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I. Inleveropdracht: Logboek week 1 
 

A. Logboekopdrachten over de les 
1. Wat waren je verwachtingen over de cursus Wiskunde & Cultuur 2-1? 

Om eerlijk te zijn komt het begin van de cursus redelijk overeen met wat ik verwacht had. Je ziet 
dat in de architectuur veel wiskunde gebruikte wordt. Daarbij is architectuur een mooie brug 
naar de meetkunde. 

2. Wat wil je leren tijdens deze cursus, nu je weet dat het gaat over Perspectief, kunst en 
architectuur? 

a. als student wiskunde 
Welke soorten perspectief zijn er? En meer in het algemeen: waar kom je in de kunst 
wiskunde tegen? Architectuur, muziek, schilderkunst, ik ben benieuwd. 

b. als aanstaande leraar wiskunde 
Hoe maak ik mijn leerlingen nieuwsgierig naar de achtergronden van diverse 
kunstvormen en de connectie met wiskunde. En hoe gebruik ik in de kunst wiskunde? 

c. als persoon 
Waarom gebruikte men vroeger de Gulden Snede? Waar kom je wiskunde tegen in de 
kunst? Waarom vinden veel mensen dat wiskunde het tegenovergestelde is van kunst? 

3. Als je terugkijkt op de les, wat heb je geleerd? 
Het was een korte introductie op perspectief, een deel hadden we al meegekregen bij 
vakdidactiek. Het maakt nieuwsgierig naar de rest van de cursus. 

4. Wat verwacht je van de volgende les? 
Hoe teken je verschillende vormen van perspectief? En welke vorm is de beste vorm voor 
wiskunde didactiek? 

 

B. Logboekopdrachten over het huiswerk 
1. Welke deel van paragraaf Extra Stof uit het Getal&Ruimte brugklasboek was voor jou al bekend? 

Opdracht 3 t/m 7 waren al bekend. De eerste twee opdrachten zijn nieuw.  
2. Geef de uitwerking van opdracht 1. 

a) Wie een ontwerp maakt zonder kennis van perspectief, krijgt last van rarigheden zoals 
in deze voorstelling. 
b) de twee mannen vissen in dezelfde rivier, het uithangbord hangt in de heuvel, de boot 
lijkt over de brug te varen, de man op de heuvel geeft de vrouw in het raamkozijn een hand, de 
vogel in de boom is groot uitgevallen. 

3. Welke van de volgende opdrachten van deze paragraaf vind je aantrekkelijk om te maken? 
Motiveer je antwoord. 
De eerste is leuk en triggert leerlingen, en dat geldt eigenlijk voor alle opgaven, behalve voor 
opgave 2. Opgave 2 is voor de vmbo-leerlingen die ik les geef te veel denkwerk. 
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4. Zou je deze paragraaf met je leerlingen maken? Voor welke leerlingen is dit geschikt? 
Zie vraag 3. 

5. Welk deel van Perspectief Pakketje 1 was voor jou al bekend? 
De vraag is sneller beantwoordt als we kijken naar wat nog niet bekend was: weetperspectief, 
toon- en kleurperspectief en repoussoir. 

6. Wat heb je van het Pakketje geleerd? Noem minstens vijf dingen. 
Zie het antwoord hierboven. In het bijzonder toon- en kleurperspectief en repoussoir waren 
volledig onbekend en daarom boeiend. 

 

C. Blik op de toekomst 
1. Wat ga je van Wiskunde & Cultuur tijdens je stage gebruiken? 

Om dit moment werk ik al als docent op het vmbo. De opdrachten van Paragraaf uit Getal & 
Ruimte brugklasboek zijn perfect om een mooie meetkunde-les mee te introduceren. 

2. Overige opmerkingen en wat je verder nog kwijt wil. 
- 
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II. Inleveropdracht: Werkblad krantenfoto 
Voor deze opdracht heb ik gebruik gemaakt van de Volkskrant van zaterdag 14 maart 2015. Bij dat 
artikel heb ik onderstaand werkblad gemaakt. 

 

Werkblad Perspectief 

Bekijk onderstaande foto en beantwoord de vragen. Houd je geodriehoek in de hand. 

Deel A – Opmeten 

1. Wat is de hoogte van het gebouw op papier? 
2. Wat is de hoogte van het hek op papier? 
3. Wat is in het echt hoger, het gebouw of het hek? Hoe komt het dat het hek op papier 

hoger is? 

 

Deel B – Lijnen 

1. Maak de horizontale lijnen van het hek langer. Wat valt je op? 
2. Probeer een extra stuk boven op het hek te tekenen. Hoe doe je dat? 

 



Pagina 5 van 13 
 

III. Inleveropdracht: Logboek week 2 en 3 

A. Logboekopdrachten over de lessen 
1. Als je terugkijkt op de les van week 2, wat heb je geleerd? 

Wat me het meeste geboeid heeft, is hoe men in het verleden oplossingen heeft gezocht en 
gevonden voor perspectiefproblemen. 

2. Zelfde vraag voor week 3. 
Hoewel ik globaal wel wist hoe ik een tekening in perspectief moest maken, wist ik nog niet hoe 
ik dat precies moest aanpakken. Nu weet ik wat de achterliggende techniek is. 

3. Wat verwacht je van de volgende les? 
Ik hoop vooral op voorbeelden van perspectieftekeningen in het verleden. 

4. Wat heb je geleerd tijdens de les van je medestudenten? 
Het grootste deel van de opdrachten heb ik in zelfstudie gedaan. 

5. Vind je van de activiteiten tijdens les (opdrachten die de docent verzint, werkbladen enz.)? 
Zie vorige vraag. Het is verhelderend om te kunnen oefenen met perspectieftekenen. Wat mij 
betreft zijn de opdrachten goed uit te voeren. 

B. Logboekopdrachten over de Pakketjes en het huiswerk 
1. Welke deel van Perspectief Pakketje 2 was voor jou al bekend? 

Veel was al bekend, het was vooral een verdieping van theorie. 
2. Wat heb je van het Pakketje geleerd? 

De basistechniek van het tekenen van perspectief. 
3. Welk deel van Perspectief Pakketje 3 was voor jou al bekend? 

De techniek met het ‘drieluik’ was volledig onbekend voor mij. 
4. Wat heb je van het Pakketje geleerd? 

Het tekenen van perspectief met de drieluik-techniek. 
5. Vond je het inspirerend om een foto te zoeken en er een werkblad voor leerlingen bij te maken? 

Vond je dat een makkelijke of een moeilijke opdracht? Geef een toelichting. 
Het was lastig om een goede foto te zoeken. Zelf zou ik eerder een mooie foto van internet 
pakken en er zelf een krantenartikel bij schrijven, dat is makkelijker. De foto die ik nu heb 
gebruikt zou ik dan kunnen vervangen door een foto waarin de opdracht beter tot z’n recht 
komt. 
Sowieso inspireert dit vak (evenals Wiskunde & Kunst) me tot het lesgeven van wiskunde vanuit 
andere invalshoeken. 

6. Geef een uitwerking van opgave 3 van Voorkennis Vlakken en lijnen (twee rode lijnen in een 
kubus). 
De eindpunten van de lijnpunten liggen op evenwijdige lijnen. 
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IV. Inleveropdracht 4a: Tegelvloertje-in-drieluik 

A. Opdracht 1 
Bij deze opdracht heb ik gebruik gemaakt van GeoGebra, zie de figuren hieronder. 

 

B. Opdracht 2 
Om minder vertekening te krijgen moet je de plaats van het oog meer naar boven schuiven, zoals in 
bovenstaande figuren is te zien. 
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V. Inleveropdracht 4b: Drie lijnen 
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VI. Inleveropdracht 5: Trap of kerk 
Deze opdracht heb ik gemaakt in Sketchup. 

 

 

De link naar de bijbehorende animatie: https://www.youtube.com/watch?v=HR_feOKvEpg 

https://www.youtube.com/watch?v=HR_feOKvEpg
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VII. Inleveropdracht 6: Logboek week 4, 5, en 6 

A. Logboekopdrachten over de lessen 
1. Als je terugkijkt op de les van week 4, 5, en 6, wat heb je geleerd? 

Allereerst heb ik veel geleerd over een aantal tekeningen en schilderijen, met andere woorden: 
veel geleerd over de geschiedenis van de kunst (Saenredam, Vredeman de Vries, etc).  

2. Wat heb je geleerd tijdens de les van je medestudenten? 
Concreet heb ik geleerd hoe je de distantiecirkel bepaalt. 

3. Vind je van de activiteiten tijdens les (opdrachten die de docent verzint, werkbladen enz.)? 
Om eerlijk te zijn vind ik vooral de geschiedenis achter de techniek interessant. De techniek zelf 
boeit me minder. Van mij mag er nog meer geschiedenis in de lessen. 

B. Logboekopdrachten over het huiswerk 
1. Welke deel van de Perspectief Pakketjes was voor jou al bekende stof? 

Vooral eenpuntsperspectief was al bekend.  
2. Wat heb je van de Pakketjes geleerd? 

Van de pakketjes heb ik geleerd hoe je te werk gaat bij het bepalen van het oogpunt en de 
distantiecirkel. 

C. Logboekopdrachten over Kun je dit gebruiken in je les? 
1. Bij week 5 stond in de leerroute: 
• Kun je dit gebruiken in je les? 
• Het ging over kijken en perspectief en optische illusies. 
• Het eerst wat je tegen kwam was een kijkdoos. 
• Heb je de kijkdoos gemaakt? Wat vond je daarvan? 

De kijkdoos lijkt kinderachtig maar het is eigenlijk een leuke opdracht en ga ik zeker een keer 
gebruiken in de les. 

Geef uitwerkingen van opgave 1, 4, 9. 

Opgave 1 

a) Waarschijnlijk stond de fotograaf op de vangrail toen hij de foto nam. 
b) Mijn aanpak: ieder verdieping is 3 m hoog. Eerst het aantal verdiepingen tellen. Het onderste 

gedeelte vergelijk ik met de rest van het gebouw, ongeveer ook drie verdiepingen. Dus totaal 11 
of 12 verdiepingen, dat geeft een hoogte van ongeveer 35 meter. 

c) Deze opdracht is niet erg duidelijk. Je kunt inschatten of een gebouw vierkant is door het aantal 
ramen te tellen (er van uit gaand dat ieder raam even breed is). 

d) De fotograaf heeft twee keuzes: hij kan óf vanaf de bovenkant het gebouw fotograferen, en 
anders vanaf de diagonaal. 
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Opgave 4 

a) We zullen achtereenvolgens plaatje nummer 1 en 2 zien. 
b) Als we ons naar rechts bewegen zien we plaatje nummer 4. 

Opgave 9 

a) Ja, de muren staan loodrecht want de lijnen zijn evenwijdig 
aan die van de bomen. 

b) Bij een regelmatige veelhoek zal je maximaal de helft van 
het aantal vlakken zien, in dit geval dus 3 en 4.  

c) Je moet zo dicht bij de muur gaan staan dat je de andere 
muren niet meer ziet. In het geval van een zeshoek wordt je 
kijkhoek dan 60°, en in het geval van de achthoek wordt de 
kijkhoek 90°. 

d) Er is een gebied waar je wel de muren van de achthoek kunt 
zien en niet van de zeshoek, het gele gebied in de figuur 
hiernaast.  

e) Achthoekig, je ziet 4 muren, zie vraag b. 

 

2. Welke vond je een makkelijke of een moeilijke opdracht? Geef een 
toelichting. 
Opdracht 9 was het lastigst doordat je verder moet doordenken over het 
waarom van je antwoord. Het maken van een tekening helpt enorm. 

Geef commentaar op opgave 12. 

Beide opgaven zijn een stuk makkelijker door de plaatjes naar Word te 
kopiëren en te vervormen, zie hiernaast. 
 

3. Nu nog even de hoofdvraag: Kun je dit gebruiken in je les? Geef hier 
uitgebreid antwoord op. 
Veel materiaal is bruikbaar bijvoorbeeld het werkblad Perspectief is 
vrijwel direct in de les te gebruiken. Wat ik zelf een lastig punt vind is: welke plaats heeft dit in 
het wiskundecurriculum? Het valt uiteraard onder meetkunde, maar bij welk onderdeel of bij 
welke paragraaf zou ik dit kunnen gebruiken. Het heeft raakvlakken met de paragraaf 
Kijkhoeken van Getal & Ruimte. 
Ik ben van mening dat veel methodes teveel vanuit de theorie werken, zonder de achterliggende 
vraag te stellen: waarom doen we dit. Juist bij het gebruik van perspectief kun je hier een mooie 
brug naar toe slaan. 
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D. Wat je verder nog kwijt wilt… 
Graag een reflectie op de cursus: wat is je mening over deze cursus en de manier waarop we deze gaan 
afronden? 

Helaas heb ik veel van de lessen gemist vanwege overlap met een ander vak. Hieronder een overzichtje 
van tops en tips voor Wiskunde & Cultuur A. 

Tops: 

• Veel informatie; 
• Veel achtergronden en historie; 
• Goede reader; 
• Enthousiaste docent; 
• Veel mogelijkheden om te oefenen en vragen te stellen; 
• Duidelijke raakvlakken met vlakke meetkunde; 

Tips: 

• Misschien zou een deel van de colleges als weblecture opgenomen kunnen worden zodat je dit 
ook vanuit huis kunt bekijken. 

• Graag nog meer oefenen van perspectief met GeoGebra. 
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VIII. Opdracht Architectuurverkenning 
Voor deze opdracht hebben we gekozen voor de Kunsthal in Rotterdam. 

Het filmpje wat we hebben laten zien is te vinden op: 

https://www.youtube.com/watch?v=gBLnLRS0cws 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gBLnLRS0cws
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