
Wiskunde 
en 

maatschappelijk-relevante problemen

Monica Wijers en Michiel Doorman
Freudenthal Instituut



Introductie

• MOST-project en OWD – Wiskunde in Teams
• Plan voor de werkgroep

– Start met OWD
– Kennismaken met ‘socio-scientific issues’
– Zelf aan de slag met een duurzaamheidsvraagstuk
– Terugblik 

• Doel:
– Inspireren, ideeën opdoen, werkvormen ervaren 

https://elbd.sites.uu.nl/2020/03/13/most/
https://wiskundeinteams.sites.uu.nl/


Afval 
• Hoeveel afval produceert 

een gezin in een week?
• Maak een tabel waarbij 

je rekening houdt met 
afvalscheiding (papier, 
verpakkingen, gft, …)

• Eerst 2 minuten 
individueel, daarna met 
elkaar consensus 
bereiken



Afval 
• Hoeveel afval produceert 

een gezin in een week?

• “In 2020 werd 9,1 miljard 
kilogram huishoudelijk 
afval ingezameld, 521 
kilogram per inwoner”

• Klopt dat ongeveer?



Socio-Scientific Issues: duurzaamheidsvraagstukken
meer dan een context

• Wereldwijde multidisciplinaire uitdagingen (energie & afval …)

• SSI’s zijn controversiële, maatschappelijk relevante, reële 
problemen die door de wetenschap zijn onderbouwd en vaak 
een ethische component hebben.

• Het gebruik van SSI’s op school is een manier om actief 
burgerschap te ontwikkelen 



Socio-Scientific Issues: duurzaamheidsvraagstukken
meer dan een context

SSI's vereisen niet alleen het onderwijzen van 
"wetenschappelijke feiten", maar ook

– omgaan met controversiële informatie en redeneren met 
onzekerheid

– betrekken van ethische, sociale, economische of culturele 
motieven

– samenwerken met verschillende belanghebbenden 
(‘stakeholders’)

– leren handelen





Duurzaamheidsvraagstukken: afval

• Dillema’s rond omgaan met afval (bijv. afval belasten, plastic verbieden, 
winkels stimuleren om…)

• Omgaan met onzekere (en kwantitatieve) informatie
• Argumenten bespreken en typeren (maatschappelijk, wetenschappelijk, 

emotioneel, …)

• Dit vraagt om andere werkvormen, benaderingen dan gebruikelijk bij 
vakdidactiek: een bredere blik op contexten



Afval 
Stelling:

Huishoudens moeten betalen per 
hoeveelheid restafval

Eens of Oneens?



Afval

• Wereldwijd probleem en SSI
• Dichtbij leerlingen/school halen: betekenisvol maken
• Probleem onderzoeken en oplossingen bedenken

Jullie gaan nu in de rol van leerlingen aan de slag



Huis → Hier

Wanneer heb je zelf gedacht aan afvalprobleem/oplossing 
tijdens een conferentie, tentoonstelling, open dag…?



zelf een vraag formuleren 

Afval bij conferenties/in conferentiecentra 

• Eerst even individueel: vraag bedenken, ideeën delen, 
onderzoeksvraag bedenken (max 5 min)

• onderzoekje uitvoeren (ca 20 min)
• Bevindingen vastleggen (ca 5 min) 



OWD: RESULTATEN VAN LEERLINGEN







ERVARINGEN MET EEN SCHOOL-
COMMUNITY PROJECT



https://www.uu.nl/nieuws/dat-ene-boterhamzakje-in-de-oudegracht-kan-toch-geen-kwaad
https://www.nu.nl/237410/video/hoelang-blijft-plastic-rondzwerven-in-de-oceaan.html

https://plasticsoep.sites.uu.nl/

School-Community Project:
reduce school waste

Appreciative 
inquiry

Waag’s
co-creation 
navigator

https://www.uu.nl/nieuws/dat-ene-boterhamzakje-in-de-oudegracht-kan-toch-geen-kwaad
https://www.nu.nl/237410/video/hoelang-blijft-plastic-rondzwerven-in-de-oceaan.html


Mogelijk vervolg OWD

• Plannen in actie brengen
• Presenteren aan de schoolleiding
• Andere betrokkenen & belanghebbenden benaderen 

(bedrijven, gemeente, ouders, …)
• Uitvoeren
• Resultaten analyseren en presenteren



Terugblik
Wiskundig

– rol van data: wat meet je, waar meet je dat, hoe visualiseer je data, …
– schatten 
– samenwerken, communiceren en presenteren

Actief burgerschap
– omgaan met controversiële informatie en redeneren met onzekerheid
– betrekken van ethische, sociale, economische of culturele motieven
– leren handelen

Lespraktijk
– appreciative inquiry & onderzoekend leren (bijv. OWD)
– School-Community Projecten





EXAMPLE ACTIVITY
PLASTIC SOUP

• What amount of waste can be 
saved in a household/in our 
town, if all people buy their 
food in shops selling 
unpackaged food?

• Consider the waste produced 
in your town. If you took the 
waste, which area would it take 
(1 m high)?

|  24

German Teachers’ responses: 
• “There is too much context in the task and only a little calculation, I would not use it,”
• “Students have to deal with statistics, measures and geometry,” 
• “Students become aware of the amount of waste they produce and how easily 

waste can be reduced. The task therefore combines learning mathematics with 
reflecting about our society. It is important.”
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