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Voorwoord 
 

De beste manier om iets te leren is er les in te geven. 
Lucius Annaeus Seneca, 5 v. Chr. – 65 n. Chr. 

 

Meer dan twintig jaar ben ik werkzaam geweest op het vakgebied verkeer en vervoer. Tot de zomer 

2014, waarin ik besloten heb docent wiskunde te worden en te starten met de Master Science 

Education and Communication. Nu, een jaar later rond ik mijn laatste onderdeel – dit onderzoek – af 

en ben ik daadwerkelijk gekwalificeerd docent. 

Afgelopen jaar heb ik ontzettend veel geleerd; over onderwijstheoriën, wiskundedidactiek, en vooral 

over mijzelf. Met veel enthousiasme heb ik stages gelopen op het Dr.-Knippenbergcollege in 

Helmond en het Van Maerlantlyceum in Eindhoven. 

Dit resultaat had ik niet kunnen bereiken zonder de ondersteuning en alle tips en trucs van de 

docenten van de ESoE en mijn beide stagebegeleiders. Maar de belangrijkste steun heb ik gehad van 

mijn echtgenote, Monique van Kemenade, en onze kinderen Floris, Hugo en Victor. Zij hebben mij 

onvoorwaardelijk gesteund in mijn keuze en mij alle tijd en ruimte gegeven om aan mijn studie te 

werken. 

Nu vallen alle puzzelstukjes op zijn plaats en ben ik blij dat ik deze keuze gemaakt heb. Momenteel 

werk ik als docent Wiskunde en Statistiek aan de Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie 

en Techniek. Naast het doceren van wiskunde begeleid ik projectgroepen, stagiaires en 

afstudeerders; een prachtige combinatie. 

Hoewel ik mijn vorige studie, Technische Wiskunde aan de Technische Universiteit Delft, meer dan 20 

jaar geleden heb afgerond, heb ik het opnieuw studeren afgelopen jaar als zeer waardevol ervaren. 

Mijn devies luidt dan ook: 

Men is nooit te oud om te leren. 
Lucius Annaeus Seneca, 5 v. Chr. – 65 n. Chr. 

 

 Peter Baas 

 Eersel, 20 september 2015 

http://www.citaten.net/zoeken/citaten_van-seneca.html
http://www.citaten.net/zoeken/citaten_van-seneca.html
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Samenvatting 
Kijk eens rond in een willekeurige middelbareschoolklas en het is direct duidelijk: sommige leerlingen 

zijn meer gemotiveerd voor wiskunde dan anderen. In deze studie is onderzocht of de motivatie van 

leerlingen voor wiskunde verhoogd kan worden door deelname aan wiskundewedstrijden. De basis 

voor de studie is een literatuuronderzoek, en is aangevuld met een aantal interviews met 

organisatoren van wiskundewedstrijden, deelnemers (leerlingen) en docenten. 

De literatuur geeft een aantal elementen die de motivatie van leerlingen kan verhogen, maar geeft 

geen consensus of de motivatie daadwerkelijk wordt verhoogd. De geïnterviewden zijn positiever. Zij 

geven aan dat er wel mogelijkheden zijn om de motivatie te verhogen; de opgaven van de wedstrijd 

moeten interessant zijn, het niveau passend en het moet ‘raadselachtig’ zijn. Vooral creativiteit en 

wiskundige inzichten worden getoetst en de leerlingen moeten een succeservaring hebben. 

Of de motivatie voor wiskunde nu daadwerkelijk wordt verhoogd of toch niet, leerlingen kunnen veel 

plezier beleven aan deelname aan wiskundewedstrijden. 
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1 Inleiding 
Om wiskunde goed te leren, moeten de leerlingen inzet tonen: meedoen in de lessen en huiswerk 

maken. Deze inzet wordt veel eenvoudiger bereikt als de leerlingen gemotiveerd zijn om wiskunde te 

leren. Motivatie kan intern zijn - het willen leren van wiskunde - of juist door externe invloeden tot 

stand komen (beloningen, goede cijfers e.d.). In de literatuur wordt dit respectievelijk intrinsieke en 

extrinsieke motivatie genoemd (Ryan & Deci, 2000). 

De motivatie van leerlingen kan op verschillende manieren worden vergroot. Zo kan een 

enthousiaste leraar een positieve invloed hebben op motivatie van zijn of haar leerlingen. Mogelijk 

heeft het inbrengen van een wedstrijdelement in of rond de lessen ook een goede invloed op de 

motivatie. 

November 2014 heb ik deelgenomen aan de finale van Bartjens Rekendictee1. Hier heb ik zelf ervaren 

dat reken- en wiskundewedstijden leuk zijn. Ook bij de andere deelnemers, veelal volwassenen en 

een kleinere groep scholieren, heb ik dit plezier kunnen zien. Daarnaast zie ik ook bij mijn eigen 

kinderen een groot enthousiasme als zij mogen deelnemen aan de Kangoeroewedstrijd; in dit geval 

op de basisschool. Dezelfde positieve reactie zie ik in een van mijn stageklassen (Van 

Maerlantlyceum, VWO 4, Wiskunde B) als gevraagd wordt wie er deel wil nemen aan het 

Wiskundetoernooi van de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Natuurlijk zijn de deelnemers aan de finale van het rekendictee of de Kangoeroewedstrijd goed in 

rekenen en wiskunde – anders kom je immers niet in de finale – maar ook minder begaafde 

leerlingen kunnen naar mijn mening plezier beleven aan een wiskundewedstrijd. 

In mijn stageklassen heb ik ook verschillende wiskunde ‘wedstrijden’ gehouden (The four 4s2, Cijfers 

en letters3, Socrative4). Ook deze wedstrijden leidden tot enthousiaste reacties. Ik heb verschillende 

leerlingen – sterkere en zwakkere – gevraagd naar hun ervaring met de wedstrijdjes. De reacties 

waren veelal positief. 

Door dit enthousiasme ben ik van mening dat wiskundewedstrijden de motivatie van leerlingen voor 

wiskunde kunnen vergroten. Of dit idee, dat wedstrijdelementen de motivatie voor wiskunde kunnen 

vergroten, klopt, is onderzocht. Het gaat daarbij niet alleen om de leerlingen die nu ook al 

deelnemen aan de bestaande wiskundewedstrijden, maar ook om de motivatie van de andere, 

wellicht zwakkere, leerlingen te vergroten. Tevens geef ik aanbevelingen hoe een dergelijke wedstrijd 

er uit zou moeten zien. 

Leeswijzer 

Dit rapport geeft de resultaten van dit onderzoek weer. Daartoe zijn in de hoofdstukken 2 en 3 de 

probleemstelling en de onderzoeksmethodiek beschreven. Hoofdstuk 4 geeft vervolgens de 

bevindingen uit het literatuuronderzoek en de interviews weer. Tenslotte worden de 

onderzoeksvragen beantwoord en de elementen van de wiskundewedstrijden benoemd (hoofdstuk 

5) en worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan (hoofdstuk 6). 

  

                                                           
1 www.bartjensrekendictee.nl 
2 mathforum.org/ruth/four4s.puzzle.html 
3 www.mathgametime.com/games/countdown-numbers 
4 www.socrative.com 
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2 Onderzoeksvraag 
Voor dit onderzoek is de volgende onderzoeksvraag gedefinieerd: 

Wat zijn motiverende elementen in wiskundewedstrijden en –competities? 

 

Deelvragen 

Uit bovenstaande onderzoeksvraag kunnen de volgende deelvragen worden afgeleid: 

 Motivatie 

o Spelen wedstrijdelementen een rol bij het verhogen van de (intrinsieke) motivatie 

van leerlingen? Welke wedstrijdelementen zijn dit dan? 

o Geeft de literatuur onderscheid in motivatie aan tussen sterke en zwakkere 

wiskundeleerlingen? 

 Geeft de literatuur onderscheid in motivatie tussen verschillende 

doelgroepen, zoals geslacht, leerjaren of schooltypen? 

 Wiskundewedstrijd of –competitie 

o Voor welke doelgroep wordt een wiskundewedstrijd ontworpen (geslacht, leerjaar, 

schooltype)? 

o Welke specifieke elementen zijn dat dan die de motivatie vergroten? 

o Welke elementen werken niet, of juist averechts? 

o Welke motiverende (wedstrijd)elementen kunnen worden toegevoegd aan de 

reguliere wiskunde lessen? 

o Beschrijf globaal de opzet van een dergelijke wiskundewedstrijd 

 Welke wedstrijd- en competitievormen zijn geschikt? Speelt een leerling 

tegen anderen (winnen en verliezen is mogelijk) of juist tegen zichzelf 

(verbeteren en verslechteren van eigen score is mogelijk)? En zou dat 

verschil kunnen uitmaken in de motivatie? 

 Past een wedstrijd binnen het reguliere wiskunde onderwijs? 

 Zijn er bestaande wiskundewedstrijden die voldoen aan deze nieuwe opzet? 

 

Beoogd resultaat 

Het resultaat van dit onderzoek is inzicht in de relatie tussen wedstrijdelementen in het 

wiskundeonderwijs en de motivatie van leerlingen. Door de relatie inzichtelijk te maken, is het 

mogelijk de wiskundelessen uit te breiden met wedstrijdelementen, dan wel de leerlingen aan 

externe wedstrijden deel te laten nemen, waardoor het plezier in wiskunde én daarmee de motivatie 

voor wiskunde kan worden verhoogd. 
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3 Onderzoekmethodiek 
 

3.1 Theoretische probleemaanpak 
Veel onderzoek wordt systematisch uitgevoerd aan de hand van figuur 1. Vanuit een probleem is een 

vraagstelling geformuleerd, literatuur gezocht en een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp wordt 

vervolgens getest, het effect wordt gemeten en het ontwerp wordt geëvalueerd. Op basis van de 

evaluatie kan de probleemstelling worden bijgesteld. 

 

Figuur 1 Onderzoekscyclus ESoE (bron: ESoE, Hand out workshop 1 Onderzoek van Onderwijs, EME023) 

Dit onderzoek richt zich met name op de eerste drie en de laatste stap van deze onderzoekscyclus: 

0. Formulering onderzoeksvraag 

1. Probleemverkenning 

2. Ontwerp maken 

3. Evalueren 

In het projectplan is de onderzoeksvraag geformuleerd en onderbouwd. Dit project doorloopt drie 

fasen. In de fase probleemverkenning wordt een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd naar 

motivatie en wedstrijdelementen. Dit literatuuronderzoek wordt aangevuld met het houden van een 

aantal interviews met organisaties die dergelijke wedstrijden al organiseren, leerlingen en docenten. 

Het literatuuronderzoek geeft de richting voor deze interviews. In de ontwerpfase worden uit de 

literatuur en de interviews de elementen vastgesteld die een wiskundewedstrijd zou moeten 

bevatten. Tenslotte worden in de evaluatiefase conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. 

Het zwaartepunt in dit onderzoek ligt op fase 1, de probleemverkenning. 

  

Probleem-
verkenning / 

literatuur

Ontwerp 
maken

Effect meten

Ontwerp 
testen

Evalueren

Probleem


Onderzoeks-
vraag



Wiskundewedstrijden als motivatie-instrument  9 

3.2 Praktische invulling probleemaanpak 
Het onderzoek is uitgevoerd in drie fasen, te weten: 

1. Fase 1: Probleemverkenning 

a. Literatuuronderzoek 

b. Interviews 

2. Fase 2: Elementen wiskundewedstrijd 

3. Fase 3: Conclusies en aanbevelingen 

 

3.3 Fase 1a: Literatuur 
In het literatuuronderzoek ligt het accent op de aspecten motivatie en wedstrijdelementen. Gestart 

is met het zoeken naar relevante literatuur op internet (Google). Belangrijke zoektermen zijn daarbij: 

motivation, mathematics, competition en games. De gevonden literatuur is vervolgens globaal 

bekeken op de relevantie voor het onderzoek. De relevante documenten zijn vervolgens uitgebreid 

bestudeerd, waarna de belangrijkste aspecten in dit onderzoek zijn meegenomen. Ook via de 

verwijzingen in de literatuur is weer aanvullende literatuur gevonden (sneeuwbalmethode). 

 

3.4 Fase 1b: Interviews 
Het literatuuronderzoek is de basis voor de aanvullende interviews. Er zijn interviews gehouden met 

specialisten op het gebied van gaming, organisatoren van wiskundewedstrijden, docenten en 

deelnemers aan wedstrijden (leerlingen). 

 

Opzet interviews 

Voor de interviews is het type half-gestructureerd gekozen (Baarda, 1996; 2000). Dit betekent dat er 

een lijst met topics is opgesteld en een aantal specifieke vragen. Omdat de interviews één-op-één 

gesprekken zijn met een klein aantal respondenten – en deze respondenten bovendien een andere 

achtergrond hebben – is voor dit type gekozen. Bij een volledig gestructureerd interview wordt er 

onvoldoende specifieke informatie gekregen en een volledig open interview zou mijns inziens te 

vrijblijvend zijn. 

Door de opzet van de interviews is het mogelijk om dieper door te vragen naar de ideeën en 

uitspraken. De lijst met topics geeft een handvat om volledig te zijn in het interview. 

De interviews zijn opgenomen en van ieder interview is een kort verslag gemaakt, dat vervolgens aan 

de geïnterviewde ter becommentariëring is voorgelegd. De relevante aspecten uit de interviews zijn 

in dit rapport opgenomen. 

In bijlage 1 zijn de ontwerpen van de verschillende vragenlijsten opgenomen. 

 

Respondenten 

De respondenten zijn op verschillende manieren benaderd. De specialist gaming is via de ESoE 

benaderd. Voor de organisatoren is via internet gezocht naar de verschillende wiskundewedstrijden 

die in Nederland plaatsvinden. Vervolgens zijn de contactpersonen benaderd en gevraagd of zij 

willen meewerken aan deze wedstrijd. Hier is bewust gekozen voor de Wiskunde A-lympiade omdat 

deze wedstrijd zich richt op de wiskunde-A-leerlingen, terwijl de meeste wedstrijden vooral 
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wiskunde-B-leerlingen aantrekken. 

Bij de docenten is gezocht naar docenten van verschillende scholen, die bovendien aan verschillende 

wedstrijden deelnemen. De docenten zijn geselecteerd en benaderd door een combinatie van 

internet en mijn persoonlijke netwerk. 

De deelnemers (leerlingen) zijn via mijn persoonlijke netwerk benaderd. Daarbij is gekozen voor 

verschillende scholen en voor verschillende geslachten. 

Op deze wijze worden de wiskundewedstrijden vanuit verschillende oogpunten bezien. 

De geïnterviewden en datum van het interview zijn: 

 Specialisten 

o Antoine van den Beemt, Docent ESoE, specialist motivatie en gaming, 4 maart 2015 

 

 Organisatie wiskundewedstrijden 

o Dédé de Haan, Lerarenopleider, vakdidacticus wiskunde en adviseur wiskunde 

Freudenthal Instituut, Wiskunde A-lympiade, 30 juli 2015 

o Giselle Loeffen, Docent wiskunde, Wiskundetoernooi Radboud Universiteit, 

6 augustus 2015 

 

 Docenten 

o Bas Friesen, docent wiskunde, Lorentz Casimir Lyceum, Eindhoven, 8 september 

2015 

o Mechtild de Kort, docent wiskunde, Rythoviuscollege, Eersel, 14 september 2015 

 

 Deelnemers wiskundewedstrijden 

o Sabine Verbunt, VWO 6, Rythoviuscollege, Eersel, 2 september 2015 

o Paul Stuiver, VWO 5, Sondervick College, Veldhoven, 15 september 2015 

 

3.5 Fase 2: Elementen wiskundewedstrijd 
De resultaten van fase 1 vormen de basis voor de elementen die een wiskundewedstrijd zou moeten 

bevatten. Deze worden in de tweede fase van het onderzoeksproject opgesteld en zijn opgenomen in 

hoofdstuk 5 Resultaten. 

 

3.6 Fase 3: Conclusie en aanbevelingen 
Tenslotte worden uit het onderzoek conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. 
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4 Analyse: literatuuronderzoek en interviews 
 

4.1 Inleiding 
Zowel in het literatuuronderzoek als in de interviews is onderzocht in hoeverre een 

wiskundewedstrijd kan bijdragen aan de motivatie van de leerlingen voor wiskunde. Daarnaast is 

bestudeerd welke elementen een kwalitatief goede wiskundewedstrijd moet bevatten. Dit hoofdstuk 

geeft de bevindingen van het literatuuronderzoek en de interviews separaat weer. Daarbinnen zijn 

de resultaten verder uitgewerkt voor de specifieke onderdelen Motivatie en wiskundewedstrijden en 

Elementen wiskundewedstrijden. 

Het Van Dale online woordenboek5 definieert motivatie als beweegreden of de drijfveer. Motivatie is 

dus hetgeen de leerling tot een bepaald gedrag drijft. Motivatie voor wiskunde is daarmee de 

aanleiding tot het meedoen in de les en het maken van huiswerkopgaven, zodat uiteindelijk goede 

wiskunderesultaten worden behaald. 

Naar motivatie in het algemeen is veel onderzoek gedaan, bijvoorbeeld door Ryan en Deci (2000). De 

resultaten van deze onderzoeken worden alleen globaal beschreven voor zover ze van invloed zijn op 

de relatie tussen motivatie en wiskundewedstrijden. 

 

4.2 Literatuuronderzoek 
 

4.2.1 Motivatie en wiskundewedstrijden 
 

Intrinsieke en extrinsieke motivatie 

Kijk eens rond in een willekeurige middelbare schoolklas en het is direct duidelijk: sommige 

leerlingen zijn meer gemotiveerd dan anderen. Er zijn leerlingen die goed opletten in de klas en hun 

huiswerk altijd af hebben, maar er zijn ook leerlingen die constant aangespoord moeten worden om 

op te letten, niet te praten, enzovoort. Ryan en Deci (2000) bevestigen dat de motivatie van de 

leerlingen verschilt. De verschillen tussen de motivatie gaan echter verder dan de mate van 

motivatie. Er zijn ook verschillen in type motivatie. Het belangrijkste verschil is het verschil tussen 

intrinsieke en extrinsieke motivatie. Bij extrinsieke motivatie wordt de motivatie van de leerlingen 

bepaald door externe invloeden, zoals goede cijfers, een diploma en de waardering van ouders en 

docenten. Een leerling die vooral extrinsiek gemotiveerd is, zal daarom goed leren omdat hij 

daarmee een goed cijfer kan behalen. 

Een intrinsiek gemotiveerde leerling leert de stof omdat het leuk, nuttig, toepasbaar of mogelijk later 

nodig is. Intrinsieke motivatie is daarmee de basis om diep leren te bevorderen; een leerling is 

nieuwsgierig naar de verbanden en structuren in de wiskunde omdat hij het leuk vindt. Deze 

leerlingen werken vooral hard om ‘het te willen weten’ en voor de eigen voldoening. 

Intrinsieke motivatie wordt sterk beïnvloed door sociale en omgevingsfactoren (Ryan & Deci, 2000). 

Als de omgeving van een leerling constant aangeeft het maar vreemd te vinden dat de leerling 

wiskunde leuk vindt en er hard voor werkt, zal de intrinsieke motivatie afnemen. Leerlingen zijn 

namelijk ook op zoek naar sociale acceptatie en daar past wiskunde wellicht niet bij. Om de motivatie 

                                                           
5 Zie: www.vandale.nl 
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van de intrinsiek gemotiveerde leerlingen in stand te houden zouden de sociale verschillen daarom 

geminimaliseerd moeten worden (Valås & Søvik, 1993). Ook te veel externe controle heeft een 

negatieve invloed op de intrinsieke motivatie (Valås & Søvik, 1993). 

Verder blijkt de intrinsieke motivatie af te nemen naar mate de leerling vordert in zijn 

schoolloopbaan (Ryan & Deci, 2000). Het geslacht van de leerling heeft volgens Valås en Søvik (1993) 

geen significante invloed op de intrinsieke motivatie van de leerlingen. 

 

Wiskundewedstrijden ondersteund door ICT 

In het huidige onderwijs wordt steeds meer gebruik gemaakt van ICT. Enerzijds zijn dit bijvoorbeeld 

oefeningen met Geogebra of speciaal voor de leermethode ontwikkelde programma’s zoals bij Getal 

& Ruimte (Reichard c.s., 2011). Anderzijds betreft het computergames die worden ingezet in het 

leerproces van de leerlingen. Vandercruysse, Van Weijmen, Vandewaetere en Elen (2015) hebben 

een onderzoek gehouden onder 98 leerlingen uit de tweede graad van het Beroeps Secundair 

Onderwijs6 in België. Zij laten in hun artikel zien dat integratie van dergelijke games in de 

onderwijsinstructie het leerproces bevordert. Eerder is ook al door Felicia (2011) aangetoond dat 

games leiden tot toename van de motivatie van de leerlingen. Daarbij wordt de motivatie nog eens 

extra gestimuleerd indien de leraar helpt bij de games. 

De verschillen tussen de leerlingen die de games spelen, zijn ook van invloed op de motivatie. Zo zal 

de intrinsieke motivatie van extroverte leerlingen meer toenemen dan die van meer introverte 

leerlingen (Park, 2012). Voor beide groepen leerlingen zouden volgens Park (2012) daarom aparte 

games ontwikkeld moeten worden. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om het leerproces door middel van games vorm te geven (Deen, 

Van den Beemt & Schouten, 2015). Ten eerste is dit de traditionele methode waarbij veel oefeningen 

gemaakt worden, het zogenaamde automatiseren. Ten tweede betreft dit de probleemgestuurde 

games. Integratie van beide leermethoden in één game zijn weinig bestudeerd. Deen et al. (2015) 

tonen aan dat games met probleemgestuurde opgaven de meeste invloed hebben op toename van 

de motivatie. Dit is ook al door Ke en Grabowski (2007) geconcludeerd. Zij stellen zelfs dat 

wedstrijden meer effect hebben dan automatiseringsoefeningen. 

Ook van invloed op de motivatie van de leerlingen is het design van de game en het medium waarop 

de game gespeeld wordt (Felicia, 2012). Leerlingen zijn thuis veelal gewend aan computerspellen met 

een prachtige grafische vormgeving. Echter, een spel als World of warcraft kost zo’n $200 miljoen 

aan ontwikkelkosten. Vanzelfsprekend kunnen dergelijke bedragen niet worden geïnvesteerd in een 

wiskundegame. De vormgeving van een instructiegame is dan ook veel eenvoudiger dan hetgeen veel 

leerlingen gewend zijn (A.A.J. van den Beemt, persoonlijke mededeling, 4 maart 2015). 

Naast het spelen van instructiegames in de les heeft het zelf ontwerpen van dergelijke games nog 

een grotere invloed op de motivatie en het diep leren van de leerlingen (Vos, Van der Meijden & 

Denessen, 2001). 

Burguillo (2010) concludeert dat de motivatie van de leerlingen nog verder kan toenemen en de 

leerprestaties kunnen verbeteren door de games niet standalone te introduceren, maar te integreren 

in een laagdrempelige competitie. 

 

                                                           
6 Vlaamse onderwijsvorm, vergelijkbaar met het VMBO. 
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Competitie in wiskundeonderwijs 

Zoals Burguillo (2010) concludeert kunnen games ook worden opgenomen in een competitie7. Deze 

competities geven de leerlingen extra uitdaging en structuur. Tevens is er een duidelijk doel. 

Hierdoor is een competitie ook motiverend concluderen Vandercruysse et al. (2015). Echter, de 

motivatie wordt ondermijnd doordat de leerlingen extra druk ervaren. De wijze waarop de 

competitie wordt ingericht heeft een groot effect op de intrinsieke motivatie van de leerlingen. Het 

extra benadrukken van de competitie leidt tot een lagere motivatie. Leerlingen kunnen dan gebukt 

gaan onder sociale druk; zij zetten hun eigen prestaties dan af tegen die van andere leerlingen en dat 

kan de motivatie weer onder druk zetten. 

Vandercruysse et al. (2015) geven aan dat in de wiskundecompetities voorzichtig omgegaan moet 

worden met beloningen of prijzen. Leerlingen ervaren meer plezier in de wedstrijden als er geen 

externe beloning aan gekoppeld is. De beloning is een vorm van extrinsieke motivatie en ondermijnt 

de intrinsieke motivatie. Bovendien zijn leerlingen die juist wel gericht zijn op de beloningen minder 

geïnteresseerd in de leerstof (Vandercruysse et al., 2015). Indien er toch een prijs gewonnen kan 

worden, is het van belang dit niet extra te benadrukken. 

Hays (2005) toont aan dat wedstrijden het meest effectief zijn indien ze geïntegreerd worden in het 

reguliere onderwijsprogramma. Naast verhoging van de motivatie wordt door Toh (2012) nog een 

aantal voordelen van het integreren van een competitie in het wiskundeonderwijs aangehaald. Hij 

veronderstelt dat competities de hogere orde denkvaardigheden van de leerlingen bevorderen. 

Bovendien wordt de kennis van de leerlingen door de competitie ten opzichte van het reguliere 

curriculum verder uitgebreid en worden pedagogische waarden, zoals het presenteren van de 

resultaten, aan de competities toegeschreven. 

 

Geen consensus 

Hoewel veel onderzoeken aantonen dat het plezier in wiskunde of de motivatie voor wiskunde 

toenemen door games en wedstrijden is dit niet evident. Vandercruysse et al. (2015) geven in hun 

artikel ook aan dat er in de literatuur nog geen consensus bestaat over de effecten van 

wiskundecompetities in het onderwijs. Ook is er geen overeenstemming over hoe 

wedstrijdelementen ingevoerd kunnen worden. Kebritchi, Hirumi en Bai (2010) gaan nog verder. Zij 

concluderen dat er geen verschil in motivatie waarneembaar is tussen groepen leerlingen die wel of 

niet aan een wiskundewedstrijd deelnemen. De houding ten opzichte van wiskunde is zelfs positiever 

bij leerlingen in een niet competitieve omgeving dan die van leerlingen in een competitieve 

omgeving (Van Eck, 2006). 

  

                                                           
7 Behalve met computergames kunnen wiskundecompetities natuurlijk ook worden georganiseerd met conventionele opgaven met pen, 
papier en eventueel een rekenmachine. In deze paragraaf wordt geen onderscheid gemaakt tussen beide methoden, maar alleen ingegaan 
op de effecten van de competitie. 
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4.2.2 Elementen wiskundewedstrijden 
 

Opgaven op een passend niveau met een passend onderwerp 

In een wiskundewedstrijd is het mogelijk om zeer moeilijke opgaven te maken, die (ver) boven het 

kennisniveau van de leerlingen uitstrekken. Om de leerlingen optimaal te laten leren van de 

wedstrijd is dit geen goede keuze. De theorie van de zone van de naaste ontwikkeling (Vygotsky, 

1997) zegt namelijk dat de leerlingen optimaal leren indien de stof iets boven hun kennisniveau ligt. 

Indien de noodzakelijke kennis voor de wedstrijd wel boven de capaciteiten van de leerlingen 

uitsteekt, is hulp van een mentor of docent noodzakelijk (Van Eck, 2006). Hiermee wordt het testen 

van de leerlingen zelf ondermijnd; de docent kan namelijk een belangrijk deel van de oplossingen 

aandragen. 

Om het juiste niveau van de opgave te bepalen en de leerlingen goed te laten leren van de wedstrijd 

is het van belang dat de wedstrijd zodanig ontworpen wordt dat deze aansluit bij het curriculum 

(Schifter, 2013). 

Ook voor de motivatie van de leerlingen is het noodzakelijk de wedstrijd aan te laten sluiten bij het 

niveau van de leerlingen. Passende opgaven vergroten namelijk de intrinsieke motivatie (Ryan & 

Deci, 2000). Van Eck (2006) concludeert zelfs dat het niveau van de opgaven onder het kennisniveau 

van de leerlingen moet liggen om de motivatie te verhogen, anders is een competitie niet het juiste 

middel om dit te bereiken. Dit is overigens in tegenspraak met Vygotsky (1997). 

Om het juiste niveau van de opgaven te bewerkstellingen, wordt geadviseerd om leraren mee te 

laten werken aan het ontwerpen van de wedstrijd en opgaven (Schifter, 2013). 

Naast het juiste niveau van de opgaven moet ook de inhoud van de opgaven aansluiten bij de 

interesse en de belevingswereld van de leerlingen (Ryan & Deci, 2000 en Schifter, 2013). Leerlingen 

zijn, in een tijd met mobiele communicatie via WhatsApp, Facebook of Instagram, minder 

geïnteresseerd in de route die een postbode moet afleggen voor het bezorgen van een aantal 

brieven. Een kleine aanpassing van de opzet van deze opgave – een pakketbezorger, die je nieuwe 

kleding die je via Internet besteld hebt, komt bezorgen – past veel beter in de belevingswereld van 

de leerling. 

Om een goede wedstrijd te ontwerpen geeft Schifter (2013) aan dat in eerste instantie gekeken moet 

worden naar de vaardigheden die ontwikkeld moeten worden. Deze vaardigheden kunnen meer 

wiskundig zijn (reeksen, functies, goniometrie) of meer sociaal (samenwerken). Ook hogere orde 

denkvaardigheden kunnen in wedstrijden getoetst worden, zoals nu al in de Wiskunde A-lympiade 

(zie bijlage 2.3) wordt gedaan. 

Nadat de vaardigheden zijn vastgesteld kan hier specifiek een wedstrijd op ontworpen worden. 

Vanuit de klas of school bezien kan, op basis van de gevraagde vaardigheden, ook een bestaande 

wedstrijd worden uitgezocht waar de leerlingen dan aan deel kunnen nemen. 

 

Opzet wedstrijd 

Een aspect waarbij rekening gehouden moet worden bij de organisatie van wiskundewedstrijden is 

de oriëntatie van leerlingen ten aanzien van het ondernemen van activiteiten. Duda en Nicholls 

(1992) geven twee redenen voor het ondernemen van activiteiten: 

1. Taakoriëntatie: het verbeteren van de eigen vaardigheden, 

2. Prestatieoriëntatie: sociale vergelijking ofwel het beter willen zijn dan anderen. 
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Daarnaast is de doeloriëntatie van leerlingen van belang. Deze leerlingen ondernemen activiteiten 

om een bepaald doel te bereiken. De wedstrijd moet dan overeenkomen met het doel van deze 

leerlingen. Tenslotte speelt werkschuwheid8 een rol. Leerlingen vermijden zo veel mogelijk 

activiteiten en ondernemen de minimale actie om een voldoende te halen; de zogenaamde 

zesjescultuur. 

Voor leerlingen die met name prestatiegeoriënteerd zijn, is de sociale vergelijking erg belangrijk. Zij 

willen de beste zijn. In een wiskundecompetitie waarin zij spelen tegen tegenstanders kunnen zij 

laten zien hoe goed ze zijn. Voor dit type leerling is het dus belangrijk dat de wedstrijd zodanig 

opgezet is, dat zij kunnen winnen. 

Is een leerling taakgeoriënteerd dan is een tegenstander minder belangrijk, maar richt de wedstrijd 

zich vooral op het verbeteren van de eigen score. Een wiskundewedstrijd zou er voor deze leerlingen 

heel anders uit kunnen zien; punten per opgaven en steeds moeilijkere opgaven indien de leerling 

goed scoort. 

 

Samenwerken 

Ook de keuze voor samenwerken of juist individueel aan een wiskundewedstrijd deelnemen moet 

worden gemaakt. Tauer en Harackiewicz (2004) hebben onderzoek gedaan naar samenwerking en 

wedstrijden. Hoewel het geen wiskunde of andere kennisvakken betreft, maar een onderzoek naar 

basketbal, geeft het onderzoek een interessante conclusie: de intrinsieke motivatie van leerlingen 

neemt toe indien een combinatie van wedstrijden en samenwerken wordt geïntroduceerd. Ke en 

Grabowski (2007) trekken deze conclusie door richting de wiskunde. De houding van de leerlingen 

ten opzichte van wiskunde is het meest positief indien er in wedstrijden samengewerkt kan worden. 

Aandachtspunt bij wedstrijden waarbij wordt samengewerkt in teams aan een opdracht is de 

communicatie. De wedstrijdelementen moeten de normale wijze van communicatie ondersteunen 

(Park, 2012). Dit is vooral van belang bij wedstrijden waarbij veel gebruik gemaakt wordt van 

(computer)games. 

 

Overige elementen 

Een goede wiskundewedstrijd of wiskundegame kent heldere doelen en eenduidige regels (Felicia, 

2011). De leerlingen moeten weten wat er van hen verwacht wordt en wat zij moeten doen om te 

slagen in de opdrachten. Bovendien moet voor de leerling helder zijn waarop beoordeeld wordt en 

wat zij wel en niet mogen doen. Felicia (2011) geeft, meer specifiek voor games, ook aan dat een 

wedstrijd meerdere zintuigen moet prikkelen. Bovendien moet er een goede balans zijn tussen 

leeraspecten en entertainment. 

  

                                                           
8 Engels: Work avoidance 
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4.3 Interviews 
 

4.3.1 Motivatie en wiskundewedstrijden 
 

Motivatie 

Uit de interviews blijkt dat de motivatie voor wiskunde en het deelnemen aan de wedstrijd heel 

verschillend kan zijn. Sommige leerlingen zijn geïnteresseerd in de wedstrijd en het winnen daarvan, 

terwijl anderen juist vooral een leuke dag willen hebben. Leerlingen vinden wiskunde leuk, of ze 

willen juist een dag weg van school (G. Loeffen, persoonlijke mededeling, 6 augustus 2015). Sommige 

scholen stellen deelname aan de wedstrijden verplicht. En voor de leerlingen die wiskunde niet leuk 

vinden, is het lang om een hele dag met wiskunde bezig te zijn (D. de Haan, persoonlijke mededeling, 

30 juli 2015). De Kort (persoonlijke mededeling, 14 september 2015) geeft aan dat veel leerlingen die 

het in eerste instantie helemaal niet positief zijn dat ze verplicht aan een wedstrijd deelnemen, 

achteraf het juist erg leuk vonden.  

Friesen (persoonlijke mededeling, 8 september 2015) herkent dat wedstrijden heel stimulerend 

kunnen werken, en daarmee de motivatie voor wiskunde kunnen verhogen. De Kort (persoonlijke 

mededeling, 14 september 2015) is er juist niet van overtuigd dat wedstrijden de motivatie voor 

wiskunde bevorderen.  

Wedstrijden moeten aantrekkelijk zijn voor alle deelnemers. Dit kan door zowel eenvoudige als 

lastige, meer contextgerichte, opgaven in de wedstrijd op te nemen (G. Loeffen, persoonlijke 

mededeling, 6 augustus 2015). Bovendien moet het onderwerp aantrekkelijk zijn voor de leerlingen 

(D. de Haan, persoonlijke mededeling, 30 juli 2015). Hierbij moet wel worden opgelet dat de 

opdrachten niet te lang zijn. Leerlingen die bij een zeer lange opdracht, zoals bijvoorbeeld bij de 

Wiskunde B-dag (zie bijlage 2.4), vastlopen, beëindigen de wedstrijd zonder resultaat. Iedere leerling 

moet wel een aantal punten kunnen scoren (S. Verbunt, persoonlijke mededeling, 2 september 

2015). 

Verschillende scholen geven de leerlingen een cijfer voor de deelname aan wiskundewedstrijden. Dit 

wordt door sommige leerlingen als negatief ervaren, omdat het lastig is om voor een wedstrijd zeer 

hoge cijfers te halen. Voor goede leerlingen, die bijvoorbeeld een 9 voor wiskunde staan, leidt 

deelname aan de wedstrijd tot een lager gemiddelde. Leerlingen die slechter staan voor wiskunde 

kunnen hun cijfer ophalen, want de leerlingen krijgen minimaal een 6, mits ze voldoende inzet tonen 

(S. Verbunt, persoonlijke mededeling, 2 september 2015). Het zou daarom beter zijn dat het cijfer 

voor de wedstrijd alleen meetelt indien dit gunstig is voor het gemiddelde rapportcijfer (B. Friesen, 

persoonlijke mededeling, 8 september 2015). 

Verder blijkt dat de teams met enthousiaste docenten en begeleiders veelal ver komen in de 

wedstrijden. De leerlingen nemen enthousiasme over (D. de Haan, persoonlijke mededeling, 30 juli 

2015). Docenten kunnen ook helpen in de voorbereiding door het bespreken van oefenopgaven (S. 

Stuiver, persoonlijke mededeling, 15 september 2015). Enthousiasme voor de wedstrijd en wiskunde 

kan ook worden opgewekt door in de lessen te oefenen en daar een wedstrijdelementen aan toe te 

voegen (M. de Kort, persoonlijke mededeling, 14 september 2015). 
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Succeservaring 

Een wedstrijdvorm is leuk voor de leerlingen. Hiermee kunnen zij hun kennis en kunde meten met 

anderen. Wedstrijden met internationale deelnemers geven hier nog een extra dimensie aan; 

leerlingen zetten hun kennis af tegen leerlingen uit andere landen (D. de Haan, persoonlijke 

mededeling, 30 juli 2015). 

Het is lastig om de motivatie voor wiskunde te verhogen door het organiseren van wedstrijden. Het 

kan zelfs averechts werken. Het is namelijk belangrijk dat leerlingen een succeservaring hebben. 

Leerlingen vinden het leuk om punten te scoren. Dit kan door ook eenvoudigere opgaven in een 

wedstrijd op te nemen. Leerlingen die namelijk geen raad weten met de opgaven denken al snel dat 

ze erg slecht zijn in wiskunde. Hun motivatie voor wiskunde neemt, ook buiten de wedstrijd, snel af 

(G. Loeffen, persoonlijke mededeling, 6 augustus 2015). Een wedstrijd waarbij de eerste opgaven 

door alle deelnemers gemaakt kunnen worden, bevorderd de succeservaring van de leerlingen (M. 

de Kort, persoonlijke mededeling, 14 september 2015). 

Het verbeteren van de eigen score tussen verschillende jaren werkt voor de leerlingen ook erg 

motiverend. De ervaring leert dat leerlingen die een tweede keer aan dezelfde wedstrijd deelnemen 

vrijwel altijd beter scoren (S. Verbunt, persoonlijke mededeling, 2 september 2015). 

Het spelen in teams werkt ook motivatiebevorderend. Als één van de teamleden weet hoe een 

opgave opgelost kan worden, delen alle leden in het succes. En als niemand het weet is het collectief 

falen; de opgave is dan wel heel erg lastig (G. Loeffen, persoonlijke mededeling, 6 augustus 2015). 

Verbunt (persoonlijke mededeling, 2 september 2015) en Friesen (persoonlijke mededeling, 8 

september 2015) voegen daaraan toe dat zowel voor het werken in teams, als voor zelfstandig 

werken iets te zeggen is. Nadeel van het werken in teams is dat de teams veelal door de docenten 

worden samengesteld terwijl de leerling het liefst zelf een team samenstelt (S. Verbunt, persoonlijke 

mededeling, 2 september 2015). Verder is niet iedere leerling er in geoefend om gezamenlijk een 

opgave op te lossen (P. Stuiver, persoonlijke mededeling, 15 september 2015). 

Leerlingen moeten de wedstrijd kunnen winnen. Hoewel er natuurlijk altijd één winnaar is zal een 

Kangoeroewedstrijd (zie bijlage 2.1) met enkele miljoenen deelnemers niet snel door een individuele 

deelnemer gewonnen worden. Dit is niet motivatiebevorderend, want je kan dan wel de beste van 

Nederland zijn, maar er zijn dan altijd internationaal nog betere deelnemers (G. Loeffen, persoonlijke 

mededeling, 6 augustus 2015). 

Verbunt (persoonlijke mededeling, 2 september 2015) neemt in haar omgeving waar dat het voor 

jongens eigenlijk niet veel uitmaakt hoe ze scoren. Stuiver (persoonlijke mededeling, 15 september 

2015) voegt daaraan toe dat jongens wel eerder geïnteresseerd zijn om aan een wedstrijd mee te 

doen, ook al moeten ze daar vrije tijd voor inleveren. Meisjes zijn meer gericht op het leveren van 

een goede prestatie. Bovendien zijn meisjes veelal beter in groepsopdrachten (M. de Kort, 

persoonlijke mededeling, 14 september 2015). 

 

Motivatie zonder wedstrijden 

Om de motivatie voor wiskunde te verhogen is het niet noodzakelijk wedstrijden te organiseren. Het 

is belangrijk dat de leerlingen aan de slag gaan met een echt probleem waar zij een oplossing voor 

moeten vinden. Het is dan nog extra motiverend indien de oplossing daarna in de praktijk wordt 

toegepast (D. de Haan, persoonlijke mededeling, 30 juli 2015). Ook De Kort (persoonlijke 
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mededeling, 14 september 2015) geeft aan dat de leerlingen worden gemotiveerd door ze in de 

lessen uit te dagen en de toepassingen van wiskunde te laten zien. 

 

4.3.2 Elementen wiskundewedstrijden 
 

Onderwerp en opdracht 

Het is wenselijk dat een wedstrijd een echt probleem of vraagstuk behandelt. Het moet geen 

probleem zijn waar maar één oplossing mogelijk is. De vragen moeten daarom niet te gesloten zijn, 

maar de opbouw moet zodanig zijn dat de leerlingen er mee aan de slag kunnen en niet direct 

verzanden. De opdracht moet goed en solide opgezet zijn (D. de Haan, persoonlijke mededeling, 30 

juli 2015 en B. Friesen, persoonlijke mededeling, 8 september 2015). Friesen (persoonlijke 

mededeling, 8 september 2015) voegt daaraan toe dat dergelijke ‘open’ vragen wel erg wennen zijn 

voor de leerlingen. Een leerling geeft juist aan dat hij het juist prettig vindt als de vragen eenduidig 

zijn en er maar één echte oplossing is (P. Stuiver, persoonlijke mededeling, 15 september 2015). 

Om passende opgaven te ontwerpen wordt bij de Wiskunde A-lympiade gebruik gemaakt van de 

kennis en ervaring van docenten. Voordat de opgaven helemaal gereed zijn, worden ze aan een 

aantal docenten ter becommentariëring voorgelegd. Indien noodzakelijk past de organisatie de 

opgaven aan. Op deze wijze worden opgaven met een interessante inhoud en een passend niveau 

opgesteld (D. de Haan, persoonlijke mededeling, 30 juli 2015). 

Het is verstandig om te werken met kleine opdrachten, zodat een leerling altijd verder kan gaan 

indien hij is vastgelopen. Bovendien moeten de opdrachten oplosbaar zijn, dat wil zeggen dat er een 

reële kans is dat de leerling een oplossing vindt (S. Verbunt, persoonlijke mededeling, 2 september 

2015). Ook is het belangrijk dat wedstrijden een goede opbouw – van makkelijke naar moeilijke 

opgaven – kennen. De deelnemers moeten op deze wijze op weg geholpen worden (P. Stuiver, 

persoonlijke mededeling, 15 september 2015). 

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de reguliere lesstof en de wedstrijd. Basiskennis 

wiskunde moet voldoende zijn om aan de wedstrijd deel te nemen. De opdrachten moeten veel 

meer creativiteit en inzicht toetsen, dan kennis van de lesstof. De wedstrijd is immers geen 

proefwerk. De opgaven moeten daarom veel meer ‘raadselachtig’ zijn (S. Verbunt, persoonlijke 

mededeling, 2 september 2015 en P. Stuiver, persoonlijke mededeling, 15 september 2015). 

Bij de Nederlandse Wiskunde Olympiade (zie bijlage 2.2) krijgen alle leerlingen van de klassen 1 tot 

en met 5 dezelfde opgaven. Friesen (persoonlijke mededeling, 8 september 2015) vindt dit een 

goede wedstrijdvorm. Leerlingen van de lagere klassen komen regelmatig met zeer creatieve 

oplossingen, waaraan de oudere leerlingen nooit gedacht hadden. 

 

Niveau wiskundewedstrijd 

Loeffen (persoonlijke mededeling, 6 augustus 2015) geeft aan dat een uitdagend niveau van de 

vragen gewenst is. Een nadeel hiervan is dat de zwakkere leerlingen wellicht niet mee kunnen komen 

met de opgaven. Door de wiskundewedstrijd anders op te zetten kunnen meer vaardigheden worden 

getoetst dan alleen de wiskundekennis. Dit kunnen dan zijn schrijven, denken of logisch redeneren. 

Op deze wijze kunnen ook de wiskundig minder begaafde leerlingen een goed resultaat neerzetten 
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(D. de Haan, persoonlijke mededeling, 30 juli 2015). De Kort (persoonlijke mededeling, 14 september 

2015) beaamt dat ook zwakkere leerlingen verrassend goede resultaten kunnen scoren. 

Er kan natuurlijk ook met bijvoorbeeld een A- en B-poule worden gewerkt. Voor de B-poule kunnen 

dan eenvoudigere vragen worden opgesteld. De betere leerlingen doen mee in de A-poule en de 

zwakkere in de B-poule. Dit gebeurt natuurlijk ook in de sportwereld met voetbalteams (C1, C2 

enzovoort) of bij tennis (niveau 6, 7 of 8). Bij wiskundewedstrijden bestaat echter het gevaar dat 

leerlingen in de B-poule zich echt de zwakkere leerlingen voelen en dat is natuurlijk niet bevorderlijk 

voor de motivatie (G. Loeffen, persoonlijke mededeling, 6 augustus 2015). Veel van de zwakkere 

leerlingen zitten niet te wachten op een wedstrijd. Dat blijkt ook uit het feit dat deze leerlingen niet 

serieus aan bijvoorbeeld de Kangoeroewedstrijd deelnemen (B. Friesen, persoonlijke mededeling, 8 

september 2015). 

Wiskundewedstrijden kunnen ook op de lagere schoolniveaus, zoals VMBO-t of in de onderbouw 

gehouden worden. Natuurlijk worden de opgaven aangepast aan het niveau. Daarnaast zal het 

eindproduct aangepast moeten worden. Daar waar bij de Wiskunde A-lympiade een op zichzelf 

leesbaar verslag opgesteld moet worden, kan je bij VMBO bijvoorbeeld denken aan een meer 

praktisch eindproduct zoals een filmpje of een korte presentatie (D. de Haan, persoonlijke 

mededeling, 30 juli 2015). Ook Friesen (persoonlijke mededeling, 8 september 2015) onderschrijft 

dat wedstrijden voor andere schoolniveaus gehouden kunnen worden. De leerlingen op de lagere 

onderwijsniveaus zijn echter minder goed te motiveren voor deelname aan een wedstrijd en voor 

wiskunde. De sociale druk – wedstrijden zijn saai, stom, niet leuk – is bij het VMBO veel groter dan bij 

het VWO. Bij verplichte deelname aan een wedstrijd blijkt dat de VMBO-leerlingen het eigenlijk wel 

leuk vinden. Als de leerlingen dan vervolgens 3e en 5e van Nederland worden, zijn ze helemaal trots 

(M. de Kort, persoonlijke mededeling, 14 september 2015). 

 

Competitievorm 

Leerlingen moeten van elkaar kunnen leren. Dus wedstrijden waarbij de leerlingen in teams werken 

zijn ideaal (D. de Haan, persoonlijke mededeling, 30 juli 2015 en G. Loeffen, persoonlijke mededeling, 

6 augustus 2015). Hiermee wordt grotendeels voorkomen dat de zwakkere leerlingen het niveau niet 

aan kunnen; zij delen nu immers mee in het succes van het team. De leerlingen moeten de teams 

dan wel zelf kunnen kiezen (S. Verbunt, persoonlijke mededeling, 2 september 2015). 

Wiskundewedstrijden waarbij leerlingen het tegen elkaar opnemen zouden bij voorkeur niet in de 

klas gehouden moeten worden. Dan komt de nadruk te veel op de zwakkere leerlingen te liggen, 

hetgeen de motivatie voor wiskunde ondermijnt (G. Loeffen, persoonlijke mededeling, 6 augustus 

2015). Wel kunnen wedstrijdelementen, zoals bijvoorbeeld de estafette uit het Wiskundetoernooi 

(zie bijlage 2.6) of opgaven uit de Nederlandse Wiskunde Olympiade, in het reguliere onderwijs 

worden ingebracht. Maar daarbij moet wel worden gewaakt dat de wedstrijd niet té competitief is. 

Bovendien zal het nooit voor alle leerlingen goed werken (B. Friesen, persoonlijke mededeling, 8 

september 2015). 
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Een wedstrijd, niet gericht op competitie, maar op het verbeteren van de eigen score kan ook goed 

werken. Leerlingen kunnen dan eigen doelen stellen en zich daarop richten (G. Loeffen, persoonlijke 

mededeling, 6 augustus 2015). Stuiver (persoonlijke mededeling, 15 september 2015) vindt dat het 

een interessant idee is om met een ranking te werken, waarbij leerlingen via internet of een 

smartphone-app de eigen score kunnen bijhouden en vorderingen in de tijd kunnen inzien9. 

De Kort (persoonlijke mededeling, 14 september 2015) geeft aan dat in de wedstrijden ook moderne 

communicatie- en ICT-middelen gebruikt moeten worden. Computers of smartphones geven de 

wedstrijden een extra dimensie. 

Het is belangrijk dat de wedstrijd zodanig opgezet is dat de leerlingen het gevoel hebben dat ze een 

paar uur ‘leuk bezig’ zijn geweest. Acht uur werken aan een opdracht zonder enig resultaat te 

bereiken is erg demotiverend (B. Friesen, persoonlijke mededeling, 8 september 2015). 

Voor de leerlingen is het extra motiverend als een wedstrijd, na de voorronde op de eigen school, op 

locatie gehouden worden (P. Stuiver, persoonlijke mededeling, 15 september 2015). 

  

                                                           
9 Dit is vergelijkbaar met de speelsterkte bepaling zoals de KNLTB voor de Nederlandse tennisspelers bijhoudt. 
Zie: www.knltb.nl/siteassets/1.-knltb.nl/downloads/tennissers/speelsterkte/dss_uitgebreide_uitleg.pdf 
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5 Resultaten 
 

5.1 Inleiding 
In hoofdstuk 2 is de volgende onderzoeksvraag, met een aantal deelvragen benoemd: 

Wat zijn motiverende elementen in wiskundewedstrijden en –competities? 

Vervolgens is in hoofdstuk 4 een analyse door een literatuuronderzoek en interviews beschreven. In 

dit hoofdstuk wordt de analyse gekoppeld aan de onderzoeksvragen. Gestart wordt met de 

beantwoording van de deelvragen, waarna de hoofdvraag wordt beantwoord. 

 

5.2 Deelvragen motivatie 
 

Spelen wedstrijdelementen een rol bij het verhogen van de (intrinsieke) motivatie van leerlingen? 

Welke wedstrijdelementen zijn dit dan? 

In de literatuur is er geen consensus of wedstrijdelementen de motivatie van leerlingen verhogen. Er 

is geen significant verschil in motivatie waarneembaar tussen deelnemers en anderen. Leerlingen die 

aan wedstrijden deelnemen ervaren druk, waardoor de motivatie ondermijnd wordt. Dit effect kan 

nog verder worden versterkt als voor deelname aan de wedstrijd (rapport)cijfers worden toegekend. 

Prijzen bevorderen de extrinsieke motivatie, maar ondergraven juist de intrinsieke motivatie. Ook 

hier moet dus voorzichtig mee omgegaan worden. 

Wedstrijdelementen kunnen wel in het reguliere onderwijs worden geïntegreerd, door in de klas af 

en toe ‘wedstrijdjes’ te organiseren. 

De praktijk (organisatoren, docenten en leerlingen) geven aan dat wedstrijden wel het beeld van 

wiskunde, en als vervolg hierop de motivatie, kunnen verbeteren. Leerlingen moeten tijdens een 

wedstrijd ‘leuk bezig’ zijn. De opgaven moeten kort zijn en van passend niveau, zodat alle leerlingen 

punten kunnen scoren. Ook moeten de opgaven een interessant onderwerp hebben. 

 

Geeft de literatuur onderscheid in motivatie aan tussen sterke en zwakkere wiskundeleerlingen? 

Geeft de literatuur onderscheid in motivatie tussen verschillende doelgroepen, zoals geslacht, 

leerjaren of schooltypen? 

De literatuur geeft geen onderscheid tussen doelgroepen. Tussen jongens en meisjes is zelfs geen 

verschil in motivatie waarneembaar. Daarentegen geven jongens minder om een goede prestatie dan 

meisjes. Meisjes proberen veelal zo goed mogelijk te scoren en zijn veelal beter in groepswerk. 

Wedstrijden kunnen op ieder schooltype, dus ook bijvoorbeeld VMBO, georganiseerd worden. 

Vanzelfsprekend moeten de opgaven natuurlijk wel aan het niveau van de leerlingen worden 

aangepast. Bovendien kan een leerling ieder leerjaar aan wedstrijden deelnemen, waarbij het 

interessant is als de wedstrijd zodanig opgebouwd is dat alle leerjaren (gedeeltelijk) dezelfde 

opgaven maken. 
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Voor zwakkere leerlingen ligt het lastiger; veel zwakkere leerlingen zitten niet te wachten op een 

wedstrijd. Het gevaar bestaat dat bij deze leerlingen de nadruk gelegd wordt op het feit dat zij in een 

lagere klasse van de wedstrijd deelnemen, waardoor de motivatie juist afneemt. Bij wedstrijden 

waarbij ook inzicht en creativiteit gevraagd wordt, scoren de zwakkere leerlingen soms verrassend 

goed. 

 

5.3 Deelvragen wiskundewedstrijd of –competitie 
 

Voor welke doelgroep wordt een wiskundewedstrijd ontworpen (geslacht, leerjaar, schooltype)? 

Wedstrijden kunnen voor ieder schooltype worden ontworpen. Van VMBO tot en met Gymnasium. 

Ook zou ieder leerjaar kunnen deelnemen aan de wedstrijden, mogelijk zelfs met dezelfde opgaven. 

De wedstrijden moeten zich vooral richten op de sterkere leerlingen, omdat anders de nadruk teveel 

op de capaciteiten van de zwakkere leerlingen gelegd wordt. 

 

Welke specifieke elementen zijn dat dan die de motivatie vergroten? 

Wedstrijdelementen die de motivatie van leerlingen verhogen zijn: 

 passend niveau van de opgaven; 

 interessante onderwerpen; 

 raadselachtige opgaven, waarvoor alleen een basisniveau wiskunde voor vereist is; 

 succeservaring 

o veel opgaven, zodat iedere leerling punten kan scoren; 

o reële winstkans; 

o verbetering eigen score moet mogelijk zijn door deelname aan meerdere edities of 

door middel van een rankingsysteem; 

 samenwerking in teams, waarbij de leerlingen de teams zelf mogen kiezen, in combinatie 

met individuele opgaven; 

 ondersteuning met ICT; 

 enthousiaste begeleider/docent. 

 

Welke elementen werken niet, of juist averechts? 

Het is belangrijk dat de leerlingen een resultaat kunnen behalen bij een wedstrijd. De hele dag hard 

werken aan één opgave en dan nog geen voortgang geboekt hebben is zeer demotiverend. 

Bovendien moet een wedstrijd zich onderscheiden van een regulier proefwerk. Er moet geen echte 

wiskundestof getoetst worden. Tenslotte werkt het geven van een cijfer voor het rapport voor veel 

wedstrijddeelnemers averechts voor de motivatie. 
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Welke motiverende (wedstrijd)elementen kunnen worden toegevoegd aan de reguliere wiskunde 

lessen? 

Ook kunnen wedstrijdelementen aan het reguliere wiskundeonderwijs worden toegevoegd. Het is 

interessant voor de leerlingen om gebruik te maken van de beschikbare wedstrijdopgaven of 

wedstrijdvormen. Leerlingen vinden het leuk om op speciale momenten, bijvoorbeeld de laatste les 

voor de vakantie, een wedstrijdje te doen. Ook hier geldt overdaad schaadt, dus deze werkvormen 

moeten niet té vaak worden gebruikt. 

 

Beschrijf globaal de opzet van een dergelijke wiskundewedstrijd 

Bij een ideale wiskundewedstrijd zijn de leerlingen een paar uur ‘leuk bezig’. Leerlingen werken deels 

in teams, die ze zelf mogen samenstellen, en deels individueel aan opdrachten. Deze opdrachten zijn 

van een passend niveau. De opgaven betreffen interessante onderwerpen en een combinatie van 

‘gesloten’ vragen waar maar één antwoord mogelijk is en ‘open’ vragen. De gesloten vragen kunnen 

individueel opgelost worden, terwijl de open vragen in teams worden beantwoord. Raadselachtige 

opgaven die inzicht en creativiteit vereisen zijn ideaal voor een wedstrijd. Ondersteuning met 

computers, smartphones of andere ICT is wenselijk. 

Het is belangrijk dat leerlingen een succeservaring hebben. Dit kan door veel, kortere, vragen te 

stellen. Iedere leerling scoort dan ook wel wat punten. Bovendien moet er een reële winstkans zijn. 

Bij deze wiskundewedstrijd spelen leerlingen tegen teams van andere scholen. Internationale 

deelnemers geven nog een extra dimensie aan de wedstrijd. 

Daarnaast moet de wedstrijd ieder jaar plaatsvinden, waarbij de leerlingen ook vaker kunnen 

deelnemen. Hierdoor is het ook mogelijk om de eigen score van de voorgaande edities te verbeteren, 

hetgeen weer bevorderlijk is voor de motivatie. 

Voor de leerlingen is het leuk om de wedstrijd op locatie te laten plaatsvinden. Bij een groot aantal 

deelnemers kan de voorronde op de eigen school plaatsvinden, waarna de volgende ronde of de 

finale op een interessante locatie gehouden wordt. 

Verschillende wedstrijdelementen kunnen aan het reguliere wiskundeonderwijs worden toegevoegd. 

De opgaven van de wedstrijd kunnen worden gebruikt in de lessen of er kunnen wedstrijdjes in de 

klas worden georganiseerd. Het moet echter bijzonder zijn en geen gewoonte worden. 

Zowel de Nederlandse Wiskunde Olympiade als het Wiskundetoernooi benaderen de ideale 

wiskundewedstrijd. De Nederlandse Wiskunde Olympiade wordt door de leerlingen individueel 

gemaakt, en niet in teams. Het Wiskundetoernooi wordt wel in teams gespeeld, maar door de 

beperkte capaciteit is het voor leerlingen lastig om meerdere jaren achtereen mee te spelen; er mag 

in principe maar één team per school meedoen. 
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5.4 Onderzoeksvraag: Wat zijn motiverende elementen in wiskundewedstrijden en –

competities? 
Uit het onderzoek en de antwoorden op de deelvragen zoals in de bovenstaande paragraaf 

beschreven staan, kunnen de motiverende elementen in wiskundewedstrijden worden afgeleid. Dit 

zijn: 

 passend niveau van de opgaven; 

 interessante onderwerpen; 

 raadselachtige opgaven, waarvoor alleen een basisniveau wiskunde voor vereist is; 

 succeservaring 

o veel opgaven, zodat iedere leerling punten kan scoren; 

o reële winstkans; 

o verbetering eigen score moet mogelijk zijn door deelname aan meerdere edities of 

door middel van een rankingsysteem; 

 samenwerking in teams, waarbij de leerlingen de teams zelf mogen kiezen, in combinatie 

met individuele opgaven; 

 ondersteuning met ICT; 

 enthousiaste begeleider/docent. 

Daarnaast zouden op specifieke momenten wedstrijdelementen aan het reguliere 

wiskundeonderwijs toegevoegd kunnen worden. 
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6 Conclusie en aanbevelingen 
 

6.1 Conclusie 
In deze studie is onderzocht of wiskundewedstrijden kunnen bijdragen aan het vergroten van de 

motivatie voor wiskunde van leerlingen. Hoewel er in de literatuur geen consensus is of dit mogelijk 

is, blijkt uit de interviews dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om de motivatie door middel van 

wedstrijden te verhogen. Het is belangrijk dat leerlingen plezier beleven aan de deelname van 

wedstrijden. Werken in teamverband is daarvoor gewenst. De opgaven moeten interessant en 

‘raadselachtig’ zijn en het niveau passend. Basiskennis van wiskunde is voldoende voor deelname aan 

een wedstrijd; creativiteit en wiskundige inzichten zijn de basis voor de oplossing van de opgaven. 

Bovendien hebben ICT-elementen die aan wiskundewedstrijden worden toegevoegd, een positief 

effect op de motivatie. 

De wedstrijden kunnen voor alle schoolniveaus georganiseerd worden, maar moeten zich met name 

richten op de sterkere leerlingen per schooltype. Daarnaast moet voorzichtig worden omgegaan met 

het toekennen van (rapport)cijfers aan de deelname aan de wedstrijd. Dit kan averechts werken. 

Ditzelfde geldt, zij het in mindere mate, voor prijzen. 

Belangrijk is dat leerlingen een succeservaring hebben. Dit kan door de eigen score jaarlijks te 

verbeteren, en ook doordat de leerlingen een aantal punten scoren (aantal opgaven goed 

beantwoord). Gewaakt moet worden dat leerlingen een hele dag werken aan een opgave en geen 

enkele vordering boeken. 

Een mix van de Nederlandse Wiskunde Olympiade (individuele deelname, ‘gesloten’ vragen) en het 

Wiskundetoernooi (deelname in teamverband, open vragen), waaraan ook nog ICT-elementen 

worden toegevoegd, is ideaal. 

 

6.2 Aanbevelingen 
In dit onderzoek is een aantal elementen van wiskundewedstrijden gegeven die de motivatie voor 

wiskunde verhogen. Hoewel in de literatuur er geen overeenstemming over is of wedstrijden de 

motivatie daadwerkelijk verhogen, wordt geadviseerd om leerlingen te stimuleren aan dergelijke 

wedstrijden deel te nemen. Leerlingen beleven veelal plezier aan deelname aan deze wedstrijden en 

bovendien geven wedstrijden een andere kijk op wiskunde. 

Daarnaast wordt geadviseerd om meer onderzoek uit te voeren naar de relatie tussen motivatie voor 

wiskunde en wedstrijdelementen. Een veldonderzoek geeft meer inzicht in deze relatie. Hierbij wordt 

gewerkt met een groep leerlingen die aan een wedstrijd gaat deelnemen en een controlegroep die 

dit niet doet. Met instrumenten kan van beide groepen de motivatie worden vastgesteld. De 

wedstrijd die dan onderdeel van zo’n onderzoek is, zou de in deze studie vastgestelde elementen 

moeten bevatten. 
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1 Ontwerp vragenlijst interview 
 

1.1 Vragenlijst interview organisatie wiskundewedstrijd 
 

Interview: Naam, Organisatie 
Plaats, datum 

 

Inleiding 
Korte beschrijving van de wiskundewedstrijd. 

 

Interview 
Datum:   Datum 

Geïnterviewde:  Naam 

   Functie 

Type interview:  Half-gestructureerd (Baarda, 1996 en Baarda, 2000) 

   Lijst met topics en enkele specifieke vragen 

   Doorvragen! 

 

Vragenlijst 
 

Introductie 

 Introductie Peter Baas 

 Introductie geïnterviewde 

 Introductie organisatie geïnterviewde 

 

Wiskundewedstrijd 

 Wat is de wiskundewedstrijd? 

 Historie 

 Wat is het doel van de wiskundewedstrijd? 

o Wie heeft de doelstellingen opgesteld? 

o Zijn de doelstellingen bekend bij de deelnemers en hun docenten? 

o Heeft u de doelstellingen en uitgangspunten op papier? 

 Hoeveel deelnemers? 

 Hoe gaat het in zijn werk? 

o Hulp van docenten? 

 Doelgroep 

o Niveau 

o Wel/niet wiskundegemotiveerd 

o Geslacht 
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 Type vragen 

o Welke gedachten zitten er achter de vragen? 

o Hoe speelt u in op de doelstellingen? 

 Heeft u achteraf nog contacten (evaluatie) met de deelnemers? 

o Hoe vinden ze de wedstrijden? 

o Willen ze volgend jaar weer meedoen? 

 Ervaren alle deelnemers een succeservaring? 

 

Motivatie 

 Heeft u een beeld van de motivatie voor wiskunde van de deelnemers? 

 Wat is uw mening over de invloed van uw wiskundewedstrijd op de houding ten opzichte van 

wiskunde? 

 Is het mogelijk om wedstrijden te gebruiken om de motivatie voor wiskunde te verhogen? 

o Hoe? 

o Welke elementen spelen dan een rol? 

o Hoe zo een wedstrijd er dan uit kunnen zien? 

o Hoe maken we onderscheid naar geslacht? Niveau voor wiskunde? 

 Ziet u ook mogelijkheden voor wedstrijden op de ‘lagere’ onderwijsniveaus (bv VBMO-t)? 

o Hoe? 

o Welke elementen spelen dan een rol? 

o Hoe zo een wedstrijd er dan uit kunnen zien? 

o Hoe maken we onderscheid naar geslacht? Niveau voor wiskunde? 

 Ziet u ook mogelijkheden voor wedstrijden specifiek gericht op de zwakkere leerlingen? 

o Hoe? 

o Welke elementen spelen dan een rol? 

o Hoe zo een wedstrijd er dan uit kunnen zien? 

o Hoe maken we onderscheid naar geslacht? Niveau voor wiskunde? 

 

Wedstrijdelementen in wiskundeonderwijs 

 Welke elementen moet een wedstrijd bevatten om de motivatie bij de leerlingen te 

verhogen. 

 Wat moet je absoluut niet doen in een wiskundewedstrijd? 

 Hoe zou een wiskunde wedstrijdpassen in het reguliere wiskundeonderwijs? 

 Externe wedstrijd of juist een wedstrijd in de klas? 

 Zouden de leerlingen tegen elkaar moeten spelen of juist tegen zichzelf (bv. Gericht op het 

verbeteren van de eigen score)? Binnen eigen school of juist landelijk? 

 Alleen of juist samenwerken? 

 

Afsluiting 

 Heeft u een gouden tip voor het organiseren van wiskundewedstrijden? 

 Opsturen uitwerking interview, mogelijkheid om te reageren. 

 Dank voor uw tijd. 
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1.2 Vragenlijst interview docenten wiskundewedstrijd 
 

Interview: Naam, School 
Plaats, datum 

 

Inleiding 
Korte beschrijving van de school en de wiskundewedstrijd waaraan de school deelneemt. 

 

Interview 
Datum:   Datum 

Geïnterviewde:  Naam 

   Functie 

Type interview:  Half-gestructureerd (Baarda, 1996 en Baarda, 2000) 

   Lijst met topics en enkele specifieke vragen 

   Doorvragen! 

 

Vragenlijst 
 

Introductie 

 Introductie Peter Baas 

 Introductie docent 

o Naam 

o Klassen 

o School 

 

Wiskundewedstrijd 

 Aan welke wiskundewedstrijd neemt uw school deel? 

 Hoe vaak? Historie? 

 Waarom neemt u aan een wiskundewedstrijd deel? En waarom juist deze? 

 Hoe gaat de wedstrijd in zijn werk? Hoeveel deelnemers? 

 Hoe selecteert u de deelnemers? Voorronden op school? 

 Wat is uw rol? 

 Zijn er nog meer betrokkenen van uw school? En wat is hun rol? 

 Doelgroep deelnemers 

o Niveau en leerjaar 

o Geslacht 

 Evaluatie 

o Hoe vinden uw leerlingen de wedstrijden? 

o Willen uw leerlingen volgend jaar weer meedoen? 

 Ervaren al uw leerlingen een succeservaring? 
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Motivatie 

 Heeft u een beeld van de motivatie voor wiskunde van uw leerlingen? 

 Hoe motiveert u uw leerlingen voor wiskunde? 

 Doen alleen de wiskunde-gemotiveerde leerlingen mee met de wedstrijd? 

 Wat is uw mening over de invloed van de wiskundewedstrijd op de houding ten opzichte van 

wiskunde van uw leerlingen? 

 Is het mogelijk om wedstrijden te gebruiken om de motivatie voor wiskunde te verhogen? 

o Hoe? 

o Welke elementen spelen dan een rol? 

o Hoe zo een wedstrijd er dan uit kunnen zien? 

o Bevat de wedstrijd waaraan u heeft deelgenomen deze elementen? Welke 

elementen zijn dit dan? 

o Hoe kan onderscheid naar geslacht gemaakt worden? Is dit noodzakelijk? 

o Onderscheid naar niveau van wiskunde? 

 Ziet u ook mogelijkheden voor wedstrijden op de ‘lagere’ onderwijsniveaus (bv VBMO-t)? 

o Hoe? 

o Welke elementen spelen dan een rol? 

o Hoe zou een wedstrijd er dan uit kunnen zien? 

o Wordt dat onderscheid gemaakt naar geslacht? Niveau voor wiskunde? 

 Ziet u ook mogelijkheden voor wedstrijden specifiek gericht op de zwakkere leerlingen? 

o Hoe? 

o Welke elementen spelen dan een rol? 

o Hoe zo een wedstrijd er dan uit kunnen zien? 

o Wordt dat onderscheid gemaakt naar geslacht? Niveau voor wiskunde? 

 

Wedstrijdelementen in wiskundeonderwijs 

 Welke elementen moet een wedstrijd bevatten om de motivatie bij de leerlingen te 

verhogen? Zie ook vraag bij motivatie. 

 Wat moet je absoluut niet doen in een wiskundewedstrijd? 

 Hoe zou een wiskundewedstrijd passen in het reguliere wiskundeonderwijs? 

 Externe wedstrijd of juist een wedstrijd in de klas? 

 Zouden de leerlingen tegen elkaar moeten spelen of juist tegen zichzelf (bv. Gericht op het 

verbeteren van de eigen score)? Binnen eigen school of juist landelijk? 

 Alleen of juist samenwerken? 

 Iets anders? 

 

Afsluiting 

 Heeft u een gouden tip voor het organiseren van wiskundewedstrijden? 

 Opsturen uitwerking interview, mogelijkheid om te reageren. 

 Dank voor uw tijd. 
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1.3 Vragenlijst interview leerlingen wiskundewedstrijd 
 

Interview: Naam, School 
Plaats, datum 

 

Interview 
Datum:   Datum 

Geïnterviewde:  Naam 

   School, plaats 

   Klas, wiskundetype 

   Naam + jaar wedstrijd 

Type interview:  Half-gestructureerd (Baarda, 1996 en Baarda, 2000) 

   Lijst met topics en enkele specifieke vragen 

   Doorvragen! 

 

Vragenlijst 
 

Introductie 

 Introductie Peter Baas 

 Introductie leerling 

o Naam 

o Klas + type wiskunde 

o School 

 

Wiskundewedstrijd 

 Aan welke wiskundewedstrijd heb je deelgenomen? 

 Hoe vaak? 

 Waarom neemt je aan een wiskundewedstrijd deel? En waarom juist deze? 

 Hoe gaat de wedstrijd in zijn werk? Hoeveel deelnemers? Hoeveel deelnemers van je school? 

 Hoe worden de deelnemers geselecteerd? Voorronden op school? 

 Doelgroep deelnemers: Wie deden er allemaal mee? 

o Wie van je school doen mee? En waarom? Hoe zijn ze gekozen? 

o Vooral jongens of juist meisjes. Of beide 

o Zijn alle deelnemers goed in wiskunde? 

 Evaluatie 

o Hoe vind je de wedstrijd? 

o Wil je volgende keer weer meedoen? 

 Heb je het goed gedaan? Hoeveelste ben je geworden?10 

 Heb je in een team gespeeld? En zo ja, vond je dat leuk? 

                                                           
10 Vraag omdat dit van invloed is op de beantwoording van de vragen. Een leerling die een goed resultaat heeft bereikt, geeft vaak 
positievere antwoorden. Vergelijk het met de vraag “hoe was het weer tijdens je vakantie?” bij de beoordeling van een 
vakantieaccommodatie. 
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Motivatie 

 Vind je wiskunde leuk? Makkelijk? Wat is je cijfer? 

 Hoe vind je je docent? Is hij/zij enthousiast over de wedstrijd? En over wiskunde? 

 Is je beeld van wiskunde veranderd door de wedstrijd? 

 En wat niet? 

 

Wedstrijdelementen in wiskundeonderwijs 

 Hoe kan een wedstrijd verbeterd worden om het nog leuker te maken? 

 Wat zou er absoluut niet in een wedstrijd moeten voorkomen? 

 Moeten er ook op school of in de klas wedstrijden georganiseerd worden? 

 Wie zou dan mee moeten doen? Alle leerlingen? Alleen de betere? Verplicht? 

 Zou je het vooral leuk vinden om tegen andere leerlingen te spelen of juist tegen zichzelf (bv. 

Gericht op het verbeteren van je eigen high score)? 

 Geef je de voorkeur aan teamopdrachten of juist individueel? 

 Wil je dat alleen de wiskunde getoetst wordt of meer, zoals het schrijven van een verslag? 

 

Afsluiting 

 Heeft je een gouden tip voor het organiseren van wiskundewedstrijden? 

 Opsturen uitwerking interview, mogelijkheid om te reageren. 

 Dank voor je tijd. 
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2 Wedstrijdbeschrijvingen 
 

2.1 W4Kangoeroe 
Jaarlijks wordt in 55 landen de WereldWijde WiskundeWedstrijd Kangoeroe11 gehouden. Wereldwijd 

doen zo’n 6,5 miljoen leerlingen mee. Iedereen vanaf groep 3 van de basisschool tot en met 

leerlingen van 6VWO nemen aan de wedstrijd deel. De wedstrijd kent 5 verschillende niveaus en 

bestaat uit 24 of 30 meerkeuzeopgaven. Voor het oplossen van deze opgaven is inzicht en creativiteit 

noodzakelijk. Er is geen specifieke wiskundige voorkennis nodig. 

Leerlingen nemen individueel of in duo’s deel aan de wedstrijd. 

Het doel van deze wedstrijd is om de leerlingen te laten ervaren dat wiskunde leuk en uitdagend is. 

De beste 30 leerlingen van de groepen 7 en 8 kunnen deelnemen aan de landelijke finale. De 

leerlingen uit de brugklas met een hoge score worden uitgenodigd voor de finale van de Nederlandse 

Wiskunde Olympiade. De winnaars per categorie krijgen een persoonlijke prijs. Iedere deelnemer 

krijgt een leuk aandenken aan de Kangoeroewedstrijd. 

 

2.2 Nederlandse Wiskunde Olympiade 
Jaarlijks wordt de Nederlandse Wiskunde Olympiade12 gehouden. Leerlingen van de klassen 1 t/m 5 

van HAVO/VWO kunnen met hun school aan de eerste ronde deelnemen. Deze ronde wordt op de 

eigen school gehouden. De beste 1.000 leerlingen nemen vervolgens deel aan de tweede ronde in 

maart, waarbij onderscheid gemaakt wordt naar onderbouw, klas 4 en klas 5. De opgaven zijn voor 

deze categorieën echter wel gelijk. De landelijke finale vindt plaats in september (130 leerlingen). 

Uit de winnaars wordt een team samengesteld dat Nederland vertegenwoordigd op de 

Internationale Wiskunde Olympiade. 

De opgaven zijn uitdagend en richten zich vooral op de creativiteit en de wiskundige inzichten van de 

leerlingen. De eerste ronde bestaat deels uit meerkeuzevragen en deels uit vragen die een getal als 

antwoord hebben. 

 

2.3 Wiskunde A-lympiade 
Vanaf 1989 wordt de Wiskunde A-lympiade13 georganiseerd. Aanleiding is het nieuwe 

onderwijsprogramma Wiskunde A en Wiskunde B (De Lange Jzn, 1987). Wiskunde A is in principe 

voor de leerlingen die geen (of weinig) wiskunde in de vervolgstudie nodig hebben, zoals 

psychologie. Leerlingen leren bij Wiskunde A problemen op te lossen door de hogere orde 

denkvaardigheden toe te passen. Het is echter lastig is dat bij de examens dan meerdere antwoorden 

mogelijk zijn. De hogere orde denkvaardigheden zijn nu uit het onderwijsprogramma verdwenen, 

maar komen weer terug, in de vorm van Wiskundige Denkactiviteiten. De Wiskunde A-lympiade 

heeft dit gat gevuld en laat zien hoe Wiskunde A eigenlijk hoort te zijn. De opdrachten spreken 

daarom vooral de hogere orde denkvaardigheden aan. 

                                                           
11 Zie: www.w4kangoeroe.nl 
12 Zie: www.wiskundeolympiade.nl 
13 Zie: www.uu.nl/onderzoek/freudenthal-instituut/onderwijs/voortgezet-onderwijs/wiskunde-a-lympiade 
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De wedstrijd richt zich op de bovenbouw van HAVO/VWO. In groepen van drie of vier leerlingen 

wordt gewerkt aan een praktisch probleem. In 2014 bestond de opdracht uit het maken van 

weersvoorspellingen (voorronde) en een schoolkeuzevraagstuk (finale). 

Jaarlijks vinden in november de voorrondes plaats op de eigen school en in maart volgt een finale 

weekend in Garderen. Aan de finale doen ook verschillende buitenslandse team mee. 

Wedstrijden vinden plaats in teamverband; leerlingen hebben elkaar nodig. Naast de wiskundige 

inhoud is het ook van belang een goed (leesbaar) verslag te maken. Samenwerking is belangrijk. Het 

blijkt dat teams die al goed kunnen samenwerken vaak ver komen. Het is niet zo dat de beste 

wiskundige wint. Zo’n 100 scholen nemen deel aan de wedstrijd. 

 

2.4 Wiskunde B-dag 
Het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht organiseert jaarlijks de Wiskunde B-dag14. Deze 

dag is, zoals de naam al zegt, bestemd voor 5e of 6e klasleerlingen HAVO of VWO die wiskunde B in 

hun pakket hebben. In groepjes van 3 of 4 leerlingen wordt aan een praktische opdracht gewerkt. 

Het vraagstuk start met een aantal verkennende vragen om inzicht te verkrijgen in de problematiek. 

De wedstrijd duurt één dag en vindt plaats op de eigen school. De leerlingen presenteren hun 

oplossing in de vorm van een werkstuk. 

De nadruk ligt op de te gebruiken wiskunde. Daarnaast is ook inventiviteit noodzakelijk om een 

goede oplossing te vinden. 

De beoordeling van de opdrachten vindt plaats door de docenten van de deelnemende scholen. 

 

2.5 OnderbouwWiskundeDag 
Leerlingen uit de derde klas HAVO/VWO kunnen deelnemen aan de OnderbouwWiskundeDag15. De 

opzet van deze wedstrijd is vergelijkbaar met de Wiskunde A-lympiade en de Wiskunde B-dag en 

wordt ook door het Freundenthal Instituut georganiseerd. De leerlingen werken in een team aan een 

open wiskundige opdracht, waarbij de wiskundige denkactiviteiten centraal staan. De oplossingen 

worden gepresenteerd in de vorm van een werkstuk. 

 

2.6 Wiskundetoernooi Radboud Universiteit 
Het Wiskundetoernooi16 wordt jaarlijks door de Radboud Universiteit georganiseerd. Inmiddels is het 

toernooi toe aan de 24e editie. Er doen zo’n 100 teams van 5 leerlingen uit 4, 5 of 6 VWO plus een 

begeleider, mee. Veelal zijn dit leerlingen met wiskunde B (of D) in het pakket. Ook wordt de 

wedstrijd, met vertaalde opgaven, gespeeld in Leuven, Keulen en Bonn. 

Het doel van de wedstrijd is het promoten van wiskunde. Voor de deelnemers moet het vooral leuk 

zijn om mee te doen. Ooit is het begonnen als een echte wedstrijd, waarbij het ging om de beste 

wiskundige. 

  

                                                           
14 Zie: www.uu.nl/onderwijs/wiskunde-b-dag 
15 Zie: www.fi.uu.nl/nl/onderbouwwiskundedag 
16 Zie: www.ru.nl/wiskundetoernooi 
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De wedstrijd vindt plaats in Nijmegen en duurt één dag. ’s Morgens start de wedstrijd met een 

estafette van 20 opgaven. Er mag pas doorgegaan worden als de voorgaande opgave goed is 

opgelost (of opgegeven). De opgaven betreffen vooral puzzels, waarbij het inzicht van de deelnemers 

wordt getoetst. ’s Middags wordt de Sum of us gespeeld waarin een maatschappelijk probleem of 

thema centraal staat. Voor het middagprogramma krijgen de leerlingen voorbereidingsmateriaal, 

theorie en oefenopgaven. Tijdens de wedstrijd mogen de leerlingen geen extra hulpmiddelen, 

behalve een rekenmachine, gebruiken. De docenten zijn bij de estafette jurylid bij andere teams. ’s 

Middags is er een separaat programma voor de docenten. 

De beste tien teams krijgen een prijs. Voor de nummers 1 en 2 is dit een reisje naar een stad, zoals 

Boston, Parijs, Londen of Riga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het antwoord op de opgave uit de Wiskunde-estafette 2014 op het titelblad is: √3 −
1

2
. 


