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Doelgroep: Wiskundedocenten

Data en tijden:
De cursus beslaat 4 middag/avonden van 15.00-19.00 uur, op donderdag 18 februari, 
10 maart, 7 april en 26 mei 2016

Aantal uren en inhoud zelfstudie:
Ca. 24 uur aan zelfwerkzaamheid (te verdelen over “leeswerk” (het bestuderen 
van literatuur) en “doe-werk” (het uitproberen van denkactieve leselementen in de 
klas). 

Locatie: Universiteit Utrecht

Prijs U-Talent Open: € 480,-, inclusief koffie/thee en een eenvoudige maaltijd

Aanmelden: U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier.

Cursus Wiskundige Denkactiviteiten

Wiskundige Denkactiviteiten (WDA) vormen een belangrijk element in de nieuwe examenprogramma’s wiskunde 
voor havo en vwo die medio 2015 in klas 4 ingegaan zijn. In de onderbouw zal op deze ontwikkeling worden 
geanticipeerd. Daarom richt deze cursus zich op docenten van zowel onderbouw als tweede fase van havo en vwo. 

In deze cursus gaan we in op het hoe en waarom van wiskundige denkactiviteiten. Daarbij wordt aandacht besteed 
aan theoretische achtergronden, het ontwerpen van denkactieve opgaven, werkvormen en de begeleiding daarvan 
in de klas, en aan toetsing en beoordeling van leerlingen. De cursus levert materiaal en handvatten voor de 
nieuwe programma’s en bouwstenen voor een leerlijn WDA van klas 1 tot 5/6.

Het programma

• De eerste bijeenkomst staat in het teken van ‘weten over denkactiviteiten’. Aan bod komen achtergronden van
WDA. Daarnaast worden opgaven uit onderbouw en tweede fase beoordeeld op denkactieve kenmerken.

• De tweede bijeenkomst gaat over het ontwerpen van denkactieve opdrachten. Denk daarbij zowel aan het
aanpassen van bestaande opgaven, bijvoorbeeld uit het boek, als aan het ontwerpen van nieuwe opgaven.

• De derde bijeenkomst gaat over het uitvoeren van denkactieve wiskundelessen. Op welke manier kun je ervoor
zorgen dat er ook daadwerkelijk wat gebeurt in de hoofden van de leerlingen?

• De vierde bijeenkomst heeft toetsing en beoordeling van denkactiviteiten als onderwerp. Hoe kun je het
denkwerk van leerlingen van een cijfer voorzien en op welke manier komen denkactiviteiten terug in de
eindexamens?

De cursus wordt erkend door registerleraar. Voorwaarde voor het ontvangen van een certificaat is aanwezigheid bij 
minimaal drie van de vier bijeenkomsten en inleveren van huiswerk opdrachten minimaal twee van de drie keren.

Deze cursus wordt o.a. gegeven door Paul Drijvers, Mieke Abels en Dédé de Haan (allen Freudenthal Instituut, UU)

https://fd8.formdesk.com/universiteitutrecht/U_Talent_Open_Docenten_2015-2016



