we! sympathie voor de geschiedenisopdracbt, maar dan met een hogere
moeilijkheidsgraad. In de wiskunde A kias werd deze opdracbt bet !eukst gevonden.

5.2.2 Van Rekeningh in Spelen van Geluck

Slecbts 2 van de 16 leerlingen, aan wie deze opdracht werd aangeboden, maakten de
verdeling van de inzet bij een p!otseling afgebroken spel. De opdracht biedt mogelijkheden om
zeif een paar keer een spe! te spelen waarbij iedereen geld inzet. Daa.rna is bet de bedoeling om
met de kansrekening aan de slag te gaan en vervolgens met Huygens' werk. Deze opzet heb ik in
mijn observaties niet teruezien, want de verdeling was zo snel gevonden dat in de uitwerking
het overige werk van Huygens overbeerst. 1k denk dat de volgende aanpassing de opdracbt meer
wiskundige diepgang en bistorische betekenis kan geven:

In de opdracbt zou expliciet gevraagd kunnen worden om een vergelijking met Huygens'
werk, zonder verdere aanwijzingen. De leerling zal zeif op zoek gaan naar 'Van Rekeningb in
Spelen van Geluck' en met behuip hiervan zich verdiepen in de Voorstellen van Huygens. De
uitwerking van de mogeijke verdelingen moet dan uiteraard zo verzorgd en uitgebreid mogeijk.

44



Hoofdstuk 5 Conclusies

5.2.3 De Wet van Bernouffi

Er zijn 5 versiagen (door 11 leerlingen) geschreven over de Wet van Bernoulli, 31 leerlingen werd
deze keuze aangeboden. De keuze voor deze opdracht was volgens 5 leerJingen moeilijk, omdat
de opdracht er ingewikkeld uitziet. Ook 5 leerlingen vonden de keuze juist makkeijk, omdat het
een interessante opdracht is. De theorie achter bet opstijgen van een vliegtuig heeft veel
leerlingen aangesproken.

Het zoeken naar toepassingen en bet uitvoeren van kleine experimenten zijn de leukste
onderdelen van deze opdracht. De wiskundige inhoud in de versiagen is helaas met altijd
optirnaal, omdat de wet van Bernoulli slechts genoemd wordt en verder niet. Dit probleem kan
verbolpen worden door bijvoorbeeld een experiment te lawn uitvoeren, waarbij de leerlingen
moeten rekenen aan de formule. In de organisatie moet er dan ook het een en ander veranderen,
want bet maken van afspraken met bet Bètasteunpunt is zonder begeleiding twee keer misgegaan.

Een andere mogelijkheid ter verbetering van de opdracbt is een uitbreiding tot een
profielwerkstuk in combinatie met natuurkunde of geschiedenis. De versiagen bestaan namelijk
uit de volgende onderdelen: bet leven en werk van Daniel Bernoulli, de Wet van Bernoulli,
praktiscbe toepassingen en experimenten.

5.2.4 Dc overhangende gevel

Twee leerlingen hebben zich verdiept in de wiskunde acbter de overhangende gevel. Van te voren
bad ik voorzien dat de opdracbt niet makkelijk zou zijn. Daarom werd deze opdracht alleen
aangeboden aan de 7 leerlingen van bet Belcampocollege. Ondanks de hoge moeilijkheidsgraad is
er een perfect versiag ingeleverd. Volgens hen was de vage vraagstelling een nadeel, en bet
werken met blokjes een voordeel. Dat zoiets simpels een erg wiskundige acbtergrond kan
hebben, vonden ze verbazingwekkend, motiverend en makkelijk, omdat ze zicb zo een betere
voorstelling konden maken van bet probleem.

Enerzijds denk ik dat de opdracbt met veranderd moet worden om de uitdaging voor de
leerling te bebouden. Met een bandleiding voor de docent zou de opdracbt verbeterd kunnen
worden.

Anderzijds denk ik dat de opdracbt wel veranderd moet worden door veel meer hints mee
te geven in de opdracbt zelf. Misschien zelfs tot een gestructureerde opdracht aan de hand
waarvan de leerling op zoek gaat naar de oplossing van bet probleem.
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5.3 Algemene conclusie
5.3.1 Antwoorden op de 6 vragen

Zijn de onderwerpen van de opdrachten interessant voor leerlingen?
Ja, vooral de geschiedenis van de wiskunde is een geliefd onderwerp. Niet alleen alle wiskunde A
leerlingen, maar ook veel wiskunde B leerlingen waren hierin genteresseerd. Ook valt op dat
door 20 van de 24 meisjes is gekozen voor de geschiedenisopdracht. De geschiedenis van de
wiskunde in combinatie met de kansrekening blijkt met erg aan te slaan bij de leerlingen. De
hydrodynamica en zijn toepassingen daarentegen weer we!, net als bet experiment met de
overhangende geve!.

Heeft de leerling een positievere kijk gekregen op de wiskunde na het maken van de
opdracht?
Nee, over het algemeen heeft bet maken van de praktische opdracht geen positievere verandering
teweeg gebracht. Alleen de eindexamenleerlingen kijken flu positiever naar de wiskunde, omdat
ze in de opdracht vee! toepassingen zijn tegengekomen en de wiskunde daarbij gemakkeijk en
gevarieerd is gebleken.

Is keuze van de leerling voor de praktische opdracht afhankelijk van de geschiedenis van
de wiskunde, de experimenten of de toepassingen van de wiskunde?
De geschiedenis van de wiskunde sprak de leerlingen direct aan en is bepalend geweest voor deze
keuze. Dc toepassing van de wiskunde is op bet eerste gezicbt niet doorsiaggevend geweest. Het
is met duidelijk of de experimenten de keuze positief zou beinvloeden, omdat er in de enquête
met expliciet naar wordt gevraagd.

Was de motivatie van de leerling tijdens het zelfstandig onderzoek groter dan bij de
gewone wiskundelessen? Zo ja, is dit de danken aan de geschiedenis van de wiskunde,
de experimenten of de toepassingen in de opdracht?
1k kan niet met zekerheid zeggen dat er gemotiveerder is gewerkt, omdat ook deze vraag mist in
de enquête. We! kan ik uit de andere vragen opmaken dat ze bet maken van praktiscbe
opdrachten erg leuk vinden, net als de gescbiedenis van de wiskunde, de experimenten en de
toepassingen. Maar of er een rechtstreeks verband is tussen deze interesses en de motivatie vraag
ik me af. Over het algemeen zijn er namelijk minder leerlingen die met plezier hebben gewerkt
aan de opdracht (18 wel, 24 met).

Is de kwaliteit van het eindproduct vergelijkbaar met de cijfers die de leerling
normaalgesproken op wiskunde haalt? Of is deze beter of slechter?
De cijfers op de praktiscbe opdracbten vallen gemiddeld 1.2 punt hoger uit dan
normaalgesproken. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de beoordelingscriteria. Het versiag
moet er namelijk verzorgd uitzien en samen met een goede indeling van bet versiag telt dit net zo
zwaar mee a!s de wiskundige inboud en correctheid.

Heeft de leerling meer inzicht gekregen in de wiskunde die verscholen zit in de opdracht
als gevoig van de historic, de experimenten of de praktijk?
Ook bier kan ik niet met zekerheid antwoord op geven. Opvallend was wel dat een aantal
leerlingen bij de presentatie de belangrijkste formules en stellingen niet hadden onthouden. Dc
toepassingen en experimenten bebben waarschijnlijk ook niet meer inzicht gegeven in de
wiskunde, omdat de bijbehorende forinule meestal op de acbtergrond bleef.
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5.3.2 Slotwoord en aanbevelingen voor de onderwijspraktijk

Op bet Augustinuscollege, bet Belcampocollege en bet Willem Lodewijk Gymnasium kreeg ik de
mogelijkheid vier (zeif ontworpen) wiskunde praktische opdrachten te evalueren en te toetsen op
populariteit aan de hand van drie kenmerken, namelijk de geschiedenis, de experimenten en de
toepassingen van de wiskunde. 1k verwachtte een grote motivatie en een positief leergedrag
vanwege deze 3 aspecten. Met de geschiedenis hoopte ik meer de wiskunde A leerling, en met de
experimenten meer de wiskunde B leerling aan te spreken. Een verkenning van de praktische
toepassingen van de wiskunde zou voor iedere leerling nuttig zijn. Met mijn veldonderzoek ben
ik tot de volgende conclusies gekomen:

• Het gewenste effect (positief leergedrag en motivatie) is, tegen mijn verwachting in, met
bij alle praktische opdrachten bereikt.

• 'Wiskundigen uit de 7 en I 8 eeuw' is de incest gekozen opdracht. Dc geschiedenis van
de wiskunde wordt vooral door wiskunde A leerlingen op prijs gesteld, maar ook
wiskunde B leerlingen willen graag jets meer weten over de oorsprong van bepaalde
theorieen die ze op school leren.

• De opdrachten, De overhangende gevel' en 'de Wet van Bernoulli' laten ruimte voor het
uitvoeren van kleine experimenten. Een paar wiskunde B leerlingen zijn hiermee in
aanraking gekomen en zij geven aan meer experimenten te willen terugzien in bet
wiskundeonderwijs.

• Het overgrote dee! van de leerlingen heeft kennisgemaakt met de toepassingen van de
wiskunde. Dit werd beschouwd als één van de leukste onderdelen van de praktische
opdracht (op de geschiedenis van de wiskunde na).

• Dc geschiedems van de wiskunde, de toepassingen en de experimenten werden in deze
volgorde erg op prijs gesteld. Maar tezamen de meeste stemmen kregen de volgende
onderdelen: bet internetonderzoek, de lay-out, bet speurwerk in de boeken, de
samenwerking, bet onderzoek naar biografieen, bet maken van een versiag en bet doen
van zelfstandig onderzoek. Deze onderdelen hebben allemaal één ding gemeen, namelijk
de activiteit wiskunde. Dat leerlingen liever actief bezig zijn met wiskunde in plaats van
sommetjes maken, is misschien we! de belangrijkste conclusie die ik hieruit kan opmaken.

Naar aan!eiding hiervan kom ik tot de volgende aanbevelingen voor de onderwijspraktijk:
• De docent maakt een verstandige keuze door zijn leerlingen te !aten kennismaken met de

gcschiedenis van de wiskunde. Sommige leerlingen krijgen hierdoor een positieve kijk op
de wiskunde, vooral wiskunde A leerlingen stellen dit thema erg op prijs. Dc praktische
opdracht Wiskundigen uit de 7 en I 8 eeuw' is hiervoor een geschikt middel.

• Leerlingen moeten de vrijheid krijgen om zelfstandig onderzoek te doen. Ook met weinig
begeleiding kunnen verassend goede resultaten worden bereikt.

• Dc wiskundige diepgang kan de docent bevorderen door de bcoorddlingscriteria hierop
aan te passen. Leerlingen mogen deze uiteraard van te voren inzien.

• Dc leerkngen steken soms onnodig vcel tijd in de uitwerking van bet versiag en bet
internet. Om de leerlingen te helpen bij een verstandige tijdsbesteding is bet raadzaam
leerlingen zoveel mogeijk op school te laten werken.

• Vooral wiskunde B leerlingen stellen de experimenten in bet wiskundeonderwijs op prijs.
Dc praktiscbe opdrachten Dc overhangende gevel' en Dc wet van Bernoulli' besteden
bier de nodige aandacbt aan en zijn dan ook echte aanraders.

• Tot slot raad ik de docent aan zovee! mogeijk toepassingen van de wiskunde te laten
terugkomen in zijn lessen. In principe is iedere praktische opdracbt hiervoor gescbikt.
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Wiskundigen in de 1 7e en 1 8e eeuw

SIaise P.sc*L (1623—1662)

In de 1 7e en 1 8e eeuw zijn ontdekkingen gedoon waar menig wet enschapper nog
dagelijks gebruik van maakt. En niet alleen wetenschappers. ledereen heeft in de
dogelijkse praktijk fe maken met verschijnselen die verklaard zijn in deze periode. Denk
bijvoorbeeld aan het douchegordijn dat zo vervelend tegen je lichaam aon blijft plakken.
(zie ook de praktische opdracht over de wet von Bernoulli).
Op school hebben jullie nu ol een oantal belongrijke wetten geleerd, moor over de
geleerden die deze hebben ontdekt wordt vrijwel niet gesproken. Door kun je flu zelf wot
oan doenl In deze praktische opdracht kom je dies te weten overje fovoriete geleerde
ult de 1 7e/ 188 eeuw.
Veel geleerden uit die tijd waren van aile markten thuis. Zo heeft Christiaan Huygens
ontdekkingen gedoon op het gebied van de notuurkunde, wiskunde, ostronomie en
optico. Een onder voorbeeld is Daniel Bernoulli die veel heeft betekend voor de wiskunde,
hydrodynamica, mechanico en astronomie, moar ook over medische onderwerpen heeft
geschreven. Wat was er zo bijzonder can de geleerden uit de 1 7e en 188 eeuw? Welke
ontdekkingen deden zij? Zijn er nu nog boeken en/of publicoties in tijdschriffen von hen te
vinden? Op deze en nog vele ondere vrogen kun je een antwoord vinden door met je
neus in de boeken te duiken.

* Probleemstelling

Kies een inferessante wet enschapper en vraag je of: Wet is er zo bijzonder can het werk
van ...? Hieronder stoan drie voorbeelden met een aantol vrogen om je op weg te
heipen. Notuurlijk ben je vrij om zeif een andere wetenschapper te kiezen. Het is dan wel
hondig om een persoon te kiezen over wie veei informotie te vinden is. Stel jezeif vijf
vragen woarop je een antwoord probeert te vinden. ledere keer ols je voldoende
informatie hebt verzameld schrijf je een A4-tje voor je verslog. Uit je verslog hool je de
belongrijkste punten voorje presentafie. Deze probeerje zo iudiek en ongineel mogeiijk te
houden. Mondeling presenteren of een poster moken is oltijd goed, moor wat docht je
van een toneeIochtige presentotievorm of een ingesproken bond

Typering:
Kias:

geschiedenis van de wiskunde
4, 5 havo, 4, 5, 6vwo

* Oriëntatie

.a,c N*wtqn (L642—1727).



* Probleem verkennen

Heb je nog geen favoriete wetenschapper, don kun je ideeën opdoen in de
encyclopedie of op het internet. Bijvoorbeeld op www-history.mcs.sf-
andrews.ac.uk/history. Ook de Dictionary of Scientific Biography (DSB) is een
handig naslagwerk. Hierin staan cite geleerden op alfabetische volgorde
gercngschikt.
Bij deze praktische opdracht is het de bedoeling dat je als volgt te werk gaat.

• Zoek eerst wat informatie over de persoon die je goat onderzoeken in een
boek over de geschiedenis van de wiskunde, de DSB, encyclopedie, of op
het internet.

• Stel jezeif een stuk of vijf vragen. Meer mag ook, omdat je misschien niet op
alle vragen een antwoord kunt vinden.

• Ga vervoigens can de hand van boeken en/of publicaties van deze
geleerde je vragen beantwoorden. Soms zul je een vertaling nodig hebben,
omdat het Latijn of Oud Nederiands moeiiijk leesbaar is. Vaak zie je dat er
verwezen wordt naar andere boeken. Deze boeken kunnen je meestal
verder heipen. Houd steeds bij welke boeken je gebruikt en welke
gegevens doarin stoan die interessant zijn voor je versiog.

• Mack per vraag een A-4-tje met daarop een relevant antwoord en de
nodige iliustraties.

* Plan maken

Maak voorjezelf een overzicht met doarin je tijdschema en stappenpian. Je
stappenpian kun je zien als een boomdiogram. Achter elke vraag komen
vertakkingen met onderwerpen, informatie en weer nieuwe vragen. Het maken
van een tijdschema is erg praktisch om mee te werken. Uiteraard wordt er ook op
net held en wiskund correctheid beoordeeid. Steek hier dus voldoende tijd in.

Hieronder staan drie voorbeelden van
wiskundigen uit de 17e en 18e eeuw, nl.
Daniel Bernoulli, Christiaan Huygens en
Pierre Fermat. Als jouw keuze volt op één
van deze geleerden, dan kun je
bijvoorbeeld beginnen met de volgende
vragen.

Daniel Bernoulli (1700-1782)



Daniel Bernoulli (1 700-1 782)

1. Welke biografische gegevens kan ik verzamelen?
2. Welke wetenschappelijke befekenis hadden zijn familieleden? Is er een

stamboom te vinden?
3. Welke onfdekking publiceerde hij in geheimschrift, en waarom?
4. Welke wetenschappelijke prijzen heeft hij gewonnen, en waarvoor? Hoe

ging dat destijds met deze prijzen?
5. Met welke onderwerpen heeft Daniel zich beziggehouden? Welke wis- of

natuurkundige wetten dragen zn noam? Kan 1k deze terugvinden in een
modern boek?

HYDRODYNAMICA
SET1O PRIMA.

HydrodynamiCcJ(1738) het baanbrekende werk van Daniel Bernoulli

1. Welke biografische gegevens kan 1k
verzamelen?

2. Op het gebied van de astronomie deed
Christiaan Huygens een belangrijke
ontdekking. Over welke planeef goat dit?
Welke plaatjes en/of informatie kan ik
hierbij vinden?

3. In 1656 vond hij de slingerklok uit. Ook de
ontdekking van de telescoop stoat op zljn
noam. Verder deed hij nog onderzoek
met Boyle's vacuOmpomp. Wat kan 1k
vertellen over deze meetinstrumenten uit
de tijd van de wetenschoppelijke
revolufie? Met welk wetenschappelijk

Christiaan Huygens (1629-1695)



probleem hing de noodzaak van nauwkeurige fijdmeting samen.
4. De wiskundige Frans van Schooten publiceerde in 1600 in een van zijn

boeken een werk van Huygens over de kansrekening: Van Rekeningh in
Spelen van Geluck. Welke passages uit dit boek kan ik toelichten in mijn
versiag?

5. Kan ik een pagina (of een kopie hiervan) van één van zijn originele werken
tonen in mijn versiag? Is er een modern boek te vinden met daarin Huygens'
theorieën?

Ad 4. Zie ook de vertaling Van Rekeningh in Spelen van Geluck van Wim Kleijne,
Utrecht Epsilon Uitgaven 1998.
Ad 5. Denk bijvoorbeeld aan Huygens' lichttheorie, beschreven in 'Traité de Ia
Lumière'.

Pierre de Fermat (1601-1665)

1. Welke biografische gegevens kan ik
verzamelen?

2. Fermat ontdekte een methode om
maxima en minima van een functie te
bepalen. Kan ik hier meer over te weten
komen?

3. Hoe Iuidt de laatste stelling van Fermat?
Wanneer is deze stelling bewezen en
door wie?

4. Fermat heeft zich ook beziggehouden
met pnemgetallen. Welke stelling is
hiervan het result aat?

5. Zijn er kopieën te vinden van het originele
werk van Fermat? Kan ik in
wetenschappelijke tijdschrif ten van nu
iets vinden over Fermat?



De Wet van Bernoulli
Op dit moment zijn er miljoenen technische apparaten woarvan de werking
gebaseerd is op principes uif de hydrodynamica. Vliegtuigen in de Iucht, schepen
op zee, auto's op de weg. Het Iijkt allemaal zo vanzelfsprekend moor Iwee eeuwen
geleden woren deze toepassingen ondenkboor. In 1738 verscheen er een werk van
Daniel Bernoulli getiteld Hydrodynamico. Hierin voert hij tal van nieuwe begrippen in;
de noam hydrodynamica is door Daniel zelf bedocht en ook het begrip viscositeit is
van hem afkomstig. Tegenwoordig is de stromingsleer het vokgebied wat zich
bezighoudf met de zoken uit Daniels Hydrodynamica. Hierin speelt de Wet van
Bernoulli een belangrijke rol.

4S - -
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Opdracht

Jullie goan onderzoeken wat deze Wet van Bernoulli precies inhoudt. Leg ult met
behuip van deze formule woarom een vliegtuigvleugel die zich door de Iucht
verplaatst een opwaartse kracht ondervind. Zoek daarnaast nog één of meerdere
toepassingen van de Wet van Bernoulli. Maak een verslag en bedenk fer illustratie
hiervan zelf een huis, tuin, en keukenproef. Het maken van een tijdschema (logboek)
en een stappenpian is verplicht. Het stappenplan Ieverje aan het einde van de
eerste les in. Uiteraard wordt je verslag ook beoordeeld op netheid en wiskundige
correctie. Steek hier dus voldoende tijd in.

Hints

Op de volgende internetpagina kun je meer informatie vinden over Daniel Bernoulli:
www.-histoiy.mcs .st-andrews.ac.uk/history

Ben je op zoek naar een geschikt onderwerp voor je onderzoek? Wil je een proef
doen die niet op school uitgevoerd kan worden? Hoe maak je eigenlijke een goed
werkplan voor een onderzoek? Voor al deze vragen kun je terecht bij het Beta
Steunpunt. (www.betasteunpunt.rug.nl)

In het boek van J.A. van Moanen, Een comolexe grootheid, Epsilon Uitgaven Utrecht
1995, stoat in Hoof dstuk 8, KIelne Bernoulli Encyclopedie een duidelijke beschrijving
van de Wet van Bernoulli.
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De overhangende gevel

Opdracht: Bouw een overhangende gevel door 'stenen' op elkaar te
stapelen op zo'n manier dat ieder steen een stukje verder naar rechts komt te
liggen dan de steen daaronder. En het geheel graag op zo'n manier dat de
bovensfe steen volledig rechts van de onderste steen komt te liggen (zie
figuur 1) Kan dat wet, of is het allemaal gezichtsbedrog? Het blijkt te kunnen,
en het wiskundig fundament waarop atles rust is juist de eerder genoemde
harmonische reeks. Onderzoek nu onder welke voorwaarden een constructie
zoals in figuur 1 stabiet is, en wel zonder gebruik van lijm of andere
bindmiddelen. Bij twee stenen is het duidelijk. Je kunt de bovenste steen
hooguit een halve steenbreedte t.o.v. de onderste steen naar rechts
schuiven. Voor de verdere bouw van de gevet is het verstandig om nieuwe
stenen één voor één aan de onderkant toe te voegen (zie figuur 2). Dan hoef
je namelijk bij iedere stap alleen erop te letten dat de reeds bestaande gevel
veilig op de onderste steen komt te liggen. Het laatste is het geval zolang het
zwaartepunt van de bestaande gevel maar niet rechts over de rand van de
onderaan nieuw toe te voegen steen uitgaat.

Plan maken: Probeer eerst met het juiste materiaal een overhangende gevet
te bouwen. Hoeveel stenen heb je gebruikt? Vervolgens go je via een
wiskundige analyse no hoeveel stenen je minimaal nodig zal hebben. Maak

hierbij gebruik van de hormonische reeks:

1

f

1111
1+—+—+—+—+...2345

Figuur 2: Onderzoek naar stabiliteit van een constructie

Figuur 1: Constructie van een overhangende gevel
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Van Rekeningh in Spelen van Geluck

Typering:
Kansrekening
Histone.

Kias:
WiskurideA.
4h.5h.

* Oriëntatie

Bij sommige kaart- en dobbeispelen spelen de spelers niet om één spel te winnen, maar gaat het erom vie bet
eerst 3 of soms S spelen gewonnen heeft. Elke speler doet van tevoren een gelijk bedrag in de pot. Degene die
het eerst 3 spelen wint krijgt de hele pot. Maar wat moet je doen als het spel onverwacht afgebroken wordt, en jij
staat op winst ? Ben jij zo eerlijk om de pot te verdelen?

* Probleemstelling

In de I7 eeuw werd aan de schepen van de VOC veel gedobbeld en gekaart om geld. Vooral 's avonds, als het
meeste werk gedaan was, legden de manschappen graag een kaartje. Een favoriet spel was duivelen', een spel
voor 2 spelers waarvan we de spelregels niet meer kennen tegenwoordig. Wat we wel weten is dat elke speler 5
dukaten inzette; diegene die het eerst 3 spelen had gewonnen, kreeg de totale inzet van 10 dukaten. Sommige
bemanningsleden konden in grote woede ontsteken als het spel abrupt van tafel schoof door een plotseling
opstekende storm. In zo'n situatie kon er niet verder gespeeld worden en namen de spelers hun inzet van 5
dukaten weer terug uit de pot. Voor degene die op winst' stond was het moeilijk te verkroppen dat de 10
dukaten aan zijn neus voorbij gingen. Menigmaal leidde dit tot ruzies en vechtpartijen. Het is bekend dat
Bartolus den Goeden, een groot zeeman uit die tijd, schoon genoeg had van deze duivelse' vechtpartijen. 1-Iij
loofde een hoge beloning uit voor diegene die een eind kon maken aan deze ruzies:

1000 dukaten
voor de bedenker van een eerlUke verdeling van de inzet

bzj storm en andere ongein

De opdracht van de kapitein was, om een aanplakbiljet te maken die hij in de kajuit kon ophangen; hierop moest
elke Inatroos, die kon lezen. snel kunnen zien wat er met de pot van 10 dukaten moest gebeuren als het spel
plotseling werd afgebroken. Jullie groepje gaat een aanplakbiljet ontwerpen voor het schip van Bartolus den
Goeden.

* Probleem verkennen

Speel een leuk spel waarbij je de regels van het duivelen' kunt toepassen. Dat wil zeggen dat ieder willekeurig
spel voldoet, mits je de volgende regels hanteert. ledereen doet hetzelfde bedrag in de pot, bij 3 of 5 gewonnen
spelen is het geld in de pot van de winnaar. Na een paar keer spelen zullen jullie a! een idee hebben van de
verdeling. Bedenk dat er verschillende situaties denkbaar zijn. Om een voorbeeld te geven: Maarten en Martijn
duivelen' om 3 gewonnen spelen. Dc inzet is 12,5 gulden. Bij een stand van 2-1 veegt Jasper de kaarten van

tafel. Hoe verdelen ze de 25 gulden? En wat als de stand 1-0 zou zijn?
Bestudeer de methode waarmee Christiaan Huygens in 1660 in zijn boek Van Rekeningh en Spelen van Geluck
de verdelingen van de inzet berekende. In een vertaling geschreven door Wim Kleijne kun je de tekst in bet
hedendaags Nederlands lezen. Kopien hiervan zijn bijgevoegd.

* Plan maken

Probeer zoveel mogelijk gevallen te onderscheiden en te verwerken in het aanplakbiljet. In een toelichtend
versiag beschrijfje de wiskunde dieje nodig had om de verschillende verdelingen van de pot te berekenen.
Bovendien vergelijkje hierinjullie eigen methode met die van Huygens. Schrijfinje eigen woorden een
samenvatting van zijn ideeën. Waarrn verschillen de methoden en waarin komen ze overeen?
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Bijiage B: Beoordelingscriteria en Hoe ziel een goed werkstuk eruit?

Bijiage B Beoordelingscriteria en

Hoe ziet een goed werkstuk eruit?

Inhoud werkstuk 6 punt
inhoudsopgave (0.5)
leesbaar voorwoord (0.5)
vraagstelling (1)
originaliteit (0.5)
uitwerking (3.5)

Verzorging werkstuk 2 punt
indeling (0.5)
leesgemak (0.5)
spelling/taalgebruik (0.5)
lay-out (0.5)

Wiskundige inhoud 1 punt
conclusies (0.5)
correctheid (0.5)

Logboek, stappenpian, bronnen 1 punt



Wiskunde a/s menselijke act/v/tell

Hoe ziet een goed werkstuk eruit?

• kaft met:
titel (het is een hele kunst om een compacte, pakkende titel te bedenken
die de inhoud dekt)
namen van de auteurs
eventueel: illustratie
verdere gegevens: school, plaats, datum

• inhoudsopgave

• Voorwoord
Het voorwoord moet zo geschreven zijn dot de lezer er eens lekker voor goat
zitten. Je schrijft je onderwerp nag eens op en vertelt er heel globoal iets over.
Waarom heb je het gekozen, hoe heb je het aangepakt, hoe is de
samenwerking verlopen, hoe is het om zo'n onderzoek te doen, was het leuk,
wat heb je geleerd? Meestal schrijf je het voorwoord op het laatst.

• Hoofdstuk 1 Vraagstelling
In grote lijnen is de vraagstelling al met de opdracht verstrekt.
Welke gegevens ga je verzamelen?
Welke wiskundige onderwerpen zul je gaan gebruiken?
Een duidelijke omschrijving van begnppen kan belangrijk zijn.

• Hoofdstuk 2 Verrichte werkzaamheden
Wat heb je gedaan om de gegevens te krijgen? Welke moeilijkheden ben je
fegengekomen? Moest je je onderzoek bijstellen?

• Hoofdstuk 3 Uitwerking
Dit is het belangrijkste hoofdstuk omdat je hier de resultaten van je onderzoek
uifwerkt.

• Hoofdstuk 4 Conclusies
In een kort hoofdstukje vergelijk je de resuitaten van het vorige hoofdstuk met
de vraagstelling. Heb je gevonden waar je naar zocht? Zou er nog nader
onderzoek kunnen plaatsvinden (als je meer tijd zou hebben)? Denk erom;
een onderzoek mislukt noolti Hooguit is het resultaat anders dan je
verwachtfe.

• Geraadpleegde bronnen
Dit zn titels van boeken met auteurs. Bovendien vermeld je welke pagina's je
gebruikt hebt. Kijk eens in een boek hoe dat officieel moet.

• Bijiagen
Met name zaken die je kopieert en uitvoerig tabellen-materiaal goat vaak in
bijiagen, omdat ze anders in de loop van het verhaal te veel onderbreken.
Ook het logboek hoort thuis in de bijlagen.
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Bijiage C: Her logboek en her stappenpian

Bijiage C Het logboek en het stappenpian

• Maak regelmatig, bijvoorbeeld elk half uur, een aantekening van jullie
aanpak en vorderingen. Zodoende bouw je een verslag op van wat je
gedaan hebt.

• Het bevat een tijdsindeling, een taakindeling, hoe jullie aan de
bronnen gekomen zijn, persoonlijke logboeken en de eventuele
befwisseliflg (per e-mail).

• Als steun hierbij vind je een schema voor het logboek.
• Het log boek heb je altijd bij je als je aan het verslag werkt; het moef in

de lessen beschikbaar zijn voor je docent.

Log boekformulier

Naam leerlingen
Prakfische Opdiachf
Dafum
Begin/eindtiid

Act iviteit:

M



Onderzoeksvraag

Wat is het probleem?
Welke vraag/vragen willen wij
beantwoorden?

Voorbereiding

Taokverdeling
Welke gegevens hebben wij
nodig?
Welke lit eratuurst udie?
Welke formules kunnen wij
gebruiken?

Onderzoek

Woar beginnen wij mee?
Wat doen wij daarna?
Etc.

Uitkomst

Wat denken wij dat de
uitkomst zal zijn?



Bijiage D: Vragenlysten

Bijiage D Vragenhjsten

Praktische opdracht: Wiskundigen ult de 1 7e en 1 8e eeuw/
Van Rekeningh in Spelen van Geluck

Welk profiel heb je gekozen?
Cultuur en maatschappij 0
Economie en maatschappij 0

Nat uur en gezondheid 0
Nat uur en techniek 0

De volgende vragen kun je beantwoorden aan de hand van de volgende
beoordelingen: a=erg mee eens, b=mee eens, c=niet mee eens, d= erg mee
oneens.

a b c d

1. De geschiedenis van de wiskunde trok mij aan in deze opdracht.
o 0 0 0

2. 1k heb met veet plezier gewerkt aan deze opdracht.
o 0 0 0

3. De geschiedenis van de wiskunde maakt de opdracht saai.
o 0 0 0

4. De praktische opdrachfen ma ken wiskunde een leuker yak.
o 0 0 0

5. Wiskunde is geen hobby van mij.
o 0 0 0

6. 1k geloof dat wiskunde maar weinig nut heeff.
0 0 0 0

De volgende vragen zijn open vragen. Probeer de zinnen zo goed mogelijk
aan te vullen.

7. De keuze voor deze prakfische opdracht was moeilijk/makkelijk, omdat

8. 1k heb na het maken van deze opdracht wel/geen positievere kijk gekregen
op de wiskunde, omdat

,c7



Wiskunde als menselyke aclivileit

9. Het cijfer dat ik normaalgesproken op wiskunde haal, is gemiddeld een
10. Het cijfer dat ik gehaald heb voor deze praktische opdracht is een

11. Twee dingen die ik goed vind aan deze opdracht zijn

en

12. Twee dingen die 1k slecht vind aan deze opdracht zijn

en

13. De geschiedenis van de wiskunde is wel/geen positieve toevoeging aan de
gewone wiskundelessen, omdat

De laatste vragen zijn multiple choice.

14. 1k ben in deze opdracht wel/niet in aanraking gekomen met experiment(en).
(Zo nief, go door naar de volgende vraag)
1k heb deze experimenten gezien/gedoan omdat

a) het in de opdracht stond
b) ik het inferessant vind
c) de rest van mijn groepje daarvoor koos

15. 1k heb wel/geen toepassingen van de wiskunde gezien.
(Zo niet, go door naar de volgende vraag)
1k heb mij verdiept in de wiskunde uit de praktijk omdat

a) het in de opdracht stond
b) 1k het interessant vind
c) de rest van mijn groepje doarvoor koos

16. Het leukste aan deze opdracht vind 1k:
(je mog meer dan één antwoord aankruisen)

a) niks
b) de geschiedenis van de wiskunde
c) de experimenten
d) de praktische toepassingen van de wiskunde
e) het maken van een verslag
f) hef doen van zelfstandig onderzoek
g) het speurwerk in de boeken
h) anders, namelijk
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Bijiage D: Vragenlijsten

Vragenlijst

Praktische opdracht: De Wet van Bernoulli/ De overhangende gevel

Welk profiel heb je gekozen?
Cultuur en maatschappij 0
Economie en maatschappij 0
Natuur en gezondheid 0
Natuur en techniek 0

De volgende vragen kun je beantwoorden aan de hand van de volgende
beoordelingen: a=erg mee eens, b=mee eens, c=niet mee eens, d= erg mee
oneens.

a b c d

1. De toepassing van de wiskunde frok mij aan in deze opdracht.
o 0 0 0

2. 1k heb met veel plezier gewerkt aan deze opdracht.
o 0 0 0

3. De experimenten maken de opdracht saai.
o o 0 0

4. De praktische opdrachten maken wiskunde een leuker yak.
o o 0 0

5. Wiskunde is geen hobby van mij.
o 0 0 0

6. 1k geloof dat wiskunde maar weinig nut heeft.
o 0 0 0

De volgende vragen zijn open vragen. Probeer de zinnen zo goed mogelijk
aan te vullen.

7. De keuze voor deze praktische opdrachf was moeilijk/makkelijk*, omdat

8. 1k heb na het maken van deze opdracht wel/geen positievere kijk gekregen
op de wiskunde, omdat

* doorhalen wat niet van toepassing is

69



Wiskunde als menselijke activiteit

9. Het cijfer dat 1k normaalgesproken op wiskunde hool, is gemiddeld een
10. Het cijfer dat 1k gehoald heb voor deze praktische opdracht is een
11. Twee dingen die 1k goed vind aan deze opdrocht zljn

en

12. Twee dingen die 1k slecht vind aan deze opdrocht zijn

en

13. Het doen van experimenten is wel/geen positieve toevoeging aan de
gewone wiskundelessen, omdat...

14. Het zien van toepassingen is wel/geen positieve toevoeging oan de gewone
wiskundelessen, omdat...

De laatste vragen zIjn multiple choice.

15. 1k ben in deze opdracht wel/niet in aanraking gekomen met expenment(en).
(Zo niet, go door naar de volgende vraag)
1k heb deze experiment en gezien/gedaan omdat

a. het in de opdrocht stond
b. 1k het interessant vind
c. de rest van mijn groepje doarvoor koos

16. 1k heb wel/geen toepassingen van de wiskunde gezien.
(Zo niet, go door noar de volgende vraag)
1k heb mij verdiept in de wiskunde uit de praktijk omdat

a. het in de opdracht stond
b. 1k het interessont vind
c. de rest von mijn groepje doorvoor koos

17. Het leukste aon deze opdracht vind 1k:
(je mag meer don één antwoord aankruisen)

a. niks
b. de geschiedenis van de wiskunde
c. de experimenten
d. de praktische toepassingen von de wiskunde
e. het maken van een versiog
f. het doen van zeltstandig onderzoek
g. het speurwerk in de boeken
h. anders, namelijk
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Bijiage E: Versiag overhangende gevel, Belcampocollege

Bijiage E Versiag overhangende gevel

leerlingen Belcampocollege
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Voorwoord

Voor u ligt ons werkstuk over het leven en werk van Pierre de Fermat, dat we in goede
samenwerking gemaakt hebben.
Na het bronnenonderzoek volgde het proberen de wiskunde te begrijpen. Dat bleek helaas erg
moeilijk te zijn voor ons, we zijn per slot van rekening "alphawatjes".
We hebben ons laten leiden door een aantal onderzoeksvragen , te weten:

- Wat is er zo bijzonder aan het werk van Pierre de Fennat?

- Was hij vemieuwend voor zijn tijd?

- Worden zijn ontdekkingen flu nog onveranderd gebruikt?

- Zat Fermat er op sommige punten erg naast?

Vanwege de moeilijkheidsgraad van de wiskunde zijn wij pas laat toegekomen aan het werke-
lijke schrijven van stukken en wij hebben dan ook uitstel gekregen. Desondanks zat ons nog
een probleem dwars : wij wonen erg ver uit elkaar en konden daardoor niet bij elkaar komen.
Dus moest het werkstuk in elkaar gezet worden via internet. Aangezien Ismaël geen internet

heeft , haddene maken met een extra bindemis. Maar uiteindelijk is alles toch nog op z'n
pootjes terecht gekomen en presenteren wij u met trots: ons werkstuk over Pierre de Fermat.
Tenslotte willen wij graag Manja van 01st, die gelukkig in het telefoonboek stond , bedanken

voor haar medewerking.

Rianne Mus
Sanne Werkman
Ismael de Bruijn

2



DE ZEVIENTIENDE EEUW

Dc zeventiende eeuw wordt gekenmerkt door vele wetenschappelijke ontdekkingen, ook op
het gebied van de wiskunde. In de tijd dat Fermat leefde, leefden er ook veel wetenschappers
waarvan wij de namen flu nog kennen.

Zo gal Bonaventura Cavalieri in 1635 een bock uit over infinitesimaalrekening en verscheen
René Descartes' Géométrie in 1637. Christiaan Huygens schreefook over de meest geavan-
ceerde infinitesimaaltheorieën, net als Isaac Newton. Blaise Pascal ontwierp zijn driehoek van
Pascal en Gottfried Witheim Leibniz werd een van de grootste uitvinders van mathematische
notaties.

De wetenschappers uit deze tijd waren werkelijk van alle markten thuis. Leibniz,
bijvoorbeeld, was naast wiskundige ook nog filosoof, geschiedkundige, theoloog, bioloog,
natuurkundige, diplomaticus, geoloog, linguisticus, monadoloog, uitvinder en ook
bestudeerde hij de logica.

Het feit dat er in de zeventiende eeuw zoveel bekende wiskundigen waren en dat ze niet
alleen wiskundigen waren, valt makkeijk te verklaren: men leefde in de Renaissance. Er was
grote belangstelling voor de oudheid, en met name de Grieken. In het oude Griekenland
waren de wijsgeren van die tijd ook van alle markten thuis en deden ze ook grote
ontdekkingen. In navolging van hen, sloeg men in de zeventiende eeuw driftig aan het
uitvinden en ging men verder waar de oude Grieken waren gestopt. (Dc reden dat men dit in
de Middeleeuwen niet heeft gedaan, is dat men zich toen meer op gelooftoelegde en de kerk
niet wilde dat men zich met wetenschap bezig hield: aan Gods schepping vie! niets te
ontdekken).
Ook kwam in de zeventiende eeuw de industrie op, en daar vie! ook veel aan uit te vinden en
te verbeteren.

Over het algemeen namen de wetenschappers in de zeventiende eeuw elkaars werk over. Ze
werkten ook veel samen, dan vroeg de ene wetenschapper de andere om raad over een
bepaald wiskundig probleem waar hij niet vertrouwd mee was. Ontdekkingen die de ene had
gedaan, brachten de ander weer op een idee, en zo kwamen er bijvoorbee!d wiskundige
theorieën, die de grondleggers voor onze modeme wiskunde zijn.

was wel competitie, maar over het algemeen sloot een wetenschapper zich een jaar (of
r) op totdat hij Eureka kon roepen. Dan had hij allemaa! werken van anderen om zich
heen die hij na kon slaan en waar hij op voort kon breien.
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IIOOFDSTUIK ] L VEN VAN FERN1AT

Een standbeeld van Fermat met eai muze. Het staat in Toulouse.
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Pierre de Fermat (1601-1665)

1. Data en feiten
Pierre Fermat is geboren op 17 (sommige bronnen zeggen 20) augustus 1601 in Beaumont-dc-
Laumagne, Frankrijk. Zijn vader, Dominique Fermat, was een welgesteld leerhandelaar en
tweede consul van zijn woonplaats. Zijn moeder, Claire de Long, bezorgde de flimilie de
adellijke status.
Pierre had een broer en twee zusjes en is waarschijnhijk ook in zijn geboorteplaats opgegroeid.
Het is waarschijnlijk dat hij zijn schoolopleiding in bet Franciscaner klooster heeft genoten.

Fermat studeerde aan de universiteit van Toulouse voordat hij rond 1625 naar Bordeaux
verhuisde. Daar deed hij voor bet eerst serieus wiskundig onderzoek en kwain hij in contact
met andere wiskundigen, zoals Beaugrand. Fermat deed wiskunde in zijn vrije tijd en ook
interesseerde bij zich voor kiassieke talen. Zijn belangrijkste werken van die tijd zijn een
verhandeling over maxima en minima (hierover later in dit werkstuk meer), die hij aan
Etienne dEspagnet gaf en een restauratie van Apollonius' Plane loci.

Fermat verhuisde flu naar Orleans, waar hij rechten ging studeren. In 1631 was hij advocaat
en regeringsambtenaar en vanwege de positie die hij bekleedde mocht hij zich flu Pierre
Fermat noemen. Op 1 juni van hetzelfde jaar trouwde hij met een nicht van zijn moeder,
Louise de Long. Hij kreeg vijfkinderen met haar.

Voor de rest van zijn leven woonde Fermat in Toulouse, waar hij meestal ook werkte.
In 1652 was hij na verschillende promoties beland op bet hoogst haalbare niveau binnen zijn
beroep, namelijk het strafrecht. Net als veel van zijn collega's kreeg Ferrnat in die tijd de pest.
Hij was hevig ziek en men kreeg bericht dat hij gestorven was; een vals bericht dat later weer
verbeterd werd. Tot de tijd van de pestepidemie was hij altijd heel gezond geweest.

Fermat had veel kennissen in de wereld van de wetenschap. Via Carcavi kwam hij in contact
met Mersenne, die bij toeval geinteresseerd was in het enige natuurkundige vraagstuk dat
Fermat ooit bebandeld heeft. Maar dit grote toeval heeft wel als resukaat gehad dat er
briefwisselingen ontstonden tussen Fermat en veel andere geleerden, waarin ze discussieerden
over wiskundige vraagstukken en elkaar op hun eigen fouten wezen. Voor Fermat waren deze
discussies een uitdaging en een stimulans om verder te gaan.
Over zijn favoriete onderwerp, de getaltheorie, kon hij met niemand corresponderen, omdat
de geleerden uit zijn tijd daar niet in geTnteresseerd waren.
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De Parijse wiskundigen (waaronder Roberval en Mersenne) ondervonden Fermats problemen
erg ingewikkeld en niet op te lossen met de gangbare technieken van hun tijd, zelfs met als hij

hun er de uitleg bij stuurde. Toch waardeerden zij hem en zijn werken we!.
Maar Fermat had ook "vijanden". Sommige geleerden (bijvoorbeeld Frenicle de Bessy)
raakten geirriteerd door de moeilijkheidsgraad van Fermats problemen en voelden zich
geplaagd als zij het nog steeds niet snapten en hij overduidelijk we!. Anderen (zoals
bijvoorbeeld Descartres) voelden zich gepasseerd, omdat Fermat geen interesse had voor hun
vraagstuk of kritiek had op hen of hun onderwerp - terwiji bij hen met zijn helder inzicht goed
had kunnen helpen- of omdat Fermats werken hun eigen werken in de schaduw zetten. Deze
vijanden probeerden hem continu in een kwaad daglicht te stellen tegenover andere
belangrijke geleerden van zijn tijd.

Fermat werd flu snel beroemd, a! lag dat niet aan de verspreiding van pub!icaties van zijn
werk; die waren er namelijk haast niet. Men toe vond men een stukje van zijn werk in het
boek van een ander gepub!iceerd (zo staat er in het werk Cursus mathematicus van Herigone
een stukje van Fermats methode voor het vinden van maxima en minima van een functie.
Maar Fermat wilde zeif gewoonweg niet zijn ideeën in een vaste vorm gieten. Ook ging het
hem om het onderzoeken. Als hij een probleem eenmaal opge!ost had, had het voor hem geen
waarde meer en zo is het vaak voorgekomen dat hij zijn werken opgestuurdheeft naar
vrienden zonder zeif een kopie te hebben. Zo is vee! van zijn werk verloren gegaan. Later
heeft Fermats zoon Clement-Samuel, die niet wilde dat a! het levenswerk van zijn vader
verloren ging, diens notities en krabbe!s verzameld en gepubliceerd.

In de tijd van 1643 tot 1654 heeft Fermat geen contact gehad metzijn geleerde collega's. Een
aantal oorzaken lag daaraan ten grondsiag:
> Fermat had het erg druk met zijn beroep als advocaat en er bleef geen tijd meer over voor

zijn hobby; de wiskunde;
> Er heerste een burgeroorlog (de Fronde), waar Tou!ouse vanaf 1648 erg bij betrokken

was;
De pestepidemie verzwakte zowel Toulouse als Fermat zeif

In deze tijd werkte Fermat aan de geta!theorie. Hij was erg trots op zijn ontdekkingen, maar
niemand van zijn "penvrienden" wilde hier met hem over praten, want men vond getaitheorie
geen belangrijk onderwerp van de wiskunde.
Uitgerekend door de getaitheorie is Fermat het beroemdst geworden. Zijn bekendste werk
hierover is Fermats Laatste Raadsel (waarover later meer). Fermats stelling kiopte zeer goed,
maar hij was ze!fniet in staat deze sluitend te bewijzen. Gedurende driehonderd jaar hebben
geleerden over de hele were!d geprobeerd om deze theorie te bewijzen. Tijdens deze pogingen
zijn ook vele andere, belangrijke wiskundige ontdekkingen gedaan. De stelling is uiteindelijk
bewezen in 1994 door Andrew Wiles uit Groot-Brittanni, die er zijn hele leven aan gewijd
heeft.
Een andere bewering van Fermat, die indertijd geen enkele geleerde waardeerde en die nu als
basiskennis onderwezen wordt op middelbare scholen, is dat licht altijd de kortst mogelijke

weg volgt.

Fermat stierf op 12 januari 1665 in Castres en is dus drienzestig jaar oud geworden.
In 1662 had hij eigenlijk zijn carrière als wiskundige beindigd. Zijn bijzondere aandacht
voor getaltheorie was niet aanwezig in de nieuwe generatie geleerden. Deze geleerden,
waaronder ook Huygens, waren meer geinteresseerd in het toepassen van hun analyses in de
natuurkunde. Zo keerde Fermat terug naar de isolatie waarin hij rond 1650 in zat en toen hij
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stierfwerd dat meer als de dood van een oude man gezien dan als een verlies voor de gehele
wiskundige gemeenschap.
Fermat is eerst in zijn sterfplaats begraven, maar later, in 1675, zijn zijn stoft1ijke resten
overgebracht naar het familiegraf in de kerk van Augustinus in Toulouse.

2. Psychologisch rapport
De wiskunde was voor Fermat slechts een hobby; zijn werk als advocaal ging voor, aihoewel
uit verschillende bronnen opgemaakt kan worden dat hij met erg hard en goed werkte. Je kan
je afvragen, waarom hij zich niet geheel wijdde aan de wiskunde. Het antwoord op deze
logische vraag is nergens te vinden, hoewel er wel een aantal redenen te bedenken is:
> Fermat had het ruime advocatensalaris hard nodig omzijn vijfkinderen te onderhouden;
> Fermat kon met altijd bezig zijn met denken tot zijn hersens ervan kraakten
> Het was te eenzaam om alleen wiskundige te zijn;
) Fermat was geen wiskundige in hart en nieren: hij hield we! veel van de uitdaging, maar

maalde niet om het voor het nageslacht vastleggen van belangrijke ontdekkingen en het
keurig uitschrijven van theorieen;

> Hij hield gewoonweg ook erg van bet beroep advocaat.
Fermat formuleerde nieuwe wiskundige ontdekkingen bijna moeiteloos, vanwege zijn
briljante wiskundig inzicht. Hij deed bet duidelijk voor de lol en wilde ook niet beroemd
worden door zijn werken te publiceren. Hij beeft memg keer hevig tegengestribbeld als
iemand zijn werk wilde laten publiceren. Dit duidt op bescheidenheid. Er zijn echter twee
argumenten om Fermat toch niet zo bescheiden te noemen:
1. In zijn briefwisseling met collega—geleerden had hij er plezier in om ze problemen voor te

schotelen met bet commentaar erbij dat hij ze a! opgelost had en ze ermee te zien
worstelen, omdat zij niet zoveel wiskundig inzicht badden als hij. Hij had een bescheiden
trots voor zijn werk en wilde graag van anderen horen dat hij het goed had gedaan (was hij
onzeker?). Hoewel deze eigenschap naar mijn idee onschuldig is, stichtte hij veel kwaad
bloed onder zijn collega's, veroorzaakt door afgunst en een gevoel van beetgenomen te
worden.

2. Het feit dat hij zijn werk niet wilde publiceren, hoeft niet alleen aan bescheidenheid te
liggen. Het kan simpel verklaard worden door een gebrek aan anibitie en vooral door een
gebrek aan goede zin en energie om a! zijn notities uit te schrijven tot een duidelijk en
begrijpbaar geheeL Fermat vond het voldoende als hij in de kronkels van zijn briljante
geest een nieuwe stelling o.i.d. gevonden had. Hij had geen zin om het uit te leggen en
kon dat ook niet; hij kon niet goed zijn gedachten duidelijk op een rijtje zetten en ze
verwoorden. En ook was de uitdaging er vanaf en verloor hij zijn interesse als hij een
probleem eenmaal opgelost had. Dat gebrek heeft als gevoig gehad dat veel collega's
dathten dat bij ze plaagde en niet uit wilde leggen hoe het zat en zelfde slimste wilde
spelen. En ook dat pas laat ontdekt is hoe briljant het werk van Fermat in werkelijkheid
was.
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1. Achtergronden
Er is maar weinig overgebleven van het werk van Fermat: brieven aan collega's,
aantekenblaadjes en een enkel uitgegeven werk.
Wat duidelijk lijkt, is dat tijdens zijn verblijf in Bordeaux rond 1625 de basis is gelegd voor al
zijn werken die daarna zouden komen; hij was a! begonnen met kleine beetjes onderzoek.
Fermat bestudeerde eerst Francois Viète's methodes. Zo leerde hij symbolische algebra en de
theorie van vergelijkingen. Viète's voorbeeld bepaalde Fermats manier van aanpak. Fermat
zegt ze!fdat zijn werk een voortzetting is op de traditie van Viète. Zo gebruikte Fermat de
syinbolische algebra als "taal" om zijn berekeningen in op te schrijven. Het voordeel van deze
algebra was, dat het zowel bruikbaar was in de meetkunde als in de getaitheorie; een

"wereldtaal" dus.

Net als veel geleerden uit de renaissance bestudeerde Fermat kiassieke werken (zoals
Apollonius' Plane loci, Eucidius' Porisma, Diophantus' Arithmetica en de werken van
Archimedes). Men ging er vanuit datje een stuk vooruit kwam alsje begreep hoe de basis
voor alle wiskundige analyses gelegd was.
Fermat plkte problemen uit die kiassieke werken en loste ze op met de nieuwste technieken.
Zijn manier van werken was het probleem terug te voeren tot de kern. Zo kwam hij erachter
dat er een paar groepen "basisproblemen" waren, waarvan alle problemen algeleid waren.
Deze basisproblemen waren met een algemene oplossing gemakkelijk op te lossen. Fermat
gebruikte bij deze "reducties" alleen de nieuwe algebra en niet de kiassieke meetkundige
methodes. Hij dacht dat de bewijsvoering wel erg makkelijk zou zijn en bewees daarom zijn
uitkomsten niet, met als gevoig dat hij niet zag hoe het gebrulk van algebra had geleid tot de
introductie van nieuwe concepten die heel anders waren dan de kiassieke traditie.

Fermat heeft sowieso haast geen bewijzen gegeven. Bij zijn Laatste Stelling schreefhij dat het
bewijs zo lang was, dat bet niet in de kantlijn paste en hij bet daarom maar wegliet.
Ook noemde bij nooit zijn methodes. Hij presenteerde een probleem en een oplossing en geen
duidelijke tussenstap. Iiij zei we! vaak dat hij volgens een eigen methode werkte en gezien de
systematische opbouw van zijn onderzoeken kon dat we! eens echt zo zijn.

Fermat ontdekte ook een methode waarmee de maxima en minima van een functie bepaald
konden worden (zie paragraaf 2 van dit hoofdstuk). Ms achtergrond hiervoor is bet leuk om te
weten dat bet begrip "functie" nog he!emaa! niet bekend was in die tijd: krommen werden met
beschouwd als grafieken van functies, maar meer als meetkundige figuren. Ook was bet heel

gewoon om getallen als meetkundige grootheden, zoals een lijnstuk of een oppervlakte, op te
vatten.

De Spiraal van Fermat uit 1636. Deze spiraal,
waarvan hier maar een dee! getekend is, komt voort
uit een functie en Fermat ontdekte dat als je de
spiraal spiegelde, er een andere functie ontstond en
hij toonde het verband tussen die functies aan.
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2. Minima en maxima
Laat in de zeventiende eeuw hebben Newton en Leibniz allebei vanuit een ander standpunt
cen manier bedacht om de afgeleide van een functie te berekenen en zo ontstond de
differentiaalrekening, die nu nog steeds gebrulkt wordt.
Fermat en Descartes, die net iets eerder leefden, zaten viak tegen deze ontdekking aan; ze
hadden zeifeen methode ontdekt om vergelijkingen van raaklijnen op te stellen en Fermat had
eveneens een manier gevonden om de maxima en minima van een functie te bepalen, maar de
twee geleerden konden hun ideeën niet generaliseren naar een algemene methode.

Fermat ontdekte een methode om maxima en minima te bepalen van een polynoom y=fx),
bijvoorbeeld de functie f(x) 3x2 + x + 16. Hij bedacht een algoritme voor het bepalen van de
waarde x waarvoor gx) een extreme waarde aanneemt.
Dc aanpak van Fermat is op het eerste gezicht heel anders dan de methode die we vandaag de
dag gebrulken. Maar toch lijkt zijn methode, als we hem volgen via de stappen hieronder, erg
veel op onze manier van berekenen van de afgeleide en deze gelijk aan nul stellen
1. hij heeft een bergparabool gx);
2. in de buurt van het maximum heeft i1:x)=z" twee oplossingen: a en e;
3. er geldt: fa) = ge);
4. hij herleidt naar 0: ga) - ge) 0;
5. hijveronderstelta#eendeeltdoora-e:ga)-f(e)/a-e =0;
6. llij laat a naar e naderen.

Aihoewel Fermat op een knappe manier dit soort problemen kon oplossen, zit er toch een
zwakke pick in zijn methode: deze was namelijk sterk aThankelijk van de aard van de functie
gx), want hij moest in staat zijn om de term x = e weg te delen.

Fermat maakt gebruik van jets dat lijkt op onze "limiet", namelijk dat twee punten elkaar
naderen, maar hij begreep zelfniet hoe bet precies werkte. Het duurde tot de negentiende
eeuw voordat er een definitie kwam voor "limiet". Tot die tijd moesten wiskundigen op hun
intuYtie afgaan.

Fermats methode voor maxima en minima - en de methode voor raaldijnen die daaruit
voortgevloeid was - vormde het centrale punt van een fel debat tussen Fermat en Descartes in
de lente van 1638. Descartes zag Fermats methodes als rivalen voor zijn methodes,
beschreven in Géométrie, en hij probeerde an te tonen dat de methodes van Fermat niet
logisch waren in hun redeneringen en beperkt in hun toepassing. Maar het werd al snel
duideijk dat hun beider methodes op dezelfde grondvesten gebouwd waren en bet enige
werkeijke punt van hun ruzie was Descartes aikeer van de werkwijze van Fermat.
Hoewel de twee geleerden officieel de strijdbijl begroeven in de zomer van hetzelfde jaar
(Descartes gaftoedat hij Fermats methodes fout becritiseerd had), verpestte de bittere ruzie,
verergerd door de diepe persoonlijke haat die Descartes voor Fermats vriend en woordvoerder
Roberval voelde, eke kans op samenwerking tussen deze twee geleerden- volgens velen de
grootste geleerden van hun tijd.
Descartes' scherpe tong was een strop voor de reputatie van Fermat als wiskundige en Ferrnats
weigering om zijn werk te publiceren maakte dat alleen maar erger.

Ondanks a! deze kritiek op de ontdekking van Fermat is een aantal geleerden van flu ervan
overtuigd dat niet Newton of Leibniz, maar Fermat de ontdekker was van differentiaal-
rekening. En ook toen Newton en Leibniz net hun ontdekking bekend hadden gemaakt, vond
Huygens het nodig Fermats werk tot op een zeker punt te verdedigen.
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Als een voorbeeld van Fermats manier van redeneren hieronder een naar het Engels vertaalde
tekst van Fermat, waarin hij het maximale product van twee lijnstukken (getallen) berekent.
Deze tekst is waarschijnlijk gepubliceerd door wiskundige vrienden van hem die hem een
handje wilden helpen.

Datering: Ferniat, handschriften, rond 1630
Bron: Fauvel/Gray, The History of Mathematics - A Reader, 1987

For example. let it be proposed to divide the line bin such a way that the product of
the segments shall be a maximum. The point answering this question is evidently the
middle of the given line, and the maximum product is equal to b2/4; no other division
of this line gives a product equal to b2/4.

But if one proposes to divide the same line b in such a way that the product of the
segments shall equal f (this area being besides supposed to be less than b2/4) there will
be two points answering the question, and they will be found situated on one side and
the other of the point corresponding to the maximum product.

In fact let a be one of the segments of the lineb, one will have ba — a2—?; an
ambiguous equation, since for the segment a one can take each of the two roots.
Therefore let the correlative equation be be — e2 = ?. Comparing the two equations
according to the method of Viête:

ba — be = a2 — e2.

Dividing both sides by a — e. one obtains

b = a + e;

the lengths a and e will moreover be unequal.
If. in place of the area f, one takes another greater value, although always less than

b2/4. the segments a and e will differ less from each other than the previous ones, the
points of division approaching closer to the point constituting the maximum of the
product. The more the product increases the more on the eontraq diminishes the
difference between a and e until it will vanish exactly at the division córrcsponding to
the maximum product; in this case there will only be a unique and singular solution.
the two quantities a and e bccoming equal

Now the method of Viite applied to the two corràlativcCquations above leads to the

equality b=a+e. therefore ile=a (which will alwlys happen at the point
constituting the maximum or the minimum) one will have, in the case proposed,
b = 2a,which isto say that if one takes the middle of the segment b, the product of the
segments will be a maximum.

Let us take another example: to divide the segment bin such a way that the product
of the square of one of the segments with the other shall be a nirimum.

Let a be one of the segments; one must have ba2 — a3 maximum. The equal and
similar correlative equation is be2 — e2. Comparing these two equations according to
the method of Viète:

ba2-be2—a3-e2;
dividing both sides by a — e one obtains

ba + be = a2 + at + e2,

which gives the form of the correlative equations.

To obtain the miinum, set e — a; one obtains

2ba—3a2 or 2b-3a;
the problem is solved.
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3. Kansrekening

Het jaar 1654 wordt vaak genoemd als het jaar waarin in de wiskunde begonnen werd met
kansrekening. In de zomer van dat jaar ontstond er een briefwisseling tussen Pascal en Fermat
over verschillende kansen bij het dobbelen, naar aanleiding van een probleem dat Chevalier
de Méré aan Pascal voorlegde.
Blaise Pascal (1623-1662) was een groot filosoof natuurkundige en wiskundige.
Chevalier de Méré was filosoof en literator aan het hof van koning Lodewijk XIV.
De Méré speelde graag kaartspelletjes waarbij het geluk een grote rol speelde en hij wilde
weten hoe de inzet verdeeld moest worden over de spelers als het spel halverwege afgebroken
werd. Toen hij er zijn eigen gedachten over had laten gaan, stuitte hij op een nieuw probleem:
In een brief van Pascal aan Fermat, gedateerd 16 augustus 1654, komt de volgende passage
voor:

M de Méré vertelde my dat hU een dwaling had ontdekt in de getallentheorie.
Als men probeert een 6 te werpen met één dobbeisteen is het voordeel om dit in vier worpen te
doen 671 tot 625. Probeert men dubbel 6 te werpen in vierentwintig worpen met twee
dobbeistenen, dan is er nadeel. Toch is het zo dat 24 staat tot 36 als 4 staat tot 6.
(36 is het aantal mogelijkheden bij een worp met twee dobbeistenen en 6 is het aantal
mogelijkheden bij een worp met één dobbeisteen.)
Dit maakte hem zeer verontwaardigd en deed hem beweren dat de proposities niet correct zijn
en dat de Rekenkunde zichzelftegenspreekt.
Uzult gemakkelfk inzien dat wat ik zeg correct is, omdat u de principes begrypt.
(Pascal werkte vervolgens de oplossingen van het probleem uit.)

Fermat en Pascal discussieerden over hun verschillende aanpakken voor hetzelfde probleem.
Zij gingen beiden uit van bepaalde simpele kaartspellen en berekenden wat de verwachtingen
waren voor elke speler om uiteindelijk te winnen (hoeveel van alle mogelijke uitkomsten
zouden gunstig zijn voor de speler; wat is zijn succeskans).
Fermat vertrouwde meer op directe berekeningen dan op algemene wiskundige formules.
En zijn resultaten en methodes waren al snel achterhaald door de verschijning van Christiaan
Huygens' wiskundig meer verfijnde werk De ludo aleae in 1657.

12



4. Priemgetallen

Algemeen
Een priemgetal is een positiefgeheel getal, dat, behalve het getal zeif en het getal 1, geen

delers heeft. Of, zoals de 'wiskundige' definitie in de Kaleidoskoop van de wiskunde 1 van
prof. dr. F. Oort:

Een getalp E Z heet een priemgetal als 2,3, ...,p-l met de deler zijn vanp, m.a.w.

1a<p en alp =a=1.

Priemget.allenzijnbijvoorbeeld: 2,3,5,7, 11, 13, 17, 19, 23,
1 is echter geen priemgetal1

Soms betrekt men de definitie op alle gehele getallen, zodat ook -2, -3, -5, ... tot de priem-
getallen worden gerekend. Over het algemeen is dit echter niet het geval, zoals de definitie in
de Kaleidoskoop van de wiskunde 1 a! zegt.

Het aantal priemgetallen is oneindig.

Geschiedenis van de priemgetallen
Al in de Oudheid bestudeerden de (iriekse wiskundigen priemgetallen en hun eigenschappen
uitgebreid. In 300 v. Chr. waren al een aantal belangrijke resultaten over priemgetallen bewe-

zen, toen Eucides zijn beroemde boek Elemenlen uitgaf waarin hij bewees dat er oneindig
veel priemgetallen zijn (boek IX van Elementen).
Ook bewees Eudides de fijndamentaalstelling voor de arithmetica*: elk geheel getal, groter

dan 1, is te schrijven als (uniek) product van priemgetallen.

Eudides stelde ook vast dat als het getal 2k-I een priemgetal is, het getal 2' (2-1) dan een
perfect getal* is (Elementen, boek IX, Prop. 36), bijvoorbeeld:

n =2 geeft 2 x 3 6,

of n3geeft4xl=28,
of n = 5 geeft 16 x 31 = 496.
Veel later, in 1747, lukte het de wiskundige Euler te bewijzen dat dit voor alle even perfecte
getallen geldt. Tot op vandaag de dag is nog met bekend of er ook oneven perfecte getallen

zijn.

In ca. 200 v. Chr. ontwikkelde de Griekse wiskundige Eratosthenes een algoritme om priemge-
tallen en deelbare getallen van elkaar te onderscheiden binnen een beginsegment van de positie-

ye gehele getallen, de zogenaamde zeef van Eratosihenes*.

Na Eratosthenes is er een groot gat in de geschiedenis van de priemgetallen, dat men over het

algemeen de 'donkere eeuwen' noemt

Na de donkere eeuwen was Fermat de volgende die een belangrijk resultaat boekte: hij bewees

een stelling van Albert Girard, die zei dat elk priemgetal in de vorm van 4n + 1, op een unieke

manier geschreven kan worden als de som van twee kwadraten, in formule:

p=4n+ 1 =x2+y2.
Bijvoorbeeld: n = 1 geeftp 5 12+22

n3 geeftp= 13=22+32.
Ook toonde Fermat aan dat elk getal als een som van vier kwadraten kon worden geschreven.

Hiemaast bedacht hij een nieuwe manier om grote getallen te factoriseren*. Als voorbeeld gaf



hij de factorisatie van het getal 2027651281:
2027651281 =44021 x 46061.

Ter verduideijking nog enkele voorbeelden, die jets makkelijker zijn:
4=2 x 2=22
6=2x3
8 = 2
9=32
360=23x32X5

En dan komen we aan bij de kleine steiing van Fennat, die zowel de basis is voor vele andere
resultaten op het gebied van de getallentheorie, als de basis voormethoden om te controleren
of een getal priem is of niet. Een methode die nog steeds wordt gebruikt bij/voor de moderne

computers.
Deze kleine stelling (om hem te onderscheiden van zijn beroemde en beruchte laatste steiing)
zegt dat als getal p een priemgetal is, dan voor elk geheel getal a geldt: a = a modulo p.
Deze stelling bewees de heiR van de Chinese hypothese * van 2000 jaar eerder. Dc andere heiR

van deze hypothese bleek door de kleine steiing van Fermat echter fout te zijn.

In een brief van Fermat aan de monnik Mann Mersenne giste Fermat dat elk getal van de vorm
22'1 + 1 altijd een priemgetal is. Hlj had dit geverifleerd voor n = 1, 2,4, 8 en 16. Deze priem-
getallen werden de Fermat-priemgetallen (Ft) genoemd. In 1738 echter toonde Leonhard
Euler (1707-1783) aan dat dit vermoeden niet kiopte voor n = 32(232+ 1 = 4294967297 en is

deelbaar door 641 en is dus met pnem) en het vennoeden in bet geheel dus onjuist was.

Zo waren er ook de zogenaamde Mersenne-priemgetallen (M.d): een getal van de vorm - 1 is

een samengesteld getal*, behalve als n een priemgetal is.
Sinds 1998 zijn er in totaal 37 Mersenne-priemgetallen gevonden. De grootstehiervan is

M13, een priemgetal dat uit 909526 cijfers bestaat (!).

Euler (degene die de Fermat-priemgetallen 'kraakte') is van grote betekenis geweest voor de
getallentheorie in het algemeen en de priemgetallen in het bijzonder: hij vulde de kleine stelling

van Fermat aan, introduceerde de NJ-fiinctie van Euler* , vond 60 paar amicale getallen* en

was de eerste die inzag dat ook analyse van nut kan zijn bij het bestuderen van de getallentheo-

iie.

Op het eerste gezicht lijken priemgetallen willekeunig verspreid. Op grotere schaal echter zie je
dat priemgetallen redelijk regelmatig 'gerangschikt' zijn. Johann Carl Fnednich Gauss (1777-
1855) deed intensief onderzoek naar de spreiding van priemgetallen en daaruit kwam de Prime

Number Theorem (PNT): 1/log(n).
Wat voor Gauss nog maar een vermoeden was (en wat nog met een stelling genoemd mocht

worden), werd pas in 1896 door J. Hadamard en C. J. de La Vallée Poussin bewezen.

Er zijn nog steeds veel vragen over priemgetallen. Toch heeft men in een kleine 3000 jaar tijd,

begmnend bij de oude Grieken, veel bereikt. Vooral de laatste vier eeuwen hebben de wiskun-
digen grote vorderingen gemaakt (waarin Fermat een grote rol heeft gespeeld) en met de
moderne computertechnologie zullen er alleen nog maar sneller meuwe resultaten worden

geboekt.
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Tabel 1: de eerste 300 priemgetallen

3 131 293 479 673 881 1091
5 137 307 487 677 883 .1093

1301 1531 1747

7 139 311 491 683 887 1097
1303 1543 1753

11 149 313 499 691 907 1103
1307 1549 1759

13 151 317 503 701 911
1319 1553 1777

17 157 331 509 709 919
1321 1559 1783

19 163 337 521 719 929 1123
1327 1567 1787

23 167 347 523 727 937 1129
1361 1571 1789

29 173 349 541 733 941 1151
1367 1579 1801

31 179 353 547 739 947 1153
1373 1583 1811

37 181 359 557 743 953 1163
1381 1597 1823

41 191 367 563 751 967
1399 1601 1831

43 193 373 569 757 971
1171
1181

1409 1607 1847

47 197 379 571 761 977 1187
1423 1609 1861

53 199 383 577 769 983 1193
1427 1617 1867

59 211 389 587 773 991
1429 1619 1871

61 223 397 593 787 997
1201
1213

1433 1621 1873

67 227 401 599 797 1009 1217
1439 1627 1877

71 229 409 601 809 1013 1223
1447 1637 1879

73 233 419 607 811 1019 1229
1451 1657 1889

79 239 421 613 821 1021 1231
1453 1663 1901

83 241 431 617 823 1031 1237
1459 1667 1907

89 251 433 619 827 1033 1249
1471 1669 1913

97 257 439 631 829 1039 1259
1481 1693 1931

101 263 443 641 839 1049 1277
1483 1697 1933

103 269 449 643 853
857
859

1051

1061

1063

1279
1283
1289

1487

1489

1493

1499

1699
1709
1721

1723

1949
1951

1973

1979
109 277 461 653
113 281
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5. Fermats Laatste Theorie
Het feit dat Pierre de Fermat in zijn leven maar één wiskundig stuk heeft laten publiceren (dat
was een anoniem artikel dat bij gescgreven had als aanvulling op een bock van een van zijn
collega's) is verrassend.
Omdat Fennat weigerde zijn werk uit te geven , waren zijn vrienden er bang voor dat het snel
zou worden vergeten zonder dat er iets mee zou worden gedaan. Zijn zoon, Samuel de
Fermat , nam de taak op zich om Fermats brieven en andere wiskundige stukken, onder andere
aantekeningen die hij in boeken gescbreven had , te verzamelen, met als doe! zijn vader 's
wiskundige ideeen te publiceren. Op deze manier werd de beroemde "Laatste Stelling" uitge-
geven .Deze stelling werd door Samuel gevonden a!s heel kleine aantekening die door zijn
vader genoteerd was in diens bock "Arithmetica" van Diophantus.

Dc Laatste Stelling van Fermat luidt a!s volgt:

De vergelijking "x tot de macht n + y tot de macht n = z tot de macht n" heeft geen
oplossingen in gehele getallen voor x , y en z als n >2.

Deze vergeijking staat voor een oneindige reeks vergeijkingen:

x tot de macht 3 + y tot de macht 3 = z tot de macht 3
x tot de macht 4 + y tot de macht 4= z tot de macht 4
enz.

Fermat schreef: "1k heb hiervoor een werkeijk opmerkeijk bewijs gevonden, maar deze
kantlijn is te klein om het bewijs voor deze stelling te kunnen bevatten ". Het is zo goed als
zeker dat Fermat deze heel kleine aantekening schreefomstreeks 1630 , toen hij voor het eerst
Diophantus' "Arithmetica" bestudeerde. Het zou goed kunnen zijn dat hij zich realiseerde dat
zijn "Opmerkeijke bewijs" fout was. Hoe dan ook, sindsdien werden al zijn andere stellingen
steeds opnieuw uiteengezet in de uitdagende wiskundige raadse!s, die Fermat stuurde naar
andere wiskundigen.
Fermat noteerde dus voor de Laatste Stelling nergens een bewijs, maar gaf we! ergens anders
in zijn exemplaar van de "Arithmetica" een cryptische beschrijving van een bewijs voor het
aparte geval n = 4 en verwerkte dat in het bewijs van een heel ander probleem. Ook a! is dit de
meest volledige berekening die Fermat ooit heeft opgeschreven, toch zijn de details onuitge-
werkt en vaag. Aan het einde van het bewijs deelt Fermat (weer) mee dat gebrek aan tijd en
papier hem verhinderen een vollediger uitleg te geven.
Na Fermats dood in 1665 duurde het tot 1753 dat er voor het eerst een bewijs voor de Laatste
Stelling zou zijn gevonden. Het was de wiskundige Paul Euler die op 4 augustus 1753 in een
brief aan de Pruisische wiskundige Christian Goldbach meldde dat hij een bewijs had voor
Fermats theorie in het geval n= 3 . Hoe dan ook, zijn bewijs in "Algebra" (1770) bevatte een
denkfout en het bleek verre van gemakkeijk te zijn om een alternatiefte leveren voor de
uiteenzetting met het foutieve bewijs. Er is een indirecte manier om het hele bewijs te verbete-
ren door argumenten te gebruiken die in andere bewijzen van Euler staan. Dus is het misschien
niet ongegrond om het "ii = 3 - geval" toe te schrijven aan Euler.
Vele geleerden hebben vervolgens hun hoofd gebroken over het bewijs van Fermats Laatste
Theorie: onder andere de wiskundigen Gerinain , Legendre , Dirichlet , Lamé , Liouville,
Cauchy, Gauss, Kummer , Mirimanoff, Wieferich, Furtwang!er, Vanvider, Jensen , Fal-
tings, Taniyama en Weil.
Maar het bewijs voor Fermats Laatste Theorie werd in 1993 ge!everd door Andrew Wiles,
een Engelse wiskundige die werkt in Princeton in de Verenigde Staten.
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De 'laatste stelling' van Pierre de Fermat, opnieuw genoteerd in een uitgave
van Diophantus' bock Arithmetica, gepubliceerd door Fermats zoon Sa-
muel. Het oorspronkelijke exemplaar van het bock van Diophantus, met
Fermats handgeschreven aantekening, is nooit gevonden.
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Gat gedicht in bewijs
Stelling van Fermat

Door onze redacteur
DIRK VAN DELFT
De laatste Stelling van Fermat
lijkt aisnog bewezen. Gisteren gaf
de Imerikaanse wiskundige Andrew
Wiles twee artikelen vrij waaruit
blijkt dat het gat in het bewijs,
dat de algehele euforie na zijn
eerste claim van vorig jaar juni
spoedig deed verstoinmen, is
gedicht. Sinds enkele weken wordt
het verbeterde bewijs nagezien
door peer referees en de eerste
tekenen voor Wiles zijn gunstig.

De Stelling van Fermat, een van
de beroemdste uit de getaitheorie,
zegt dat derde (of hogere) machten
van gehele getallen niet
geschreven kunnen worden als de
som van twee andere derde (of
hogere) machten: a+b—c kan niet
waar zijn voor fl groter dan twee.
(Bij kwadraten lukt het wel:
32+42=52.) Sinds 1637, toen Fermat
in een kantlijn beweerde een
'werkelijk schitterend' bewijs te
hebben gevonden —maar dat nooit
waarmaakte— hebben wiskundigen
zich over dit probleem het hoofd
gebroken.
Het grote verschil met de eerste
aankondiging is dat Wiles het
(zeer lijvige) manuscript nu in
afwachting van de reviews wel
heeft vrijgegeven. Vorig jaar
moesten wiskundigen het doen met
een aantal colleges waarin de

Amerikaan zijn redenering schetste
zonder volledig te kunnen zijn.
Gaten die tij dens de beoordeling
door vakgenoten later in het
bewijs werden geschoten, wist hij
allemaal te dichten - op één na.

Wiles heeft ook dat laatste
obstakel flu dan eindelijk uit de
weg weten te ruimen. Het lukte hem
door terug te vallen op een
methode die hij in een eerder
stadium ook al eens had
geprobeerd, maar toefl bij nader
inzien had opgegeven. Essentieel
in de nieuwe aanpak is een
eigenschap van de zogenaamde
Selmergroep, een wiskundig object
uit het overgangsgebied tussen
getaitheorie en meetkunde waarvan
de grootte moest worden afgeschat.

Dat is nu gelukt. Wiles heeft
daarbij hulp gehad van Richard
Taylor, een wiskundige uit
Cambridge en een gewezen leerling
van de merikaan. Hun gezainenlijke
inspanningen hebben er toe geleid
dat het bewijs in vergelijking met
vorig jaar niet alleen is
verbeterd, maar ook aanmerkelijk
is vereenvoudigd en bekort. Het is
inmiddels aangeboden aan Annals of
Mathematics, een tijdschrift dat
zetelt in Princeton. Maar het zal
nog maanden duren eer de
wiskundigé gemeenschap de Stelling
van Fermat 'definitief bewezen'
zal achten. Of niet
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CONCLUSIES

In de inleiding hebben wij ons een aantal onderzoeksvragen gesteld. Het is de bedoelmg dat wij
bier in de conclusies op antwoorden en dat zullen we dan ook doen.
Op de vragen van het stencil (over de biografische gegevens, minima en maxima, de Iaatste
stelling van Fermat, de kleine stelling van Fermat, de Fermat-(priem)getallen en het originele
werk van Fermat) dat wij de eerste les hebben gekregen, hebben wij gaandeweg in het werk-
stuk al antwoord gegeven. Daar zullen we nu dan ook met op in gaan.
Wij hebben ons echter zelfook een aantal vragen over Pierre de Fermat gesteld die hieronder
beantwoord zullen worden.
Voor we aan dit werkstuk begonnen, hadden we nog nooit van Pierre de Fermat gehoord,
maar rnmiddels is dit danig gewijzigdt
Het bijzondere aan het werk van Fermat, en dat is ook de reden dat wij hem hebben uitgekozen
voor ons werkstuk, is dat hij zijn tijd ver vooruit was en ondanks dat over het algemeen
voortreffelijk werk geleverd heeft.
Fermat was een geniaal wetenschapper! Dit is ook de reden waarom wij af en toe ook moeite
hadden met het begrijpen van deze toch we! zware kost. Vooral de wiskundige aspecten van
Fermats werk hebben ons nogal wat hoofdbrekens gekost, wij hebben niet voor niets wiskunde
Al gekozen!
Fermat was zeker vernieuwend voor zijn tijd. Er waren weinig tot geen tijdgenoten uit de
wetenschap die zich met hem konden meten. Maar omdat hij niets van zijn werk wilde publice-
ren, werd zijn naam met geaccocieerd met grote wiskundige problemen, in zijn eigen tijd met
en flu over het algemeen ook niet.
Toch is er een aspect van zijn werk tamelijk beroemd of zelfs berucht: zijn Iaatste stelling.
Gedurende vier eeuwen lang heeft deze stelling wiskundigen over de hele wereld slapeloze
nachten bezorgd, totdat de Engeisman Andrew Wiles in 1995 met het bewijs kwam aanzetten.
Vier eeuwen! Dat is toch heel wat voor zo'n 'onbetekenende' amateur-wiskundige tnt de
zeventiende eeuw!
Toch werd Fermat in de achtiende eeuw bijna vergeten, ondanks dat bepaalde aspecten van
zijn werk in die tijd de basis vormden van de verdere ontwikkelingen op het gebied van bij-
voorbeeld de getallentheorie.
Fermats werk is over het algemeen met onveranderd gebleven: door andere wiskundigen zijn
dingen toegevoegd, verbeterd of is zijn werk als onjuist afgeschreven. Zo zat hij er met zijn
Fermat-priemgetallen naast. Toch doet dit met afaan de grote van zijn wijsheid: sommige
dingen die wij nu weten had hij toendertijd onmogeijk kunnen weten.
Gelukkig maar dat men zich in de negentiende eeuw meer voor de getallentheone ging interes-
seren en daarmee in Fermats werk, anders badden wij nu bepaalde dingen niet geweten die we
flu wel weten (denk aan Fermats laatste stelling!): in de negentiende eeuw begon men nameijk
aan het zoeken naar en publiceren van zijn werken.
Eigenlijk is de enige conclusie die we kunnen trekken, dat Fermat briljant was (zoals we al
eerder zeiden) en, om met de woorden van de gezaghebbende wiskunde-geschiedkundige te
spreken, dat Fermat de 'prins van de amateurs' was. Hlj heeft meer belangrijke wiskundige
resultaten op zijn naam staan dan menig ander beroeps-wiskundige uit zijn tijd en hij was de
meest veelzijdige wiskundige nit de zeventiende eeuw, een eeuw waarin het werk van een
aantal van de grootste wiskundigen aller tijden het licht zag!

Groningen, oklcber 2000
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BRONNENLIJST

• Dictionary of Scientific Biography (DSB) te vinden in de Universiteitsbibliotheek
(ironingen

• Internet: www-history. mcs.st-andrews.ac. ukihistory; zoek naar Pierre de Fermat
• Dfferentieren van Fermat tot Cauchy door Barbara van Amerom, november 1994
• Wiskunde LUn door H.E. Meijer en Drs. A. van Streun, uitgever Jacob Dijkstra, Groningen
• Fermat's Last Theorem door J.J. O'Connor en E. F. Robbertson, feb 1996, JOC/EFR
• Her laatste raadsel van Fermat door Simon Singh, vertaald door Mea Flophuis, tweede

druk, De Arbeiderspers, Amsterdam / Antwerpen, eerste druk in 1997
• The last problem door E.T. Bell, Mathematical Association of America, 1990
• Geschiedenis van de wiskunde door prof. dr. D.J. Struik, uitgebreide SUA-heruitgave,

Amsterdam 1980
• Kaleidoskoop van de wiskunde 1: van priemgetal tot populatiegenetica

door prof. dr. F. Oort, Epsilon Uitgaven, Utrecht 1990
• De laatste stelling van Fermat: de ontraadseling van een eeuwenoud wiskundigprobleem

Door Amir D. Aczel, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 1997
• Prisma van de wiskunde, Uitgeverij Het Spectrum By, Utrecht 1990
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LOGBOEK

Activiteitenoverzicht:
kiezen onderwerp, invullen stappenpian, verdeling taken
Rianne: internet, Ismaël: UB, Sanne: op brugklaskamp
resultaten bespreken, rest van de taken verdelen
Ismal opnieuw met Manja naar UB
geschreven stukken uitwisselen en Sanne inlichten
Sanne en Rianne telefoneren lang over problemen
Ismaël en Rianne telefoneren over problemen
in de les bet probleem aan Manja en Dc Goede voorleggen we
snappen de wiskunde van Fermat niet! Uitstel gekregen.
Rianne krijgt bock "wiskundelijn" te leen van De Goede,
overleg over aanpak met zijn alien in de grote pauze.

Taakverdeing:
Rianne: hoofdstuk 1, achtergronden, minima en maxima, kansrekening, lay out,

dee! van inleiding, voorbiad, erethctie;
inleiding zeventiende eeuw, priemgetallen, conclusies;
voorwoord, Fermats Laatste Theorie;

leder voor zich: eigen stukje logboek
Bronnenlijst bijhouden

LOGBOEK van Sanne
- Zaterdag 23 september 2000:

van 15.00 uur tot 16.00 uur zoeken naar informatie (boeken) in de Openbare Bibliotheek: 1 u.ti
- Maandag 25 september 2000:

van 18.00 uur tot 20.00 uur lezen van informatie en schrijven over de 1 7e eeuw • z
- Zondag 1 oktober 2000:

van 13.00 uur tot 01.00 uur schrijven: 12 LA(
In totaal 15 uur.

LOGBOEK van Ismal
- Dinsdag 19 september:

naar de Universiteitsbibliotheek: 1 uur
- Woensdag 20 september:

met Manja naar de UB: 1 uur
- Week van woens 20 tot woens 27 september:

stencil doorlezen, boeken lezen, beetje schrijven over Laatste Stelling: in totaal 5 uur
- Vrijdag 29 september:

idem, aanknopingspunten zoeken: 2 uur
- Zaterdag 30 september:

idem: 5 uur
- Zondag 1 oktober:

proberen verder te komen, overleg met Rianne over voorwoord, typen voorwoord,
uiteindeijke stuk Laatste Stelling schrijven: 2 uur

Intotaal l6uur.
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Woensdag 13 sept:
Week van 13-20 sept:
Woensdag 20 sept:

Donderdag 21 sept:
Maandag 25 sept:
Dinsdag 26 sept:
Woensdag 27 sept:

Donderdag 28 sept:

Sanne:
Ismaël:



LOGBOEK van Riarme
- Woensdag 13 september inde les:

Kiezen onderwerp, invullen stappenpian, verdeling taken: 1 uur
- 13 tot 2Oseptember:

internetten 1 uur
- Woensdag 20 september in de les:

Resultaten bespreken, rest van taken verdelern 1 uur
- Donderdag 21 september:

Sanne bijpraten, stukken vergelijken, problemen bespreken: 1 uur
- Woensdag 20 tot woensdag 27 september:

hoofdstuk I schrijven: 2 uur
bestuderen van minima en maxima: 2 uur
plaatjes scannen: 1/2 uur
H2 paragraaf 1 "achtergronden" schrijven: 1 uur

- Maandag 26 september:
Lang met Sanne getelefoneerd omdat ze vast zat: 1/2 uur

- Dinsdag 27 september:
Lang met Ismaël getelefoneerd omdat hij vast zat: 1 uur

- Donderdag 28 september
Bij de wiskunde B-les gezeten om de getaitheorie te bestuderen: 2 uur
Zoveel mogelijk van het werkstuk uittypen: 2 uur

- Zaterdag 30 september:
Voorpagina maken, plaatjes scannen en invoegen, minima en maxima schrijven: 3 uur

- Zondag 1 oktober:
Bellen en overleggen met Sanne en Isma1, afwerken van het werkstuk en uitprinten: 4 u.uj

In totaal 22 uur.

Gezamenlijke totaal: S uur.
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Bijiage G: Versiag De Wet van Bernoulli, Augustinuscollege

Bijiage G VerslagDe Wet van Bernoulli

leerlingen Augustinuscollege
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Voorwoord

Daniel Bernoulli (Groningen 29 januari 1700 — Basel 17 maart 1782) was van 1725 tot 1733
hoogleraar in de wiskunde te Sint-Petersburg, van 1733 tot 1750 hoogleraar in de anatomic en
botanie te Basel en werd er in 1750 hoogleraar in de natuurkunde en speculatieve filosofie. Zijn
Hydrodynamica (1738) is het cerste werk waarin de beweging van de vloeistoffen een
mathematische analyse en formule krijgen. Het belangrijkste in het boek is de wet of theorema
van Bernoulli. Het evenwicht, de druk en de sneiheid van een vloeistof worden er zowel
theoretisch als praktisch in beschreven. Ook de beginselen van de kinetische gastheorie worden
er voor het eerst in behandeld en de wet van Boyle afgeleid; zelfs met de afinetingen van de
moleculen wordt rekening gehouden. Ook het begrip absolute temperatuur wordt genoemd,
terwiji door het gehele werk het door Huygens voor het eerst uitgesproken beginsel van het
behoud van de levende kracht een hoofdrol speelt.

Proef 2:

Proef 1:

Neem een strook papier in je hand, het papier hangt dus slap naar
beneden. Blaas over de bovenkant, nu komt het papier omhoog.
Uitleg 1:

Je blaast de lucht weg, er ontstaat dus lagere druk. Aan de
onderkant blijft de druk hoger, dus die druk duwt het papier
omhoog. Zo werkt het ook bij een vliegtuig.

Gooi een bal met een draaiende bewegin weg. Hij wijkt af van de ideale baan.
Uitleg2:

De bal wijkt af door zijn draaiing en zijn ruwe opperviak. Door het ruwe opperviak draait de
Iuchtlaag die zich om de bal bevindt, met de bal mee. Hierdoor ontstaat er een hoge druk aan
de ene kant en een lage druk aan de andere kant van de bal. Deze verschillen in druk duwen de
bal naar de zijkant, waardoor hij afbuigt.

l4ere
druk

I
Hoçere
druk
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Hoofdstuk 1: De geschiedenis van Daniel Bernoulli
Daniel Bernoulli is geboren in Groningen op 29januari 1700. Wj kwam uit een &milie waarin veel
wiskundige zitten zoals te zien is op het generatietabel.

0c generatie:

• Nikolaus
1C generatie:
• Jacob <htp://ww-groups.dcs.st-and.ac.ukJ-.-history/MathemaicjansemoulJjJac0g17> (wiskundige)
• Nicolaus (schilder)
• Johann <http://www-groups.dcs.st-andrews.ac. uk/-'history/Mathematicians/Berp,oulli .Johann.html> (wiskundige)
2C generatie:

• Nikolaus, zoon van Nikolaus (wiskundige)
• Nikolaus zoon van

Johann (wiskundige)
• Daniel zoon van Johann

(wiskundige)
• Johann, zoon van Johann (wiskundige)
3 generatie:
• Johann, zoon van Johan (astronoom)
• Jakob, zoon van Johann (wiskundige, frsicus)

Dc voorouders van Daniel Bernoulli werden uit Belgie verdreven in de tijd van Hugenoten
door de Katholieken. Ze vluchtten eerst naar Frankfurt, en daarna naar Basel in Zwitserland.
Johann was tussen 1695 en 1705 hoogleraar in Groningen. Zijn zoon Daniel is hier geboren.
Tot 1704 woonde de familie Bernoulli (vader, moeder, drie zoons, en vier dochters) in de
boteringestraat, later verhuisden ze naar dé oostzijde van de Grote Markt. Op zijn vijfde jaar
vertrok de familie naar Basel. Daniel Bernoulli ging hier naar de basisschool en het gymnasium.
Dc theologische achtergrond van zijn vader zorgde ervoor dat Daniel een aantal jaren in het
klooster verbleef, waarna hij ifiosofie ging studeren in Bern. Zijn interesses lagen op de het
gebied van de wiskunde, maar van zijn vader moest hij na zijn studie filosofie medicijnen
studeren.
Tijdens zijn studie in Base! gaf zijn broer Nicolaus hem les in de wiskunde. In 1721 studeerde
Daniel af in de medicijnen. Wiskunde interesseerde hem erg veel en hij zag uit naar een fiunctie
waann hij zijn interesse in de wiskunde kwijt kon. Van 1725 tot 1733 was hij hoogleraar in de
wiskunde aan de universiteit in St. Petersburg.
In 1733 werd hij benoemd tot professor in de anatomie en botanie en in datzelfde Base! werd
hij in 1750 benoemd tot hoogleraar in de natuurkunde en speculatieve filosofie.
In 1738 introduceerde Bernoulli de beroemde Bernoulli-vergelijking in het boek
"Hydrodynamica sive de viribuse et motibus fluidorum": Deze vergelijking geeft het verband
weer tussen de en de sneiheid langs een stroomlijn, maar daarover meer in het volgenden
hoofdstuk. Verder werden in dat boek de beginselen van de kinetische gastheorie voor het
eerst beschrevenen werd de wet van Boyle afgeleid. Ook het begrip "absolute temperatuur"
kwam ter sprake.
Daniel Bernoulli bestudeerde verder nog de praktische toepassingen van de
waarschijnlijkheidsrekening, onder andere met betrekking tot de vermindering van de sterficans
wanneer de persoon is ingeënt tegen de pokken. Ook legde hij samen met Euler en d'Alembert
de basis voor de leer van de particle differentiaalvergelijkingen, uitgaande van de studie naar de
trillende snaar.



/
1'

Op 17 maart 1782 stierf Daniel Bernoulli op 82-jarige leeftijd in zijn iievelmgsstad Base!. Hij

werd in St. Petersburg begraven. Dame! Bernoulli was tijdens zijn leven een wereldwijd

gerespecteerde geleerde. Dit biijkt onder andere uit het feit dat hem maar iiefst tien maal de

prijs van de Franse Academie werd toegekend. Maar omdat men pas in de twintigste eeuw de

ideeën van Bernoulli echt goed begrepen kon men toen pas begrijpen hoe beiangrijk

Bernoulli's werk eigenlijk was.

2: Uitleg van de wet van Bernoulli

In dit hoofdstuk word beknopt uitgelegd wat de wet van Bernoulli inhoud.

De wet van Bernoulli luidt als volgt: p1+ 112rv21 = p2+ 112rv22

In deze formule is "p" de druk en "v" is de sneiheid in een buis waardoor een vloeistof met de dichtheid

"r" stationair stroomt. Met deze vergelijkiflg word bewezen datp+1/2rV2t constant is wanfleer de

wrijving verwaarioost wordt. Hoe hoger dus de druk van een vioeistof (of gas) hoe lager dus de

sneiheid. Met deze formule bewijst Bernoulli dat wanneer de sneiheid van de vloeistof in het 2e gedeelte

van de buis door de vernauwiflg oploopt dat de druk die de vloeistofheeft lager zal worden, dit is ook te

zien in het onderstaande plaatje. De hoogte van de vloeistof die in de cilinder staat is in het eerste

gedeelte (waar de sneiheid laag is) lager is dan in het tweede gedeelte van de buis (waar de sneiheid

hoger is).

De regel: hoe boger de druk hoe lager de sneiheid geldt ook omgekeerd, dus hoe hoger de sneiheid hoe

lager de druk. Met deze regel kunnen we de "lift" van een viiegtuig verkiaren. Dc doorsnede van een

vliegtuig ziet er ais voigt uit.

Dc bovenzijde van de vleugel is boiler dan de onderkant. Hierdoor maakt de lucht die boven langs gaat

een grotere sneiheid dan de lucht die onder langs gaat. Als we nu de regel, hoe hoger de snetheid hoe

lager de druk (volgens de vergelijking van Bernoulli), aanhouden dan ontstaat er aan de bovenzijde van

de vleugel een lagere druk dan de onderzijde van de vleugel. Doordat de vleugel onder een hogere druk

heeft dan boven word de vleug, en dus ook bet vliegtuig, omhoog gedrukt.

HofdStUk

h1 h2

-)
V2

V1

De wet van Bernoulli: p + pv2 is constant

FMTERMc?VI AIR.. -L —•:=



TOEPASSINGEN VAN DE WET VAN BERNOULLI

Omdat de wet van Bernoulli gebaseerd is op hydrodynamica. Dus er zijn heel veel
toepassingen in het dagelijks leven te zien. Kijk naar schepen, auto's, vliegtuigen, brommers,
scooters en motors. Hier een aantal voorbeelden: de carburateur en de koeling van scooters,
brommers en motoren doen het met behulp van de wet van Bernoulli. Via de carburateur gaat
lucht en benzine de cilinder in. Door de carburateur gaat lucht en in onderkamer ontstaat een
onderdruk en daardoor wordt de benzine meegezogen met de lucht en krijg je het mengsel in

de cilinder en zo werkt de motor.
Dc koeling gebeurt door kleine spoilers die ervoor zorgen dat de lucht sneller gaat stromen en

zo wordt de motor beter gekoeld. In sommige gevallen is er sprake van waterkoeling en dat
telt dat natuurlijk niet, bij geforceerde koeling geldt het wel omdat het omhulsel van de
cilinder zo gevormd is dat de lucht snel rondstroomt rond de cilinder.
De aerodynamische vorm van racemotoren, scooters en auto' zorgt ervoor dat ze weinig
weerstand hebben met lucht. Als die aerodynamische vorm er met was kun je rekenen op een
veel groter benzine gebruik, minder sneiheid en een groter slijtage van de motor.
Bij vliegtuigen speelt de aerodynamische vorm ook een rot, maar wat nog een beter voorbeeld
is van een toepassing bij een vliegtuig zijn de vleugels, want zonder vleugels gaat het
vliegtuig met de lucht in. Hoe dat nou precies werkt staat uitgelegd bij de werking van de wet.
In de autosport wordt heel veel gebruik gemaakt van de wet van Bernoulli om de auto zo
stevig mogeijk aan de weg geplakt te krijgen. Dit gebeurt door middel van speciale
bodemplaten, spoilers en carrosserieên. Bij de ingenieurs van de raceauto's moet de wet van
Bernoulli goed bekend zijn want zonder die kennis, kan een race auto met moet zo'n sneiheid
racen. Vergeijk maar eens; een paar ton wegende boeing 737 stijgt al op met 257km/h terwijl
raceauto's sneiheden halen van over de 300 km/h. Als de wet dan met goed toegepast is zou
de auto gelanceerd worden en dat heeft een dodelijke afloop.
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Onze demonstratieproef geeft aan hoe een vliegtuig doormiddel van de vorm van z'n vleugels

de lucht in gaat.
Je neemt een stokje (beter een brijnaald) en bevestig deze aan een grondstukje, waardoor liij

stevig, rechtop staat.

Daarna neem je een stevig stukje papier (ongeveer 20 bij 10 cm.).

Het papier moet we! goed vouwbaar zijn en het liefst nog stevig ook.

Vouw het stukje zo dubbel dat je een stukje papier van 10 bij 10 cm. over houd, maar doe het

we! zo dat er geen vouwlijn in zit.

Nu lijkt het ongeveer op een bovenstuk van een uitroepteken.

Nu trek je het papier zo aan dat het een bolle en een vlakke kant heeft.

Misschien heb je hierbij we! een vouwlijn bij nodig.

Zo ja, dan moet je er we! voor zorgen dat de vouwlijfl niet precies in het midden zit!

Ander heeft hij geen bo!le en een v!akke kant meer.

-I .,._ -

Als je vleuge! af is maak je er een gat in die lets mimer is, dan de brijnaald dik is.

Zo ruim dat hij, als je hem boven aan de brijnaald vasthoudt.

Makkelijk naar beneden valt, als je hem loslaat.

Als je dat hebt gedaan, heb je proef voUedig voorbereid en kanje hem gaan uitvoerefl.

Vee! succes!



Jepakt de vleugel met de bolle kant naarjouw gezicht beet.

Je houd hem ook nog zo beet dat de vlakke kant onderaan ut.
Terwijije er recht tegenaan blaast laat je hem los.
Je zal zien dat het papiertje omhoog gaat.

Het papiertje gaat ñihóó ómdát dè boll kant iiirdilingheeft ivaardoor de Iucht met hoge

sneiheid erlangs gaat.
Waardoor er een lage druk ontstaat.
De lucht gaat langzamer onder de vleugel door, waardoor er daar een hoge druk ontstaat.

En omdat daar de druk hoger is, wordt het papiertje als het ware omhoog gedrukt.

/
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Bijiage H: Hand-out by de expositie over Daniel Bernoulli

Bijiage H
Hand-out Iii7 de exposide over Daniel Bernoulli
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Daniel Bernoulli (Groningen 1700 — Basel 1782)

Misschien heeft hij als kleuter nog wel gespeeld op de Grote Markt: de beroemde wis- en natuurkundige Daniel
Bernoulli (geboren op 8 februari 1700 in de stad Groningen). Ter gelegenheid van zijn 300e veaardag is er 15
december ji. een gedenkplaquette onthuld aan de gevel van de Openbare Bibliotheek. De bibliotheek is gekozen
omdat zijn geboortehuis stond op de plaats waar flu de trap naar de fietsenkelder is. Deze klelne expositie sluit bij
de onthulling van de plaquette aan. Behalve aan Daniel schenken we ook aandacht aan zijn vader Johann
Bernoulli, naar wie het Groninger Bernoulliplein is vemoemd. Johann was van 1695 tot 1705 hoogleraar aan de
Groninger Academie. Johann en Daniel Bernoulli hebben zich op verschillende wetenschapsgebieden bewogen
en daar fundamentele resultaten bereikt.
Hieronder volgt een beschrijving van de objecten tentoongesteld In de expositie:

1. Kleurtransparant van een aularaam in het Gronings academiegebouw naar een ontwerp van Johan
Dijkstra.
Op dit raam zijn prominente Groningse hoogleraren vereeuwigd. Johann Bernoulli staat afgebeeld met
zijn zoontje Daniel, die hem aan zijn mantel trekt. Johann houdt in zijn hand een blad met een
wiskundige figuur, die hoort bi] het probleem van de snelste glijbaan. Zie verder 8.

2. Daniel Bernoulli, Hydrodynamica sive de viribus et motibus fluidorum commentarii, Straatsburg
1738; bruikleen Universiteitsbibliotheek Groningen.
In 1738 publiceert Daniel zijn Hydrodynamica, waann hij als eerste een wiskundige beschrljving geeft
van stromingsverschijnselen. In hoofdstuk 12 van dit werk formuleert hij een vergelijking die later bekend
zou worden als de Wet van Bernoulli.

3. AIle werken van Daniel worden herdrukt. Hier deel 2 van Die Werke von Daniel Bernoulli, Basel 1982,
waarin zijn artikelen over analyse en waarschijnlijkheidsrekening opnieuw uitgegeven zijn.

4. Portret van Daniel Bernoulli, omstreeks 1720 van onbekende hand in de BaslerZeitung (6 mei 2000)

5. Niet nader geldentificeerd gedrukt portret van Daniel Bernoulli; pnvé-collectie.

6. Gezicht op de stad Groningen, begin 17e eeuw; bruikleen Universiteitsmuseum Groningen.
Johann Bernoulli woonde met zijn gezin eerst in huis bij Braun, de rector. Daarna woonde ze aan de
Oude Botenngestraat, waar Daniel in 1700 werd geboren. Later betrokken ze een huis aan de Corennjp,

de oostzijde van de Grate Markt.

In het kader van een afstudeerproject bij de Geschiedenis van de wiskunde en Educatief ontwerpen zijn er op
verschillende scholen in Groningen praktische opdrachten uitgevoerd, waann o.a. hot leven en werk van Daniel
Bernoulli centraal stond.

7. Titelpagina van afstudeerwerk Wiskunde Rijksuniversiteit Groningen, over de geschiedenis van de
wiskunde in praktische opdrachten door M. van 01st. Onder meer gebaseerd op werkstukken van
VWO-6 leerlingen van het ROlingcollege.Belcampo en VWO.4 leerlingen van het
Augustinuscollege.

8. Model van een cycloTde 19e eeuw; bruikleen Universiteitsmuseum Groningen.
Demonstratiemodel om aan te tonen dat de bal over de kortere rechte baan langer onderweg is dan over
de langere cycloIdebaan.

9. Henk Oving, beeld geInspireerd op bet model van de snelste glijbaan, Zernikecomplex 1996.

10. Portret van Johann Bernoulli in deel I van diens Opera Omnia, Lausanne en Genève 1742; privé-
collectie.



Daniel Bernoulli, een korte biografie

Daniel Bernoulli wordt geboren op 8 febwa 1700 in Groningen1 op het
adres Oude Boteringestraat 16. Zijn vader Johann Bernoulli is sinds 1695
hoogleraar in de wiskunde in Gronin9en. In 1705 besluit Johann met zijn
gezin terug te keren naar Basel. Daniel krijgt hier al OP I 1-jarige leeftijd
onderwijs in de wiskunde van zijn oudere broer Nikolaus II. Na het
Gymnasium begint hij in 1713 de studie aan de artes-faculteit, die hij in 1716
als Magister verlaat. Johann Bernoulli heeft voor Daniel het handelsvak op
het 009, maar net als zijn vader geeft Daniel de voorkeur aan de
wetenschap. Hij gaat medicijnen en wiskunde studeren en in 1721 doet hij
zijn artsexamen met een verhandeling over de ademhaling. Al snel ziet hij
uit naar een functie waann hij zijn interesse in de wiskunde kwijt kan.
Wanneer dit mislukt bezoekt hij Venetië om zich verder in de medicijnen te
bekwamen. Hier publiceert hij in 1724 zijn eerste wiskundige werk (Exercitationes Mathemat!cae). Met deze
studie over reeksen en differentiaalvergelijkingen krijgt hij bekendheid als wiskundige. Zijn reputatie stijgt als hij in
1725 de prijs van de Parijse Académie des Sciences wint. In datzelfde jaar wordt Daniel benoemd tot hoogleraar
in de wiskunde in St. Petersburg. In 1727 wordt op aandnngen van Daniel ook zijn stad- en studiegenoot
Leonhard Euler aangesteld aan de academie. Samen met hem houdt Daniel zich hoofdzakelk bezig met
mechanische problemen. Hij verdiept zich in de bewegingen van stromende vloeistoffen en gassen. Met zijn
jongere broer Johann II, die hem in Sint Petersburg is komen opzoeken, reist Daniel in 1733 terug naar Basel. De
periode 1725-1733 blijkt achteraf Daniels meest creatieve periode te zijn. In deze tijd schrijft hij zijn

Hydmdynamica, het baanbrekende werk over de stromingsleer, dat trouwens pas in 1738 gepubliceerd wordt.
Johann lijkt zijfl Zoon dit succes niet te gunnen en op slinkse wijze tracht hij het voor zichzelf op te eisen door één
van zijn eigen werken over de stromingsleer van een vroegere datum te voorzien. Vanaf dat moment is de relatie

tussen vader en zoon emstig verstoord: waar Daniel vroeger boven zn publikaties nog vaak trots Johannis Filius
(zoon van Johann) schreef, is daar later geen sprake meer van.

Vanaf 1733 vestigt Daniel zich voorgoed in Basel, waar hij benoemd wordt tot professor in de anatomie
en plantkunde. Hier zal hij de rest van zijn leven wljden aan de natuurwetenschappen en het onderwijzen
daarvan. Daniel blijft bewust vrijgezel omdat hij zich niet aan het gevaar wil blootstellen "op een dag zijn vrijheid
en rust te verliezen". Maar op de Baselse universiteit vindt hij de eerste jaren ook geen rust. Hij krijgt te horen dat

hij zich te weinig met de botanie bezighoudt en in 1743 wilt hij van leerstoel met de medicus KOnig. In 1750 wordt
hij benoemd tot hoogleraar in de natuurkunde. Zijn colleges expenmentele fysica trekken veel toehoorders. Maar
de gebreken van de oude dag brengen Daniel ertoe zich vanaf 1776 door zijn neef Daniel II te laten vervangen.
In 1780 krijgt Daniel II zelf een professoraat en vanaf dat moment wordt Daniel vervangen door zijn andere neef
Jacob II. Daniel Bernoulli blijft tot op het laatst helder van geest. Twee jaar later, OP 17 maart 1782, overlijdt hij in

zijn lievelingsstad Basel.

Daniel Bernoulli was tijdens zijn leven een wereldwijd gerespecteerd geleerde. Dit blijkt onder andere ult
het feit dat hem maar liefst tien maal de prijs van de Franse academie werd toegekend. Echter, aangezien zijn
ideeën in de 20e eeuw pas echt begrepen werden, kon pas toen de werkelijke reikwijdte ervan worden ingeschat.
De belangrijkste ontdekking die op zijn naam staat, is tegenwoordig bekend als de Wet van Bernoulli. In zijn
Hydrodynamica introduceert Daniel deze vergelijking die het verband weergeeft tussen de druk en de snelheid
van een vloeistof of gas. Verder worden in dit boek de beginselen van de kinetische gastheorie voor het eerst

beschreven, de wet van Boyle wordt afgeleid en het begrip 'absolute temperatuur komt ter sprake. In zijn leven
bestudeerde Daniel Bernoulli ook flog de praktische toepassingen van de waarschijnlijkheidsrekening, onder
andere met betrekking tot de vermindering van de steritekans ten gevolge van de inenting tegen pokken. Samen
met Euler en d'Alembert legde hij de basis voor de leer van de partiële differentiaalvergelijkingen, uitgaande van

de studie van de tiillende snaar.

I Op de meeste plaatsen wordt 29 januan vermeld. Oft is een datum volgens de Juliaanse kalender die in Groningen in 1700 nog gebniikt

werd. In onze huidige Gregoriaanse kender komt dft overeen met8 februan 1700.
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