
 

Derde prijs 
OnderbouwWiskundeDag 2017 
 2College Durendael, Oisterwijk 

Donna van Ierland 
Floor Lauwerijssen 

Ruben Traksel 
Lars van de Wouw  

Omschrijving opdracht "Meer ruimte voor het festival" 
De opdracht van de OnderbouwWiskundeDag 2017 gaat over het berekenen van de "herinrich-
tingskosten" als de bestemming van een gebied verandert. 
In de opdracht gaat het om een festivalorganisatie die meer festivalruimte wil in het gemeente-
park waar het festival jaarlijks georganiseerd wordt. De gemeente wil dat wel, maar de herin-
richting moet zo goedkoop mogelijk, en daarnaast moet ook aan allerlei randvoorwaarden vol-
daan worden die de herinrichting duurder maken, bv. dat het rustgebied zover mogelijk van het 
festivalgebied af ligt. De goedkoopste oplossing zal niet aan de randvoorwaarden van de ge-
meente voldoen - dat betekent dat het team (de festivalorganisatie) zijn plan goed moet onder-
bouwen! 

Juryoordeel 
Het werkstuk van het team van 2College Durendael valt op door de bijzonder goede leesbaar-
heid. De brief aan de gemeente is helder geformuleerd, de voorgestelde parkindeling heeft een 
duidelijke legenda, er is goed toegelicht waarom de voorgestelde indeling een goede indeling is. 
Een leuk gevonden bijkomstigheid is dat de parkindeling geldt voor het Lindepark in Oisterwijk, 
waar daadwerkelijk op regelmatige basis festivals plaatsvinden. Ook is er een line-up bedacht 
voor het festival waarin, naast bekende namen, alle teamleden van dit prijswinnende team in 
voorkomen.... De voorgestelde parkindeling is echter niet de meest efficiënte, en het zou mooier 
geweest zijn als het team zijn uiteindelijke keuze gebaseerd had op meerdere herinrichtingsmo-
gelijkheden. 
De uitwerkingen van de inleidende opdrachten, waarin een verkenning op de herinrichting plaats-
vindt zijn, net als het uiteindelijke inrichtingsplan, helder vormgegeven. Alles bij elkaar genomen 
heeft het team hiermee zeer verdiend de derde prijs gewonnen in de  
OnderbouwWiskundeDag 2017!  

De OnderbouwWiskundeDag (OWD) is voor het eerst georganiseerd in 2012. De OWD is een teamwedstrijd voor 3 HAVO/VWO, waarin een groot, herkenbaar probleem centraal staat. De 
OWD wordt georganiseerd in de traditie van het aanbieden van 'grotere opdrachten' binnen het wiskundeonderwijs, als essentiële aanvulling op het wiskundecurriculum uit het boek (voor de 
bovenbouw: Wiskunde A-lympiade, Wiskunde B-dag; voor het basisonderwijs: De Grote Rekendag). Kenmerken van deze grotere opdrachten zijn: het toepassen van wiskundekennis en 
vaardigheden in complexe authentieke situaties; het inzetten van vaardigheden op het gebied van modelleren en probleem oplossen; samenwerken in groepjes van drie à vier leerlingen; helder 
verslag doen van het oplossingsproces, de eindresultaten en daarbij de gebruikte wiskunde expliciteren. De OWD sluit aan bij het vernieuwde onderbouwprogramma dat voortvloeit uit de 
programmatische veranderingen in de Tweede Fase HAVO/VWO per 2015. De OWD wordt georganiseerd door het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht, met ondersteuning van 
het ministerie van OCW.  


