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Samenvatting

In 2019 zal er een nieuw examenprogramma ingaan voor het vak informa-
tica zoals dat in het voorgezet onderwijs gegeven wordt. Dit is belangrijk
om het vak actueel te houden. Het is ook belangrijk dat het vak aantrek-
kelijk blijft voor leerlingen. Daarvoor kan er gebruik gemaakt worden van
unplugged werkvormen. Recent is er aansluitend op het nieuwe examenpro-
gramma voor het thema algoritmiek lesmateriaal in de vorm van werkbladen
ontwikkeld waarin unplugged opdrachten opgenomen zijn. In deze scriptie
bekijken we voor dit lesmateriaal welke moeilijkheden leerlingen ondervin-
den. We beantwoorden de volgende onderzoeksvraag: “Welke moeilijkheden
komen aan het licht bij gebruik van het nieuwe lesmateriaal in onze lesomge-
ving?” We hebben onder andere moeilijkheden gevonden bij het toepassen
van verschillende algoritmen en bij het redeneren over de efficiëntie. Aan de
hand van de resultaten hebben we bekeken hoe het lesmateriaal verbeterd
zou kunnen worden om deze moeilijkheden van leerlingen te detecteren dan
wel te verhelpen.



Voorwoord

Algoritmen ‘unplugged’: conceptueel begrip van leerlingen in het voortgezet
onderwijs heb ik geschreven als bachelorscriptie voor mijn opleiding Infor-
matica aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Ik wil graag mijn scriptiebegeleider Erik Barendsen bedanken voor zijn hulp
en feedback tijdens het onderzoek. Daarnaast wil ik Renske Weeda bedan-
ken voor het mogelijk maken van dit onderzoek met haar lesmateriaal in
haar lessen.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

Al sinds de jaren 90 wordt er in Nederland informaticaonderwijs gegeven
aan leerlingen in het voortgezet onderwijs. Omdat informatica een vakge-
bied is waarin voortdurend ontwikkelingen plaatsvinden, is het van belang
dat het onderwijsprogramma actueel blijft. Er is daarom onderzoek gedaan
naar de herinrichting van het vak informatica zoals dat in het voortgezet
onderwijs gegeven wordt (Tolboom, Krüger & Grgurina, 2014). Dit resul-
teerde in een advies voor een geheel vernieuwd examenprogramma voor de
bovenbouw van het havo en het vwo (Barendsen & Tolboom, 2016). Het
nieuwe examenprogramma zal in 2019 ingaan.

Naast het belang van het actueel houden van het onderwijsprogramma, is
het ook belangrijk dat het vak aantrekkelijk blijft voor leerlingen, zeker ge-
zien de positie van informatica als keuzevak. Een manier om dit te doen is
door gebruik te maken van unplugged werkvormen (Bell et al., 1998).
Unplugged onderwijs is een methode binnen het informaticaonderwijs waar-
bij geen computers gebruikt worden. Door middel van bijvoorbeeld puzzels
en spellen leren leerlingen over verschillende concepten van de informatica.
Deze manier van onderwijs kan een bijdrage leveren aan het begrip van leer-
lingen en is bijvoorbeeld zeer geschikt om te gebruiken bij algoritmiek.

Op dit moment wordt er nieuw lesmateriaal ontwikkeld dat aansluit op het
nieuwe examenprogramma. Zo is er recent voor het thema algoritmiek les-
materiaal in de vorm van werkbladen ontwikkeld (Weeda, 2018). In deze
werkbladen zijn ook unplugged werkvormen opgenomen. Daarmee zijn deze
werkbladen opgebouwd uit een combinatie van zowel unplugged opdrachten
als aanvullende opdrachten bij de lesstof.

In deze scriptie bekijken we voor dit lesmateriaal welke moeilijkheden leerlin-
gen ondervinden. We beantwoorden de volgende onderzoeksvraag: “Welke
moeilijkheden komen aan het licht bij gebruik van het nieuwe lesmateriaal
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in onze lesomgeving?”
Aan de hand van de resultaten hiervan bekijken we hoe het lesmateriaal
verbeterd zou kunnen worden. Inzicht hierin is waardevol voor docenten
omdat het bijdraagt aan het kunnen detecteren dan wel verhelpen van de
moeilijkheden die leerlingen kunnen ondervinden.

De opbouw van de scriptie is als volgt. Het volgende hoofdstuk bevat de
achtergrond van het onderzoek met daarin onder meer welke begripsproble-
men in de literatuur bekend zijn en dus mogelijk te verwachten zijn. In
hoofdstuk drie wordt de onderzoekscontext weergegeven. De methode van
het onderzoek wordt in hoofdstuk vier beschreven. In hoofdstuk vijf staan
vervolgens de resultaten. In hoofdstuk zes volgt de conclusie van het onder-
zoek. Het laatste hoofdstuk bevat de discussie met mogelijke verbeteringen
aan het lesmateriaal.
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Hoofdstuk 2

Achtergrond

In dit hoofdstuk bespreken we de achtergrond van het onderzoek. Daarvoor
kijken we naar relevante onderzoeken die gedaan zijn naar zowel begripspro-
blemen als unplugged onderwijs.

2.1 Bekende begripsproblemen

Er is in het verleden al veel onderzoek gedaan naar begripsproblemen op
het gebied van programmeren en in het bijzonder objectgeoriënteerd pro-
grammeren. Ook zijn begripsproblemen bekend voor besturingssystemen,
logica en datastructuren. Naar begripsproblemen binnen de algoritmiek is
echter nog maar weinig onderzoek gedaan, waardoor daar nog niet veel over
bekend is.

Een onderzoek naar begripsproblemen over de efficiëntie van algoritmen
(Gal-Ezer & Zur, 2004) leverde enkele resultaten op die ook weer terug-
komen in een recenter onderzoek (Farghally et al., 2017). De belangrijkste
van deze resultaten worden hieronder weergegeven.

• Kortere programma’s zijn efficiënter dan langere.

• Programma’s die slechts een beperkt aantal variabelen gebruiker zijn
efficiënter.

• Programma’s die dezelfde statements bevatten zijn even efficiënt on-
afhankelijk van de volgorde daarvan.

• Twee programma’s die hetzelfde uitvoeren zijn even efficiënt.

• Een programma met minder loops is efficiënter dan een met meer loops.

Dit zijn resultaten die gelden als begripsproblemen voor algoritmen in het
algemeen en dan specifiek op het gebied van efficiëntie.
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Er is eerder nog gericht onderzoek gedaan naar begripsproblemen bij onder
andere zoekalgoritmen en dynamic programming (Danielsiek, Paul & Vah-
renhold, 2012). De resultaten hiervan zijn echter niet representatief voor
de algoritmen in ons onderzoek, omdat de werkbladen gaan over algoritmen
voor optimalisatieproblemen. Specifiek voor deze categorie is er nog geen
bestaand onderzoek.

2.2 Unplugged onderwijs

Recent is er onderzoek gedaan waarbij een vergelijking gemaakt is tussen
leerlingen die beginnen met unplugged opdrachten en leerlingen die meteen
op de computer aan het werk gaan (Hermans & Aivaloglou, 2017). Dit on-
derzoek is uitgevoerd in de bovenbouw van een basisschool.

De onderzoekers hebben onder andere gekeken of de kinderen die begonnen
met unplugged opdrachten concepten binnen het programmeren beter be-
grepen en of ze na afloop een grotere zelfeffectiviteit hadden dan de andere
groep. Zij hebben geen verschil gevonden tussen het begrip van program-
meerconcepten bij de twee groepen. Wel vonden zij een verschil in de zelfef-
fectiviteit van de leerlingen. Bij de leerlingen die begonnen met unplugged
opdrachten was dit significant hoger.
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Hoofdstuk 3

Context

Dit hoofdstuk beschrijft de context van het onderzoek. We bespreken het
nieuwe examenprogramma, het ontwikkelde lesmateriaal en de deelnemers
aan het onderzoek.

3.1 Nieuw examenprogramma

Het nieuwe examenprogramma voor informatica bestaat uit een schoolexa-
men dat is opgebouwd met behulp van domeinen. Er zijn achttien verschil-
lende domeinen, waarvan er zes behoren tot het zogeheten kernprogramma
dat in zijn geheel tot het schoolexamen behoort. Naast het kernprogramma
zijn er in het examenprogramma twaalf keuzethema’s als domein opgeno-
men. Deze zijn verdeeld in twee groepen en kunnen naar inzicht van de
docent gekozen worden. Voor havo dienen dit twee domeinen te zijn en voor
vwo vier domeinen, waarbij als aanvullende eis geldt dat uit elke groep mi-
nimaal één thema gekozen moet worden.

Domein B, Grondslagen, is een van de zes domeinen uit het kernprogramma
en hierin vinden we een van de fundamenten van de informatica: algorit-
miek. Onderstaand is de eindterm hiervan weergegeven.

De kandidaat kan:

• een oplossingsrichting voor een probleem uitwerken tot een algoritme;

• daarbij standaardalgoritmen herkennen en gebruiken;

• de correctheid en efficiëntie van digitale artefacten onderzoeken via de
achterliggende algoritmen.

Domein G, Algoritmiek, berekenbaarheid en logica, is een van de keuze-
thema’s en bevat onder meer nog een aanvulling op het eerdergenoemde
in de vorm van kennis over de complexiteit van algoritmen. Onderstaand is
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daarom ook hiervan de eindterm weergegeven.

De kandidaat kan:

• (in het havo-programma:) van gegeven algoritmen de complexiteit ver-
gelijken, en kan klassieke ‘moeilijke’ problemen herkennen en benoe-
men.

• (in het vwo-programma:) het verschil tussen exponentiële en polyno-
miale complexiteit uitleggen, kan algoritmen op basis hiervan onder-
scheiden, en kan klassieke ‘moeilijke’ problemen herkennen en benoe-
men.

3.2 Lesmateriaal

Het ontwikkelde lesmateriaal gaat specifiek over algoritmen voor optimalisa-
tieproblemen en bestaat uit een serie van vier werkbladen met opdrachten.
Na deze werkbladen volgt nog een afsluitende praktische opdracht, maar die
valt buiten het onderzoek. De werkbladen zijn als bijlage toegevoegd.

De werkbladen bestaan uit een combinatie van unplugged opdrachten en
aanvullende opdrachten. Het gebruik van alleen unplugged werkvormen is
namelijk vaak niet voldoende om leerlingen een compleet begrip te laten
ontwikkelen van de lesstof, maar dergelijke opdrachten zijn wel geschikt om
de aandacht van de leerlingen te trekken (Rodriguez, Rader & Camp, 2016).
De leerlingen beginnen in de regel daarom met het onderzoeken van het on-
derwerp door middel van een unplugged opdracht, waarna zij met de overige
opdrachten nog dieper op de stof ingaan en hun kennis in nieuwe contexten
toepassen.

De leerdoelen van deze lessenreeks zijn per werkblad vastgesteld. Hieronder
volgt voor elk werkblad een beschrijving met daarbij een opsomming van de
leerdoelen.

3.2.1 Minimaal opspannende bomen

Dit werkblad gaat over het gebruik van minimaal opspannende bomen. Een
minimaal opspannende boom wordt gevormd door bij een gegeven graaf een
subgraaf te maken waarbij alle knopen verbonden zijn en waarbij de totale
lengte van alle verbindingen zo klein mogelijk is.

De eerste opdracht is een unplugged opdracht. Het is de bedoeling paden
aan te leggen zodat alle bewoners van Modderdorp, hieronder afgebeeld,
overal kunnen komen. Leerlingen moeten hierbij zelf nadenken over hoe ze
hiervoor de goedkoopste oplossing kunnen vinden.
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Na de unplugged opdracht volgt er theorie over representatie door middel
van een graaf. Dit is een vorm van abstractie, omdat details weggelaten
worden en er alleen knopen en verbindingen weergegeven worden.
De leerlingen gaan vervolgens met vier verschillende strategieën aan de slag
die in het werkblad uitgelegd worden: brute force, dure straten weghalen,
het algoritme van Kruskal en het algoritme van Prim.
Na de kennismaking met deze vier strategieën volgen nog vijf opdrachten
waarin de leerlingen de opgedane kennis toepassen in nieuwe contexten.

Na het maken van dit werkblad moeten de leerlingen het volgende kunnen:

• beschrijven wat een minimaal opspannende boom is;

• een oplossingsrichting voor een gegeven probleem ontwikkelen en weer-
geven als een algoritme;

• een algoritme op een gestructureerde wijze weergeven met een stroom-
diagram;

• uitleggen wat een brute force algoritme is;

• herkennen of een probleem op te lossen is met een minimaal opspan-
nende boom algoritme;

• minstens twee verschillende standaardoplossingen gebruiken voor het
oplossen van hetzelfde probleem;

• een probleem analyseren en de relevante informatie (abstractie) in een
geschikte representatie (graaf, boom) weergeven;
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• een aantal standaard graafalgoritmen (zoals brute force, Kruskal en
Prim) herkennen en gebruiken;

• redeneren over de efficiëntie van een algoritme in relatie tot de invoer;

• algoritmen (waaronder standaardalgoritmen) vergelijken met betrek-
king tot efficiëntie;

• redeneren over de correctheid van een algoritme.

3.2.2 Kortstepad-algoritme van Dijkstra

Dit werkblad gaat over het gebruik van Dijkstra’s algoritme. Dit algoritme
kan tussen twee knopen in een graaf het kortste pad uitrekenen.

Het werkblad begint met theorie over brute force in relatie tot grafen.
Daarna volgt een uitdaging waarbij leerlingen zelf een manier moeten be-
denken om het kortste pad te vinden. Hierna leren de leerlingen hoe het
algoritme van Dijkstra werkt en volgen vier opdrachten waarin het algo-
ritme toegepast moet worden.

Na het maken van dit werkblad moeten de leerlingen het volgende kunnen:

• het kortstepad-algoritme van Dijkstra toepassen;

• een probleem analyseren en de relevante informatie (abstractie) in een
geschikte representatie (graaf) weergeven;

• redeneren over de correctheid van het algoritme.

3.2.3 Onhandelbare problemen

Dit werkblad gaat over onhandelbare problemen. Het werkblad is een ken-
nismaking met deze problemen, waarvoor geen efficiënt algoritme bestaat en
waarvoor dus niet binnen een redelijke tijd een optimale oplossing te vinden
is.

Na een korte inleiding volgen vier opdrachten. Deze gaan over inkopen doen,
landkaarten kleuren, vrachtwagens vullen en lesroosters maken. Na deze op-
drachten volgt nog enige theorie over onhandelbare problemen.

Na het maken van dit werkblad moeten de leerlingen het volgende kunnen:

• beschrijven wat een onhandelbaar probleem is;

• uitleggen wat een brute force algoritme is, en wat daar de voor- en
nadelen van zijn;
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• herkennen of er een efficiënte oplossing voor een probleem bestaat, of
dat het onhandelbaar is.

3.2.4 Handelsreizigersprobleem

Dit werkblad gaat over het handelsreizigersprobleem. Bij dit probleem is het
de bedoeling om voor een gegeven aantal knopen het kortste pad te vinden
dat precies één keer langs iedere knoop gaat en weer eindigt bij de knoop
waarmee begonnen werd.

De leerlingen beginnen met twee inleidende opdrachten. De rest van het
werkblad is opgedeeld in drie delen: onhandelbare groei, oorzaak van de
groei en heuristieken. Dit laatste deel volgt op theorie over praktisch onop-
losbare problemen. Hierin wordt uitgelegd dat er voor deze problemen geen
efficiënte oplossing bestaat, waarna twee verschillende heuristieken aan bod
komen.

Na het maken van dit werkblad moeten de leerlingen het volgende kunnen:

• redeneren over de efficiëntie van een algoritme in relatie tot de invoer;

• herkennen of er een efficiënte oplossing voor een probleem bestaat, of
dat het praktisch onoplosbaar is;

• een heuristiek toepassen om een oplossing te vinden voor een onhan-
delbaar probleem.

3.3 Deelnemers

Het onderzoek wordt uitgevoerd op het Montessori College in Nijmegen. Het
Montessori College is een scholengemeenschap voor vmbo, havo, en vwo en
is gevestigd in Nijmegen en Groesbeek. Renske Weeda is daar docent infor-
matica en zij verzorgt de lessen waarin het nieuwe lesmateriaal gebruikt zal
worden.

Er zijn vijf leerlingen die deelnemen aan het onderzoek. Dit zijn leerlingen
uit 6 vwo. Relevante voorkennis die de leerlingen hebben is op te splitsen in
voorkennis over het onderwerp en voorkennis over de lesmethode.

De leerlingen hebben eerder een opgavenreeks doorlopen die zich richt op al-
goritmisch denken en gestructureerd programmeren (in Java), dus ze hebben
enige voorkennis over algoritmiek. Met de algoritmen voor optimalisatiepro-
blemen zoals in de serie werkbladen hebben ze echter nog niet eerder gewerkt.
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Van voorkennis over de lesmethode weten we dat leerlingen eerder unplug-
ged opdrachten uitgevoerd hebben en dus bekend zijn met het gebruik van
unplugged werkvormen bij het behandelen van de lesstof. Twee aan al-
goritmiek gerelateerde unplugged opdrachten die de leerlingen uitgevoerd
hebben, zijn de paardensprong en locked-in. Beide opdrachten zijn terug te
vinden op de website van de docent (Weeda, 2018).
Bij de eerstgenoemde opdracht is het doel dat de leerlingen leren over re-
presentatie van problemen, in dit specifieke geval het gebruik van grafen,
en abstractie. Abstractie is een belangrijke vaardigheid voor het in een an-
dere context kunnen toepassen en het kunnen beschrijven van efficiëntie in
termen van het aantal stappen in plaats van in tijd (Curzon et al., 2014).
Bij de andere opdracht is het doel om inzicht te krijgen in de efficiëntie van
algoritmen. Dit komt allemaal terug in de werkbladen.
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Hoofdstuk 4

Methode

Het onderzoek naar de moeilijkheden die bij de leerlingen bestaan, is op-
gezet als kwalitatief onderzoek. Kwantitatief onderzoek is in ons geval niet
geschikt vanwege het feit dat er slechts een klein aantal leerlingen in de klas
zit. Vooraf hebben we alle leerlingen schriftelijk om toestemming gevraagd
voor deelname aan het onderzoek. Alle leerlingen hebben deze toestemming
gegeven.

In dit hoofdstuk wordt de verzameling van de data en hoe deze geanalyseerd
wordt beschreven.

4.1 Verzameling data

Om voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag relevante data te ver-
krijgen, maken we gebruik van drie verschillende databronnen.
De ingevulde werkbladen waaraan de leerlingen tijdens de les gewerkt heb-
ben, vormen de eerste databron. Als de leerlingen klaar zijn met het maken
van een werkblad leveren ze dat in, waarna alle werkbladen worden verza-
meld. De werkbladen zijn de belangrijkste databron.

Als aanvulling hierop maken we gebruik van twee vormen van observatie:
zowel tijdens de les als met behulp van geluidsopnames van de les worden
de leerlingen geobserveerd.

Tijdens de les maken we gebruik van ongestructureerde observatie. Dit is
de tweede databron. Er worden aantekeningen gemaakt van voor het on-
derzoek mogelijk relevante informatie. Het is bijvoorbeeld belangrijk of de
leerlingen opletten tijdens de uitleg of dat ze zijn afgeleid. We noteren dus
opmerkingen over de houding van de leerlingen. Ook vragen die zij stellen
aan de docent noteren we. Verder houden we bij hoeveel tijd de leerlingen
aan de opdrachten besteden en tot welke opdracht ze in de les gekomen zijn.
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Daarnaast stellen we bij het observeren vragen aan de leerlingen. Dit ge-
beurt bijvoorbeeld naar aanleiding van wat ze invullen op de werkbladen op
het moment dat ze zelf aan het werk zijn. De antwoorden die de leerlingen
op deze vragen geven, kunnen bij het analyseren ook weer bijdragen aan het
verkrijgen van inzichten in moeilijkheden.

Tot slot worden er geluidsopnames gemaakt tijdens de les. Deze indirecte
observatie vormt de derde databron. De leerlingen moeten bij het maken
van de opdrachten samenwerken, waarbij ze expliciet gevraagd wordt om
hardop te denken. Door de opnames kunnen we na de les de gesprekken van
de leerlingen nog eens terugluisteren.

4.2 Analyse data

Voor de analyse maken we vooral gebruik van de ingevulde werkbladen die
de leerlingen hebben ingeleverd. Bij het analyseren hiervan houden we reke-
ning met de observaties tijdens de les. Het analyseren van de werkbladen is
goed te combineren met de geluidsopnames. Deze analyseren we met behulp
van het maken van transcripties van relevante fragmenten. Deze combinatie
kan bijdragen aan het duidelijk maken van wat bij de door de leerlingen
gegeven antwoorden hun denkwijze was.

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is het belangrijk te kijken
welke fouten er door de leerlingen gemaakt zijn en wat dus mogelijk moeilijk-
heden zijn. Hiervoor vergelijken we de antwoorden die de leerlingen geven
met de juiste antwoorden en eventuele verwachtingen. Bij de analyse zien
we natuurlijk ook wat de leerlingen wel goed gedaan hebben en dus geleerd
hebben uit de werkbladen. Hiermee stellen we vast of alle leerdoelen behaald
worden.

Voor het verbeteren van de werkbladen zijn uiteraard de resultaten van het
onderzoek van belang. We onderscheiden drie soorten mogelijke verbeterin-
gen. Opdrachten waarbij moeilijkheden naar voren komen, geven aanleiding
tot een verbetering om deze te voorkomen. Verbeteringen kunnen daarnaast
bestaan uit aanvullende opdrachten om moeilijkheden te detecteren die bij
het onderzoek naar voren kwamen uit de geluidsopnames. Tot slot kun-
nen ook leerdoelen die niet behaald worden leiden tot aanvullingen aan de
werkbladen.
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Hoofdstuk 5

Resultaten

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek beschreven. We
kijken naar de moeilijkheden die aan het licht zijn gekomen bij gebruik
van het nieuwe lesmateriaal in onze lesomgeving. Deze zijn per werkblad
weergegeven.

5.1 Minimaal opspannende bomen

Uitdaging

Bij het maken van de uitdaging hebben de leerlingen om de beste oplossing te
vinden samengewerkt door hardop te denken. De strategie die de leerlingen
uit zichzelf bedenken, is voorkomen dat lange straten aangelegd moeten
worden en steeds de korte straten aanleggen. Dat blijkt uit onderstaand
fragment uit de geluidsopname van een tweetal leerlingen. De volledige
transcriptie van hun gesprek is terug te vinden in de bijlage.

leerling 1: Sowieso deze moeten we overslaan. Die vijf en deze vijf,
sowieso geen vijf pakken.

leerling 2: Die is veel te groot.
leerling 2: Als je bijvoorbeeld dit huis moet hebben, moet je ergens

heen kunnen en dit zijn er twee en dat zijn er drie dus dan doe
je toch gewoon deze twee, lijkt mij.

leerling 1: Ja, oké.
leerling 1: Nu zitten we hier.
leerling 2: Welke is het kortst? Gewoon telkens de kortste kiezen?
leerling 1: Denk het.
leerling 2: Deze is drie.
leerling 1: Dan pakken we die van twee, denk ik.
leerling 2: Ja.
leerling 1: Oké, dus nu kunnen we dus van deze naar al deze dingen.
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leerling 2: Deze maken heeft geen zin; deze maken heeft geen zin.
Die is veel te lang dus deze denk ik.

leerling 1: Denk het wel, ja.

Alle leerlingen komen hiermee tot een oplossing waarbij de kosten van het
asfalteren op 23.000 euro uitkomen. Op de vraag of de gevonden oplossing
optimaal is, geven vier van de vijf leerlingen als antwoord dat dit het geval
moet zijn. De redenen die hiervoor gegeven worden, zijn dat ze veel op-
lossingen geprobeerd hebben of dat ze niks beters konden bedenken. Eén
leerling geeft aan dat er misschien nog wel een betere oplossing is.

Wanneer de leerlingen gevraagd wordt hun strategie te beschrijven en hier-
van een stroomdiagram te tekenen, beschrijven ze hierin allemaal het kie-
zen van de kortste paden. We merken op dat de strategieën niet helemaal
concreet gemaakt worden. Dit blijkt bijvoorbeeld doordat twee leerlingen
opschrijven dat ‘meestal’ het kortste pad gekozen dient te worden. Dezelfde
twee leerlingen geven daarnaast nog aan dat er nog gezocht zou kunnen wor-
den naar verbeteringen, maar ze vermelden daarbij niet hoe.
Verder volgt uit de stroomdiagrammen dat de leerlingen verschillend den-
ken over het kiezen van het huis waarmee begonnen moet worden. Twee
leerlingen denken dat dit huis willekeurig gekozen kan worden, terwijl twee
andere leerlingen opschrijven dat het belangrijk is het huis te kiezen met
het kleinste aantal verbindingen. Een van de leerlingen heeft opgeschreven
dat een huis gekozen moet worden waaraan een pad verbonden is met twee
stenen.

Strategieën

Uit de geluidsopnames kunnen we afleiden dat het voor de leerlingen in het
begin wat verwarrend is dat voor de representatie gebruik gemaakt wordt
van grafen. Een leerling merkt op dat hij de weergave bij de unplugged
opdracht juist duidelijker vond.

Het toepassen van de eerste strategie, brute force, levert bij geen enkele
leerling problemen op. Er is wel een leerling die de vraag over hoeveel gro-
ter de tabel wordt bij het toevoegen van een knoop aan de graaf niet juist
heeft beantwoord. Bij het toevoegen van een knoop verdubbelt het aantal
mogelijkheden, maar deze leerling verwacht dat de tabel vijf keer zo groot
wordt omdat de toegevoegde knoop de vijfde knoop is.

Ook bij de tweede strategie, dure straten weghalen, komen alle leerlingen
op het juist antwoord uit. Slechts twee van de vijf leerlingen beantwoor-
den daarna echter de vraag over of de oplossing optimaal is correct. Twee
leerlingen hebben ‘meestal wel’ opgeschreven en een andere leerling dat de
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oplossing niet altijd optimaal is, omdat lange straten in sommige gevallen
efficiënter zouden zijn.

Bij de vragen over het algoritme van Kruskal zien we exact hetzelfde pa-
troon als bij de vragen over dure straten weghalen. De leerlingen die daar
de vragen juist beantwoordden, hebben dat hier ook gedaan en andersom.

De vragen bij de strategie het algoritme van Prim worden slechts door één
leerling correct beantwoord. Hij heeft een minimaal opspannende boom
gevonden met gewicht 23. Alle andere leerlingen hebben een opspannende
boom gevonden met gewicht 24. Zij hebben het algoritme dus niet juist
toegepast. Een door een van de leerlingen getekende opspannende boom
met gewicht 24 is hieronder weergegeven.

Opdracht 1

De eerste opdracht toetst het kunnen toepassen van de geleerde strategieën,
brute force uitgezonderd. Dit heeft wisselende resultaten tot gevolg. Bij het
toepassen van het algoritme van Kruskal zien we geen fouten.
Bij het dure straten weghalen is er slechts één leerling die de strategie correct
toegepast heeft. De overige leerlingen halen of te weinig of te veel verbin-
dingen weg, waardoor soms zelfs cykels ontstaan of punten juist niet meer
bereikbaar zijn.
Ook het toepassen van het algoritme van Prim is door slechts één leerling
correct gedaan. Dit is niet dezelfde leerling als de leerling die de strategie
dure straten weghalen correct toegepast heeft. De andere vier leerlingen
hebben opspannende bomen gevonden die niet minimaal zijn.
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Opdracht 2

Uit de tweede opdracht blijkt dat het niet voor alle leerlingen duidelijk is wat
precies een gretig algoritme is. Alle leerlingen hebben op hun werkblad juist
beschreven dat brute force niet gretig is en dat het algoritme van Kruskal
en het algoritme van Prim wel gretig zijn. Er zijn echter zowel leerlingen
die aangeven dat de dure straten weghalen wel gretig is, als leerlingen die
aangeven dat dit niet gretig is. Deze strategie is echter wel degelijk gretig.

Opdracht 3

Deze opdracht is wisselend gemaakt. Drie van de vijf leerlingen hebben een
juist antwoord opgeschreven, waarbij ze gebruik maken van een van de eerder
geleerde strategieën. Een andere leerling beschrijft wel dat er verbindingen
verwijderd moeten worden zonder dat er twee aparte netwerken ontstaan,
maar hij maakt daarbij niet de link met minimaal opspannende bomen. Een
van de leerlingen heeft een antwoord gegeven dat geen antwoord is op de
vraag. Dit antwoord is hieronder weergegeven.

leerling: De langste draad doorknippen en dan heel hard wegrennen
omdat het alarm afgaat.

Opdracht 4

De vierde opdracht is goed gemaakt. Vier van de vijf leerlingen hebben
een correcte minimaal opspannende boom met een totale lengte van 830
meter gevonden. Eén leerling heeft als resultaat een totale lengte van 860
meter gevonden en heeft dus geen correcte strategie toegepast. Hij heeft
zijn strategie beschreven zoals hieronder.

leerling: De kortste route kiezen vanuit een punt en vooruitkijken
en bijhouden welke eilanden je al gehad hebt.

Opdracht 5

Bij de vijfde opdracht, waarbij een van de strategieën naar keuze toegepast
mag worden om bij verschillende grafen een minimaal opspannende boom
te vinden, zien we op enkele fouten bij het optellen na allemaal juiste ant-
woorden. Wel blijkt uit de werkbladen dat er een leerling is die vastgelopen
is bij het toepassen van het algoritme van Prim. Hij is vervolgens opnieuw
begonnen en heeft toen het algoritme van Kruskal toegepast en daarbij aan-
gegeven dat het algoritme van Prim niet werkte. Dit duidt erop dat hij
niet goed begrepen heeft hoe het algoritme in zijn werk gaat, omdat dit
algoritme wel degelijk toepasbaar is. De graaf uit de opdracht is hieronder
weergegeven.
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We hebben de leerling gevraagd of hij aan kon geven waarom het algoritme
van Prim niet toepasbaar zou zijn. Hij geeft aan dat hij ervan uitging dat
het bij de opdracht de bedoeling was om alle strategieën een keer toe te
passen, maar dat het ‘gewoon’ niet lukte om het algoritme van Prim in de
hierboven afgebeelde graaf toe te passen.
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5.2 Kortstepad-algoritme van Dijkstra

Uitdaging

Bij de uitdaging zien we dat vier van de vijf leerlingen dezelfde strategie
gekozen hebben. Deze laat zich omschrijven als het beste-buur algoritme:
vanuit het beginpunt steeds het dichtstbijzijnde punt kiezen waarbij je cykels
vermijdt totdat je bij het eindpunt bent. Twee van deze leerlingen vermelden
daarbij dat het pad dat gekozen wordt wel in de richting van het eindpunt
moet zijn. Een andere leerling heeft zijn strategie als een soort stroomdia-
gram beschreven zoals onderstaand. We merken op dat niet duidelijk is wat
deze leerling concreet bedoelt.

Geen van de leerlingen heeft fouten of onduidelijkheden in hun algoritmes
gevonden. Bij de derde deelvraag hebben alle leerlingen een correcte graaf
getekend of beschreven waarbij hun algoritme niet het kortste pad oplevert.

Opdracht 1

Deze vraag is door drie van de vijf leerlingen verkeerd gëınterpreteerd. Zij
hebben op het werkblad als antwoord een afstand gegeven, terwijl een kort-
ste route gevraagd wordt. De andere twee leerlingen hebben wel een route
opgeschreven. Hiervan is er één correct. De andere leerling heeft al bij de
eerste stap een verkeerde plaats gekozen.
Als we ook de antwoorden bekijken van de leerlingen die alleen een afstand
opgeschreven hebben, kloppen daarvan twee van de drie afstanden.

Verder blijkt uit de observatie dat enkele leerlingen de toepassing van het
algoritme van Dijkstra lastig vinden. Ook komt het algoritme van Dijkstra
voor de leerlingen over als brute force. Dit terwijl het algoritme helemaal
niet alle mogelijkheden bekijkt.
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Opdracht 2

Deze opdracht is door alle leerlingen juist beantwoord. Ze hebben allemaal
de goedkoopste route gevonden van Amsterdam via Londen en Barcelona
naar Rome.

Opdracht 3

Bij deze opdracht zien we veel verschillende antwoorden. Twee leerlingen
hebben elke valuta een keer opgenomen in hun route en zijn daarmee op
0,0012987 uitgekomen. Een van hen merkt op dat het ‘veel gepruts’ was.
Er is ook een leerling die opmerkt dat er in de resulterende graaf een cykel
aanwezig is die oneindig doorlopen kan worden waardoor de hoeveelheid geld
alsmaar blijft toenemen. Zijn antwoord staat hieronder.

leerling: Door van dollars naar ponden en terug te gaan verdien je
‘oneindig’ geld.

Opdracht 4

Deze opdracht is door vier van de vijf leerlingen geheel juist beantwoord. Zij
hebben de juiste afstanden gevonden en opgeschreven dat gretige algoritmen
niet altijd de beste oplossing opleveren. Eén leerling geeft als antwoord dat
een gretige algoritme hetzelfde antwoord oplevert als een algoritme om het
kortste pad te vinden. Dit is niet altijd juist en ook in dit geval niet.
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5.3 Onhandelbare problemen

Opdracht 1

Bij deze opdracht hebben vier van de vijf leerlingen een oplossing gevonden
die voldoet aan de voorwaarde die gesteld wordt. Bij deze vier gegeven ant-
woorden zijn drie verschillende oplossingen te onderscheiden. Elke leerling
heeft in zekere mate zijn aanpak beschreven. Ze maken allemaal gebruik van
uitproberen door een product te kiezen en vervolgens te kijken welke pro-
ducten nog gekozen kunnen worden. Ook de leerling die geen oplossing heeft
gevonden, heeft zijn aanpak beschreven op het werkblad. Deze is hieronder
weergegeven.

leerling: Eerst keek ik of het met één product kon, maar dat kon
niet. Daarna heb ik verschillende combinaties geprobeerd met
producten waarvan de prijs eindigt op vijf, omdat je daarmee
makkelijk ronde bedragen krijgt, maar het is niet gelukt.

Opdracht 2

Het eerste gedeelte van deze opdracht, waarbij de leerlingen twee landkaarten
in moeten kleuren, is door twee van de vijf leerlingen overgeslagen. De
andere drie leerlingen hebben dit wel correct gedaan. Vervolgens hebben
wel alle leerlingen een algoritme gegeven. Vier leerlingen geven aan dat ze
een land kiezen, willekeurig, en dit land een kleur gegeven. Vervolgens kijken
ze naar andere landen, waarbij ze proberen kleuren opnieuw te gebruiken en
aan een buurland een nieuwe kleur te geven. Een andere leerling beschrijft
een andere aanpak, welke hieronder is weergegeven.

leerling: Geef zoveel mogelijk landen die niet grenzen dezelfde kleur,
totdat je niet meer verder kunt. Kies dan een andere kleur, en
stop als alles gekleurd is.

De volgende landkaart die de leerlingen moeten kleuren, is wel door elke
leerling ingekleurd. Vier leerlingen is dit gelukt met drie kleuren en één
leerling heeft een vierde kleur gebruikt.
Bij de laatste vraag over het benodigde aantal kleuren voor een willekeurige
kaart, zien we vier keer het juiste antwoord ‘4 kleuren’. Een van de leerlingen
geeft daarbij nog aan dat het soms ook met minder kleuren kan. Eén leerling
geeft als antwoord ‘3 kleuren’, wat onjuist is.

Opdracht 3

Deze opdracht is wisselend gemaakt. Een van de leerlingen heeft een aanpak
beschreven die in zijn geheel niets met de vraag te maken heeft. De overige
vier leerlingen hebben een werkende aanpak beschreven, die we het best
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kunnen samenvatten als het telkens kiezen van de grootste pakketten en een
nieuwe vrachtwagen toevoegen wanneer het volgende gekozen pakket niet
meer in een vrachtwagen past.
Geen van de leerlingen heeft de vraag over of hun oplossing optimaal is
beantwoord.

Opdracht 4

Bij deze opdracht hebben drie leerlingen een optimale oplossing beschreven
met een rooster bestaande uit vier lesuren. De andere twee leerlingen heb-
ben een rooster met vijf lesuren gemaakt.
We merken op dat twee leerlingen de vraag over het noemen van een verge-
lijkbaar probleem niet hebben beantwoord. Eén leerling maakt een connectie
met het eerdere kleurprobleem en de andere twee gegeven vergelijkbare pro-
blemen zijn het rondbrengen van de post en het vullen van vrachtwagens. Bij
dit laatste antwoord is de toelichting gegeven dat ook daar zoveel mogelijk
in een zo klein mogelijke ruimte moet passen.
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5.4 Handelsreizigersprobleem

Opdracht 1

De eerste inleidende opdracht is door elke leerling goed gemaakt. Tijdens
de les merken we op dat de leerlingen heel makkelijk de kortste route zien.
Ze hebben hier gemiddeld slechts een minuut voor nodig.

Opdracht 2

De tweede inleidende opdracht is slechts gedeeltelijk goed gemaakt. Het eer-
ste gedeelte, waarbij de leerlingen zelf een graaf moeten maken met daarbij
de afstanden tussen de punten, is bij iedereen gelukt. Het tweede gedeelte,
waarbij ze het algoritme van Dijkstra toe moeten passen op hun zelfge-
maakte graaf om vervolgens daarmee de kortste route langs alle punten te
vinden, is niet door alle leerlingen gemaakt. Slechts een van de leerlingen
geeft op zijn werkblad een kortste route langs alle punten in zijn graaf.

Opdracht 3

Deze opdracht is zeer wisselend gemaakt. De eerste deelvraag wordt correct
beantwoord, maar bij de tweede en derde deelvraag zien we op de werkbladen
veel verschillende antwoorden. De schattingen die gemaakt worden lopen
heel erg uiteen, van enkele uren tot miljoenen jaren. Er is ook een leerling
die niets opgeschreven heeft. Verder zien we antwoorden als ‘ontelbaar’ en
‘niet te schatten’.

Opdracht 4

Deze opdracht is niet geheel goed gemaakt. Een leerling heeft bij de derde
deelvraag opgeschreven dat het aantal mogelijkheden steeds twee keer zo
groot wordt. Om het aantal mogelijke routes te berekenen moeten de leerlin-
gen gebruik maken van de faculteit, waaruit de snelle groei meteen duidelijk
wordt. Dit hebben de andere vier leerlingen wel juist gedaan. De laatste
paar deelvragen van deze opdracht zijn door alle leerlingen juist beantwoord.

Bij deze opdracht hebben we geobserveerd dat een leerling de docent vroeg of
het vanuit elke stad mogelijk is elke andere stad te bereiken. Dit betreft een
probleem met het begrip van de definitie van het handelsreizigersprobleem.

Opdracht 5

In deze opdracht over het beste-buur algoritme zien we een aantal verschil-
lende antwoorden. Afhankelijk van het gekozen beginpunt kan het uiteinde-
lijke antwoord verschillen. Bij de tweede deelvraag lukt het twee van de vijf
leerlingen om een betere oplossing te vinden, terwijl er bij alle leerlingen een
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betere oplossing bestaat. Alle leerlingen hebben de laatste deelvraag juist
beantwoord.

Opdracht 6

Ook bij de opdracht over de heuristiek gebaseerd op een minimaal opspan-
nende boom zien we verschillende antwoorden bij de eerste en tweede deel-
vraag. Vier van de vijf leerlingen hebben bij de derde deelvraag door dat niet
altijd de beste oplossing gevonden wordt. Dit blijkt uit termen als ‘subop-
timale oplossing’ en ‘relatief goed antwoord’. Een andere leerling heeft bij
de eerste deelvraag opgeschreven dat het algoritme bij deze heuristiek ‘slim’
is maar nog fouten maakt, terwijl hij daarna bij de derde deelvraag opge-
schreven heeft dat altijd de kortste route gevonden zou worden.

Opdracht 7

Omdat dit een reflectieopdracht is zien we logischerwijs dat elke leerling
deze op een andere manier beantwoord heeft. We merken op dat alle leer-
lingen de vraag serieus beantwoord hebben. Hieronder volgen enkele van de
opvallendste antwoorden die verschillende leerlingen opgeschreven hebben.

leerling: Bij deze opdrachten heb ik geleerd dat sommige algoritmes
nog niet op te lossen zijn met slimme trucjes.

leerling: Realisatie dat sommige dingen heel lang duren om op te
lossen.

leerling: Bedrijven hebben veel aan deze heuristieken om te bespa-
ren op bijvoorbeeld tijd en brandstof.
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Hoofdstuk 6

Conclusie

In dit hoofdstuk beantwoorden we de onderzoeksvraag: “Welke moeilijk-
heden komen aan het licht bij gebruik van het nieuwe lesmateriaal in onze
lesomgeving?” Daarvoor bekijken we per werkblad de belangrijkste moei-
lijkheden die we hebben gevonden.

In het eerste werkblad hebben we gezien dat leerlingen het moeilijk vin-
den om te redeneren over de beginknoop bij algoritmes voor het vinden van
minimaal opspannende bomen. Verder kunnen we concluderen dat er een
begripsprobleem bestaat bij de leerlingen over hoe het algoritme van Prim
toegepast moet worden. Tot slot hebben we gezien dat de leerlingen niet
altijd in staat waren juist te bepalen of een algoritme gretig is of niet.

Het toepassen van het algoritme van Dijkstra in het tweede werkblad bleek
voor de meeste leerlingen in het begin lastig. Ook hebben we gezien dat er
leerlingen waren die het algoritme van Dijkstra onterecht als een brute force
algoritme aanmerkten.

Bij het derde werkblad hebben we wel enkele kleine fouten opgemerkt, maar
echte moeilijkheden zijn in dit werkblad niet naar voren gekomen.

Uit het vierde werkblad kunnen we afleiden dat leerlingen het lastig vinden
om te redeneren over de efficiëntie bij het oplossen van het handelsreizigers-
probleem. Bij de heuristieken die aan bod komen, hebben we gezien dat de
heuristiek gebaseerd op een minimale opspannende boom lastig gevonden
werd terwijl de functie ervan wel duidelijk was.
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Hoofdstuk 7

Discussie

Bij dit onderzoek hebben we een aantal moeilijkheden gevonden. Deze moei-
lijkheden zijn interessant, omdat ze toe te schrijven zijn aan de verschillende
concepten en zich niet beperken tot de gebruikte werkbladen. Omdat de
groep deelnemers met een aantal van vijf niet heel groot was en omdat ze
allemaal over dezelfde voorkennis beschikten, bestaat de mogelijkheid dat
er ook moeilijkheden zijn die niet aan het licht gekomen zijn. Daarom zou
nog verder onderzoek gedaan kunnen worden bij een andere en grotere groep
deelnemers.

In de rest van dit hoofdstuk verklaren we per werkblad de resultaten en
beschrijven we mogelijke verbeteringen aan de werkbladen om moeilijkheden
bij leerlingen te detecteren dan wel te verhelpen.

7.1 Minimaal opspannende bomen

Uitdaging

Het is opvallend dat de leerlingen bij de uitdaging zelf een strategie bedenken
die een combinatie is van de strategieën waarmee ze later in het werkblad
nog aan de slag zullen gaan. Het blijkt echter wel lastig dit in het algemeen
op te schrijven, gelet op de termen die de leerlingen in hun stroomdiagram
gebruiken.
Uit de stroomdiagrammen blijkt ook dat er onduidelijkheid is bij de leerlin-
gen over de keuze van het huis waarmee begonnen moet worden. Het lijkt er
hierbij op dat er een probleem is bij het maken van het onderscheid tussen
het kleinste aantal verbindingen bij een huis en de verbinding bij een huis
met de kleinste waarde. Het is belangrijk dat de leerlingen dit onderscheid
kunnen maken, omdat ze daardoor waarschijnlijk inzien dat het niet van
belang is welk huis als beginpunt gekozen worden. Desondanks is het niet
nodig deze opdracht aan te passen gezien het oriënterende karakter ervan
en het feit dat er nog meer opdrachten over strategieën volgen.
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Strategieën

De opmerking van een van de leerlingen dat Modderdorp minder verwar-
rend was, zou te maken kunnen hebben met de tekening die bij die opdracht
realistischer is. Het is echter waarschijnlijker dat het te maken heeft met de
context waarmee de opdracht gepresenteerd wordt. Modderdorp maakt het
probleem voor de leerlingen makkelijker te visualiseren. Omdat de leerlin-
gen al snel gewend raken aan het gebruik van de grafen, is het niet nodig
nog extra opdrachten toe te voegen met een oriënterend karakter.

Het blijkt dat een leerling moeite heeft met het inschatten van de efficiëntie.
Het correct kunnen redeneren hierover is echter wel een van de leerdoelen.
In de opdracht wordt gewerkt met een graaf met vier knopen, waarbij het
aantal mogelijkheden voor het maken van verbindingen zestien is. Bij het
toevoegen van een knoop verdubbelt het aantal mogelijkheden en de tabel
wordt dan dus twee keer en niet vijf keer zo groot. Om dit begripsprobleem
te verhelpen, kan er een opdracht aan de deelvraag toegevoegd worden:
“Hoeveel groter wordt de tabel met mogelijkheden als je een huisje aan je
graaf toevoegt? Maak deze tabel.” Dit zorgt ervoor dat leerlingen echt na
moeten denken over alle mogelijkheden, waardoor ze vanzelf zullen zien dat
de tabel twee keer zo groot wordt.

De verwachting was dat er verder weinig problemen zouden optreden, om-
dat de vragen redelijk stapsgewijs opgebouwd zijn. Het blijkt echter dat
er leerlingen zijn die het moeilijk vinden om te bepalen of een strategie een
optimale oplossing oplevert. Om ze hier zelf over na te laten denken, zouden
de vragen hierover als volgt aangepast kunnen worden: “Hoe kun je zien dat
je met dit algoritme altijd de goedkoopste oplossing krijgt?” De leerlingen
weten dan al dat die oplossing optimaal is en moeten zelf bedenken waarom
dat zo is.

Verder valt het op dat de leerlingen het lastig vinden om het algoritme van
Prim toe te passen. De fout die leerlingen maken, is dat ze niet steeds
elke knoop bekijken om het volgende kortste pad te vinden, maar enkel de
knoop die ze als laatste toegevoegd hebben. Op die manier krijgen ze een
pad van beginknoop tot eindknoop zonder aftakkingen, maar dat is niet
noodzakelijkerwijs een minimaal opspannende boom. Om dit begripspro-
bleem te voorkomen, kan de tweede stap van de uitleg van het algoritme als
volgt uitgebreid worden: “Neem de goedkoopste verbinding die een nieuw
huis met je netwerk verbindt. Deze verbinding kan aan alle huizen zitten die
je al aan je netwerk toegevoegd hebt. Alleen als deze geen gesloten circuit
maakt, leg je deze verbinding aan.”
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Opdracht 1

Ondanks dat we bij deze opdrachten fouten zien, is het een goede opdracht
die zeker niet aangepast moet worden. Juist doordat deze fouten aan het
licht komen, is de opdracht van toegevoegde waarde. Het is echter wel van
belang dat aan de hand van de antwoorden die leerlingen geven het begrip
van de leerlingen in kaart gebracht wordt. Daarmee kan worden bepaald
waar nog extra uitleg nodig is.

Opdracht 2

Hoewel het geen leerdoel is van het werkblad, wordt er wel een korte uit-
leg gegeven over gretige algoritmen. De onduidelijkheid die bij leerlingen
ontstaat over of de dure straten weghalen wel of niet gretig is, kan opgelost
worden door in de werkbladen duidelijker aan te geven wat gretige algorit-
men precies zijn. Nu wordt een gretig algoritme in het werkblad beschre-
ven als een algoritme waarbij je steeds de goedkoopst mogelijke verbinding
kiest, zonder vooruit te kijken. Gretige algoritmen gaan echter niet nood-
zakelijk over het kiezen van de goedkoopste paden, zoals duidelijk wordt bij
de strategie dure straten weghalen. Deze definitie kan dus beter wat breder
geformuleerd worden, maar de opdracht hoeft niet aangepast te worden.

Opdracht 3

We nemen aan dat het laatst beschreven antwoord niet serieus bedoeld is en
laten dit antwoord daarom buiten beschouwing. We zien dat drie leerlingen
de vraag goed beantwoorden en één leerling in de goede richting denkt. Het
is daarom niet nodig deze vraag aan te passen.

Opdracht 4

Bijna alle leerlingen hebben de opdracht goed gemaakt. Het is opvallend
dat één leerling een verkeerde strategie heeft toegepast, maar waarom is
onduidelijk. Deze opdracht hoeft echter niet aangepast te worden.

Opdracht 5

Ook bij deze opdracht zien we weer een probleem met het toepassen van het
algoritme van Prim. Door de eerdergenoemde aanpassing bij de strategieën
te doen, is het waarschijnlijk dat leerlingen bij deze opdracht geen problemen
ondervinden als ze het algoritme van Prim toe willen passen. Deze opdracht
behoeft dan ook geen aanpassing.
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7.2 Kortstepad-algoritme van Dijkstra

Uitdaging

Bij deze uitdaging zien we dat bijna alle leerlingen dezelfde strategie beden-
ken. Ook hier blijkt wel weer dat de leerlingen het lastig vinden hun strategie
concreet op te schrijven. Het is niet zeker of de leerlingen de strategie zelf
bedacht hebben, omdat deze verderop in het werkblad genoemd wordt. Om
de kans te vergroten dat de leerlingen echt goed zelf nadenken, kan deze
theorie beter op een later moment in het werkblad geplaatst worden. De
opdracht zelf hoeft niet aangepast te worden.

Opdracht 1

Het lijkt erop dat het voor de leerlingen aan de hand van de beschrijving
van het algoritme van Dijkstra in het werkblad niet duidelijk wordt hoe ze
het algoritme precies kunnen gebruiken. Een mogelijke verbetering is het
toevoegen van een deelvraag waarbij de leerlingen de verschillende waardes
na iedere stap in een tabel moeten bijhouden. Het gebruik van een tabel
zorgt voor overzicht waardoor de leerlingen waarschijnlijk beter in staat zijn
het algoritme correct toe te passen en hier juist over te redeneren.
Dit kan er ook voor zorgen dat het voor de leerlingen duidelijk wordt dat
het algoritme van Dijkstra niets met brute force te maken heeft. Dit be-
gripsprobleem ontstaat immers mogelijk doordat waardes die het algoritme
toekent aan knopen later nog kunnen wijzigen en knopen dus meerdere ke-
ren bekeken kunnen worden. Door een tabel kunnen ze zelf zien dat het
algoritme van Dijkstra geen brute force algoritme is.

Opdracht 2

Deze opdracht is goed gemaakt, waardoor het waarschijnlijk is dat de leer-
lingen het algoritme goed hebben toegepast. Deze opdracht is dus een goede
oefening en behoeft daarom geen aanpassing.

Opdracht 3

Het optimaal wisselen van geld van de ene valuta in de andere is een pro-
bleem dat opgelost kan worden met een algoritme om het kortste pad te
vinden. Het stappenplan zoals dat gegeven is in de opdracht voldoet echter
niet volledig. Voor gebruik in de graaf moet van de wisselkoers eerst de
logaritme en daarna het tegengestelde genomen worden. Bovendien is het
algoritme van Dijkstra hier niet geschikt en zou voor dit probleem beter het
algoritme van Bellman-Ford gebruikt kunnen worden zodat negatieve cykels
opgemerkt worden. Zo’n cykel is door een van de leerlingen in dit specifieke
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voorbeeld ook gevonden. Eventueel kunnen de waardes zo aangepast wor-
den dat deze cykel niet meer voorkomt waardoor het algoritme van Dijkstra
hier gebruikt kan worden. Het beste is echter om deze opdracht weg te laten
om te voorkomen dat er verwarring bij de leerlingen ontstaat.

Opdracht 4

Deze opdracht is door de meeste leerlingen goed gemaakt. Als hulpmid-
del kan de definitie van gretige algoritmen bij deze opdracht nog een keer
herhaald worden. Dit heeft daarnaast als voordeel dat de leerlingen deze
definitie weer een keer zien en dus beter zullen onthouden.
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7.3 Onhandelbare problemen

Opdracht 1

Ondanks dat deze opdracht het nodige puzzelwerk vereist, hebben bijna
alle leerlingen een juiste oplossing gevonden. De leerling die geen oplossing
heeft gevonden, heeft een aanpak die wel tot een juiste oplossing zou kunnen
leiden. De verwachting is dat het toeval is dat hij net geen goede combinatie
heeft kunnen vinden. Deze vraag behoeft daarom geen verbetering.

Opdracht 2

We verwachten dat het eerste gedeelte door enkele leerlingen overgeslagen
is door de vraagstelling. Dat deze leerlingen het te moeilijk zouden vinden
om de landkaarten in te kleuren is onwaarschijnlijk, omdat elke leerling een
algoritme heeft opgeschreven en de volgende landkaart wel door iedereen
ingekleurd is. Daarom is het advies om de vraagstelling bij deze vraag te
veranderen. Dit kan door de deelvragen te voorzien van nummers en ook
door typografisch eenheid aan te brengen. Ook kunnen de landkaarten cen-
traler gepositioneerd worden.
Om leerlingen uit te dagen zo min mogelijk kleuren te gebruiken, kan bij de
laatste landkaart vermeld worden dat deze in te kleuren is met drie kleuren.
De fout die een van de leerlingen maakte bij het benodigde aantal kleuren
voor een willekeurige kaart, kan voorkomen worden door toelichting te vra-
gen bij het antwoord. Een mogelijkheid is: “Hoeveel kleuren heb je nodig om
dat bij elke willekeurige kaart voor elkaar te krijgen? Verwijs in je antwoord
naar een bewijs hiervoor.”

Opdracht 3

We nemen aan dat de door een van de leerlingen beschreven aanpak die
niet bij de vraag past, komt door een vergissing. De overige vier leerlingen
hebben immers een werkende aanpak beschreven.
Omdat geen van de leerlingen de vraag over of hun oplossing optimaal is be-
antwoord heeft, lijkt het verstandig deze als nieuwe deelvraag toe te voegen.
Hierdoor wordt voorkomen dat leerlingen de vraag per ongeluk overslaan.
Ook hier geldt dat de deelvragen genummerd kunnen worden.

Opdracht 4

Dat het niet iedere leerling lukt om een rooster met vier lesuren te maken,
is toe te schrijven aan de moeilijkheid van het probleem. Dit is echter op
zichzelf geen reden om deze vraag aan te passen. Het is wel verstandig de
vraag over het noemen van een vergelijkbaar probleem weg te laten. Geen
van de eerdere problemen lijkt echt op het probleem over het maken van
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roosters, wat resulteert in drie verschillende antwoorden en twee leerlingen
die de vraag niet beantwoord hebben.
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7.4 Handelsreizigersprobleem

Opdracht 1

We verwachten dat de leerlingen snel het goede antwoord zien doordat voor
de opdracht een kleine graaf gebruikt wordt. Daardoor is het niet nodig om
alle mogelijkheden op te schrijven. Het nadeel hiervan is wel dat de leerlingen
op dit moment mogelijk nog geen goed beeld hebben van de efficiëntie bij
het oplossen van dit soort problemen. Een mogelijkheid om het vinden van
de oplossing moeilijker te maken, is het toevoegen van knopen. Dit is hier
echter niet noodzakelijk, omdat dit slechts een inleidende opdracht is.

Opdracht 2

Deze opdracht is slechts iets moeilijker dan de eerste opdracht, omdat de
leerlingen nu een kortste route moeten vinden bij een graaf met vijf kno-
pen in plaats van vier. Desondanks ontbreekt op de werkbladen een kortste
route bij vier van de vijf leerlingen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat
de leerlingen de vraag niet goed begrepen hebben. Het zou ook kunnen dat
ze niet meer wisten hoe ze het algoritme van Dijkstra toe moesten passen.
Dat zou wel opmerkelijk zijn, aangezien ze daar in een eerder werkblad al
mee hebben geoefend. Ze zouden dat dus moeten kunnen.
Omdat het gebruik van het algoritme van Dijkstra bij deze opdracht slechts
als hulpmiddel dient en geen doel op zich is, is het verstandig om het ook als
zodanig te presenteren. Een mogelijke aangepaste vraagstelling hierbij is:
“Teken hier je graaf en bepaal de snelste route langs alle locaties. Je kunt als
hulpmiddel gebruik maken van het kortstepad-algoritme van Dijkstra om te
bepalen wat de snelste route is van een van die plekken (bijvoorbeeld jouw
huis) naar alle andere plekken.” Nog beter is het om de referentie naar het
algoritme van Dijkstra weg te laten, omdat het verwarring veroorzaakt en
als risico heeft dat leerlingen de complexiteit van het handelsreizigerspro-
bleem onderschatten doordat ze het algoritme van Dijkstra als hulpmiddel
gebruiken.

Opdracht 3

Bij de derde opdracht valt op dat de leerlingen het lastig vinden om te re-
deneren over hoe lang het duurt om berekeningen te maken bij een groter
aantal steden. Dit is natuurlijk verklaarbaar, omdat het maken van een
schatting moeilijk is, zeker als je nog niet eerder van het handelsreizigers-
probleem gehoord hebt. Omdat het wel goed is als de leerlingen nadenken
over de moeilijkheid van het probleem, zou het toevoegen van een opmerking
aan de deelvragen dat de schatting niet correct hoeft te zijn een oplossing
kunnen zijn om te voorkomen dat leerlingen geen schatting geven.
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Opdracht 4

Het kunnen redeneren over efficiëntie in relatie tot de invoer is een van de
leerdoelen van het werkblad. Uit de vierde opdracht blijkt echter dat niet
alle leerlingen een juist beeld hebben van de groei van het aantal mogelijke
routes bij een toenemend aantal steden. Dit is in lijn met wat we zien bij
de voorgaande opdracht. Nadat de leerlingen een formule hebben, komen ze
wel uit op de goede antwoorden, waardoor de laatste deelvragen wel door
iedere leerling juist beantwoord zijn.
We zien geen mogelijkheid de opdracht aan te passen zodat deze moeilijkheid
voorkomen kan worden, maar het blijkt dus wel dat de opdracht bijdraagt
aan het detecteren van deze moeilijkheid. Extra uitleg in de klas over de
groei kan de leerlingen bij deze opdracht helpen.

De vraag die een leerling stelde over of het vanuit elke stad mogelijk is elke
andere stad te bereiken betreft een probleem met het begrip van de definitie
van het handelsreizigersprobleem. We komen daar bij de volgende opdracht
op terug.

Opdracht 5

Deze vraag is goed gemaakt, maar dat komt doordat alle leerlingen toeval-
lig een beginknoop gekozen hebben waarmee deze heuristiek op deze graaf
toepasbaar is. Er is namelijk een belangrijke verbetering aan deze opdracht
mogelijk.

Als we kijken naar de hierboven weergegeven graaf die bij deze opdracht
hoort, valt op dat dit geen volledige graaf is. Dit terwijl de definitie van
het handelsreizigersprobleem is: “Gegeven een aantal steden samen met
de afstand tussen ieder paar van deze steden, vind dan de kortste weg die
precies één keer langs iedere stad komt en eindigt bij de eerste stad.” De
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graaf bij deze opdracht moet dus vervangen worden door een volledige graaf.

De bij de vorige opdracht beschreven vraag is verklaarbaar als de leerling
deze opdracht al bekeken had, maar dat is onzeker. Het is wel handig de
definitie ook in het werkblad op te nemen om deze vraag te voorkomen.

Opdracht 6

Het blijkt uit de verschillende antwoorden die de leerlingen hebben gegeven
dat ze dit een lastige heuristiek vinden. Toch zien we dat vier leerlingen
de functie van de heuristiek wel begrepen hebben. Om de leerlingen te
helpen de heuristiek zelf ook beter te begrijpen, kunnen de eerste en tweede
deelvraag, net als de derde, enigszins sturend gesteld worden. Wellicht dat
hiermee antwoorden als dat het algoritme fouten zou maken voorkomen
kunnen worden. Het algoritme maakt immers geen fouten, het geeft alleen
niet altijd de optimale oplossing.
Voor de eerste deelvraag zou een aanpassing kunnen zijn: “Je hebt het
algoritme van Kruskal gebruikt. Waarvoor kun je dit algoritme gebruiken
en wat kun je daarom zeggen over je resultaat uit stap 1?” Voor de tweede
deelvraag zou dit kunnen zijn: “Als je naar je antwoord bij stap 2 kijkt, hoe
verhoudt de lengte van de paden hierbij zich tot het antwoord uit stap 1?”

Opdracht 7

Deze opdracht hoeft niet aangepast te worden. De reflectie die de leerlingen
moeten schrijven draagt bij aan het leerproces omdat ze nogmaals nadenken
over wat ze in het werkblad gedaan hebben.
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[1] J. Tolboom, J. Krüger, and N. Grgurina. Informatica in de bovenbouw
havo/vwo: naar aantrekkelijk en actueel onderwijs in informatica. 2014.

[2] E. Barendsen and J. Tolboom. Advies examenprogramma informatica
havo/vwo. 2016.

[3] T. Bell, I.H. Witten, and M. Fellows. Computer science unplugged...
off-line activities and games for all ages. 1998.

[4] R. Weeda. Informatica unplugged: activerend informatica-onderwijs
met praktische werkvormen zonder computer. https://www.

informaticaunplugged.nl, 2018.

[5] J. Gal-Ezer and E. Zur. The efficiency of algorithms - misconceptions.
2004.

[6] M.F. Farghally, K.H. Koh, J.V. Ernst, and C.A. Shaffer. Towards a
concept inventory for algorithm analysis topics. 2017.

[7] H. Danielsiek, W. Paul, and J. Vahrenhold. Detecting and understan-
ding students’ misconceptions related to algorithms and data structu-
res. 2012.

[8] F. Hermans and E. Aivaloglou. To scratch or not to scratch?: A control-
led experiment comparing plugged first and unplugged first program-
ming lessons. 2017.

[9] B. Rodriguez, C. Rader, and T. Camp. Using student performance to
assess cs unplugged activities in a classroom environment. 2016.

[10] P. Curzon, P.W. McOwan, N. Plant, and L.R. Meagher. Introducing
teachers to computational thinking using unplugged storytelling. 2014.

37

https://www.informaticaunplugged.nl
https://www.informaticaunplugged.nl


Bijlage A

Transcripties

In deze bijlage staan de transcripties van delen van de geluidsopnames die
gemaakt zijn tijdens de lessen.

Modderdorp

leerling 1: Sowieso deze moeten we overslaan. Die vijf en deze vijf,
sowieso geen vijf pakken.

leerling 2: Die is veel te groot.
leerling 2: Als je bijvoorbeeld dit huis moet hebben, moet je ergens

heen kunnen en dit zijn er twee en dat zijn er drie dus dan doe
je toch gewoon deze twee, lijkt mij.

leerling 1: Ja, oké.
leerling 1: Nu zitten we hier.
leerling 2: Welke is het kortst? Gewoon telkens de kortste kiezen?
leerling 1: Denk het.
leerling 2: Deze is drie.
leerling 1: Dan pakken we die van twee, denk ik.
leerling 2: Ja.
leerling 1: Oké, dus nu kunnen we dus van deze naar al deze dingen.
leerling 2: Deze maken heeft geen zin; deze maken heeft geen zin.

Die is veel te lang dus deze denk ik.
leerling 1: Denk het wel, ja.
leerling 2: Deze maken heeft dan geen zin.
leerling 1: Die van drie, denk ik dan.
leerling 2: Ja, doe maar.
leerling 1: En dan moeten we wel eentje van vier pakken.
leerling 2: Ja.
leerling 1: Alleen dan hebben we er eentje van twee. Nog eentje.
leerling 2: Dat zijn er weer vier, want dat bruggetje moest ook.
leerling 1: We kunnen die twee doen aan dat huis.
leerling 2: Volgens mij zijn we klaar.

38



leerling 1: Dan zijn we klaar inderdaad, ja.
leerling 2: Ja.
leerling 1: We hebben er 24.
leerling 1: Misschien zijn er wel goedkopere oplossingen, moeten we

even kijken.
leerling 2: Vast wel, maar die moet je ook weer vinden als het kan.

Dat is wel het hele idee.
leerling 2: Is er een betere oplossing? We hebben wel telkens ge-

woon de kortste gekozen.
leerling 1: Ik denk. . .
leerling 2: Er is denk ik wel een goedkopere, alleen gaan we die

vinden?
leerling 2: Dit is vier als dit weg kan.
leerling 1: Deze zouden we misschien weg kunnen werken door. . .
leerling 2: Dan moeten we deze drie. . . nee. . . je moet sowieso bij

dat huis kunnen komen.
leerling 2: Als je deze weghaalt, dan kun je deze drie doen, dat is

goedkoper. Dus dan heb je weer eentje minder.
leerling 1: Hoe bedoel je?
leerling 2: Kijk, dan kan je deze vier weghalen, maar dan kom je er

zeg maar via deze manier. En dat is drie in plaats van vier.
leerling 2: Dus dan hebben we 23, dat is eentje minder.
leerling 2: Kunnen we dat nog een keer doen ergens?
leerling 1: Ehh. . .
leerling 2: Als we deze drie kiezen dan kan deze weg, maar dat is

ook drie dus dat maakt niet veel verschil.
leerling 2: Deze moet sowieso, dat is zeker. Deze twee moeten so-

wieso, toch?
leerling 1: Ik denk het wel.
leerling 2: Je moet sowieso bij dat huis een keer komen. Dit is de

kortste weg naar dat huis.
leerling 1: Deze twee kunnen gewoon weg.
leerling 2: Welke? Die twee?
leerling 1: Die twee, toch?
leerling 2: Nee, want dan heb je deze twee loshangen. Dan zitten

die nergens aan vast als je die twee weghaalt.
leerling 2: En twee is trouwens niet heel veel, dus dan moet je mis-

schien eerder kijken of er ergens een drie weg kan ofzo.
leerling 2: Stel je haalt deze twee weg en je kleurt die. Oh wacht

nee, dan heb je weer dat die allemaal loszitten daar.
leerling 1: Volgens mij zijn het er nog minder.
leerling 2: Hoe bedoel je?
leerling 2: Ik zei net, als je deze twee allebei weg doet en je kleurt

die, maar toen kwam ik er achter dat dit dan los zit.
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leerling 1: Dan gaat dat niet meer.
leerling 2: Dan moet je deze drie ook en dan heb je zeven in plaats

van zes.
leerling 2: Hoeveel hebben jullie er?
leerling andere groep: 23.
leerling 2: Wij ook.
leerling 2: Zijn er nog goedkopere? Ik denk het niet, want zij heb-

ben zeg maar ook dezelfde.
leerling 1: Dat is geen manier om dat te bepalen, maar volgens mij

niet want we hebben wel alle kortste wegen gekozen.
leerling 2: Nee, maar kijk, hier dachten we ook dat we de kortste

weg hadden en toen kon ie toch ook wel korter.
leerling 1: Ja, wacht.
leerling 2: Ieder huis moet zeg maar verbonden zijn.
leerling 2: Als we bij ieder huis nou gewoon het kortste pad kiezen.

Dit huis heeft twee paden, maakt dat uit? Het zijn er zelfs drie.
leerling 1: Er is er eentje inderdaad met drie.
leerling 2: Kan dat niet makkelijker?
leerling 1: Nee, want kijk als je deze twee zo doet, dan gaat deze

nog steeds nergens naartoe.
leerling 2: Deze moeten sowieso blijven, deze twee. Lijkt mij. Want

anders heb je drie. Je moet hier een keer komen.
leerling 2: Ik denk dat dit de beste is. Denk ik.
leerling 1: Wacht even, als we deze weghalen...
leerling 2: Welke haal je nou weg?
leerling 1: Ik ga even experimenteren.
leerling 2: Ga je gang.
leerling 2: Is er eentje met 22? Maar die paden van vijf moet je

sowieso niet hebben, nergens.
leerling 2: Wat heb je nu gedaan?
leerling 1: Ik heb die weggehaald.
leerling 1: Oh, maar daardoor hebben we geen pad.
leerling 2: Dan heb je zeg maar deze twee loshangen.
leerling 1: Ja, dat bedacht ik me ook net. Ik dacht even dat hier

iets stond.
leerling 2: Die kunnen we ook doen in plaats van die drie, alleen

dat is allebei drie dus dat maakt niet heel veel verschil. Hier drie
steentjes of daar drie.

leerling 1: Ja, klopt.
leerling 2: Dus dat maakt niet heel veel uit.
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Bijlage B

Lesmateriaal

Deze bijlage bevat de vier werkbladen zoals deze tijdens de lessen gebruikt
zijn.
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Tenzij anders vermeld is alles in dit werk gelicenceerd onder een CC BY-NC-SA 4.0-licentie.  
Wil je het adopteren, neem dan contact op met Renske Weeda (renske.weeda@gmail.com) 

 

 
Concepten: Algoritmen, minimaal opspannende bomen, efficiëntie van een algoritme. 

Doel: Een aantal praktische problemen kan men oplossen door te zoeken naar een 
netwerk dat alle knooppunten verbindt waarbij de totale lengte van de verbindingen zo 
kort mogelijk is. Zo’n netwerk heet een minimaal opspannende boom. Door een geschikte 
representatie te kiezen (een graaf), kun je met verschillende algoritmes zo’n minimaal 
opspannende boom op een handige maken. In dit geval passen we eerst een brute force 
methode toe, en daarna de slimmere algoritmen van Kruskal en Prim.  

Leerdoelen: 

Na afloop kun je: 
- beschrijven wat een minimaal opspannende boom is; 
- een oplossingsrichting voor een gegeven probleem ontwikkelen en weergeven als 

een algoritme; 
- een algoritme op een gestructureerde wijze weergeven met een stroomdiagram; 
- uitleggen wat een brute force algoritme is; 
- herkennen of een probleem op te lossen is met een minimaal opspannende boom 

algoritme; 
- minstens twee verschillende standaardoplossingen gebruiken voor het oplossen 

van hetzelfde probleem; 
- een probleem analyseren en de relevante informatie (abstractie) in een geschikte 

representatie (graaf, boom) weergeven; 
- een aantal standaard graafalgoritmen (zoals brute force, Kruskal en Prim) 

herkennen en gebruiken; 
- redeneren over de efficiëntie van een algoritme in relatie tot de invoer; 
- je kunt algoritmen (waaronder standaardalgoritmen), vergelijken met betrekking tot 

efficiëntie; 
- redeneren over de correctheid van een algoritme. 

Algoritmes en technieken: Brute force algoritmes, gretige algoritmes, Kruskal, Prim. 
 

Uitdaging: Modderdorp 
Hieronder zie je een kaart van een dorp afgebeeld. Het dorp heeft geen geasfalteerde 

wegen. Als het regent krijgen alle dorpsbewoners modderige schoenen. Het dorp heeft niet 

genoeg geld om alle straten te asfalteren, want de burgemeester wil ook een zwembad 

bouwen. 

Aan jou de uitdaging om te bepalen welke straten geasfalteerd moeten worden. Belangrijk is 

dat je net genoeg asfalteert zodat iedereen overal kan komen (het maakt niet uit dat het een 

omweg is), maar wel zo goedkoop mogelijk. De asfalteringskosten zijn 1000 Euro per steen 

(het bruggetje kost ook 1000 Euro). 

Kan jij de dorpsbewoners van Modderdorp helpen? 

 

B.1 Minimaal opspannende bomen
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1 

Geef aan hoeveel jouw oplossing gaat kosten. 

 
 
 

Denk je dat jouw oplossing de optimale oplossing is, dus dat er geen oplossingen zijn die 

goedkoper zijn? Waarom denk je dat?  

 

Omschrijf je strategie. Hoe ben je te werk gegaan? Waar ben je begonnen? Hoe heb je 

besloten welke pad als eerst te asfalteren? En als tweede? Kun je dit in het algemeen 

omschrijven? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

1 Bron: csunplugged.org    
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Teken van je strategie een stroomdiagram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Representatie 

Om inzicht te krijgen in het probleem, kiezen we vaak voor een overzichtelijkere manier 
om dit te representeren. Een graaf kan vaak een handige representatie zijn. Hier zie je 

het modderdorp probleem als graaf weergegeven:  

 
De huisjes worden de knopen (punten) en verbindingslijnen (kanten). Op de 
verbindingslijnen geven we de asfalteringsprijs aan. Onnodige details laat je weg (zoals 
hoe het huis eruit ziet). Dat heet abstractie. 

44



 
Tenzij anders vermeld is alles in dit werk gelicenceerd onder een CC BY-NC-SA 4.0-licentie.  
Wil je het adopteren, neem dan contact op met Renske Weeda (renske.weeda@gmail.com) 

 

Verschillende strategieën vergelijken 
Er zijn meerdere manieren om zo’n probleem op te lossen. We bekijken nu de volgende 

mogelijkheden: 

A. Brute force 

B. Dure straten weghalen 

C. Kruskal: de goedkoopste straat aanleggen 

D. Prim: de goedkoopste verbindende straat aanleggen 

Strategie A. Brute force 
Met een brute force methode bereken je alle mogelijkheden en 

kiest dan de goedkoopste uit. We laten stap voor stap zien 

hoe je dat handig kan aanpakken. Hiervoor gebruiken we de 

volgende kleinere graaf hiernaast. 

 

Stap 1: Geef elk lijnstuk een eigen letter, bijvoorbeeld met a, b, c en d. 

Stap 2: Maak een tabel om alle mogelijkheden weer te geven.  

a b c D 

0 0 0 0 

0 0 0 1 

0 0 1 0 

0 0 1 1 

0 1 0 0 

0 1 0 1 

0 1 1 0 

0 1 1 1 

1 0 0 0 

1 0 0 1 

1 0 1 0 

1 0 1 1 

1 1 0 0 

1 1 0 1 

1 1 1 0 

1 1 1 1 

 

Met een 1 geven we aan dat de verbinding er is. Staat er een 0 dan 

is er geen verbinding. Dus, bij 1011 hoort de graaf hiernaast: 

 

Stap 3: Streep in de tabel alle rijen door die niet voldoen, dus waarbij niet alle huizen 

verbonden zijn. 

Stap 4: Bepaal van de rijen die voldoen welke het goedkoopste is. 

Voer de brute force methode uit bij deze graaf. Gebruik hiervoor de 

tabel hierboven. 
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Geef aan hoeveel de beste oplossing gaat kosten. 

 
 
 

Levert de brute force methode altijd de goedkoopste oplossing? 

 
 

Hoe veel groter wordt de tabel met mogelijkheden als je een huisje aan je graaf toevoegt? 

 

 

Brute force 

Met de brute force methode bereken je alle mogelijkheden en kiest dan de goedkoopste 
uit. Dat is vaak heel veel werk, zeker voor een grote graaf, maar het levert wel altijd de 
beste oplossing op. 

 

Strategie B. Dure straten weghalen 
Een andere strategie is om met een complete graaf te beginnen waarin alle verbindingen 

zijn aangegeven. Dan ga je, zolang geen huisje daarbij geïsoleerd raakt, één voor één de 

duurste straten wegstrepen. Het algoritme staat in de volgende stroomdiagram omschreven: 

2 

Stap 1: Maak een lijst van alle waardes, van groot naar klein. 

 
 

                                                             
2 Bron: www.informaticaunplugged.nl  
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Stap 2: Streep één voor één in je kaart de duurste straat weg. Let op: je mag alleen een 

straat wegstrepen als daardoor geen huisje geïsoleerd raakt (anders kan die bewoner niet 

meer zijn huis uit). 

 
Stap 3: Bereken de totale kosten. 

 
 

Krijg je met dit algoritme altijd de goedkoopste oplossing? 

Is het mogelijk om met dit algoritme op twee verschillende netwerken uit te komen? Leg uit. 

 
 
 
 

 

Minimaal opspannende bomen 
We begonnen met een graaf: een netwerk met verbonden punten. We zijn toen op zoek 
gegaan naar een netwerk met alleen de hoogstnodige verbindingen. Wat overblijft van de 
graaf is een opspannende boom: een netwerk dat alle punten met elkaar verbindt en 

geen circuits (een circuit is een gesloten pad waarvan de begin- en eindpunt samenvallen) 
bevat.  
 
Om zo min mogelijk asfalt te gebruiken zoeken we een minimale opspannende boom, dit 
wil zeggen een opspannende boom met de kleinst mogelijke totale lengte. 
Hier zie je het modderdorp probleem als minimale opspannende boom weergegeven:  
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Strategie C. Kruskal: de goedkoopste straat aanleggen 
Een efficiënte strategie is om één voor één de goedkoopste straten aan te leggen. Je legt 

alleen een straat aan als deze een huis verbindt dat nog niet verbonden is, hiermee vermijd 

je een gesloten circuit. Dit algoritme heet het Kruskal algoritme. 

Het algoritme van Kruskal staat in de volgende stroomdiagram omschreven: 

3 

Stap 1: Maak een lijst van alle waardes, van goedkoopst naar duurst. 

    
 
 
 

                                                             
3 Bron: www.informaticaunplugged.nl  
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Stap 2: Teken alle huizen als knopen. 

 

Stap 3: Neem de goedkoopste verbinding. Alleen als deze geen gesloten circuit maakt, leg 

je deze verbinding aan. Streep de waarde in je lijst door (ook als je de verbinding niet hebt 

gelegd). 

Stap 4: Herhaal de vorige stap totdat alle waarden uit je lijst zijn doorgestreept. 

Stap 5: Bereken de totale kosten. 

 

Krijg je met dit algoritme altijd de goedkoopste oplossing? 

 

Is het mogelijk om met dit algoritme op twee verschillende netwerken uit te komen? Leg uit. 
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Strategie D. Prim: de goedkoopste verbindende straat aanleggen 
Een andere efficiënte strategie is het Prim algoritme. Je kiest eerst een beginpunt. Dan kies 

je vanuit dat beginpunt de allergoedkoopste straat en je legt die aan. Hierna kies je steeds 

de allergoedkoopste straat waarmee je een niet verbonden huis toevoegt aan het netwerk 

dat je al hebt: je breidt dus elke stap de groep van huizen die al verbonden zijn met één huis 

uit. Omdat je legt alleen straten aanlegt naar een huis dat nog niet verbonden is, vermijd je 

het ontstaan van een gesloten circuit.  

Stap 1: Teken alle huizen als knopen. 

 

Stap 2: Kies een beginpunt en leg de eerste goedkoopste straat aan.  

Stap 3: Neem de goedkoopste verbinding dat een nieuw huis met je netwerk verbindt. 

Alleen als deze geen gesloten circuit maakt, leg je deze verbinding aan. 

Stap 4: Bereken de totale kosten. 
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Teken een stroomdiagram van het Prim algoritme. 

 

Gretige algoritmen 

Een algoritme waarbij je steeds de goedkoopst mogelijke verbinding kiest, zonder vooruit 
te kijken, heet een gretig algoritme. Je maakt dus steeds een keuze die op dat moment 
het beste lijkt (de grootste directe winst oplevert). De vraag is of dat uiteindelijk leidt tot de 
allerbeste oplossing. 
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Opgaven 
Opgave 1. Pas de algoritmen uit deel B, C, en D toe op deze graaf.  

Algoritme uit B (Dure straten weghalen): 

 
Algoritme uit C (Kruskal): 

 
Algoritme uit D (Prim): 
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Opgave 2. 

Welk van de algoritmen beschreven in deel A, B, C en D zijn gretige algoritmen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opgave 3.  

Een inbraakalarm verbindt sensoren met elkaar en gaat af zodra twee sensoren niet meer 

met elkaar verbonden zijn. Voor de verbindingen wordt kostbaar koperdraad gebruikt. De 

verbindingen hebben verschillende lengte en dus ook verschillende waarden. We geven zo’n 

alarm weer in de vorm van een graaf waarbij de kanten de kostbare koperdraden 

representeren. Wat kan de inbreker doen om zo veel mogelijk koperdraad te stelen? Hij 

heeft een kaart van het netwerk. 

 
 
 
 
 

 

Opgave 4. 

Hieronder zie je een kaart van de eilandenstelsel van Algos. Om te reizen tussen de 

eilanden of met het vaste land wordt gebruik gemaakt van veerponden. Als het stormt kan 

het voorkomen dat de veerponden kapseizen. Daarom wil Algos bruggen gaan bouwen. Het 

aanleggen van bruggen is wel kostbaar. 
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Hoe kun je alle eilanden bereikbaar maken, zodat de totale lengte van de bruggen zo kort 

mogelijk is? Op de kaart staan de afstanden (in meters) aangegeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
4 Bron: Vöcking, B., Alt, H., Dietzfelbinger, M., Reischuk, R., Scheideler, C., Vollmer, H., & Wagner, D. 
(Eds.). (2010). Algorithms unplugged. Springer Science & Business Media. 
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Opgave 5. 

Bepaal de minimale lengte aan kabels die nodig is om alle huizen in elk van de drie kaarten 

van internet te voorzien. 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Waar gaat dit eigenlijk over? 
Een aantal praktische problemen kan men oplossen door te zoeken naar een netwerk dat 
alle knooppunten verbindt waarbij de totale lengte van de verbindingen zo kort mogelijk is. 
Zo’n netwerk heet een minimaal opspannende boom (in het Engels: minimal spanning 

tree). Er bestaan verschillende algoritmes waarmee je zo’n boom kunt maken.  
Met brute force bereken je alle mogelijkheden en bepaalt dan de beste. 
De algoritmen van Prim en Kruskal vertellen je hoe je zo’n minimale opspannende boom 
in een gegeven graaf kunt vinden. Met Prim’s algoritme bepaal je één voor één de 
goedkoopste mogelijke verbinding met het bestaande netwerk. Met Kruskal’s algoritme 
leg je steeds de kortste verbinding aan die twee nog niet verbonden plaatsen verbindt. Het 
verschil is dat er bij Prim steeds sprake is van één groter wordend netwerk en bij Kruskal 
van meerdere netwerken zijn die stapsgewijs met elkaar verbonden worden. Beide 
algoritmen zijn gretige algoritmen omdat ze steeds de kortste of goedkoopste verbinding 
leggen zonder vooruit te kijken naar de gevolgen van die beslissing. 
 
Minimaal opspannende bomen kunnen voor veel meer problemen worden gebruikt. Je 
kunt ze ook inzetten om te bepalen welke bruggen te bouwen om eilanden te verbinden, 
hoe je goedkoop mogelijk riolering moet aanleggen in een nieuwe woonwijk, bij het 
plannen van een verkeersnetwerken (waar sporen of straten aan te leggen) en 
communicatienetwerken (zoals TV, telefoon, internet, etc.), en bij het ontwerpen van 
computer chips. 

 

                                                             
6 Bron: http://www.cre8atemaths.org.uk/resources 
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Concepten: Dijkstra’s kortste-pad algoritme, graaf, gretig algoritme. 

Leerdoelen:  

Na afloop van deze opdracht kun je: 
- het kortste-pad algoritme van Dijkstra toepassen. 
- een probleem analyseren en de relevante informatie (abstractie) in een geschikte 

representatie (graaf) weergeven. 
- redeneren over de correctheid van het algoritme. 

Praktische context: Het vinden van de kortste route tussen twee locaties (voor 

bijvoorbeeld een routeplanner). Dit wordt ook gebruikt bij robot navigatie, route planners, 
roosters maken, netwerk routering protocollen, en berekenen van optimale vrachtwagen-
routering over drukke wegen. 

Uitdaging: De kortste pad tussen twee steden vinden 
Je wilt per trein reizen van Den Haag naar Nijmegen. Hieronder zie je een spoorkaart met de 

afstanden (in kilometers) tussen ieder twee steden. Hoe bepaal wat de kortste route is van 

Den Haag naar Nijmegen? 

Brute force 
Een manier om dit probleem op te lossen is door alle mogelijke paden (zonder cykels) op te 

schrijven, en voor elk pad de afstand te bepalen. Je kiest dan na afloop het pad met de 

kortste afstand. 

Route Totale afstand 

Den Haag → Amsterdam → Utrecht → Amersfoort → Nijmegen 80+30+60+80 = 250 

Den Haag → Amsterdam → Amersfoort → Nijmegen 80+20+80 = 180 

Den Haag → Amsterdam → Groningen → Nijmegen 80+200+180 = 460 

Den Haag → Utrecht → Amsterdam → Amersfoort → Nijmegen 40+30+20+80 = 170 

… … 

 

 

B.2 Kortstepad-algoritme van Dijkstra
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Alle mogelijkheden afgaan en dan de beste bepalen heet brute force. Voor een kleine kaart 

is dit te doen, maar als je op dezelfde manier een reis van Lissabon (Portugal) naar Wenen 

(Oostenrijk) zou willen plannen per trein, dan wordt dat een hele klus. Je krijgt erg veel 

mogelijkheden. Zou er een slimmere manier zijn om dat te doen? 

Paden en Graven 

Een figuur zoals je bij het bovenstaande kaart ziet heet een graaf. Een 

graaf bestaat uit punten waarvan sommige verbonden zijn door lijnen. De 
punten in een graaf noemen we knopen en de verbindingslijnen heten 
kanten. 

We noemen een graaf samenhangend als er vanuit elke knoop in de 
graaf een pad bestaat naar elke andere knoop. Een samenhangede 
graaf heeft dus geen onbereikbare kopen. 
 
Het voorbeeld hiernaast is een niet samenhangende graaf omdat F niet 
verbonden is. 
 
 

Wat is een pad eigenlijk? Een pad tussen twee knopen is een 
aaneenschakeling van kanten beginnend bij de ene knoop en 
eindigend in de andere. Hierbij mogen begin- en eindpunt hetzelfde zijn, 
maar dat hoeft zeker niet. In de graaf hiernaast is A-D-E-C een pad. Ook 
A-B-D-A is een pad, een met een cykel. 

 
 
 
 

 

 

  

Onsamenhangende graaf 

Samenhangende graaf 
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Brainstorm 

Bedenk zelf een slimmer manier om de kortste pad te vinden. Omschrijf hier jouw algoritme. 

 
 

 

Laat je algoritme door een andere leerling uitvoeren. Zitten er fouten of onduidelijkheden in 

jouw algoritme? 
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Kun je en kaart (of graaf) verzinnen waarbij jouw algoritme niet het kortste-pad oplevert? 

 

 

Dichtste-buur algoritme 
 

Er zijn minstens twee naïeve methodes om de kortste pad te vinden. Naast alle 
mogelijkheden proberen (brute force) kun je ook de dichtste-buur gebruiken: vanuit een 
punt ja je simpelweg naar het dichtstbijzijnde punt. Hierbij let je op dat je niet terugkeert of 
in een kring loopt, dus je vermijd cykels.  
 
De methode is niet perfect, want soms krijg je niet echt het kortste pad. 
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Dijkstra’s kortste-pad algoritme 

De Nederlander Edsger Dijkstra heeft in 1959 een kortste-pad algoritme beschreven, 

wereldwijd bekend als Dijkstra’s algoritme. Hoe het werkt doen we nu samen met de 

volgende kaart: 

 

 

Stap 1: Geef je beginstad de waarde 0 en de 

andere steden de waarde oneindig (dat geven 

we aan met een ∞-teken). In dit voorbeeld 

nemen we Den Haag als beginstad. Je weet nu 

nog niet of de afstand naar een ander plek 

10km of 1000 km zal zijn (die hebben we 

namelijk nog niet bekeken), dus daarom kenen 

we er ∞ (oneindig)-aan.  

 

 

Stap 2: Vul de afstanden in voor de steden die 

je vanuit je beginstad met 1 stap kunt bereiken. 

Dus bij het bolletje Utrecht haal je een streep 

door ∞ en schrijf je de afstand van Den Haag 

naar Utrecht op. Dit doe je voor alle steden die 

vanuit Den Haag bereikbaar zijn, dus ook 

Amsterdam. 
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Stap 3:  

a) Uit de nog niet eerdere gekozen steden 

pak je de stad met de laagste waarde 

(omdat Amersfoort, Groningen en 

Nijmegen allemaal ∞ zijn, Amsterdam 

80 is en Utrecht 40, kies je Utrecht).  

b) Voor alle steden die vanuit Utrecht in 1 

stap bereikbaar zijn, bepaal hun afstand 

tot Den Haag. Dus bijvoorbeeld, 

Amersfoort wordt 60+40 = 100.  

c) Als de berekende afstand kleiner is dan 

wat er al staat, vervang de afstand dan 

met de kleinere waarde. Dus Amsterdam via Utrecht is 40+30=70. 70 is kleiner dan 

de 80 die er al stond, dus vervang je de 80 door 70.  

Stap 4: Blijf zo doorgaan tot elk stad aan de beurt is geweest. De waarde die het eindpunt 
krijgt is de kortste afstand waarin het te bereiken is vanuit de beginpunt. 
 

Dijkstra’s kortste pad algoritme 

 
Het kortstepad-algoritme, ook bekend als Dijkstra's algoritme, is een graaf-algoritme 
beschreven door Edsger Dijkstra in 1959.  
 
Uitgaande van een graaf, rekent het algoritme voor een bepaalde beginknoop de kortste 
afstand uit tot alle punten in de graaf. De graaf mag gewogen zijn, dat wil zeggen dat er 
afstanden of gewichten op de zijden aangegeven zijn. 
 
Het algoritme wordt onder andere gebruikt bij verkeersmodellen, route-navigatiesystemen 
en telecommunicatie. 
 

 

Opgave 1. 

Op de spoorkaart staan de afstanden (in 

kilometers) tussen ieder twee steden 

aangegeven. Pas Dijkstra’s kortste-pad 

algoritme, zoals hierboven is beschreven 

om de kortste route van Groningen naar 

Den Haag te vinden. 

 

Geef aan wat de kortste route is van 

Groningen naar Den Haag. 
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Opgave 2. 

Met een low-budget luchtvaartmaatschappij kun je 

goedkoop door Europa reizen. Per vlucht staan 

hiernaast de prijzen in Euro’s aangegeven. Pas 

Dijkstra’s algoritme toe om de goedkoopste route te 

vinden van Amsterdam naar Rome. 

Voor het uitvoeren van het algoritme kun je de graaf 

hieronder gebruiken: 

 

Geef aan wat de goedkoopste route is van Amsterdam naar Rome. 

 
 
 
 

 

Gretige algoritme 

 
Dijkstra’s algoritme heet gretig omdat het bij elke stap steeds de kortste afstand kiest, 
zonder vooruit te kijken naar de gevolgen van die beslissing. 
 

Zul je met het kortste-pad algoritme van Dijkstra altijd de meest optimale route vinden? Ook 

als bijvoorbeeld de kortste route over meer knopen gaat dan een langere? 
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Opgave 3. 

Dijkstra’s algoritme kun je voor veel meer problemen gebruiken dan alleen om de kortste 

route te bepalen. Als je in plaats van afstanden bijvoorbeeld kosten in je graaf vermeld, dan 

kun je het gebruiken om geld te besparen. Maar je kan er ook geld mee verdienen! 

Als je geld wisselt van de ene valuta naar een ander, dan kan dat soms gunstiger uitpakken 

dan anders. Jouw opdracht is om de bepalen hoe je het meeste goud kan kopen met je 

euro’s.  

Stap 1: Hieronder staan de wisselkoersen. Maak een graaf van de mogelijke transacties. Let 

er op dat je op de verbindingslijnen pijltjes zet, want het maakt uit of je Dollars naar Pond 

omwisselt of andersom. 

van naar 

Euro Britse Pond 

0,90 
 

van naar 

Euro U.S. Dollar 

1,10 
 

van naar 

U.S. 
Dollar 

Britse 
Pond 

0,80 

 

 

van naar 

Britse 
Pond 

U.S. Dollar 

1,30 
 

van naar 

Britse 
Pond 

Japanse Yen 

143 
 

van naar 

U.S. 
Dollar 

Japanse Yen 

111 

van naar 

Euro Goud 

0,0007 
 

van naar 

U.S. 
Dollar 

Goud 

0,0008 
 

van naar 

Japanse 
Yen 

Goud 

0,00001 

Stap 2: Schrijf bij je Euro-knoop een 1, want je begint met 1 Euro. Bij alle andere knopen zet 

je de waarde ∞. 

Stap 3: Bepaal wat je voor 1 Euro krijgt als je deze inwisselt tegen een ander valuta. Om dit 

te berekenen vermenigvuldig je 1 Euro met de waarde in de bijbehorende tabel. Zet die 

waarde bij de bijbehorende knoop in je graaf. 

Stap 4: Doorloop Dijkstra’s algoritme. Maar let op: je wilt natuurlijk zo veel mogelijk goud. 

Daarom onthoud je niet telkens de kleinste waarde, maar juist de grootste waarde. Houd ook 

bij hoe je daar gekomen bent (welke transacties je hebt gedaan om tot dat bedrag te 

komen). 

Geef aan hoe je valuta moet wisselen om het meeste goud voor je euro’s te krijgen. 

 
 

 

 

63



 

 
Tenzij anders vermeld is alles in dit werk gelicenceerd onder een CC BY-NC-SA 4.0-licentie.  
Wil je het adopteren, neem dan contact op met Renske Weeda (renske.weeda@gmail.com) 

 

Opgave 4. 

Hieronder zie je een kaart van de eilandenstelsel van Algos. Om te reizen tussen de 

eilanden of met het vaste land wordt gebruik gemaakt van veerponden. Omdat het verkeer 

tussen het vasteland A en eiland D toeneemt, wil Algos bruggen gaan bouwen. Op de kaart 

staan de afstanden (in meters) aangegeven. 

12 

Wat is de goedkoopste verbinding tussen A en D? 

 

Gebruik een van de gretig algoritmes om A met D te verbinden. Hoeveel kost dat? 

 

Vergelijk de twee bovenstaande antwoorden. Wat kan je zeggen over de oplossing van 

gretige algoritmes? 

 

                                                             
1 Bron: Vöcking, B., Alt, H., Dietzfelbinger, M., Reischuk, R., Scheideler, C., Vollmer, H., & Wagner, D. 
(Eds.). (2010). Algorithms unplugged. Springer Science & Business Media. 
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Waar gaat dit eigenlijk over? 
Een graaf is een handig schema om de gegevens in weer te geven. Een graaf heeft 
knopen (bijvoorbeeld steden) en verbindingslijnen (bijvoorbeeld wegen). Hebben de 

verbindingslijnen een waarde (zoals bijvoorbeeld een afstand, reistijd of benzinekosten), 
dan spreken we van een gewogen graaf. Hebben de verbindingslijnen een richting, dan 
heet zo’n graaf een gerichte graaf. 

Dijkstra’s kortste-pad algoritme berekent de kortste route tussen een begin- en eindpunt. 
Het algoritme heet gretig omdat het bij elke stap steeds de kortste afstand kiest zonder 
vooruit te kijken naar de gevolgen van die beslissing. Zoals je hebt gezien, loont het soms 
om gretig te zijn. Zo’n gretig algoritme zal in ieder geval altijd een oplossing geven. Maar, 
zo’n gretige aanpak levert niet altijd de meest optimale oplossing op. 

In de informatica kennen we veel problemen waarbij de hoeveelheid werk om een goede 
oplossing te vinden enorm toeneemt als de hoeveelheid gegevens stijgt. Hiervoor moeten 
slimme en efficiënte algoritmen worden uitgedacht. 

Dijkstra’s algoritme kan voor veel meer problemen worden gebruikt. Je kunt het ook 
inzetten om de snelste of goedkoopste route te vinden. 
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Inleiding 
Er zijn problemen die te moeilijk zijn voor een computer, bijvoorbeeld een gesprek voeren. 
Dit is te moeilijk omdat wij zelf niet snappen hoe we het doen. Maar er zijn ook dingen die 
een computer makkelijk kan uitvoeren, maar waar de computer te lang over doet. Dit 
gebeurt als er bijvoorbeeld heel veel berekeningen uitgevoerd moeten worden. Zo’n 
probleem noemen we dan ‘onhandelbaar’ of ‘niet efficiënt’. Dan is het niet mogelijk om een 
oplossingen binnen een redelijke tijd te vinden. 

Opgave 1: Inkopen doen voor een feestje 
Met een paar vrienden besluiten jullie een klein feestje te 

houden. Bij het legen van jullie zakken blijkt dat jullie precies 

13 euro hebben. Kan jij een boodschappenlijstje maken 

waarmee je precies 13 euro opmaakt? Je hoeft geen rekening 

te houden met statiegeld. Beschrijf hieronder je aanpak. 

Artikel Prijs (euro) 

Doritos 1.37 

dropveters 1.25 

chips 1.35 

borrelnootjes 1.95 

cola 1L 1.62 

spa rood 0.85 

Concepten: onhandelbare problemen, algoritme. 

Doel: Kennis maken met problemen waarbij het bepalen van een optimale oplossing 

(dus de beste oplossing) niet binnen een redelijke tijd oplosbaar is. 

Leerdoelen: 

Na afloop kun je: 
- beschrijven wat een onhandelbare probleem is. 
- uitleggen wat een brute force algoritme is, en wat daar de voor- en nadelen van 

zijn. 
- herkennen of er een efficiënte oplossing voor een probleem bestaat, of dat het 

onhandelbaar is. 

Algoritmes en technieken: Brute force. 

Praktische context: Herkennen van problemen die onhandelbaar zijn, en waarvoor dus 

geen efficiënte algoritme bestaat. 

 

 

 

B.3 Onhandelbare problemen
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Slim aanpakken? 

Voor dit soort problemen zijn er helaas (nog) geen slimme algoritmen ontdekt 
waarmee je dit probleem snel kunt oplossen. De enige bekende manier om dit op 
te lossen is middels brute force, domweg alle mogelijkheden uitproberen. Het 
gevolg is dat als het aantal artikelen toeneemt, het steeds moeilijker wordt (en dus 
langer duurt) om een optimale oplossing te vinden. 

Opgave 2: Landkaarten inkleuren 
In een atlas zijn buurlanden altijd verschillend gekleurd. 

Kleur de landen op deze kaarten in met zo min mogelijk 

verschillende kleuren, maar wel zo dat geen twee 

aangrenzende landen dezelfde kleur hebben.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijf je algoritme, eventueel als stroomdiagram. 

 

 

                                                             
1 Bron: www.csunplugged.org 
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Hieronder zie je de kaart van een deel van centraal Europa. Kleur de kaart met zo min mogelijk 

kleuren, zo dat twee aan elkaar grenzende landen verschillende kleuren hebben.  

 
Kun je bedenken hoeveel kleuren heb je nodig om dat bij elk willekeurige kaart voor elkaar te krijgen? 

 

Opgave 3: Vrachtwagens vullen 
Je hebt als opdracht om vrachtwagens vol te laden zodat je zo min mogelijk vrachtwagens 
nodig hebt. Ga naar http://csfieldguide.org.nz/en/interactives/bin-packing/index.html en 
probeer het eens. 

Beschrijf je algoritme, eventueel als stroomdiagram. Zal dat altijd tot de beste oplossing 
leiden? 
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Opgave 4: Rooster met het minst aantal uren 
Waarom lukt het de roostermaker nou nooit om het perfecte rooster in elkaar te zetten? Zo moeilijk 

kan dat toch niet zijn? Wat is het kleinst aantal lesuren dat je nodig hebt voor het inroosteren van de 

vakken voor deze vier leerlingen? 

1. Tom heeft een N&T profiel met wiskunde B, natuurkunde, scheikunde en informatica. 

2. Janneke heeft een N&T profiel met wiskunde B, natuurkunde, scheikunde en biologie. 

3. Els heeft een N&G profiel met wiskunde A, biologie, scheikunde en natuurkunde. 

4. Piet heeft een N&G profiel met wiskunde A, biologie, scheikunde en aardrijkskunde. 

Wat voor (bekende) probleem/oplossing lijkt hier veel op? Stel zelf een optimale rooster samen 

waarbij het kleinst aantal lesuren nodig is. 

 
 
 

 

 

Onhandelbare problemen 

Deze opdrachten waren best klein, die kon je nog met de hand uitwerken, al duurt het 
misschien wel even voordat je er zeker van bent dat je de allerbeste oplossing hebt 

gevonden. Een rooster maken voor 4 leerlingen is dus misschien wel te doen, maar je 
had niet te maken met 1000 leerlingen, en hoefde zeker geen rekening gehouden met de 
werkdagen van de 200 docenten of welke lokalen er wanneer beschikbaar waren. Stel je 
nu voor dat je het allemaal wel zou uitrekenen, en een docent meld zich ’s morgens 
vroeg ziek, dan zou je als roostermaker heel snel een nieuw rooster moeten opstellen. 

Voor een onhandelbare probleem bestaat er geen efficiënte algoritme. Om met een 
computer de beste oplossing te vinden voor dit soort problemen moet je eerst alle 
mogelijkheden uitrekenen en dan kijken welke de beste is. Dat heet brute force. Elke 

uitbreiding, zoals een leerling met een ander pakket of een extra lading dat mee moet, 
zorgt er voor dat het aantal mogelijkheden die je moet afgaan steeds veel groter wordt (je 
moet alle combinaties afgaan). Op een gegeven moment zal de snelste computer er 
honderden jaren over doen om dit probleem voor maar een relatief klein aantal 
variabelen op te lossen. Kortom: jouw optimale nieuwe rooster zal pas over heel wat 
jaartjes klaarliggen. Wat vind je daarvan? 

Bekijk dit filmpje over praktisch onoplosbare problemen: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=xWQ7D08eUVw  
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Inleiding 

Er zijn problemen die te moeilijk zijn voor een computer, bijvoorbeeld een gesprek voeren. 
Dit is te moeilijk omdat wij zelf niet snappen hoe we het doen. Maar er zijn ook dingen die 
een computer makkelijk kan uitvoeren, maar waar de computer te lang over doet. Dit 
gebeurt als er bijvoorbeeld heel veel berekeningen moeten gebeuren. Zo’n probleem 
noemen we dan ‘onhandelbaar’ of ‘niet efficiënt’. 

  

Concepten: Complexiteit en praktisch onoplosbare problemen 

Doel: Voor sommige problemen is het vinden van de optimale (d.w.z. beste) oplossing 
praktisch ondoenlijk. Vaak bestaan er oplossingsstrategieën die zulke optimale 
oplossingen benaderen en die wel praktisch doenlijk zijn. In dit geval willen we het kortst 
mogelijke pad bepalen om een aantal locaties te bezoeken en terug te keren naar het 
startpunt (het handelsreizigersprobleem). 

Leerdoelen: 

Na afloop kun je: 
- redeneren over de efficiëntie van een algoritme in relatie tot de invoer; 
- herkennen of er een efficiënte oplossing voor een probleem bestaat, of dat het 

praktisch onoplosbaar is; 
- een heuristiek toepassen om een oplossing te vinden voor een onhandelbaar 

probleem. 

Algoritmes en technieken: Brute force algoritmes, gretige algoritmes, heuristieken, 

handelsreizigersprobleem. 

Voorkennis: minimaal opspannende bomen, praktisch onoplosbare problemen 

Praktische context: Oplossen van problemen die gebaseerd zijn op het 

handelsreizigersprobleem. 

B.4 Handelsreizigersprobleem
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Opdracht 1. Krantenwijk 
Tom heeft een krantenwijk. Hij woont bij A en moet langs drie flatgebouwen (B,C en D) en 

daarna weer terug naar huis. Bepaal voor het kortste route vanuit zijn huis, langs alle andere 

flats en terug naar huis. Hij wil geen twee keer langs dezelfde flat f ietsen. Dit is een variant 

van het handelsreizigersprobleem. 

 
Wat is de kortste route, vanuit A, langs de drie flatgebouwen (B,C en D) en daarna weer na 
A? 

 

 

Opdracht 2. Op bezoek 
Kies 5 verschillende plekken waar jij met enige regelmaat naar toe gaat (bijvoorbeeld school, 

voetbaltraining, huis of het huis van je vriendin). Zoek met Google maps op hoe lang het 

duurt om van elk van die plekken naar elk ander plek te fietsen. Maak een eenvoudige 

versie van een kaart (een graaf dus) met de 5 plekken en elke reisduur. Merk op dat Google 

maps rekening houdt met welke kant je op fietst: als je bergop moet doe je daar natuurlijk 

langer over dan als je de andere kant op zou gaan en bergaf gaat. Als de reistijd de ene kant 

op anders is dan de ander, gebruik dan pijltje om de richting aan te geven (je krijgt dan een 

gerichte graaf). 
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Gebruik het kortste-pad algoritme van Dijkstra om te bepalen wat de snelste route is van een 

van die plekken (bijvoorbeeld jouw huis) naar alle andere plekken. 

Teken hier je graaf en bepaal de snelste route langs alle locaties. 

 

Praktisch onoplosbare probleem 
Om de beste oplossing te vinden voor het handelsreizigersprobleem moet je eerst alle 
mogelijke paden uitrekenen en dan kijken welke de kortste is. Door een locatie toe te 
voegen wordt het aantal mogelijke paden die je af moet gaan steeds veel groter wordt (je 
moet alle combinaties afgaan). Op een gegeven moment zal de snelste computer er 
honderden jaren over doen om dit probleem voor maar een relatief klein aantal locaties op te 
lossen. 

Bekijk dit filmpje over praktisch onoplosbare problemen: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=xWQ7D08eUVw  
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Het handelsreizigersprobleem1 
In dit opdracht kijken we naar het Handelsreizigersprobleem (in het Engels: Travelling 
Salesman Problem). De handelaarsreiziger moet langs een aantal locaties (steden, huizen, 
luchthavens, ...), maar wil natuurlijk zo snel mogelijk weer thuis zijn. Het doel is om de 
kortste weg te vinden die precies een keer langs iedere stad komt, en weer in de thuisbasis 
terugkeert. 

Merk op dat dit een andere probleem is dan de kortste pad tussen twee plekken te vinden 
(zoals een navigatiesysteem doet). 

In dit opdracht onderzoek je waarom dit een onhandelbaar probleem is. Je ziet dan in dat 
alle mogelijkheden afgaan (brute-force) een inefficiënte oplossing is, en je bekijkt hoe je toch 
op een handige manier een oplossing kunnen vinden, al is het misschien niet de aller beste 
(meest optimale) oplossing.  

Deel A: Onhandelbare groei 
Op de volgende website worden kortste routes berekend tussen steden met behulp van 
snelle computers. Ga naar 
http://www.csfieldguide.org.nz/releases/1.9.9/_static/widgets/tract-tsp-basic-v2.html. Je kunt 
er ook zo bij komen: http://csfieldguide.org.nz/en/chapters/complexity-tractability.html, en 
kies dan ‘View city trip interactive’. 

Opdracht 3. Rekentijd  

1) Voer 5 steden in. Hoe lang duurt het om de kortste route te berekenen? 

 

2) Hoe lang schat je dat het zou duren om de kortste route langs twee keer zo veel steden 
te vinden? Voer 10 steden in (twee keer zo veel). Duurt het twee keer zo lang?  

 

 

 

 

3) En als je weer twee keer zoveel steden kiest (20 steden)? Kan je schatten hoe lang het 
zou duren voor 50 steden? 

 

                                                             
1 Bron: www.csfieldguide.org.nz  
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Deel B: Oorzaak van de groei 
Zoals je ziet groeit de tijd dat het kost om de beste oplossing door te rekenen harder dan het 
aantal steden. Dat heeft te maken met het aantal combinaties dat steeds veel groter wordt 
als je een locatie toe voegt. Hoe dat zit bekijken we nu. 

Opdracht 4. Aantal mogelijkheden 
Als je twee steden hebt, A en B, dan is een mogelijke route ABA (want de handelsreiziger 
moet ook weer terug naar zijn startpunt). 

1) Teken een kaart met 3 steden: A, B en C. Hoeveel routes zijn er? Schrijf de routes op. 

 

 

 

 

 
2) Doe hetzelfde voor 4 en 5 steden. 

 

 

 

 

 

 

3) Welke patronen herken je in de antwoorden bij de vorige vraag? Kan je bedenken 
hoeveel mogelijkheden er zijn voor 6 steden zonder ze allemaal op te schrijven? 
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4) Kijk even terug naar de vorige vraag waar je de mogelijkheden voor 6 steden moest 
bepalen. Waarom zou het niet handiger zijn geweest om alle mogelijkheden op te 
schrijven in plaats van deze te berekenen? 

 

 

 

 
5) Maak een algemene formule om het aantal mogelijke routes langs n steden uit te 

rekenen. Test je formule door een paar getallen in te vullen (kijk even terug naar vragen 
1, 2 en 3). 

 

 

 

 

 
6) Gebruik jouw algemene formule om te berekenen hoeveel mogelijke routes er zijn om 20 

steden te bezoeken.  

 

 

 

 

7) Gebruik jouw algemene formule om te berekenen hoeveel mogelijke routes er zijn om 
100 steden te bezoeken. Probeer dit met je rekenmachine uit te rekenen. Kun je 
uitleggen wat er gebeurt? 

 
 
 

 
8) Voer 20 steden in op de kaart van 

http://www.csfieldguide.org.nz/releases/1.9.9/_static/widgets/tract-tsp-basic-v2.html. Hoe 
lang duurt het om de kortste route uit te rekenen? Waarom is dit geen praktische 
oplossing voor een handelsreiziger die een groot aantal steden moet bezoeken? 
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9) Met 1 computer duurt het dus wel erg lang om uit te rekenen. Hoe meer computers of 
processoren aan het probleem rekenen, hoe sneller een oplossing uitgerekend kan 
worden. We gaan kijken of we dan wel in een redelijke tijd het resultaat kunnen 
uitrekenen. 

Op de volgende website kun je uitrekenen hoe lang het duurt als meerdere computers 
gelijktijdig aan de berekening werken: 
http://www.csfieldguide.org.nz/releases/1.9.9/_static/widgets/tract-scaling-v2.html 

Voer je probleem met 20 steden in, dus N=20. Ga uit van 1,000,000 operaties per 
seconde, en algoritme N!.  

Hoelang duurt het om een oplossing te vinden met 1 processor? Druk je antwoord uit in 
jaren. En 10 processoren? Hoeveel processoren heb je nodig om binnen een dag tot een 
oplossing te komen? Hoeveel keer zo lang duurt het als je 1 stad toevoegt? 

 
 
 
 

 
Waar gaat dit eigenlijk over? 
Voor een praktisch onoplosbare probleem bestaat er geen efficiënte algoritme.  

Complexiteit is een belangrijk concept als je wilt kijken naar de efficiëntie van een 

algoritme. Hiermee kun je verschillende algoritmen voor eenzelfde problemen vergelijken. 
Is een bepaald algoritme sneller dan een ander? We kijken daarbij naar het aantal 
stappen dat nodig is om een probleem op te lossen, in plaats van de hoeveelheid “tijd”. 

Zo kunnen we namelijk redeneren over wat er gebeurt met het aantal stappen als we het 
probleem groter maken, bijvoorbeeld door het aantal steden te verdubbelen. 
Een aantal voorbeelden van stappen die je kunt bekijken zijn: 

 Voor de handelsreizigersprobleem dat je zojuist hebt onderzocht, zijn (n-1)! 
stappen nodig het bereken van een route langs n steden.  

 Als je door een stapel van n bladeren zoekt, van boven naar beneden, dan neemt 
je algoritme n stappen. Voor een stapel van 100 bladeren zal je hooguit 100 

stappen nodig hebben om datgene te vinden dat je zocht.  

 Een algoritme dat elk paar waarden in een lijst met n waarden vergelijkt, zal n*(n-
1)  vergelijkingen, en dus stappen, moeten maken. 

Dit geeft ons veel informatie over hoe goed een algoritme is zonder in details te treden 
van op welke computer het draaide, welke taal en hoe goed het programma geschreven 
was. De complexiteit wordt dus gebruikt om de snelheid van algoritmes aan te geven en 
met elkaar te vergelijken. 
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Deel C: Heuristieken 
Hoe lossen we zo’n praktisch onoplosbare probleem dan op? Er is geen efficiënte algoritme 
op de beste oplossing te vinden voor een NP-Compleet probleem. Maar je kunt wel op een 
efficiënte manier een suboptimale oplossing vinden. Zo’n suboptimale strategie heet een 
heuristiek. Het levert niet de beste resultaat op, maar geeft wel in aanzienbare tijd een 
oplossing en is daardoor wel praktisch. Je kunt het gebruiken in situaties waarin het brute 
force uitrekenen van alle mogelijkheden geen bruikbare aanpak is. We gaan nu kijken naar 
twee concrete voorbeelden van heuristieken om een optimale route voor het 
handelsreizigersprobleem te benaderen.  

We bekijken daarbij de volgende probleem. Een postbezorger moet een route vinden langs 
elke locatie en weer terug naar zijn basisstation. 

 

Heuristiek 1: Beste-buur algoritme 
Stap 1: Begin in een willekeurige stad. 

Stap 2: Als je nog niet elke stad bezocht hebt, ga naar de dichtstbijzijnde nog niet bezochte 

stad. 

Stap 3: Als alle steden bezocht zijn, ga dan terug naar het beginpunt. 

Opdracht 5. Evaluatie van je oplossing  
Je hebt het beste-buur algoritme gebruikt. Wat was de oplossing? 
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 Kun je zelf een betere oplossing vinden? Zo ja, geef dan de kortste pad. 

 

 

 Wat kan je over het algemeen zeggen over het beste-buur algoritme? 

 

 

 

 

Beste-buur algoritme 

 
Eén van de meest voor de hand liggende heuristieken begint bij een gegeven punt en 
gaat dan direct naar het dichtstbijzijnde volgende punt. Vanaf daar bepaal je de 
dichtstbijzijnde punt, waar je nog niet geweest bent. Dit herhaal je totdat je het eindpunt 
bereikt hebt. 
Deze benadering staat bekend als het dichtstbijzijnde-buur algoritme (in het Engels 
"Nearest Neighbor") en is een voorbeeld van een gretig heuristisch algoritme. Deze kun 

je toepassen op meerdere situaties. In plaats van afstanden kun je ook andere maten 
gebruiken, zoals kosten of tijd. Vandaar de naam beste-buur algoritme. 
 
Deze neemt altijd de beslissing die op dat moment het beste lijkt. Hoewel het in eerste 
instantie lijkt alsof deze algoritme optimaal is, laten we zien waarom dat niet het geval is. 
Bekijk de volgende graaf. De getallen zijn afstanden in kilometers. 

 
Als je met de beste-buur algoritme van A naar C wilt, dan zal vanuit A eerst gekozen 
worden voor B, omdat 2 kleiner is dan 4. Vanuit B wordt dan gekozen worden voor C. Met 
de beste-buur algoritme is de route 5 km lang. Ze ziet zelf wel in dat de kortste pad van A 
naar C 4km is. 
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Heuristiek 2: Gebaseerd op minimale opspannende boom 
Stap 1. Bepaal eerst de minimale opspannende boom met behulp van Kruskal’s gretige 

algoritme. 

a) Maak een lijst van alle lengtes, van klein naar groot. 

b) Schets een kaart met alle knopen (locaties). 

c) Kies de kortste lengte, teken de verbinding op je kaart en streep de haal de lengte uit 

de lijst (streep die door). 

d) Pak vervolgens weer de kortste lengte. Teken de verbinding op je kaart, zolang deze 

niet tot een gesloten circuit leidt. Haal de lengte uit de lijst, ook als je het niet 

ingetekend hebt. (het maakt niet uit of je hem hebt ingekleurd of niet). 

e) Herhaal totdat er geen waardes meer in je lijst staan. 

f) Bereken de totale lengte. 

Stap 2. Maak van elke pad op je kaart twee eenrichtingspaden. Dus een pad van A naar B 

wordt nu twee lijnen met pijltjes: één van A naar B en één van B naar A. Bereken de totale 

lengte van de route. Bedenk dat je over de paden heen en weer moet gaan. 

Stap 3. Zoek optimalisaties en bepaal dan een nieuwe totale lengte van een route. Als 

voorbeeld, in plaats van dat je langs dezelfde route teruggaat kun je er voor kiezen om een 

andere, kortere route te kiezen. 

Opdracht 6. Evaluatie van je oplossing  
Je hebt misschien niet de meest optimale route gevonden, maar vast wel een redelijke, en 

dat zonder dat je brute force alle mogelijkheden bent afgegaan.  

Je hebt het algoritme van Kruskal gebruikt. Wat weet je van deze algoritme en wat kun je de 

zeggen over je resultaat uit stap 1? 

 

Als je naar je antwoord bij stap 2 bekijkt, hoe verhoud zich dat tot het antwoord uit stap 1? 
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Wat is het effect van wat je bij stap 3 hebt gedaan op de lengte van de pad? Wat kun je 

zeggen over je uiteindelijke resultaat voor het handelsreizigersprobleem?  

Gebruik in je uitleg zinnen als: 

“Het Kruskal algoritme levert altijd …. op.” 

“Ik heb daarna …. gedaan”  

“Dat betekend dat mijn oplossing ….. in vergelijking met het resultaat van Kruskal.” 

 
 
 

 

 

Waar gaat dit eigenlijk over? 

Een onhandelbaar probleem is een probleem waarvoor geen efficiënte algoritme bestaat. 
Het handelsreizigersprobleem is hier een voorbeeld van. Zo’n probleem noemen we NP-
Compleet. Je kunt met brute force alle mogelijkheden af gaan. Dit geeft je wel altijd de 

beste oplossing. Maar omdat de hoeveelheid werk om de beste oplossing te vinden 
enorm toeneemt als de hoeveelheid gegevens (aantal steden) stijgt, duurt het erg lang om 
deze uit te rekenen, zelfs voor de snelste computers. Hierdoor wordt het onpraktisch dit te 
gebruiken. 

Onderzoekers hebben veel tijd besteed aan het zoeken naar efficiënte oplossingen voor 
dit soort problemen, maar hebben nog geen algoritme gevonden om dit binnen redelijke 
tijd op te lossen.  

Om toch binnen een redelijke tijd tot een oplossing te komen worden heuristieken 
toegepast. Dit zijn algoritmen dit een optimale resultaat benaderen. Het levert dus 
waarschijnlijk niet de beste oplossing op, maar doet dit wel in een redelijke tijd. Je kunt het 
gebruiken in situaties waarin het brute force uitrekenen van alle mogelijkheden geen 
bruikbare aanpak is.  

Waarom is het handig om dit te weten? 

Dit is een heel praktisch probleem dat in de echte wereld vaak voorkomt. Een 
koeriersdienst zoals TPG die pakketten naar verschillende adressen bezorgt wil natuurlijk 
zo snel mogelijk alle pakketten bezorgen. Het zelfde geld voor een frisdrankbedrijf die hun 
groot aantal blikjesautomaten opnieuw wil bevoorraden. Of een rockband die in 
verschillende steden een concert wil geven. Maar je hoeft niet altijd met ‘tijd’ te rekenen. 
Een vrachtwagen van de Kruidvat dat de winkels wil bevoorraden wil natuurlijk zo min 
mogelijk brandstof verbruiken om de kosten laag te houden. Dit zijn nog steeds 
voorbeelden van het handelsreizigersprobleem, weliswaar in een ander jasje.  
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Het kan ook voorkomen bij problemen die helemaal geen betrekking hebben op reizen, 
bijvoorbeeld een efficiënte manier te vinden om DNA te maken1. 
 
 
Veel bedrijven zijn bereid om geld te investeren in het vinden van betere oplossingen voor 
hun eigen variant van het handelsreizigersprobleem (en de nauw verwante problemen die 
zich voordoen wanneer extra beperkingen zoals snelheidsbeperkingen en wegblokkades 
worden toegevoegd). 

 

Opdracht 7. Reflectie  
Schrijf een conclusie waarin je in je eigen worden verteld wat je bij delen A, B en C gedaan 

hebt en wat iemand aan het resultaat heeft. Leg uit welke algoritmen en heuristieken je 

gebruikt hebt.  
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