
26 Webklassen

De Universiteit van Amsterdam organiseert sinds vorig
jaar een aantal webklassen, interactieve leerprogramma’s
voor middelbare scholieren, toegankelijk via internet.
Het algemene webadres is www.uva.nl/webklas. Het
doel van een webklas is om leerlingen kennis te laten ma-
ken met een deel van een vakgebied en hun belangstelling
voor een bepaalde studierichting te wekken. Een leerling
kan zijn resultaten (in overleg met de leraar) voor een
aantal studielasturen mee laten tellen. Een doorsnee web-
klas is gedurende vier weken op het net beschikbaar en
vereist van een scholier een tijdsbesteding van in totaal
ongeveer tien uur om het hele programma af te ronden. Er
zijn webklassen in de richtingen Aardwetenschappen, Bi-
ologie, Econometrie, Geneeskunde, Informatica, Medi-
sche informatiekunde, Pedagogische wetenschappen, Po-
liticologie, Psychologie, Rechtsgeleerdheid, Scheikunde,
Sociale geografie en Planologie, Sociologie en, sinds af-
gelopen najaar, Wiskunde.

De webklassen zijn ontwikkeld om de aansluiting tussen
de Tweede Fase en de universiteit te verbeteren. De juiste
student op de juiste plek, dat is de gedachte vanuit de uni-
versiteit achter de webklassen. Een aankomend student
krijgt zo de mogelijkheid om erachter te komen welke
studierichting hem/haar aanspreekt en hoe academisch
onderwijs is ingericht. Daarbij is een webklas een afge-
rond lesprogramma, waar de leerling iets van leert. Web-
klassen kunnen dus ook een rol spelen voor leerlingen bij
het maken van profielwerkstukken. Webklassen zijn be-
doeld voor leerlingen uit 4, 5 en 6 VWO en zijn vooral nut-
tig voor leerlingen die meer willen weten over de studie
wiskunde, of overwegen eventueel een wiskunde- of bè-
tastudie te gaan volgen. Verder mag iedereen die in aan-
merking komt voor het volgen van een universitaire op-
leiding aan de webklassen deelnemen. De meeste web-
klassen maken gebruik van het programma Blackboard,
een digitale leeromgeving die besproken is in de Nieuwe
Wiskrant 21 nummer 3.

De webklas Wiskunde in ontwikkeld door medewerkers
van het Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde van
de Universiteit van Amsterdam. Deze webklas, met als

motto ‘De onvoorspelbare toekomst’, richt zich op leer-
lingen met een duidelijke aanleg voor wiskunde en is ge-
naamd Kansen, Koersen en Claims. Behandeld werd het
gebruik van kansrekening in een onderwerp uit de Finan-
ciële Wiskunde. In de aanvankelijke opzet, die afgelopen
najaar aangeboden is, bestond de webklas uit twaalf les-
sen. De leerling kon halverwege het hele traject de keuze
maken om ermee te stoppen, danwel ook het resterende
deel af te maken. In het eerste geval deed hij/zij de lessen
1 tot en met 7, en in het andere geval de lessen 1 tot en
met 12, waarvan les 7 en les 12 optioneel zijn. Het tweede
deel was aanzienlijk zwaarder dan het eerste en alleen be-
doeld voor leerlingen die zeer goed in wiskunde zijn en
die al het een en ander van kansrekening gezien hadden.

Het lesmateriaal was op het net voor een deel direct zicht-
baar op de internetpagina’s van de webklas. Het betrof
hier per les een inleiding op de te behandelen stof. De
tekst van de les zelf was als pdf-bestand te downloaden.
Verder waren er links naar internetpagina’s waar onder
meer online-informatie over echte aandeelkoersen te vin-
den was, en waar per dag ook de koersen, gefabriceerd
met behulp van een random number generator, van een
aantal fictieve aandelen bekend werden gemaakt.
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In eerste instantie hadden zich zo’n dertig leerlingen voor
de webklas aangemeld, waarvan ongeveer de helft seri-
eus begonnen is. Er waren hiervan ook een paar afvallers
en uiteindelijk hebben elf leerlingen de eindstreep ge-
haald, met dien verstande dat al deze leerlingen alleen het
eerste deel van deze webklas hebben afgerond.
Opmerkelijk was dat deze leerlingen allen afkomstig wa-
ren van een en dezelfde school, het Revius Lyceum in
Doorn, waar zij aangespoord waren deel te nemen door
Aart Dokter, een van de leraren wiskunde aldaar. De leer-
lingen hadden op school voor het profiel Economie &
Maatschappij gekozen, waar het thema van de webklas
mooi inpast.

Het volgende heeft dan ook alleen betrekking op dit eer-
ste deel. De leerlingen maakten in het eerste deel kennis
met de begrippen aandeel, optie, risico, stochast, ver-
wachting en variantie.
De leerlingen moesten voor elke les een aantal opgaven
maken, die door de samenstellers van de webklas beoor-
deeld werden. Bij de eerste les moesten de leerlingen via
een bestelformulier een aantal van de fictieve aandelen
aanschaffen. Dagelijks konden ze dan bijhouden hoe hun
portefeuilles zich ontwikkelden. De andere opdrachten
die ze moesten uitvoeren waren van tweeërlei aard. Er
waren enerzijds rekenopgaven, waaronder het simuleren
van koerspaden van de fictieve aandelen. Deze simulaties
maakten gebruik van de binomiale verdeling, waarbij per
alternatief de beide mogelijkheden vertaald werden in
een zekere koersdaling of -stijging. De leerlingen werden
uitgebreid geïnstrueerd hoe deze simulaties te maken. De
instructies waren geschreven voor het gebruik van een
TI-83 grafische rekenmachine. Anderzijds waren er op-
drachten van een meer theoretisch karakter, waarbij be-
paalde kansen of verwachtingen en standaarddeviaties
moesten worden uitgerekend. En passant werden hun de
optelregels voor verwachtingen en varianties geleerd en
werden deze regels tevens bewezen.

De leerlingen leverden hun werk per e-mail in, dat af en
toe door de samenstellers van de webklas van commen-
taar werd voorzien. In de praktijk bleek dat deze leerlin-
gen regelmatig met hun klasgenoten overlegd hebben
over de mogelijke oplossingswijze van de vraagstukken.
Niettemin vertoonde de ingediende oplossingen toch
flink wat kwaliteitsverschil. Van domweg oplossingen
kopiëren was dus geen sprake. Naarmate de webklas vor-
derde, werden de vraagstukken ingewikkelder, hetgeen
ook door de leerlingen als zodanig werd ervaren. Geluk-
kig durfden ze ook de samenstellers om aanwijzingen te
vragen, naast de hulp die ze ook hier en daar van hun do-
cent kregen. De reacties van de leerlingen, maar beslist
ook die van de begeleidende docent en een aantal andere
leerkrachten die van tevoren inzage hebben gehad in de
tekst van de webklas, zijn gebruikt om het lesmateriaal
aan te passen en te verbeteren.

De nieuwste editie van de webklas is op 10 maart 2003
van start gegaan. Vanwege de ervaringen van het afgelo-
pen najaar is besloten de inhoud te laten bestaan uit het
materiaal van de eerdere lessen 1 tot en met 7. Wel heeft
een grondige reorganisatie van het lesmateriaal plaatsge-
vonden, hetgeen onder meer geresulteerd heeft in een
nieuwe indeling van de stof, die ook dit keer in twaalf les-
sen opgesplitst is.

Ook in het najaar van 2003 gaan er weer webklassen van
start. Nieuwe deelnemers zijn dan vanzelfsprekend van
harte welkom en kunnen zich aanmelden via het webfor-
mulier op www.uva.nl/webklas. Na aanmelding ontvan-
gen zij per e-mail een account, waarmee ze gedurende een
aantal weken toegang hebben tot de webklas.
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