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compuTaTionaL THinKing in VWo 5
een WerKmiDDag oVer ‘BrancH anD BounD’

Joris van der meulen volgde de masteropleiding science education and communication 
aan de universiteit Twente en sloot deze opleiding af met een ‘onderzoek van onderwijs’ 
over computational Thinking. Hij ontwikkelde en evalueerde hiertoe een werkmiddag voor 
vwo 5, over het algoritme-ontwerp-paradigma ‘Branch and Bound’. in dit artikel doet hij 
samen met mark Timmer, de begeleider van het project, verslag van de resultaten.

aanleiding
In de wiskundeles wordt er regelmatig gewerkt aan het 
reproduceren van technieken om bepaalde problemen 
op te lossen, zoals een functie differentiëren om een 
maximum te vinden of de sinusregel gebruiken om een 
hoek te bepalen. Uiteraard is dat zinvol, maar minstens 
zo belangrijk is het om leerlingen zelf na te laten denken 
over hoe nieuwe problemen opgelost kunnen worden. In 
hun latere beroepsleven zal daarbij regelmatig gebruik 
worden gemaakt van technologie en zal de computer het 
daadwerkelijke rekenwerk doen. Zaak is daarbij natuur-
lijk wel, dat die computer op de juiste wijze geprogram-
meerd wordt. Een manier om leerlingen hierop voor te 
bereiden is om ze bepaalde programmeertalen te leren. 
In het huidige tijdperk waarin technologische ontwik-
kelingen razendsnel gaan is het echter wellicht nog 
belangrijker om 
deze programmeer-
talen te overstijgen 
en leerlingen te 
scholen in ‘computa-
tional thinking’. 
De term computa-
tional thinking wordt in verschillende contexten gebruikt. 
Wij hanteren de definitie van Jeannette M. Wing uit 
2006[1], waarin het omschreven wordt als ‘the thought 
processes involved in formulating a problem and 
expressing its solution(s) in such a way that a computer – 
human or machine – can effectively carry out.’ Het omvat 
dus in ieder geval algoritmisch denken: het procesmatig 
formuleren van de oplossingsstrategie voor een bepaalde 
groep problemen zodat een computer ermee uit de voeten 
kan. Hierbij moet ook gedacht worden aan zaken als 
abstractie, heuristieken, efficiëntie en complexiteits-
theorie. Immers, zonder begrip van dit soort zaken is het 
niet mogelijk om een goed algoritme te bedenken.
Hoewel er in de wiskundeles over het algemeen niet veel 
geprogrammeerd wordt, is computational thinking wel een 

vaardigheid die prima binnen het vak wiskunde past. Ook 
SLO heeft dat recentelijk opgemerkt, zoals onder andere 
beschreven in WiskundE-brief 782.[2] De vraag is echter 
of er op dit moment al genoeg materiaal is om leerlingen 
daadwerkelijk met dit onderwerp aan de slag te laten 
gaan.
Dit alles was aanleiding voor het ontwikkelen van een 
werkmiddag voor vwo 5, waarin computational thinking 
centraal staat. Het centrale concept in de opdracht was 
‘branch and bound’, een algoritme-ontwerp-paradigma uit 
de besliskunde. 

Branch and bound
Branch and bound is een algoritme-ontwerp-paradigma 
waarmee optimalisatieproblemen correct en vaak efficiënt 
opgelost kunnen worden, doordat complete enumeratie 

(alle potentiële 
oplossingen 
bekijken) gecombi-
neerd wordt met het 
slim wegstrepen van 
verzamelingen van 
oplossingen. Het 

is een techniek die vele toepassingen kent en het is het 
meestgebruikte algoritme-ontwerp-paradigma om optimale 
oplossingen te vinden voor grote problemen in de discrete 
optimalisatie die een eindige oplossingsruimte hebben. 
Voorbeelden hiervan zijn het vinden van 
optimale locaties voor 4G-masten of WiFi-hotspots in 
de binnenstad en het bepalen van optimale routes voor 
bijvoorbeeld vrachtschepen, vuilniswagens of 
fietskoeriers. In de uitleg hier gaan we telkens uit van 
problemen waarbij een minimum gevonden moet worden, 
maar dezelfde technieken zijn net zo eenvoudig 
toepasbaar op maximalisatieproblemen.
Uitgangspunt is dat oplossingen van een probleem op 
een bepaalde manier in een boomstructuur worden gezet, 
waarbij de wortel van de boom alle oplossingen 
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representeert en iedere vertakking een partitionering 
ervan weergeeft (vandaar het woord branch). Aan iedere 
tak wordt op een slimme manier een ondergrens toe-
gekend (vandaar het woord bound), waarvan we met 
zekerheid weten dat geen enkele oplossing in die tak 
onder die ondergrens kan komen. Als de ondergrens van 
een tak hoger is dan de waarde van de tot dan toe beste 
oplossing, kan de hele tak geschrapt worden zonder dat 
een mogelijke optimale oplossing verloren gaat.
Om een beter beeld te krijgen van hoe dit werkt, geven 
we een voorbeeld dat met behulp van branch and bound 
opgelost kan worden. In dit voorbeeld moeten vier taken 
over vier personen verdeeld worden. Iedere persoon moet 
precies één taak uitvoeren en het is niet de bedoeling 
dat twee personen aan dezelfde taak gekoppeld worden. 
Vanwege een verschil aan ervaring, heeft iedere persoon 
een andere hoeveelheid tijd nodig voor iedere taak, zie 
tabel 1. Het is aan ons om de personen dusdanig aan de 
taken te koppelen dat de totale arbeidstijd minimaal is.

taak A taak B taak C taak D

persoon 1     9     2     7     2

persoon 2     6     4     3     7

persoon 3     5     8     1     9

persoon 4     7     6     9     4

tabel 1

representatie en waardering van oplossingen
In dit geval is het eenvoudig om een concrete oplossing 
abstract weer te geven. Een mogelijke toekenning zou 
bijvoorbeeld kunnen zijn ‘ABCD’, waarmee bedoeld wordt 
dat de eerste persoon taak A doet, de tweede taak B, de 
derde taak C en de vierde taak D. De oplossingswaarde 
van deze oplossing ligt voor de hand: 9 + 4 + 1 + 4 = 
18. Enig puzzelen leert ons overigens al snel dat dat niet
de optimale oplossing is.
Aangezien we bij branch and bound werken met verza-
melingen van mogelijke oplossingen, en niet slechts met
concrete oplossingen, willen we ook de situatie kunnen
weergeven waarin een deel van de oplossing is vast-
gelegd. In dit geval ligt het voor de hand om te spreken
over bijvoorbeeld ‘AB’, waarmee de verzameling van
oplossingen bedoeld wordt waarin de eerste persoon aan
taak A is toegekend, de tweede persoon aan taak B en
de derde en vierde persoon nog niet aan een taak zijn
toegekend. Vanzelfsprekend omvat deze verzameling dus
de oplossingen ABCD en ABDC.

ondergrenzen
De efficiëntie van branch and bound (ten opzichte van 
complete enumeratie) zit grotendeels in het feit dat 
volledige takken met oplossingen weggestreept kunnen 
worden als deze gegarandeerd allemaal slechter zijn dan 
de beste oplossing die we tot nu toe hebben gevonden. 
Hiertoe bepalen we een ondergrens voor alle oplossingen 
binnen die tak.
In ons voorbeeld is het mogelijk om aan het volledige 
probleem de ondergrens 2 + 3 + 1 + 4 = 10 te geven, 
waarbij we iedere persoon de taak toebedelen die hem 
of haar de minste tijd kost. Dat twee personen daarbij 
allebei taak C doen en taak A niet aan de orde komt, 
negeren we voorlopig. Het moge in ieder geval duide-
lijk zijn dat geen enkele (geldige) toekenning een totale 
taakduur van minder dan 10 kan opleveren. Uiteraard 
is ieder getal onder de 10 ook een correcte ondergrens, 
maar het zal later blijken dat het voor het vervolg handig 
is als de ondergrens zo hoog mogelijk is.
Bij deelverzamelingen van mogelijke oplossingen kunnen 
we op een vergelijkbare manier de ondergrens bepalen. 
Neem bijvoorbeeld CA. In dit geval zijn de taken van 
persoon 1 en 4 al vastgelegd en zijn zij dus samen 
7 + 7 = 14 tijdseenheden bezig. Persoon 2 en 3 kunnen 
voor iedere oplossing in deze deelverzameling in ieder 
geval niet taak A of C meer doen, dus bij het bepalen van 
de ondergrens kunnen die mogelijkheden worden uitge-
sloten. We kiezen voor het bepalen van de ondergrens 
voor ieder van hen wederom de taak die het minste tijd 
kost (uit de resterende taken B en D). Voor persoon 2 is 
dat taak B (met 4 tijdseenheden) en voor persoon 3 is dat 
toevallig ook taak B (met 8 tijdseenheden). De ondergrens 
voor CA is dus 7 + 7 + 4 + 8 = 26 tijdseenheden. 
Wederom is hopelijk duidelijk dat geen van de valide 
oplossingen omvat door CA in minder dan 
26 tijdseenheden uitgevoerd kan worden.

Zoekstrategie
Nu we weten hoe we vertakken, oplossingswaarden 
bepalen en ondergrenzen bepalen, kunnen we daadwer-
kelijk aan de slag. De overkoepelende verzameling aan 
oplossingen  is nog niet zo spannend, dus we 
beginnen direct met de vertakking naar A, B, 
C en D. Voor ieder van deze verzamelingen 
van oplossingen bepalen we de ondergrens, wat ons de 
waarden oplevert die weergegeven zijn in figuur 1.

figuur 1
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Het is belangrijk om nu te realiseren dat iedere onder-
grens ook alleen maar dat is: een ondergrens. Het is 
dus helemaal niet zeker of er inderdaad een oplossing 
met waarde 10 bestaat. Vooralsnog ligt het voor de hand 
om het zoekproces te starten in de tak B, vanwege 
het feit dat deze tak de laagste ondergrens heeft. We 
vertakken wederom, nu tot BA, BC en BD, en 
berekenen ook hier weer de ondergrenzen van, 
zie figuur 2.

figuur 2

Nu is er iets interessants gebeurd. Hoewel we initieel 
een ondergrens van 10 hadden voor de tak B, blijkt 
nu we preciezer kijken dat geen van de oplossingen in 
deze tak onder de 13 kan zitten. We vervolgen onze 
zoektocht daarom met de tak D, aangezien daar 
wellicht nog een oplossing met waarde 12 te vinden is. 
Dit levert figuur 3 op.

figuur 3

Ook ditmaal zijn de ondergrenzen gestegen. Op basis 
daarvan kunnen we nu dan toch maar weer het best 
verder in de andere tak, bij BA, zie figuur 4.

figuur 4

Het blijkt dat de oplossing BACD een totale tijdsduur 
van 13 oplevert, wat overeenkomt met de ondergrens van 
BA. Dit is een prettige observatie. Immers, de 
ondergrenzen van alle andere nog niet compleet uitge-
vouwen takken zijn hoger dan 13, dus heeft het geen zin 
om daar verder te zoeken. Zelfs BADC hoeft niet door-
gerekend te worden; gezien de ondergrens van BA zou 

dit namelijk in het beste scenario in een oplossingswaarde 
gelijk aan die van BACD kunnen resulteren. Het probleem 
is dus opgelost: BACD is een optimale oplossing van dit 
probleem. Toevallig zijn we nu dus direct klaar na het 
bepalen van de oplossingswaarde van de eerste concrete 
oplossing die we tegenkomen. Dat is niet altijd het geval; 
als BACD en BADC een oplossingswaarde groter dan 14 
zouden hebben gehad, dan hadden we de zoektocht voort-
gezet bij BC of DB.
Terugkijkend hebben we tien keer een ondergrens bepaald 
en slechts eenmaal de waarde van een concrete oplossing 
berekend. De taken kunnen op 4! verschillende manieren 
aan de personen worden toegekend, wat resulteert in 24 
mogelijke oplossingen. Door het toepassen van branch and 
bound hebben we (ten opzichte van complete enumeratie) 
dus best wat tijd bespaard. Je kunt je voorstellen dat er 
bij grotere problemen nog veel meer winst te behalen valt. 
In deze toepassing kost het bepalen van een ondergrens 
net iets meer moeite dan het berekenen van een op-
lossingswaarde. In het algemeen hoeft dat bij branch and 
bound niet het geval te zijn. Bovendien, als de reductie 
van het aantal benodigde berekeningen maar groot 
genoeg is, dan verdienen we de extra moeite voor het 
bepalen van ondergrenzen ruimschoots terug.

Werkmiddag
Tijdens de werkmiddag wordt er gewerkt, met behulp 
van branch and bound, aan algoritmisch denken en de 
daarmee samenhangende concepten zoals computationele 
complexiteit en heuristisch redeneren. Hoewel toe-
wijzingsproblemen, zoals hierboven gebruikt om branch 
and bound toe te lichten, een mooie toepassing zijn, 
hebben we er voor de werkmiddag voor gekozen om eerst 
te werken aan planningsproblemen (scheduling). Ook 
dit is een veelvoorkomende toepassing, waarbij geen al 
te lastige wiskundige voorkennis vereist is. Het bevat 
bovendien genoeg interessante aspecten om leerlingen 
goed aan het denken te krijgen. Een bijkomend voordeel 
hiervan was dat leerlingen later zelf de ondergrens-
bepaling bij toewijzingsproblemen konden uitzoeken, 
aangezien dat eenvoudiger is dan bij scheduling en de 
leerlingen ondertussen al wat ervaring met de concepten 
hadden opgedaan. De doelgroep was vwo 5 – wiskunde 
B (ongeveer vijftig leerlingen), de opdracht besloeg drie 
klokuren. Verder was het uitgangspunt dat leerlingen in 
groepjes zelf met de stof aan de slag zouden gaan. 
De twee docenten zouden wel rondlopen om te helpen, 
maar er werd in principe geen klassikale uitleg gegeven. 
De leerdoelen van de werkmiddag waren als volgt:
− De leerling heeft een intuïtief begrip van computatio-

nele complexiteit en kan op basis daarvan het nut van
het algoritme-ontwerp-paradigma branch and bound
uitleggen;

− De leerling kan omschrijven wat een heuristiek is;
− De leerling kan met behulp van branch and bound op

systematische wijze de optimale oplossing van een
voorbeeldprobleem vinden.
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Een beschrijving van de opdracht is te vinden op de 
website van Euclides.

ervaringen in de klas
De werkmiddag is zeer positief ontvangen door de 
leerlingen. Het was wel hard doorwerken – de meesten 
hebben op het eind nog behoorlijk moeten haasten om het 
allemaal af te krijgen binnen drie klokuren. Een advies is 
daarom ook om niet drie, maar vier klokuren hiervoor in 
te ruimen. Uit de uiteindelijke verslagen van de leerlingen 
bleek bovendien dat een paar aspecten nog niet door 
iedereen helemaal goed begrepen waren, met name de 
beperking van heuristieken en de manier om te bepalen of 
een gevonden oplossingswaarde optimaal is. Hiertoe is de 
opdracht reeds aangepast, om die aspecten voor komende 
uitvoeringen duidelijker te maken. Leerlingen noemden de 
opdracht ‘uitdagend’, ‘anders dan de standaardlessen’ en 
‘interessant’ in interviews na afloop van de werkmiddag, 
en gaven bovendien aan het leuk te vinden om op deze 
manier te puzzelen en zich te verdiepen in een onbekend 
onderwerp. Recentelijk is de werkmiddag voor een tweede 
keer uitgevoerd, nu in vier uur en met meer inleidende 
opgaven en een duidelijkere uitleg van de concepten. 
De aangebrachte verbeteringen (zoals het inleiden van 
planningsproblemen via een praktische bedrijfskun-
dige context) zijn reeds in de beschrijving verwerkt. De 
middag verliep soepel, leerlingen hadden minder vragen 
en de kernconcepten bleken beter aan te komen. We zijn 
tevreden over de huidige vorm van de werkmiddag en zien 
er nu al naar uit om nog meer leerlingen uit te dagen met 
branch and bound.

conclusie
Computational thinking is ‘hot’, en het lijkt ons goed om 
dit onderwerp niet alleen bij informatica te laten liggen 
maar ook bij wiskunde op te pakken. Het voor leerlingen 
onbekende paradigma branch and bound lijkt goed 
te werken als basis voor een grotere opdracht waarin 
leerlingen moeten nadenken over complexiteit, (mogelijke 
onnauwkeurigheid van) heuristieken en een algoritmische 
aanpak van problemen. Mocht je ook graag aan de slag 
willen met dit onderwerp, stuur dan een mailtje naar de 
auteurs om het materiaal (inclusief docentenhandleiding) 
op te vragen.
Voor de opdracht zie:

vakbladeuclides.nl/943timmer

noten
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