
Het wiskundeonderwijs aan
de technische universiteiten

Eens in het jaar komen docenten van de drie technische universiteiten bijeen op
de zogenaamde InterTU-Studiedag. Eind juni werd deze dag gehouden op de
Technische Universiteit Eindhoven. Onderwerpen van deze studiedag waren het
wiskundeonderwijs in casussen voor studenten Werktuigbouwkunde aan de
TU/e, de brede bachelor Technische Natuurwetenschappen aan de UT, de Delftse
instellingspakketten, het gebruik van computeralgebra in het wiskundeonderwijs
aan de TU/e en het vak Redeneren en modelleren voor studenten Bedrijfskun-
de aan de UT.

Martijn Anthonissen (Technische Universiteit Eindhoven)

Na de opening door de decaan
van de faculteit Wiskunde en

Informatica van de TU/e, werd de
eerste lezing verzorgd door
Jan-Cees van der Meer en Remco
van der Hofstad. Beiden werken
aan de TU/e en het onderwerp van
hun gezamenlijke
voordracht was het
serviceonderwijs aan
de faculteit Werktuig-
bouwkunde en dan
met name het onder-
wijs in de vorm van ca-
sussen.

Van der Meer schetste
allereerst het zoge-
naamde OGO, ont-
werpgericht onder-
wijs, bij Werktuig-
bouwkunde: groepjes
van ongeveer acht studenten wer-
ken samen aan een opdracht. De
groepjes worden begeleid door een
tutor. Deze houdt zich niet inhou-
delijk met de casus bezig, maar
doet aan procesbegeleiding. Tij-
dens het trimester kan een casus be-
geleid worden door een ondersteu-
nend college. De uiteindelijke be-
oordeling van de casus vindt plaats
door de coördinator van de casus.
Ze beoordelen de studenten aan de
hand van hun rapportering over
hun werk. Dat laatste kan zijn door
een verslag, een website of een pos-
ter. Naast wiskundige kennis leren
de studenten vaardigheden als het
schrijven van verslagen en het

werken met programma’s als
Matlab en CAD-systemen.

In het eerste jaar van de opleiding
Werktuigbouwkunde aan de TU/e
zijn er drie casussen. De onderwer-
pen zijn calculus, lineaire algebra

en statistiek. De ca-
sus over lineaire al-
gebra wordt door
Van der Meer zelf
verzorgd; de titel
van de casus is Va-
riaties in takelen en
de studenten moe-
ten voor een va-
kwerk een krachte-
nevenwicht opstel-
len. Met Matlab
kunnen ze dan al-
lerhande eigen-
schappen nagaan

voor het lineaire systeem dat het
vakwerk modelleert en een en
ander terugkoppelen naar de con-
structie. Volgens Van der Meer
wordt de casus over lineaire alge-
bra zowel door de studenten als de
tutors heel positief gewaardeerd.
Zelf merkt hij ook dat de casus een
positieve invloed heeft op het pa-
rallelle college. De verslagen die
door de groepen worden gemaakt
lopen wel sterk uiteen: de omvang
varieerde van acht tot bijna dertig
pagina’s!

Voor de tweede casus voor Werk-
tuigbouwkunde is Remco van der
Hofstad coördinator. Hij vertelde

dat het college Statistiek geschrapt
is uit het curriculum voor de stu-
denten Werktuigbouwkunde aan
de TU/e. Om het gemis op te vang-
en is een casus gemaakt die de stu-
denten praktische kennis moet bij-
brengen over statistische modelle-
ring en technieken. Het specifieke
onderwerp van de casus is het me-
ten van de vlakheid van platen. De
studenten worden vertrouwd ge-
maakt met twee methoden om te
bepalen hoe vlak een plaat is. Met
beide methoden gaan ze zelf aan de
slag zodat ze ook gevoel ontwikke-
len voor het doen van metingen en
de onzekerheden die daarbij be-
trokken zijn. De ogenschijnlijk sim-
pele vraag die de studenten in de
casus moeten beantwoorden is wel-
ke van de twee gebruikte methoden
de beste is.

Na de eerste voordrachten vanuit
de gastuniversiteit Eindhoven
werd de volgende lezing gegeven
door Frank Twilt van de Universi-
teit Twente. Twilt besteedde aan-
dacht aan de brede bacheloroplei-
ding Technische Natuurweten-
schappen, een combinatie van
scheikunde, natuurkunde en wis-
kunde. Bij het beantwoorden van
de vraag waarom Twente deze
opleiding heeft ontworpen, kwam
de enige formule van de voord-
racht te voorschijn: P + D � B + M.
Hiermee bedoelde Twilt dat de
oude structuur (propedeuse van
één jaar plus doctoraalfase van vier
jaar) wezenlijk anders is dan de
nieuwe BaMa-structuur (bachelor
van drie jaar en master van twee
jaar). Met name het feit dat iemand
met een bachelordiploma op zak
niet meer automatisch hoeft door te
stromen naar de aansluitende mas-
ter leidt tot verschillen. Hij of zij
kan nu ook besluiten op een andere
masteropleiding over te stappen
danwel de maatschappij in te gaan.

Een tweede motivatie voor de bre-
de bachelor in Twente is de stagna-
tie van de instroom voor de zoge-
naamde monodisciplinaire techni-
sche opleidingen. Het is allang niet
meer vanzelfsprekend dat goede
leerlingen doorstromen naar een
exacte studie. De mogelijkheden na
het afronden van een monodiscipli-
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naire studie zijn hun niet erg duide-
lijk en een brede bachelor biedt de
mogelijkheid de keuze wat langer
uit te stellen. De invulling van de
brede bachelor is als volgt. Studen-
ten hebben een gezamenlijk eerste
jaar. Afhankelijk van hun interesse
specialiseren ze zich in het tweede
en derde jaar en het is nadrukkelijk
mogelijk om door te stromen in de
monodisciplinaire masteropleiding
na de brede bachelor. Een en ander
heeft ook geleid tot een herziening
van het programma voor toegepas-
te wiskunde in Twente: ongeveer
een vijfde van het onderwijs is spe-
cifiek voor wiskunde; drievijfde
van het onderwijs wordt ook aan
studenten van andere opleidingen
gegeven en een vijfde van het pro-
gramma wordt gevuld met
toepassingen.

De verwachtingen van de brede
bacheloropleiding in Twente zijn
dat men meer mogelijkheden kan
bieden aan studenten tegen lagere
kosten. Verder denkt men dat er
minder afvallers zullen zijn en ten-
slotte kan wiskunde op deze ma-
nier zijn toeleveringspositie veilig-
stellen: het wiskundeonderwijs
wordt verzorgd door wiskunde.

Na Eindhoven en Twente was de
beurt aan Delft. Harm Jan Smid be-
richtte over de zogenaamde Delftse
instellingspakketten (DIP). Met
deze standaardpakketten wiskun-
de voor diverse faculteiten heeft
men nu zo’n drie jaar ervaring aan
de TU Delft en het werd tijd voor
een evaluatie.

Een groot voordeel van de instel-
lingspakketten is de waarborg dat
wiskunde zelf het wiskundeonder-
wijs kan verzorgen, een streven dat
we ook al bij de vorige spreker uit
Twente tegenkwamen. Verder be-
schouwt men de pakketten in Delft
als een garantie voor behoorlijk on-
derwijs. Er is ook gebleken dat het
bestuur van de universiteit, on-
danks de beperkte financiële mid-
delen, ruimte heeft gecreëerd voor
het investeren van tijd en geld in de
instellingspakketten.

Aan de hand van een evaluatierap-
port uit februari 2003 besprak Smid

enkele aspecten voor de verschil-
lende pakketten. Voor de analyse
zou hij graag in kaart willen breng-
en waar de knelpunten liggen met
betrekking tot de vaardigheden
van studenten bij de technische
universiteiten. Verder zoekt men in
Delft naar de juiste wijze om mo-
derne ICT-middelen in het onder-
wijs te gebruiken. Meer hierover
werd verteld door Fons Daalderop.
Hij vertelde dat men in Delft over-
weegt studenten een geavanceerde
rekenmachine te laten aanschaffen.
Deze apparaten (de Voyage 200 van
Texas Instruments) kosten ongeveer
tweehonderd euro en beschikken
ook over mogelijkheden voor for-
mulemanipulatie, zodat ze bijvoor-
beeld kunnen differentiëren en in-
tegreren.

Het gebruik van computeralgebra
in het wiskundeonderwijs is aan de
TU/e ver gevorderd, omdat alle stu-
denten daar in hun eerste jaar een
laptop aanschaffen die gedurende
de hele studie wordt gebruikt.
Frans Martens schetste in een
voordracht de geschiedenis en hui-
dige situatie van het gebruik van
rekenmachine en computeralgebra
in Eindhoven.

Op dit moment gebruiken de mees-
te opleidingen aan de TU/e de lap-
top bij de basiswiskunde. In het al-
gemeen is er een toets voor compu-
teralgebra. Bij de studies Wiskunde
en Informatica wordt de laptop
breed toegepast. De studenten be-
schikken over geavanceerde lap-
tops waarop onder andere de
programma’s Matlab, Maple en Mat-
hematica staan. Voor al deze pakket-
ten is een campuslicentie beschik-
baar. Dankzij de laptop zijn compu-
terzalen overbodig geworden. Een
nadeel is wel dat men voor tenta-
mens waarbij de computer gebruikt
mag worden minder controle heeft:
studenten kunnen complete boe-
ken scannen en meenemen naar het
tentamen. Ook de steeds uitgebrei-
dere mogelijkheden voor draadlo-
ze communicatie brengen het ge-
bruik van de laptop bij tentamens
in gevaar.

Naar aanleiding van de ervaringen
in Eindhoven was er een uitgebrei-

de discussie onder de deelnemers
aan de studiedag. Hierbij wisselde
men van gedachten over de moti-
vatie om computeralgebra in het
onderwijs te integreren: wat is het
uiteindelijke doel? Wat wil je dat de
studenten uiteindelijk beheersen?
Een aspect dat hierbij ook van be-
lang is, is de aansluiting met het
VWO. De huidige generaties stu-
denten hebben daar uitgebreid
gebruik gemaakt van hun grafische
rekenmachine.

Tot slot van het onderwijsdeel van
de dag vertelde Gerard Jeurnink
van de Universiteit Twente over het
nieuw opgezette vak Redeneren en
modelleren bij Bedrijfskunde aan de
UT. Met dit vak wil men de studen-
ten Bedrijfskunde graag wiskundi-
ge modellen laten leren, begrijpen,
interpreteren, opstellen en contro-
leren. De inhoud bestaat dan ook
onder meer uit wiskundige model-
len, lineair programmeren, wacht-
rijmodellen en logica.

De studiedag eindigde traditiege-
trouw met een voordracht over
wiskunde, niet over het onderwij-
zen van wiskunde. Frans Martens
had hiervoor Aart Blokhuis (TU/e)
gevraagd. Blokhuis begon zijn ver-
haal met een sheet vol formules en
vertelde dat hij wekelijks met een
clubje collega’s wiskunde proble-
men oplost onder de naam O.P.
Lossers. Het probleem geschetst op
de sheet kwam uit een wiskunde-
tijdschrift en de eerste reactie van
de club oplossers was “staan er ook
normale problemen in de rubriek?”
en “oh, het is een probleem van
Stanley, dus die kunnen we toch
niet.”

Nadat de andere problemen waren
opgelost, begon men dan toch maar
aan het eerste probleem. Blokhuis
hield een geanimeerd betoog over
partitie-identiteiten (het opsplitsen
van een getal in delen) en kleuring-
en ervan. Hij bleek zijn publiek
goed in te schatten: op een van de
borden in de collegezaal stond een
rij getallen (17, 15, 10, 9, 5, 4, 2, 1) en
hij raadde ons aan er geen systeem
in te zoeken. Een groot deel van de
zaal was daar al mee bezig, ver-
moed ik! �
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