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Vragen tussendoor?

Stel ze gerust!



Programma 
16:00 – 17:00 uur

Totstandkoming Mathness

Introductie website

Toepassingen bestuderen in groepjes

Nabespreking



Leerlingen hebben geen idee en dat is zonde!

Leren moet altijd zinvol zijn.



𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐



1. Wie, wat, waar?





Vingerafdruk van muziek



Hoe meet je muziek?



Hoe meet je muziek?

Frequentie

440 hz

Frequentie

880 hz



Hoe meet je muziek?



Geluid van de band



Hoe meet je muziek?



2. De rol van wiskunde



2. De rol van wiskunde

Fourier Transformaties



Spectrogram



3. Leer ik ook zoiets?

Fourier Transformaties

𝑒𝑖𝑡𝜔 = cos 𝑖𝑡𝜔 + 𝑖 ⋅ sin(𝑖𝑡𝜔)



3. Leer ik ook zoiets?

• Hoofdstuk 7: Goniometrische functies



3. Leer ik ook zoiets?

• Hoofdstuk 11: Integraalrekening

Fourier Transformaties



Quotes leerlingen

“Ik denk vaak bij wiskunde: wat heb je hieraan? En als je het dan ook niet leuk vindt 
dan heb je nog minder zin om het te snappen. Dus als je het zo toegepast ziet dan 
denk je: oh, het is toch wel ergens nuttig voor.” 

“De onderwerpen waren heel actueel daarom vond ik het heel interessant omdat 
de onderwerpen mij ook aangaan. Als het over de krant ging, dan had ik het niet 
leuk gevonden.” 

“Ik denk dat het handig was want ik dacht nooit dat je wat met wiskunde kon. Ik 
denk altijd: als je ergens bent ga je echt niet de oppervlakte van een cirkel 
berekenen.” 
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▪ Binnen een paar seconden een toepassing vinden op het juiste niveau.

▪ Begrijpbaar geschreven voor leerlingen.

▪ Geen voorbereiding van leraren nodig.



▪ Overzichtelijk en vindbaar.

▪ Makkelijk in gebruik.

▪ Dynamisch en altijd up-to-date.

▪ Bruikbaar voor iedere lesmethode.

▪ Inzetbaar voor iedere stijl van lesgeven.



Tijdlijn

2018
Start opbouwen website

2019
Workshops NVvW en Onderwijsnetwerk Zuid-holland

2020
Projectenfonds NVvW met nieuwe feedbackrondes

2021
Online 



❑ Input leraren NVvW
❑ Input leraren Onderwijs Netwerk Zuid-Holland
❑ Input leraren Bètapartners  

Deze workshop



Voorbeeld

Hoe kan je de website het beste inzetten rondom een les over de modulusfunctie?

Punt van aandacht







Deze workshop

❑ In groepjes toepassingen bestuderen

❑ Feedback gericht op de bruikbaarheid voor leraren

❑ Google Forms - https://forms.gle/MjiGKAc4priPaRow8

https://forms.gle/MjiGKAc4priPaRow8


Afsluiting



Contact
info@mathness.nl

mailto:info@mathness.nl

