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Veel (nieuwe) wiskunde in
NLT-module over logistiek
Bij logistiek denk je al snel aan magazijnen, vrachtwagens en de bevoorrading
van winkels. Maar als je met vrienden een maaltijd kookt of wat bijverdient als
pizzakoerier, heb je zelf ook te maken met logistiek. De nieuwe NLT-module
‘Logistiek’ belicht een aantal interessante toepassingen. Daarbij komt flink wat
wiskunde kijken.

‘Logistiek’ werd geschreven door 16 leraren in opleiding aan de
masteropleiding Science Education & Communication (SEC) van
de TU Delft. De NLT-module was hun eindopdracht voor het vak
Ontwerpen van Communicatieve en Educatieve producten. Wim
Sonneveld was hun begeleider en verzorgde de eindredactie.
Behalve vakcoach bij SEC is hij ook docent natuurkunde en NLT
bij de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad in
Rotterdam. In de NLT-groep uit 5-vwo testte hij als eerste de
module. Hij vertelt hier graag over hun ervaringen.

De logistiek van een driegangenmaaltijd
In de module maken leerlingen kennis met een aantal aspecten
van de logistiek zoals de bevoorrading van supermarkten, het
vervoer van bulkgoederen, planning, infrastructuur en netwerken.
Ze komen daarbij bekende én nieuwe wiskunde tegen. “Nieuwe
wiskunde waar ze mee in aanraking komen is bijvoorbeeld de
Gantt-chart”, vertelt Sonneveld. “Deze wordt in de industrie
ontzettend veel gebruikt.” In de les laat hij zijn leerlingen met
behulp van een Gantt-chart een maaltijd plannen.
“Ze moeten in groepjes van twee uitzoeken hoeveel tijd ze nodig

Voorbeeld van een Gantt-chart (bron: Wikipedia)

hebben om voor vier tot zes personen drie gangen op tafel te
zetten met een mediterrane tomatensoep, in de oven gebakken
witlof en een warm geserveerde koffietaart. En dit allemaal
inclusief de boodschappen en de afwas.” Een lastige puzzel die
veel denkwerk vergt. Wat heb je normaal op voorraad thuis en wat
moet je gaan kopen? Hoeveel gaspitten heb je nodig? Hoe breng
je met één oven twee ovengerechten warm op tafel? “Sommige
leerlingen hadden nog nooit gekookt, andere hadden al wat
ervaring in de keuken. Bij de opdracht werd al hun kookkennis
ingezet, inclusief – via sms’jes – de kennis van een aantal
moeders thuis.” Vooral de inzet van de keukenapparatuur bleek
een aardige puzzel. Uiteindelijke kreeg iedereen het voor elkaar.
“De leerlingen vonden de opdracht erg leuk en er werd hard
gewerkt. De tijd die groepjes nodig hadden voor boodschappen,
koken en afwassen varieerde van drieënhalf tot vijf uur. Slim
puzzelen leverde dus de nodige tijdwinst. Gantt-charts worden
trouwens veel op scholen gebruikt voor het plannen van de
roosters. Meestal gebeurt dit voor een groot deel automatisch en
voor een deel met de hand.”
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Voorbeelden van grafen uit de NLT-module ‘Logistiek’

Van grafen naar rijen en reeksen

Met NLT extra wiskundeles

De module bevat nog meer bijzondere wiskunde. Stel, je bent
pizzakoerier en je wilt je pizza’s zo snel mogelijk bezorgen.
Te hard rijden mag niet van je opdrachtgever. Je moet dus iets
slims bedenken als je tijd wil winnen. Dit kan met de wiskunde uit
het hoofdstuk over infrastructuur. Dit hoofdstuk gaat over het
transporteren van goederen. Transportlijnen – via de weg, per
spoor, door de lucht, over water, via pijpleidingen enzovoort –
vormen samen complexe netwerken. Zo’n netwerk kun je
beschrijven met behulp van wiskundige grafen. Een graaf bestaat
uit knopen en takken. Hiermee kun je een schematische weergave
maken van een wegennetwerk, bijvoorbeeld van het stratenplan
van de wijken waar je pizza’s bezorgt. De takken stellen straten
voor en de knopen staan voor kruispunten. Eenrichtingsstraten
geef je weer met gerichte takken, voor tweerichtingsstraten
gebruik je ongerichte takken. Je kunt ook de afstand of reistijd
tussen twee knopen aangeven. Je krijgt dan een gewogen graaf.
“Leerlingen vinden het leuk om met grafen te werken”, aldus
Sonneveld. “Je kunt er naar hartenlust mee rekenen.” Zo kun je
bijvoorbeeld aan het klassieke handelsreizigersprobleem rekenen
(ook handig voor pizzakoeriers).

Behalve nieuwe wiskunde zit er ook veel bekende wiskunde in de
module zoals grafieken, tabellen, inhoud en volume, ontbinden in
factoren en omgaan met functies. “Mijn leerlingen zeggen wel
eens voor de grap dat ze geen vier – het normale aantal wiskundeuren – maar zeven uur wiskunde hebben in de week – de
wiskunde- en NLT-uren samen. Een leerling die wiskunde wil gaan
studeren maar geen NLT doet, heeft zelfs gevraagd of hij met de
NLT-lessen mee mag draaien. Niemand klaagt over het hoge
wiskundegehalte.”

“Leerlingen vinden het leuk om
met grafen te werken. Je kunt er
naar hartenlust mee rekenen.”
“Met grafen kun je bovendien bruggen leggen naar andere
onderdelen van de wiskunde. Bijvoorbeeld als je uitzoekt hoeveel
takken je in een graaf nodig hebt om elke knoop met een andere
knoop te verbinden. Je komt dan uit bij rijen en reeksen
(n-1 + n-2 + …). Eerst rekenen ze met een bekend aantal
knopen, maar na wat puzzelen maken leerlingen uit 5-vwo zelf de
abstractiestap naar n knopen. Als ze het verband eenmaal
ontdekt hebben, programmeren ze het op de grafische
rekenmachine en kunnen zo aan grotere grafen rekenen. Een
enkeling vindt het een lastig onderwerp maar de leerlingen werken
de opdrachten zelfstandig uit en leggen elkaar uit wat ze ontdekt
hebben.”

De NLT-module ‘Logistiek’ bestaat uit twee inleidende
hoofdstukken en zeven thema’s. De doelgroep is 5 en 6 vwo,
NT en NG (NLT-domeinen A, B1 en E). De module wordt
waarschijnlijk in de loop van het schooljaar 2014-2015
gecertificeerd.
Voor meer informatie kunt terecht bij W.Sonneveld@tudelft.nl.

