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In het kader van zijn afstuderen ontwikkelde Jelle Neeft een praktische opdracht over 
computationeel denken voor vwo 5 wiskunde A. Samen met zijn afstudeerbegeleider 

Mark Timmer doet hij verslag van zijn bevindingen.

Computationeel denken bij 
vwo wiskunde A

Inleiding
Met de steeds maar groeiende impact van digitale techno-
logie in de wereld om ons heen, zowel in het dagelijks 
leven als in de wetenschap, ligt het voor de hand om het 
wiskundeonderwijs ook in deze richting bij te sturen. Het 
is daarom niet onverwacht dat het concept ‘computationeel
denken’ steeds vaker aan bod komt als het gaat over de 
toekomst van het wiskundeonderwijs.[1] Simpel gezegd 
komt computationeel denken neer op het zodanig 
formuleren van problemen dat deze met behulp van 
computertechnologie opgelost kunnen worden. Te denken 
is dan aan onderwerpen als decompositie, abstractie, 
patroonherkenning en algoritmiek. Computationeel denken 
past goed bij het wiskundig denken uit de vernieuwde 
wiskundeprogramma’s, waarin aspecten als probleem- 
oplossen, modelleren, abstraheren en analytisch denken 
van belang zijn. De wederkerige relatie tussen wiskunde 
en computationeel denken – computationeel denken om 
het wiskundecurriculum te verrijken en het gebruik van 
het vak wiskunde om computationeel denken te promoten 
– vormt de basis van de argumentatie om computationeel 
denken en wiskunde samen te brengen. Het landelijke 
vernieuwingsproject Curriculum.nu noemt computationeel 
denken zelfs één van de vier pijlers van digitale geletterd-
heid, en het ligt in de lijn der verwachting dat er in het 
nieuw te ontwikkelen curriculum dan ook veel aandacht is 
voor computationele concepten.

Aangezien het niet eenvoudig is om een computationeel 
sausje over het wiskundecurriculum van het voortgezet 
onderwijs te schenken, wordt hier al breed over nagedacht.
Zo heeft Joris van der Meulen, een eerdere afstudeerder 
van de lerarenopleiding aan de Universiteit Twente, reeds 
lesmateriaal ontwikkeld over het algoritme-ontwerp-
paradigma ‘branch and bound’ voor vwo 5 wiskunde B[2]. 
Ook werkt een consortium van de Universiteit Utrecht, de 

Radboud Universiteit, SLO en een vijftal vo-scholen momen-
teel aan een praktijkgericht onderzoek dat lesmateriaal 
ontwikkelt voor het vwo over computationeel denken.[3]

Ons onderzoek, uitgevoerd in het kader van de opleiding 
Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen 
(eerstegraads lerarenopleiding) aan de Universiteit 
Twente, sluit hierop aan met een ontwerp van een 
empirisch gevalideerde werkmiddag voor vwo 5 wiskunde A 
over computationeel denken.

K-means clustering
We hebben gekozen voor een ontwerp passend binnen het 
vakgebied ‘statistisch leren’: technieken om op wiskundige 
wijze patronen te vinden in (vaak grote hoeveelheden) 
data. Gavaldà[4] noemde het reeds in 2008 een uniek 
onderdeel van de informatica om lesmateriaal over te 
ontwikkelen voor het vo, vanwege de volgende 
eigenschappen:
—  de basistechnieken kunnen worden uitgelegd met 

wiskunde die op het vo behandeld is;
—  zonder programmeerervaring kan er toch direct aan de 

slag worden gegaan en kunnen er resultaten worden 
gegenereerd die leerlingen kunnen interpreteren;

—  realistische en nuttige toepassingen en uitdagingen 
in de wetenschap kunnen worden beschreven om 
leerlingen te inspireren om meer geavanceerde 
technieken te willen leren.

Binnen dit vakgebied hebben we gekozen voor ‘K-means 
clustering’, een eenvoudig clusteringsalgoritme om 
datasets zo goed mogelijk te partitioneren in groepen 
vergelijkbare objecten. Het algoritme gaat uit van een op 
voorhand bepaald aantal clusters K en een afstandsmaat 
die voor ieder paar objecten aangeeft hoe ver ze uit elkaar 
liggen. Over het algemeen worden objecten gerepresenteerd
als punten in een euclidische ruimte (met een dimensie 

Een werkmiddag over het K-means-algoritme



die vaak veel groter is dan 3) en wordt de euclidische 
afstand gebruikt als afstandsmaat. 
Het algoritme werkt dan als volgt:
1.  Kies het aantal clusters K.
2.   Kies (willekeurige) posities voor de clustercentra 
    c1, c2, …, cK.
3.    Doe het volgende totdat er geen verandering meer 

optreedt:
—    Bepaal voor ieder punt het dichtstbijzijnde cluster- 

centrum (op basis van de euclidische afstand) en ken  
de punten toe aan de bijbehorende clusters.

—  Bereken van elk cluster een nieuw clustercentrum (door 
voor elke coördinaat het gemiddelde te nemen over alle 
datapunten uit het cluster).

Zie figuur 1a t/m 1f voor een illustratie van de stappen, 
in een situatie waarbij gekozen is voor twee clustercentra 
(weergegeven met kruisjes) en waarbij de toekenning van 
punten aan de clusters met de kleuren rood en groen is 
weergegeven. Het lokale optimum dat zo gevonden wordt 
kan theoretisch erg ‘slecht’ zijn, maar veel empirisch 
onderzoek toont aan dat, wanneer de dataset goed 
clusterbaar is, er vaak een zo goed als optimale oplossing 
kan worden gevonden.[5] Hoewel er geen garantie is voor 

>figuur 1

het bereiken van zo’n globaal optimum, is convergentie 
wel gegarandeerd. Onhandige eigenschappen van het 
algoritme zijn dat het niet altijd op voorhand duidelijk 
is welk aantal clusters K gekozen moet worden en dat 
de initialisatiestrategie van grote impact kan zijn op 
de kwaliteit van de gevonden oplossing. Het is aardig 
om eens online[6] te experimenteren met het K-means-
algoritme.

De werkmiddag
Uitgangspunten voor de werkmiddag waren dat de 
opdrachten in ongeveer drie uur af te ronden moeten zijn, dat 
ze aansluiten op de belevingswereld van de leerlingen en 
dat ze goed aansluiten op de voorkennis van de leerlingen. 
Inhoudelijk hadden we de volgende leerdoelen opgesteld:
1.   De leerling kan omschrijven wat een algoritme is en 

kan zowel in praktijksituaties als uit de wiskundeles 
voorbeelden benoemen;

2.   De leerling kan omschrijven waar het K-means-
algoritme voor dient;

3.   De leerling kan het K-means-algoritme uitvoeren, zowel 
handmatig als met behulp van technologische hulp-

   middelen;
4.   De leerling kan kenmerkende aspecten van algoritmiek 

beschrijven, zoals initialisatie, convergentie en uniciteit, 
en hij kan deze begrippen toepassen bij het analyseren 
van het K-means-algoritme.

Om aan te sluiten bij de belevingswereld van de 
leerlingen is als context gekozen voor het aanbevelings-
systeem van Netflix, dat op basis van beoordelingen tips 
geeft betreffende films of series die een gebruiker wellicht 
ook leuk zou kunnen vinden. De bijbehorende datasets 
zijn vrij beschikbaar, en uit eerder onderzoek[7] bleek reeds 
dat het toepassen van K-means-clustering betekenisvolle 
resultaten oplevert.  Leerlingen worden eerst gevraagd 
om eens na te denken over de variabelen die allemaal in 
zo’n dataset zullen zitten. Vervolgens gaan ze aan de slag 
met wat inleidende opgaven over clustering. Ze maken op 
gevoel een clustering in een eenvoudige situatie, denken 
na over de impact van veranderingen in het aantal clusters 
en worden aan het werk gezet met twee verschillende 
afstandsmaten: de Manhattan-afstand (die ze eigenlijk 
al kennen van de roosterproblemen bij combinatoriek) 
en de euclidische afstand (die ze uiteraard ook al langer 
kennen). Vervolgens begint het echte werk en wordt eerst 
kort besproken wat überhaupt een algoritme is, waarbij 
leerlingen worden aangezet tot nadenken over algoritmen 
die ze al kennen uit de wiskundeles. Dan wordt het 
K-means-algoritme uit de doeken gedaan. Het algoritme 
wordt eerst gegeven en toegelicht aan de hand van figuur 1. 
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Kant-en-klare lesmaterialen 
voor in uw klas 
Bekijk het nieuwe platform WIL-de STEM van lerarennetwerk 
T3 Nederland voor uitdagende activiteiten bij de exacte 
vakken! De kant-en-klare materialen helpen u om te starten 
met eenvoudige programmeeractiviteiten in uw klas of met 
meer uitgebreide STEM-projecten (Science, Technology, 
Engineering en Mathematics). Alle lesactiviteiten zijn 
gemaakt door leraren.
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Python bootcamp 
voor leraren
Wilt u leren programmeren in Python? Doe dan 
mee met de Python bootcamp van T3 Nederland. Via 
een aantal webinars maakt u kennis met deze populaire 
programmeertaal. Ook zijn er verschillende sessies 
waarbij u online ondersteuning kunt krijgen bij het 
programmeren. In de webinars komen voorbeelden aan 
bod rond wiskundige en wetenschappelijke concepten.

Ga naar www.t3nederland.nl voor meer informatie of om aan te melden!



Vervolgens gaan leerlingen handmatig aan de slag met 
de uitvoering van het algoritme voor een concreet getal-
lenvoorbeeld met vier punten en K = 2, gevolgd door het 
gebruik van Excel om een probleem met zeventien punten 
en K = 3 door te rekenen.
Nadat leerlingen op deze manier wat gevoel hebben 
gekregen voor de manier waarop het algoritme werkt, 
worden ze aan het denken gezet over de impact van 
de initialisatie, de gegarandeerde terminatie van het 
algoritme en de factoren die invloed hebben op het aantal 
stappen tot aan die terminatie. Zo moeten leerlingen 
bijvoorbeeld via een website[8] bij een gegeven dataset 
de clustercentra zo initialiseren dat er een leeg cluster 
ontstaat. Ook moeten ze beredeneren waarom het 
K-means-algoritme niet altijd werkt zoals je wellicht zou 
verwachten of zou willen, bijvoorbeeld bij een dataset 
waarin de punten in de vorm van een gezichtje gepositio-
neerd zijn, zie fi guur 2.

fi guur 2

De opdracht eindigt weer met de Netfl ix-dataset. Er wordt 
uitgelegd hoe het K-means-algoritme gebruikt is om de 
gebruikers te clusteren in groepen met een overeen-
komstige smaak. Leerlingen moeten dan wat redenaties 
geven omtrent die clustering, en worden aangespoord om 
na te denken over hoe deze clustering zou kunnen helpen 
bij het adviseren over te kijken fi lms.

Conclusie
Computationeel denken lijkt een belangrijk onderdeel 
te worden van het toekomstige wiskundecurriculum. Het 
is daarom van belang om lesmateriaal te ontwikkelen 
en te experimenteren met onderwijs op dit vlak. Onze 
werkmiddag over het K-means-algoritme toont aan dat 
het zeker mogelijk is om ook binnen wiskunde A aan de 
slag te gaan met interessante theorie over computationeel 
denken. Alle vier de hoofdcategorieën van computationeel 
denken (‘data’, ‘modelleren en simuleren’, ‘computationeel 
probleemoplossen’ en ‘systeemdenken’) komen aan bod. 
Hoewel de opdracht uiteraard voor verbetering vatbaar is 
en met name de opdrachten omtrent convergentie en 
uniciteit nog lastig bleken, kwamen leerlingen bij het 
uitproberen van deze werkmiddag in de klas toch een 
aardig eind met de uitvoering van het algoritme en 

redenaties over initialisatie. Ze konden naderhand ook 
redelijk uitleggen wat het K-means-algoritme inhoudt, 
hoewel dit nog wel (te) veel aan de Netfl ix-context ge-
koppeld werd. Het is naar ons idee in ieder geval duidelijk 
geworden dat het K-means-algoritme goed bruikbaar is in 
het voortgezet onderwijs. Wie deze opdracht ook eens in de 
klas wil proberen, kan het materiaal per e-mail opvragen 
en/of het bijbehorende afstudeerverslag bekijken.[9]
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