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Inleiding
Technologie is de laatste 20 jaar geëvolueerd op 

manieren die niet te voorspellen waren. Meer nog, 
je vindt technologie nu in alle maatschappelijke 

sectoren terug. Leerlingen moeten voorbereid worden 
op een leven in een snel evoluerende digitale wereld, 

op jobs die nu nog niet bestaan. Daarom is het 
belangrijk dat jongeren niet alleen technologie leren 

gebruiken, maar ook een grondige basiskennis van de 
onderliggende technologische principes hebben.  

Een basiskennis van programmeren laat 
leerlingen toe om zelf actief bij te dragen tot de 
digitale wereld van de toekomst. We bieden jullie 

dus graag wat inspiratie om met het ‘computationeel 
denken’ aan de slag te gaan in de klas.
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Wat is computationeel 
denken?
Computationeel denken omvat het vermogen om 
complexe problemen op te lossen en daarbij ICT als 
hulpmiddel te gebruiken.
Het omvat 5 kernconcepten:

1  Logisch denken

2  Algoritmen

3  Decompositie

4  Patroonherkenning

5  Abstraheren

Deze concepten worden ondersteund en uitgebreid 
door enkele vaardigheden die een cruciale rol spelen 
in het computationeel denken:
- Complexe zaken met het nodige zelfvertrouwen 

aanpakken
- Vasthoudendheid bij het werken aan moeilijke 

problemen
- Oplossingen evalueren en debuggen
- Aanvaarden dat zaken op meerdere manieren kun-

nen worden opgelost en omgaan met problemen 
waarbij het vooraf niet duidelijk is wanneer een 
oplossing volledig is

- Communiceren en samenwerken om een gemeen-
schappelijk doel te bereiken

Kortom, computationeel denken stimuleert het 
redeneren, abstraheren en het probleemoplossend 
denken.

Waarom is 
computationeel denken 
belangrijk?
Computationeel denken helpt jongeren greep te 
krijgen op de werkelijkheid om hen heen. Hoe geraak 
ik op tijd op de afspraak? Hoeveel data heb ik nog over 
op mijn Smartphone? Waarom word ik op internet 
altijd met passende reclame bestookt? …

Om de werkelijkheid te begrijpen, spelen wiskunde en 
computationeel denken een belangrijke rol. Het leren 
gebruiken van ICT is essentieel, maar het is minstens 
even belangrijk om de concepten die aan de basis 
liggen van al deze technologieën te begrijpen. Met die 
vaardigheden kunnen leerlingen deelnemen aan de 
maatschappij van de toekomst.

Computationeel denken 
in de wiskundeles?
Redeneren, abstraheren en probleemoplossend den-
ken zijn bij uitstek competenties om in de wiskundeles 
aan bod te laten komen. Wordt niet elke wiskundel-
eerkracht een beetje warmer van die drie begrippen? 
De begrippen komen sowieso aan bod in een wiskun-
deles, maar je kunt hiervoor ook digitale tools inzetten 
bij conceptueel en wiskundig denken. Wij bieden jullie 
hierbij graag enkele smaakmakers hoe we dit vormge-
ven in onze methodes.
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1  Logisch denken
Logische redeneringen helpen uit te leggen waarom iets gebeurt. Laat je twee dezelfde computers hetzelfde pro-
gramma uitvoeren, dan kun je dezelfde uitkomst verwachten. Computers zijn voorspelbaar en vinden niet zomaar 
iets uit. Computers zijn dus simpelweg apparaten die strikt logisch redeneren, want ze zijn altijd geprogrammeerd 
volgens logische regels. Laat logica (of de redeneerkunst) net het onderdeel van de wiskunde zijn dat zich bezig-
houdt met de regels van het redeneren. In essentie draait logisch redeneren rond het kunnen uitleggen van waar-
om iets doet wat het doet.

Enkele voorbeelden:

AFRONDEN MET EN ZONDER REKENBLAD
 

Uit: Nando 1 – Module 1 – Inzicht in getallen

30

In een rekenblad kun je bij de opmaak van een cel bepalen hoeveel cijfers er worden weergegeven. Het 
rekenblad toont dan het gevraagde aantal cijfers, maar onthoudt het echte getal.

Je kunt in een rekenblad ook wiskundig afronden tot op een aantal cijfers. Het rekenblad toont het afgeronde 
getal, maar onthoudt ook dat afgeronde getal.

Bereken hoeveel er moet betaald worden voor alle tankbeurten in augustus.
Toon aan dat er op het einde van de berekening tussen beide methodes een verschil is van 1 eurocent.

tank- 
beurten 

augustus

aantal 
liter pompprijs

methode celopmaak methode wiskundig  
afronden

getoond onthouden 
door rekenblad getoond onthouden 

door rekenblad

1 aug. 43 1,403 60,33 60,329 60,33 60,33

9 aug. 42 1,408   

17 aug. 44 1,412   

24 aug. 44 1,412   

31 aug. 41 1,417   

30

N1 Mod-01 Inzicht in getallen herdruk.indd   30N1 Mod-01 Inzicht in getallen herdruk.indd   30 8/01/2021   07:498/01/2021   07:49

In Nando herken je vragen m.b.t. het computationeel denken aan dit logo.
Deze vragen vind je voornamelijk terug in het differentiatietraject.
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PATRONEN EN FORMULES

PROBLEMEN OPLOSSEN

Uit: VBTL 2 – Getallen, algebra, data en onzekerheid

13

Problemen oplossen met heuristieken
Hieronder vind je twee problemen. Je moet zelf een oplossingsstrategie kiezen en nagaan welke wiskundekennis je 
kunt gebruiken om het probleem op te lossen.

 • Raadpleeg je vademecum om een gepaste heuristiek te kiezen en denk soms out of the box.
 • Schrijf jouw oplossing netjes uit zodat je die kunt presenteren voor andere leerlingen.
 • Vergelijk jouw oplossing met die van een andere leerling.
 • Werk samen en kom tot nieuwe inzichten bij het oplossen van problemen.

Probleem 1
Op een tafel staan een grote en een kleine bokaal samen  
met drie pepers. Plaats de pepers in de bokalen zodat  
er in elke bokaal een oneven aantal pepers zit. 

Gekozen heuristiek : ________________________________________

Probleem 2
Op een bord worden een aantal lijntjes met cijfers genoteerd.
Welke cijfers worden op de zevende regel genoteerd  ?

Gekozen heuristiek : ________________________________________
 

1
1 1
2 1
1 2 1 1
1 1 1 2 2 1
3 1 2 2 1 1

N1 Mod-05 Consolidatie 1 tem 4 herdruk.indd   13N1 Mod-05 Consolidatie 1 tem 4 herdruk.indd   13 8/01/2021   09:068/01/2021   09:06

Uit: Nando 1 – Module 5 – Consolidatie

40

Regelmaat bij lucifers. Vul telkens de tabel aan door figuur 4 te schetsen en alle gebruikte aantallen lucifers te  

noteren in de onderste rij. Noteer ook de formule die het aantal lucifers l  weergeeft in functie van de figuur met 

nummer n .

a FIGUUR NR. n 1 2 3 4 10

LUCIFERS

AANTAL 

GEBRUIKTE 

LUCIFERS l

letterformule : ______________________________________________________________

b FIGUUR NR. n 1 2 3 4 10

LUCIFERS

AANTAL 

GEBRUIKTE 

LUCIFERS l

letterformule : ______________________________________________________________

c FIGUUR NR. n 1 2 3 4 10

LUCIFERS

AANTAL 

GEBRUIKTE 

LUCIFERS l

letterformule : ______________________________________________________________

7

VBTL2_Lwb_GetalAlgebData&Onzkhdn_945050267.indb   40VBTL2_Lwb_GetalAlgebData&Onzkhdn_945050267.indb   40 2/02/2021   10:422/02/2021   10:42



6

LOGISCH DENKEN

VBTL biedt een volledig leerboek gewijd aan logisch denken. In het eerste hoofdstuk gaan we dieper in op logica en 
in het tweede hoofdstuk leggen we de link naar het programmeren met Python.

Uit: VBTL 3/4 – Logica en computationeel denken

Logica I Computationeel denken
D-finaliteit
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1 
Logica

1.1 Inleiding  ���������������������������������������������������������������������������������������  9
1.2 Propositielogica  ���������������������������������������������������������������� 13
1.3  Logische wetten  ���������������������������������������������������������������  24
1.4  Logische raadsels  ����������������������������������������������������������� 30
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2.5 Extra : Python Turtle  ����������������������������������������������������� 86
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2  Algoritmen
Een algoritme is een verzameling regels om een bepaalde taak uit te voeren. Van kindsbeen af leer je heel wat 
dagdagelijkse algoritmen uitvoeren: veters strikken, een boterham smeren, cake bakken, een blad determineren, 
een vergelijking oplossen … Bij elk probleem is het belangrijk om het zo efficiënt mogelijk (naar tijd, materiaal, 
inspanning, mogelijkheden …) op te lossen. In grafische programmeeromgevingen is het niet altijd nodig om eerst 
een stappenplan uit te schrijven, toch is het een goede oefening in aanloop naar het tekstueel programmeren om 
leerlingen een algoritme te laten uitschrijven.

Voorbeeld:
 

38

Wiskunde in codes en beveiliging
A) QR-codes 
Hieronder zie je een QR-code naar de website van Nando. In de linkerbovenhoek,  
de rechterbovenhoek en de linkeronderhoek vind je telkens hetzelfde patroon. 
Deze hokjes zijn vast. De andere hokjes zijn zwart of wit.

a)  Deze QR-code bestaat uit 25 op 25 hokjes. 
Druk met een macht het aantal verschillende QR-codes uit 
dat gegenereerd kan worden als ze de vaste patronen van 
de hoeken moet bevatten.

b)  Een grote QR-code bestaat uit 177 op 177 hokjes. Druk met een macht uit hoeveel verschillende QR-codes er dan 
mogelijk zijn .

B) Rijksregisternummer
Om te controleren of een rijksregisternummer correct is, wordt er gebruik gemaakt van priemgetallen.
Een Belg die geboren is op 18 mei 1993 kan als rijksregisternummer 93051822361 hebben.
Het rode stuk is de geboortedatum, het tweede stuk is een verkenningsnummer voor meerdere personen die op
dezelfde dag geboren zijn en het gegeven man/vrouw. Het groene nummer is het controlenummer.
Het grootste priemgetal kleiner dan 100 wordt gebruikt om het controlegetal te genereren.

a)  Voer deze code uit in Scratch. Beschrijf welk algoritme er wordt gebruikt om te controleren als je 
rijksregisternummer geldig is.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

b) Controleer of 93051822361 een geldig rijksregisternummer is.

________________________________________________________________

c) Controleer jouw rijksregisternummer.

N1 Mod-10 Consolidatie 1 tem 9.indd   38N1 Mod-10 Consolidatie 1 tem 9.indd   38 17/06/2020   10:4317/06/2020   10:43

Uit: Nando 1 – Module 10 – Consolidatie 
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3  Decompositie
Bij decompositie wordt een complex probleem opgedeeld in kleinere deelproblemen. Op die manier wordt 
een probleem oplossen veel gemakkelijker. Problemen ontleden in kleinere delen zien we in heel wat beroepen 
terugkeren als basisprincipe, denk maar aan ingenieurs, ontwerpers, projectleiders … Ook leerlingen komen er 
geregeld mee in aanraking: eender welke taak of welk project (vraagstukken oplossen) moeten ze opsplitsen in 
makkelijker uit te voeren onderdelen. Je kunt hier zeker ook de brug leggen met andere vakken.

Voorbeeld:
 

31

Voer in Scratch de volgende code in :

a) Beschrijf wat er gebeurt als je deze code uitvoert.

b)  Wat gebeurt er als je de volgende code uitvoert ? Je kunt altijd op  klikken om het programma te stoppen.

 

c) Wat gebeurt er als je de volgende code uitvoert ?

 

d) Yoni voert in dat hij 20 keer wil werpen. Er werd 0 keer een zes gegooid. Zit er een fout in het programma ?

e) Experiment : Pas de code aan zodat de gebruiker de volgende info krijgt :
• Er werd … keer geworpen. 
• Het aantal keer dat er een zes gegooid werd is … 
• In … % van de gevallen werd er een 6 geworpen.

 Voer de code uit.

f)  De kans dat je met een dobbelsteen een zes gooit is theoretisch gezien 16 . Wat stel je vast als je dit 
vergelijkt met het experiment van opdracht e ?

50

N1 Mod-12 Rationale getallen.indd   31N1 Mod-12 Rationale getallen.indd   31 17/06/2020   10:4817/06/2020   10:48

Uit: Nando 1 – Module 12 – Rationale getallen
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4  Patroonherkenning
Patronen vind je overal: dag en nacht, seizoenen, eb en vloed, vloerpatronen, stoffen, getalpatronen …
Bij het programmeren is het de bedoeling om problemen op een snelle en efficiënte manier op te lossen. Daarom 
gaan programmeurs op zoek naar gemeenschappelijke patronen tussen verschillende problemen. Zo kan een 
oplossingsmethode verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Ook computers maken gebruik van patronen 
om grote hoeveelheden data te filteren, denk maar aan nummerplaatherkenning of gezichtsherkenning. Daarom 
is het belangrijk om leerlingen te stimuleren patronen te herkennen en te begrijpen. In de wiskundeles kun je ze 
stimuleren door het patroon te zoeken in logische getalreeksen. In een programmeertaal zal zich dat vertalen in 
herhaalreeksen.

22

De plaatselijke fanfare loopt altijd volgens volgende formatie. De punt van  
de formatie bestaat altijd uit een vast aantal muzikanten. Na de punt van de 
formatie wordt telkens een rij muzikanten toegevoegd. Op de tekening zie je  
de formatie als er 3 rijen muzikanten in de formatie lopen.

a)  Druk met een lettervorm het aantal muzikanten uit in functie van het aantal 
rijen dat wordt toegevoegd na de punt van de formatie.

b)   Hoeveel muzikanten zijn er als er 12 rijen muzikanten na de punt van de 
formatie werden toegevoegd ?

c)  Kunnen er volgens deze formatie 50 muzikanten opgesteld worden ? Verklaar je antwoord.

 

 

a) Wat gebeurt er als je deze code uitvoert ?

b) Waarom is deze code interessanter dan de code uit oefening 24 ?

c)  Vul deze tabel in door gebruik te maken van de code. Wat moet je veranderen aan de code als je deze 
tabel wil invullen ?

a -6 -4 -2 0 2 4 6

5a -  2

d) Wijzig de code zodat de getalwaarde van de veelterm -x2 + 4x wordt berekend.

e) Wat is het verschil tussen  en  ?

 

27

28

N2 Mod-02 Lettervormen blanco (v19).indd   22N2 Mod-02 Lettervormen blanco (v19).indd   22 5/01/2021   09:515/01/2021   09:51

Uit: Nando 2 – Module 2 – Lettervormen
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Uit: Nando 3 D – 5 uur – Module 5 – Consolidatie 

39

Wiskunde en design

Kleuterjuf Ella wil in haar klas een kast met 
opbergboxen om de rode, groene, gele, oranje en 
blauwe stapelblokken van de kleutertjes in op te 
bergen. Ze heeft van elke kleur 100 kubusvormige 
blokken. De boxen zijn ook kubusvormig en hebben 
een volume van 42,875 liter.

a) Schat hoeveel boxen moeten aangekocht worden voor de kast.

b) Bereken hoeveel boxen nodig zijn om alle blokken op te bergen.

c) Maak een schets van de kast.

Bij het bouwen van een huis wordt de grootte van de regenwaterput bepaald 
door het aangesloten dakoppervlak. Met een gemiddelde neerslag in België 

van 0,80m
3

m2  per jaar komt ca. 85 % in de tank terecht.

a) Hoeveel 0,80m
3

m2  komt er in de tank terecht?

b) Welk dakvlak is nodig voor 1 m3 regenwateropbrengst?

c) De minimale grootte van de tank is zo gekozen dat een droogteperiode van ongeveer 20 dagen kan 
overbrugd worden. Welke inhoud moet de tank hebben voor een dagelijks verbruik van regenwater van 
bijvoorbeeld 240 liter?

10 cm

1

2

N3_D5_Mod-05_Consolidatie.indd   39N3_D5_Mod-05_Consolidatie.indd   39 27/05/2021   11:5727/05/2021   11:57
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5  Abstraheren
Tot de essentie komen behoort tot de kern van het computationeel denken. Abstraheren of het eenvoudiger 
maken van zaken is een manier om met complexe problemen om te gaan, pas dan kan je een probleem aan een 
computer voorleggen. In de wiskundeles leren leerlingen belangrijke informatie uit een probleem filteren en het 
probleem abstracter voor te stellen door gebruik te maken van wiskundetaal.

Uit: VBTL 2 – Getallen, algebra, data & onzekerheid 240

5.2
Vraagstukken oplossen

1 Betekenis van x
Hoe je een vraagstuk oplost met behulp van een vergelijking, leerde je al vorig jaar. 

Belangrijk hierbij is dat je werkt met (en op zoek gaat naar) een onbekende. 

Die stel je meestal voor door x . Omdat de omzetting van de tekst naar 

een wiskundige vergelijking de moeilijkste stap is bij het oplossen van  

het vraagstuk, geven we een opwarmertje.

Bedek met een blad de rechterhelft en zoek zelf de wiskundige uitdrukking 

in functie van x .

• de helft van een getal �→
x

2

• het viervoud van een getal �→ 4x

• drie meer dan een getal �→ x +3

• twee opeenvolgende getallen �→ x en x +1

• twee opeenvolgende even getallen �→ 2x en 2x +2

• een oneven getal �→ 2x +1

• vier meer dan het dubbel van een getal �→ 2x +4

• het verschil van x en 7 �→ x −7

• twee getallen die als som 10 geven �→ x en 10− x

• drie vierde van een getal �→
3

4
x

• twee getallen die als product 10 geven �→ x en
10

x

• het drievoud van de som van 2 en x �→ 3 · (2+ x )

• twee getallen waarvan het verschil 10 is �→ x en 10+ x



12

Uit: Nando 3 D – 5 uur – Module 1 – Omgaan met wiskundetaal 

2.2 De conjunctie : ∧ (EN-operator)

Uitspraak a : Er zijn bomen links. 
Uitspraak b : Er is water rechts.
Er werd gebruikgemaakt van de conjunctie.
De logische EN-operator koppelt de twee uitspraken aan elkaar.
Deze pseudocode laat de speler vooruitgaan zolang er  
links bomen zijn en er rechts water is.
De persoon kan dus enkel vooruitgaan als beide uitspraken gelijktijdig  
waar zijn. We zien dat de persoon 5 keer vooruit is kunnen gaan.

In wiskunde maken we soms ook gebruik van de conjunctie.

Voorbeeld
De diagonalen van een ruit zijn even lang en staan loodrecht op elkaar.
Een priemgetal is enkel deelbaar door één en zichzelf.

notatie ∧

Dit lees je als '... en ...'.

Voorbeelden

uitspraak uitspraak conjunctie

a b a ∧ b

x is even. x is deelbaar door 3. x is even en deelbaar door 3.

M ∈ [AB] | AM |  = | MB | M ∈ [AB] ∧ | AM |  = | MB |

Enkel als zowel uitspraak a als uitspraak b waar zijn, is a ∧ b ook waar. We kunnen dit samenvatten in een 
waarheidstabel. Onder andere bij het coderen maakt men gebruik van 1 (WAAR) en 0 (NIET WAAR).

Waarheidstabellen

uitspraak uitspraak conjunctie uitspraak uitspraak conjunctie

a b a ∧ b a b a ∧ b

WAAR WAAR WAAR 1 1 1

WAAR NIET WAAR NIET WAAR 1 0 0

NIET WAAR WAAR NIET WAAR 0 1 0

NIET WAAR NIET WAAR NIET WAAR 0 0 0

11

N3_D5_Mod-01 Omgaan met wiskundetaal_proefmodule.indd   11N3_D5_Mod-01 Omgaan met wiskundetaal_proefmodule.indd   11 24/03/2021   08:2124/03/2021   08:21
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Tot slot nog enkele tips en voorbeelden
• Je merkt dat heel wat aspecten uit de wiskundeles onlosmakelijk verbonden zijn met het computationeel den-

ken. Computationeel denken is dan ook geen synoniem van programmeren. Je ziet wel in de vele voorbeelden 
dat programmeren het computationeel denken mooi illustreert. Programmeren stimuleert de creativiteit, 
het logisch denken, het nauwkeurig werken, de probleemoplossende vaardigheden … 

• Programmeren kan heel eenvoudig zijn, belangrijk daarbij is de keuze voor een geschikte programmeertaal. 
Kies steeds een programmeertaal die je zelf gemakkelijk onder de knie krijgt. 

• In onze methodes maken we een onderscheid tussen visueel programmeren en tekstueel programmeren.
 Voor het visueel programmeren gebruiken we Scratch.

• In Nando kiezen we er in de eerste graad voor om in het differentiatietraject leerlingen regelmatig te laten 
werken met wiskundige concepten in de programmeeromgeving van Scratch.

Enkele voorbeelden:

COÖRDINATEN

37

Verander in de programmeeromgeving Scratch de sprite  via  naar . Gebruik vervolgens deze code :

a)  Beschrijf wat er met de bal gebeurt als je deze code in Scratch uitvoert. 

b) Met welke code plaats je de bal op de positie met coördinaat (100, 80).

c) Met welke code plaats je de bal in de oorsprong ?

a) Teken ABCD als A (3, 6), B (3, -6), C (-3, -6) en D (-3, 6).

b) Welke figuur is ABCD ?

c) Welke figuur is AOD ?

Verander in de programmeeromgeving Scratch de sprite  via  naar . Gebruik vervolgens deze code :

a)  Beschrijf wat er met de bal gebeurt als je deze code in Scratch uitvoert. 

b) Voer de code vijf keer uit. Schrijf telkens de coördinaat van de nieuwe positie op.

c) Beschrijf wat er met de bal gebeurt als je de volgende code in Scratch uitvoert :

d)  In welke situatie kan je de indruk hebben dat er niets gebeurt als je deze code uitvoert ?

e) Schrijf zelf een stukje code zodat de bal naar een willekeurig punt op de y-as gaat. 

Een assenstelsel verdeelt het vlak in vier kwadranten.  
Wat is er eigen aan de coördinaat van een punt dat ligt in het …

a) eerste kwadrant ?

b) tweede kwadrant ?

c) derde kwadrant ?

d) vierde kwadrant ?

29

30

31

Bij functies kun je gebruik maken  
van 

TIP

32
TIP

II I

III IV

y

x

N1 Mod-02 Hoofdbewerkingen met gehele getallen herdruk.indd   37N1 Mod-02 Hoofdbewerkingen met gehele getallen herdruk.indd   37 8/01/2021   08:098/01/2021   08:09

23

Voer in Scratch de volgende code in :

a) Welke transformatie in het vlak voert deze code uit ?

b) Wĳzig de code zodat de sprite start in (0, 0) en daarna maar half zo ver komt als in de vorige code.

c) Waarom beweegt de sprite trager in het vlak bij de code uit opgave b ?

d) Wat moet je veranderen aan de code om de sprite meer rechts in het scherm te laten komen ?

e)  Schrĳf een code zodat de sprite twee transformaties uitvoert, daarna even wacht en dan in omgekeerde 
volgorde terugkeert naar zĳn beginpositie.

Hoe lees je volgende notaties ?

a) sO (P) = R c) t #–KL (M) = N

b) r(O, -120 °) (A) = B d) st (F) = G

Noteer in symbolen.

a) K is het beeld van L door een rotatie met centrum O over een hoek van 70 ° in tegenwĳzerzin.

b) B is het beeld van A door een verschuiving volgens de vector # –CD .

c) T is het beeld van S door spiegeling om de as d.

d) V is het beeld van W door spiegeling om het punt U.

Vul de tabel aan.

punt spiegelas beeld

sa (P) = P′
sm (A) = A′

M a M′
sp ( … ) = … T T′

10

11

12

13

N2 Mod-01 Transformaties vh vlak blanco.indd   23N2 Mod-01 Transformaties vh vlak blanco.indd   23 5/01/2021   09:455/01/2021   09:45

Uit: Nando 1 – Module 2 – Hoofdbewerkingen met gehele getallen 

Uit: Nando 2 – Module 1 – Transformaties van het vlak en symmetrie 

TRANSFORMATIES
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HOEKEN

38

 Voer in Scratch de volgende code in :

a) Wat doet deze code ? Leg elke stap uit met een voorbeeld.

b) Pas de code aan zodat het controleert of de hoek recht is.

c) Pas de code aan zodat het controleert of de hoek gestrekt is.

d) Wat doet de onderstaande code? Leg elke stap uit met een voorbeeld.

e) Maak nu zelf een code die controleert of een hoek scherp, recht of stomp is.

  Gegeven: �C3 = 28° en �C5 = 58°
Gevraagd: Bereken alle hoeken zonder te meten.
Verklaar hoe je aan de uitkomst komt.

 

C

1
23

4

5 6

31

32

N1 Mod-03 Meetkundige projecten in het vlak herdruk.indd   38N1 Mod-03 Meetkundige projecten in het vlak herdruk.indd   38 8/01/2021   08:398/01/2021   08:39

Uit: Nando 1 – Module 3 – Meetkundige objecten in het vlak  
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EVENREDIGHEDEN

Uit: Nando 2 – Module 9 – Evenredigheden 

23

Pieter koopt een laptop en betaalt 1452 euro (inclusief 21 % btw). Bepaal het bedrag van de btw in euro.

Voer in Scratch de volgende code in:

a) Bepaal hoeveel kokosmelk je nodig hebt voor 1 liter mangosap.

b) Wat is de evenredigheidsfactor in deze oefening?

c) Schrijf een nieuwe code om op basis van de hoeveelheid kokosmelk het aantal cl mangosap te berekenen.

d) Schrijf een nieuwe code om de gebruiker te laten kiezen van welk ingrediënt hij het aantal cl invoert.

In het cirkeldiagram vind je informatie over welk type huis 35-jarigen willen kopen. De grafisch ontwerper 
verzorgde de lay-out, maar hierdoor zien we de middelpuntshoeken niet meer voor elk stukje van het 
cirkeldiagram. Bepaal op 1 graad nauwkeurig de grootte van elke middelpuntshoek.

14% 17%

44%

16%

7%

2%

Welk type huis kochten/zoeken 35-jarigen?

woning die
renovatie vereist

woning volledig
vernieuwen

nieuwbouw met
bouwpromotor

nieuwbouw met
architect

sleutel-op-de-deur

bestaande
woning in
goede staat

 a) Bepaal de derde evenredige van 1 en 2.

b) Bepaal de derde evenredige van -4 en -6.

c) Bepaal de derde evenredige van 3 en 5.

d) Bepaal de derde evenredige van -8 en -12.

32

33

34

35
x is de derde evenredige 

van a en b als 
a
b =

b
x 

(a ≠ 0 en b ≠ 0)

TIP

N2 KO-Mod-09_Evenredigheden.indd   23N2 KO-Mod-09_Evenredigheden.indd   23 5/01/2021   10:365/01/2021   10:36
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Vaardigheden | ICT :  coderen met de schildpad  
in GeoGebra

In GeoGebra is het mogelijk om een 

schildpad bepaalde handelingen te 

 laten uitvoeren. 

Met het commando t = Turtle( ) kun 

je de schildpad op het scherm 

 brengen. 

Die schildpad bevindt zich dan steeds 

in de oorsprong van het assenkruis.

De basiscommando’s om de schildpad handelingen te laten uitvoeren, zijn :

TurtleVooruit(naam van je schildpad, afstand) Je schildpad gaat het gegeven aantal eenheden vooruit.

TurtleAchteruit(naam van je schildpad, afstand) Je schildpad gaat het gegeven aantal eenheden achteruit.

TurtleLinks(naam van je schildpad, hoek) Je schildpad draait zich naar links over het gegeven aantal graden.

TurtleRechts(naam van je schildpad, hoek) Je schildpad draait zich naar rechts over het gegeven aantal graden.

TurtlePO(naam van je schildpad) Pen Op : je schildpad zal nu niet tekenen.

TurtlePN(naam van je schildpad) Pen Neer : je schildpad zal wel weer tekenen.

Typ achtereenvolgens in de invoerbalk in :

 – t = Turtle( )
 – StartAnimatie( )  zo kun je straks de schildpad de opdrachten laten uitvoeren

 – TurtleVooruit(t, 5)
 – TurtleLinks(t, 90°)
 – TurtleVooruit(t, 3)

Om de schildpad te verwijderen, geef je het commando verwijder(t) in.

• In VBTL kiezen we er in de eerste graad voor om leerlingen te laten kennismaken met het tekstueel 
 programmeren aan de hand van het coderen in GeoGebra.

Uit: VBTL 1 – Getallen, algebra & data en zekerheid 
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• Vanaf de tweede graad krijgt het computationeel denken ook een theoretisch kader. In Nando vertaalt zich 
 dat in een nieuwe rubriek na de theoriepagina’s waarin er specifieke begrippen aangeleerd worden. 
 Concrete oefeningen blijven specifiek aan bod komen in het differentiatietraject.

• In het derde jaar combineren we een tekstuele vorm van Python met het visuele aspect van Scratch om 
begrippen aan te brengen.

• Vanaf het vierde jaar gaan we volledig over naar tekstueel programmeren. Welke programmeertaal je verkiest,  
is vrij te bepalen. We ondersteunen je graag via POLPO met verschillende varianten: Python, Java, Swift …

Enkele voorbeelden:

Uit: Nando 3 D – 5 uur – Module 10 – Stelling van Pythagoras 
19

Computationeel denken
Variabelen en datatypes

Hoeveel foto’s staan op jouw smartphone? Vermoedelijk ken je niet het exacte aantal, maar het zijn er ongetwijfeld 
veel. Om het aantal foto’s weer te geven wordt er een variabele bijgehouden.

Wanneer je in codeertaal een nieuwe variabele aanmaakt, gebruik je var gevolgd door de 
naam van de variabele. Het gelijkteken is hier de toewijzingsoperator die de waarde van de 
variabele instelt.

Het aantal foto’s wijzigt regelmatig.
Neem je een nieuwe foto, dan moet de variabele met 1 worden vermeerderd.

of

Verwijder je een nieuwe foto, dan moet de variabele met 1 worden verminderd.
Welke code zou je dan moeten invoeren?

____________________________________________________________________________________________________________________

Bij variabelen van het datatype INT kun je rekenkundige operatoren (+, -, * en /) gebruiken.

We passen dit even toe op een begrip uit de wiskunde: pythagorese drietallen. Visueel zouden we dat in Scratch zo 
kunnen begrijpen:

Begrijp je de code?

a) Waarom wordt er drie keer een vraag gesteld?

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

b) Hoe programmeer je het kwadraat van een getal?

________________________________________________________________________________________________________________

c) Welke melding krijg je bij het uitvoeren van het programma?

________________________________________________________________________________________________________________

Drie natuurlijke 
getallen a, b en c 
vormen een 
pythagorees drietal als 
a2 + b2 = c2.

TIP

De gebruiker moet 3 verschillende getallen invoeren om na te gaan of ze een pythagorees drietal vormen.  

Er wordt dus een waarde toegekend aan 3 verschillende variabelen.

aantalFotos = aantalFotos - 1 of aantalFotos -= 1

Als het product van dat getal met zichzelf.

Er wordt vermeld of de ingevoerde getallen al dan niet een pythagorees drietal vormen.

N3_D5_Mod10_Stelling van Pythagoras_CS.indd   19N3_D5_Mod10_Stelling van Pythagoras_CS.indd   19 27/05/2021   11:5827/05/2021   11:58
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Uit: Nando 3 D – 5 uur – Module 1 – Omgaan met wiskunde taal 
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• In VBTL bundelen we de eindtermen logica met de eindtermen van het computationeel denken en dat vertaalt 
zich in het leerboek VBTL 3/4 – Logica en computationeel denken. Hier kiezen we specifiek voor programmeren 
met Python.

Hieronder enkele voorbeelden:

57

2Computationeel denken met Python

2 Wat is computationeel denken ?

Computationeel denken is handelingen op een zodanige manier beschrijven dat gebruikers, als ze die handelingen 

nauwgezet volgen, altijd het gewenste resultaat bekomen. Een verzameling van opeenvolgende handelingen 

noemen we een sequentie.

In de informatica bedoelen we met computationeel denken het benaderen van problemen op een manier zodat 

computers kunnen worden gebruikt om ze op te lossen.

3 Een probleem computationeel omzetten

Probleemstelling 1 :
Schrijf een programma dat naar de breedte en lengte van een rechthoek vraagt en de oppervlakte en omtrek van 

de rechthoek berekent en afdrukt.

start

lees (input)

lengte van de rechthoek

breedte van de rechthoek

bereken

oppervlakte = lengte * breedte

omtrek = 2 * (lengte + breedte)

uitvoer (print)

oppervlakte

omtrek

einde

Probleemstelling 2 :
In het jeugdhuis is het in het weekend gezellig samenkomen met vrienden. De prijzen zijn er niet te duur. 

Frisdrank kost 1,15 euro, chips 1,30 euro en een hamburger 1,95 euro.

Om het rekenwerk gemakkelijker te maken en om rekenfouten te vermijden, maken we een programmaatje 

waarbij de gebruiker het aantal consumpties ingeeft en het te betalen bedrag automatisch wordt berekend.

start

lees (input)

aantal_frisdrank

aantal_chips

aantal_hamburger

bereken

te_betalen = aantal_frisdrank * 1.15 +  

aantal_chips * 1.30 + aantal_hamburger * 1.95

uitvoer (print)

te_betalen

einde

VBTL 3-4 NS Logisch denken LB.indb   57VBTL 3-4 NS Logisch denken LB.indb   57 27/04/2021   09:0527/04/2021   09:05
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58

4 Python op de computer

Installeer Python op je computer. Je vindt dit programma op de website www.python.org.

• Start de Python editor (IDLE).

• Kies voor File New, je kunt nu een programma ingeven (editeren).

• Nadat je het programma hebt ingegeven, moet je het bewaren : File Save as, kies een bestandsnaam en de 

map waar je je programma’s gaat bewaren.

• Nu kun je het programma uitvoeren/testen via Run of F5.

Het programma voor het jeugdhuis zou je in Python als volgt kunnen programmeren.

Via het commando input vraagt Python naar gegevens. Omdat we naar gehele getallen vragen, gebruiken we  

de functie int. Die functie zet invoer die altijd als tekst wordt beschouwd (ook al zijn het getallen) om in  

een geheel getal.

  aantal_frisdrank, aantal_chips en aantal_hamburger zijn variabelen : geheugenplaatsjes waarin  

de computer gegevens kan opslaan.

 aantal_frisdrank = int(input(“Hoeveel frisdranken zijn er besteld ? ”))
 aantal_chips = int(input(“Hoeveel pakjes chips zijn er besteld ? ”))
 aantal_hamburger = int(input(“Hoeveel hamburgers zijn er besteld ? ”))

Na de gewenste input wordt het te betalen bedrag berekend en opgeslagen in de variabele te_betalen. Merk op 

dat we in de informatica een punt gebruiken i.p.v. een komma om decimale getallen te noteren.

 te_betalen = aantal_frisdrank * 1.15 + aantal_chips * 1.30 + aantal_hamburger * 1.95

Via het printcommando verschijnt het resultaat van de berekening op het scherm.

 print(“Het te betalen bedrag bedraagt”, te_betalen, “euro.”)

Het programma is af. Je test het best even vooraf door mee te rekenen. Als het niet naar behoren werkt, dan kun 

je bijsturen.

Het testen en bijsturen van een programma noemen we in het ICT-jargon debuggen.

Dit krijg je als output :

       

VBTL 3-4 NS Logisch denken LB.indb   58VBTL 3-4 NS Logisch denken LB.indb   58 27/04/2021   09:0527/04/2021   09:05
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2Computationeel denken met Python

7 Python met de TI-84

Je kunt ook met de TI-84 Plus CE-T Python Edition programmeren in Python.

Via TI Connect-programma’s kun je uitwisselen tussen je computer en je TI-84.

Schrijf een programma dat een aantal inches inleest en die omzet naar centimeter (1 inch = 2,54 centimeter).

lees aantal inches inch = float(input("Geef de lengte in inch "))

zet om in centimeter lengte = inch * 2.54

druk aantal centimeter print("Lengte in centimeter is", lengte, "cm")

VBTL 3-4 NS Logisch denken LB.indb   61VBTL 3-4 NS Logisch denken LB.indb   61 27/04/2021   09:0527/04/2021   09:05
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4 Gratis naar het pretpark

Een pretpark doet dit weekend een heuse reclamestunt. Al wie tussen 12 en 16 jaar oud is, mag gratis binnen.  

Al de anderen moeten een dagticket kopen van 35 euro.

Schrijf een programma dat naar je naam en leeftijd vraagt en afdrukt of je gratis binnen mag of niet.

lees naam en leeftijd
naam = input("Hallo, hoe heet je ? ")

leeftijd = int(input("Hoe oud ben je ? "))

ALS leeftijd >= 12 EN leeftijd <= 16 IF leeftijd >= 12 AND leeftijd <= 16 :

 druk je hebt geluk + naam van de persoon

 druk je mag vandaag gratis binnen

 print("Je hebt geluk", naam, ", je mag vandaag 

 gratis binnen.")

ZO NIET ELSE :

 druk welkom + naam van de persoon

 druk een toegangsticket kost 35 euro

 print("Welkom", naam, ", een toegangsticket kost 

 35 euro.")

druk veel plezier print("Veel plezier !")

Output :

   

VBTL 3-4 NS Logisch denken LB.indb   68VBTL 3-4 NS Logisch denken LB.indb   68 27/04/2021   09:0527/04/2021   09:05
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Computationeel denken met Python

7 Oefeningen

In een reservaat zit een kudde van 120 antilopen.   

Het aantal groeit jaarlijks met zo’n 6% aan.  

Na hoeveel jaar zullen er (minstens) 300 antilopen zitten ?  

Druk de evolutie jaar na jaar af.

Geef één voor één de punten in op 20 van een klas leerlingen. Je weet niet hoeveel leerlingen er zijn. Je sluit de rij 

af met een negatief getal. Druk nu het aantal leerlingen af met hun gemiddelde score op 20.

Lees getallen in totdat je 0 ingeeft. Nadien krijg je het aantal ingelezen getallen, hun som en het aantal getallen 

groter dan 10.

Bepaal uit een rij gehele getallen het grootste, het kleinste en respectievelijk het aantal keren dat ze voorkomen 

(0 =  einde invoer).

Lees een positief geheel getal in en druk zijn (positieve gehele) delers af.

We spelen opnieuw een vorm van hoger of lager. De computer maakt een random geheel getal tussen 1 en 10 en 

toont dat op het scherm. Aan de gebruiker wordt gevraagd of het volgende getal (tussen 1 en 10) hoger (of gelijk 

aan) of lager (of gelijk aan) zal zijn. De computer maakt een nieuw getal tussen 1 en 10 : is de gebruiker juist, dan 

krijgt hij een punt en mag hij opnieuw raden. Was hij fout, dan stopt het spel en wordt zijn score getoond.

Deze oefening draait rond het getal 21. Schrijf een programma dat een gebruiker twee willekeurige getallen tus-

sen 1 en 10 geeft (ook de som wordt afgedrukt). Het programma vraagt nu telkens of de gebruiker nog kaarten wil 

totdat de gebruiker geen kaarten meer wil ofwel totdat de som groter wordt dan 21.

Bij een score van :

• 19 ontvangt de gebruiker 2 euro ;

• 20 ontvangt de gebruiker 5 euro ;

• 21 ontvangt de gebruiker 10 euro.

Voorspel de uitvoer van volgend programma :

  

1

2

3

4

5

6

7

8
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8 Oefeningen

Bepaal de som van 10 in te lezen getallen.

Druk de tafel van 7.

 1 x 7 = 7

 2 x 7 = 14

 …

 10 x 7 = 70

Schrijf een programma dat 12 getallen inleest en het gemiddelde van de getallen tussen 0 en 20 (0 en 20 inclusief) 

afdrukt.

Bepaal uit een rij van 14 getallen het grootste en tel hoeveel keer dat getal voorkwam.

Druk de 10 tafels van vermenigvuldiging af.

 1 x 1 = 1

 2 x 1 = 2

 …

 1 x 5 = 5

 2 x 5 = 10

 …

 9 x 10 = 90

 10 x 10 = 100

Schrijf een programma dat de priemgetallen kleiner dan 100 afdrukt.

Schrijf een programma dat twee getallen tussen 1 en 10 genereert en naar het product van die getallen vraagt. Is 

het juist, dan verschijnt er ‘goed zo’ en krijg je een punt. Is het fout, dan verschijnt de juiste oplossing.

Het programma moet 10 oefeningen vragen en nadien de totaalscore afdrukken.

Lees een zin in en vervang hierin alle klinkers door een x (bv. Cedric eet een appel → Cxdrxc xxt xxn xppxl).

Lees een zin in en verdubbel alle klinkers (bv. dit is een zin → diit iis eeeen ziin).

Lees een zin en een letter in. De computer telt hoeveel keer die letter in de zin voorkomt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Computationeel denken met Python

5 Oefeningen

Schrijf een programma dat een getal inleest. Is het getal groter of gelijk aan nul, dan verschijnt de tekst ‘positief 

of nul’. In het andere geval verschijnt de tekst ‘negatief’.

Lees een getal a  in. Is dat getal groter dan 20, dan stel je b  gelijk aan a 2 – 2a  ; in het andere geval stel je b  gelijk 

aan a 2 + 2a . Druk het getal b  af.

Schrijf een programma dat nagaat of een ingelezen geheel getal even is of niet.

(Tip : een getal a  is even als a /2 gelijk is aan int(a /2) .)

In een museum mogen bezoekers jonger dan (of gelijk aan) 26 jaar gratis 

binnen, net zoals wie 65 jaar is of ouder. De anderen betalen 5 euro  

toegangsprijs. 

Schrijf een programma dat naar je naam en leeftijd vraagt en afdrukt hoe-

veel je moet betalen.

Bij een vervoersmaatschappij vind je volgende prijsberekeningen :

 Optie wing : 150 euro voor laden en lossen +  5 euro per km.

 Optie wong : gratis laden en lossen +  12,50 euro per km.

Schrijf een programma dat als invoer het aantal kilometers inleest en als uitvoer de voordeligste formule afdrukt.

Op een webshop krijg je de vraag op het einde of je een kortingscode hebt 

of niet. Met de code ORANJE krijg je 10% korting, met de code PAARS 20%. 

Je kunt hoogstens één code ingeven.

Na het berekenen van de korting komt er bij je bestelling nog 4,80 euro  

leveringskosten bij.

Schrijf een programma dat naar het bestelde bedrag en een eventuele  

kortingscode vraagt en het te betalen bedrag afdrukt.

In Brussel zijn veel taxibedrijven. Een ervan is TaxiNoord en een ander heet TaxiZuid.

Bij TaxiNoord wordt de prijs van een taxirit als volgt berekend : 2 euro startkosten op te tellen bij 2 euro per 

kilometer.

Bij TaxiZuid wordt op een andere manier gerekend : voor iedere afgelegde kilometer wordt 1,50 euro aangerekend, 

maar de startkosten bedragen 5 euro.

Schrijf een programma dat als invoer het aantal kilometers inleest en als uitvoer de voordeligste formule afdrukt.

1

2

3

4

5

6

7
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Computationeel denken met Python

Voor het drukken van een tijdschrift is er steeds een vaste kost van 

2000 euro. Per exemplaar komt er nog 5 euro bij voor het papier,  

het drukwerk en de bindkosten.

Schrijf een programma dat vraagt hoeveel exemplaren er gedrukt moeten 

worden. Nadien verschijnt de totale kostprijs van het tijdschrift en de prijs 

per exemplaar.

W I S K U N D E & W E T E N S C H A P P E N
De massadichtheid r van een stof of materie bereken je door het gewicht (de massa m ) van die stof te delen 

door zijn volume (V ).
Schrijf een programma dat vraagt naar het gewicht in kilogram van een stuk materie en naar zijn volume in liter 

(= dm3). Daarna berekent het de massadichtheid in g/cm3.

Lees een (geheel) bedrag in en betaal met (een minimaal aantal) briefjes van 50, 20, 10 en 5 euro en met stukken 

van 2 en 1 euro.

Een vrouw wil graag weten hoeveel rollen papier ze nodig heeft om  

een muur zonder deuren of vensters te behangen. Eén rol behangpapier  

is 10 m lang en 52 cm breed. Geef de lengte en de hoogte van de muur in.  

De computer moet het minimum aantal te kopen rollen weergeven.

Gegeven: de functie f met f (x ) = 7x −13

Gevraagd: schrijf een programma dat naar een x -waarde vraagt en de bijbehorende functiewaarde afdrukt.

 

 

 

Voorspel de uitvoer van volgend programma :

8

9

10

11

12

13

VBTL 3-4 NS Logisch denken LB.indb   63VBTL 3-4 NS Logisch denken LB.indb   63 27/04/2021   09:0527/04/2021   09:05

Enkele oefeningen:

Wil je graag dieper in gaan op computationeel denken?
Neem ook zeker een kijkje in onze ICT-methode Enter!
www.enter.diekeure.be 



Meer weten over onze wiskundemethodes? 

Surf naar
www.nando.diekeure.be 

Surf naar
www.vbtl.diekeure.be

Surf naar
www.webinarssecundair.diekeure.be

Contacteer je educatief adviseur

  Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief: www.nieuwsbrief.diekeure.be

 Volg ons op Facebook: www.facebook.com/DieKeureEducatief

 Volg ons op Instagram: www.instagram.com/diekeureeducatief

 Volg ons op Pinterest: www.pinterest.com/diekeure

Kleine Pathoekeweg 3, B - 8000 Brugge, T +32 (0)50 47 12 62, so@diekeure.be, www.diekeure.be

Laat je inspireren
Ben jij steeds op zoek naar inspirerende lesideeën? 
Wil je genieten van onze acties, wedstrijden en gratis downloads? 

Nathalie Van Uytven 
Oost-Vlaanderen 
(9300-9690)
Brussel en Vlaams-Brabant
nathalie.vanuytven@diekeure.be
0478 55 47 44

Denis Chevalier 
West-Vlaanderen 
Oost-Vlaanderen
(9000-9090, 9700-9990)
denis.chevalier@diekeure.be
0497 85 79 13

Tim Peinen
Oost-Vlaanderen (9100-9290)
Antwerpen  
(2000-2180, 2600-2990)
tim.peinen@diekeure.be
0474 12 26 38

Jo Quenis
Antwerpen 
(2200-2590) 
Limburg
jo.quenis@diekeure.be
0479 42 45 97
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