
Big data Tata Steel als examenstof 

voor leerlingen vwo en havo 
Martien Haverkamp, Advanced 

analytics specialist, heeft een 

groep wiskunde A-docenten zo 

enthousiast gemaakt voor het 

werken met big data van het 

staalbedrijf, dat deze gegevens 

gaan dienen als Wiskunde A 

examenstof voor vwo en havo. 

“Om wiskundeleerlingen te 

enthousiasmeren, is het belangrijk 

om ze te laten werken met 

praktijkgegevens”, aldus Kees 

Temme, Steunpuntcoördinator 

wiskunde van Bètapartners. Dit is 

een netwerk waar onder andere de 

Universiteit van Amsterdam 

(UvA) en de Vrije Universiteit 

Amsterdam (VU) bij zijn 

aangesloten. “Aangezien Tata 

Steel de laatste jaren veel succes 

oogst met het toepassen van 

advanced analytics, hebben we ze 

gevraagd om hun kennis met onze 

docenten te delen.” 

Martien: “Tijdens een 

onlinesessie 

heb ik 20 wiskunde A-docenten 

laten kennis maken met het 

innovatieve karakter van Tata 

Steel en de big data die achter 

onze processen zitten. Zo hebben 

zij, aan de hand van 

meetgegevens van HIsarna®, aan 

een aantal realistische 

analysevraagstukken mogen 

werken.” Vanwege de 

experimentele aard van 

HIsarna zijn de fabrieksdata 

enorm belangrijk. Daarom zijn er 

veel meetgegevens beschikbaar 

en eenvoudig te benaderen. 

Martien vervolgt: “De tijd was 

natuurlijk te kort voor hen om de 

casus volledig eigen te maken, 

maar de reacties waren positief. 

Ik wilde docenten graag 

inspireren, laten zien wat ze in 

hun statistieklessen met echte 

data kunnen doen. Dat is denk ik 

wel gelukt.” 

Dat het Martien gelukt is, is wel 

duidelijk, aldus Kees: “Een kleine 

werkgroep gaat nu met de data 

van HIsarna aan de slag om er 

examenstof van te maken   

en beschikbaar te stellen voor 

havo en vwo.” 

“Leuk om met een echte dataset 

te werken. Het zet me meer aan 

tot het stellen van vragen”, zei 

één van deelnemende docenten. 

Bètapartners is een netwerk 

waarin de UvA, de VU, 47 

scholen in het voortgezet 

onderwijs, bedrijven en 

maatschappelijke instellingen 

sinds 2004 samenwerken aan 

goed, actueel en inspirerend 

bètaonderwijs in de regio 

Amsterdam, Noord-Holland en 

Flevoland.         Martien Haverkamp (Advanced analytics specialist) 




