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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 het Utrechts Stedelijk Gymnasium valt op, omdat het op alle fron-
ten gedegen opgezet is.  
Het team (de festivalorganisatie) levert een voorstel met drie mogelijke plannen aan de gemeen-
te, gebaseerd op zeven mogelijk ideeën voor herinrichting! Al deze ideeën zijn goed doordacht 
en zeer overzichtelijk vormgegeven. De veranderingen, de voordelen, de nadelen, de kosten, ze 
staan allemaal duidelijk gepresenteerd. Het team heeft drie van de zeven ideeën als plan aan de 
gemeente aangeboden. Waarom precies deze keuze gemaakt is, wordt niet expliciet gemaakt. 
Ook de inleidende verkenningsopdrachten zijn door dit team bijzonder helder uitgewerkt.  
Door de uitgebreide, systematische en overzichtelijke aanpak van de opdrachten is de jury una-
niem van mening dat dit team de eerste plaats van de OnderbouwWiskundeDag 2017 verdient. 

 

 
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.  


