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Invloed van de coronamaatregelen

De invulling van dit thesisproject is in zekere mate gewijzigd naar aanleiding van de coronamaat-
regelen. Ik tracht dan ook even te schetsen hoe en waarom.
Voor deze thesis koos ik de optie ’ontwerpcyclus didactisch materiaal’ met mijn domeinthesis als
inhoudelijke inspiratiebron. In zo’n cyclus is feedback belangrijk, zodoende was ik zeer dankbaar
toen mevr. Ann Bartier, wiskundelerares in het Sint-Janscollege te Wervik, mij het laatste semester
van haar seminarie wiskunde wou laten geven. Bij hen op school is dit tweewekelijks. Ik zou dus
zes lesuren kunnen lesgeven over dit onderwerp. Ik zou me dan ook richten op deze lengte van
een lessenpakket en enigszins rekening houden met het niveau van haar klasje. Zij hee� echter
een zeer kleine klas (drie leerlingen) waardoor er al van in het begin een zeker begrip was dat ik
wel op een iets grotere klasgroep (zegge tien leerlingen) zou richten, maar met mogelijkheid tot
aanpassen. Een analoge conversatie werd gevoerd over niveau en evaluatie.
Na het sluiten van de scholen n.a.v. covid-19, werd al snel duidelijk dat er geen stagiairs meer wel-
kom zouden zijn op de scholen voor de rest van het academiejaar. Omdat seminarie een facultatief
vak is had men op deze school ook meteen beslist dat er geen digitaal alternatief voor voorzien zou
worden. Mijn lesbundel ui�esten bij leerlingen was dus compleet van de tafel.
Ik kon natuurlijk wel mijn lesmateriaal verder afwerken, maar besloot hier in beperkte mate af te
wijken van het originele plan. Zo rich�e ik me onder meer iets meer op de onderzoekscomponent
van dit vak. Daarnaast waren er toch zekere beperkingen door deze speci�eke klassituatie waar ik
kon gaan lesgeven. Het leek mij dan ook de ‘silver lining’ van deze situatie om iets meer te kunnen
richten op een ‘typische klas’. Toch nam ik mee wat ik tijdens mijn observatieles had vastgesteld;
zelfs leerlingen in een seminarie wiskunde kunnen heel divers zijn. Ik besteedde daarom een deel
van de extra vrijgekomen tijd om meer opties voor di�erentiatie te voorzien.
Hoe heb ik dit gebrek aan feedback dan opgevangen? Ik besloot bij vrienden en kennissen aan te
kloppen voor wat feedback. Zo gaven enkele medewiskundigen hun mening over mijn lessenpak-
ket. Bovendien verveelde mijn jongste broer zich plots, nu er geen (/niet veel) school meer was. Hij
probeerde de bundel dan ook eens te volgen. Dit was echter met wisselend succes. Hij mist dan ook
nog enige voorkennis, omdat hij pas in het derde jaar zit. Toch was zijn feedback zeer waardevol,
daar we na verloop van tijd soms zelf niet meer weten hoeveel we eigenlijk geleerd hebben door de
jaren heen en wat we wanneer zo ongeveer begrepen.
Jammer genoeg gaat de interactie wel verloren als je vanop afstand een bundel moet doormailen,
dus het was zeker geen ideale situatie. Anderzijds toonde dit wel aan dat deze bundel ook voor
begeleid zelfstandig leren (BZL) gebruikt kan worden, wat gezien de actuele situatie een nieuw
doel geworden was. Ik wilde bovenal nog steeds een bundel voor de klas maken, omdat dit ook was
waar ik mijn didactisch vooronderzoek op gericht had. Door de actuele situatie wilde ik echter ook
ui�esten of het mogelijk was om materiaal te ontwerpen dat (met minimale aanpassingen) ook via
BZL, blended of online leren gebruikt zou kunnen worden. Het ziet er namelijk naar uit dat deze
coronasituatie ook volgend schooljaar nog zal spelen.

Deze preambule werd in overleg tussen de student en de promotor opgesteld en door beide goed-
gekeurd.





Toelating tot bruikleen

De auteur gee� de toelating deze masterproef voor consultatie beschikbaar te stellen en delen van
de masterproef te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen
van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te
vermelden bij het aanhalen van resultaten uit deze masterproef.

Sara Chiers, juni 2020





Inleiding en probleemstelling

De opzet van deze thesis was om (een stuk van) mijn domeinthesis wiskunde ([CBZ20]) te vertalen
naar een educatieve se�ing. Deze domeinthesis bespreekt planariserende 2-factoren, een vrij niche
concept binnen de grafentheorie. Ik verwijs de geı̈nteresseerde lezer dan ook graag naar die thesis
voor de inhoudelijke details. Omdat het concrete onderwerp zo niche is, besloten we ons voor
dit educatief deel te beperken tot de voorkennis nodig om de vraag “Waarover gaat jouw thesis?”
te beantwoorden. Het werkelijke antwoord op die vraag ligt echter zo ver van de leefwereld van
leerlingen dat we dit niet mee opgenomen hebben. In overleg landden we op een lessenpakket van
vier tot zes lesuren, dat gegeven zou kunnen worden binnen een seminarie wiskunde. Met andere
woorden, iets wat leerlingen uit de 3e graad met een goeie basis en een dosis interesse in wiskunde
zouden begrijpen.

Door deze onderwerpskeuze raken we aan verschillende onderwerpen; met name grafentheorie,
topologie en ingebedde grafen of topologische grafentheorie. Geen van deze onderwerpen komen
echt voor in het leerplan wiskunde. We geven leerlingen met andere woorden een klein proevertje
van enkele gebieden in de wiskunde waar ze anders niet of nauwelijks mee in contact komen.
Daarnaast werd geprobeerd om de link te leggen met zowel wiskundecultuur en onderzoek als met
de praktische toepassingen van wiskunde.

Een praktische noot

Vooraleer we deze didactische probleemstelling concretiseren, een praktische noot voor de lezer.

Ten eerste valt het zeker aan te raden de ontworpen werkbundel (appendix B) al eens door te bla-
deren of bij de hand te houden bij het lezen van dit verslag. Er wordt gedurende de bespreking
namelijk veelvuldig naar speci�eke zaken uit deze bundel verwezen om keuzes daarbij te duiden.

Ten tweede wil ik me even tot de potentieel geı̈nteresserde leerkracht richten. Hoewel deze the-
sis het ontwerpen van een stuk didactisch materiaal beschrij�, is dit geen handleiding voor een
potentieel geı̈nteresseerde leerkracht. Omdat deze thesis gericht is op de didactische onderzoeks-
competenties, cfr. de studie�che voor het vak ‘Educatieve masterproef’, en toch eerder klein is in
omvang (9SP), maakten de concrete details zoals u deze in een lesvoorbereiding, correctiesleutel of
handleiding voor de lesgever zou vinden, het niet tot in dit verslag.

Desondanks koos ik ervoor de werkbundel printklaar en met alle bijlagen in appendix toe te voegen.
Daarnaast voegde ik een kleine ‘cheat sheet’ (p.63) toe voor de lesgever, met enkele antwoorden,
daar de vele voorbeelden dit toch wel nu�ig maken. Ik koos voor deze tussenvorm om verschillende
redenen: enerzijds maakt dit de bundel bruikbaar voor leerkrachten en anderzijds zou ik meer
waarde zien in een handleiding met ook inhoudelijke achtergrond en di�erentiatiesuggesties. Dit
neemt natuurlijk heel wat meer tijd in beslag dan het invullen van deze bundel en valt dan ook
enigszins buiten de omvang van dit vak. Bovendien ontstaat er zo ook geen verwarring tussen wat
gegeven is en wat leerlingen zelf moeten aanvullen.

Voor de potentieel geı̈nteresseerde leerkracht geef ik in de volgende sectie enkele suggesties om-
trent waar u meer kan lezen over de achterliggende wiskunde en deel ik op simpel verzoek ook
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graag de ingevulde versie en/of de bewerkbare bestanden. Daarnaast kunnen ook secties van dit
werkstuk vanuit dit perspectief nu�ig zijn. In het bijzonder denk ik hierbij aan hoofdstuk 1, daar dit
zaken zoals lesdoelen, voorkennis en lesverloop bespreekt. Daarnaast bespreekt sectie 2.3 mogelijke
toets/huiswerkvragen die deze lesdoelen evalueren.

Wiskundige inhoud

Omdat de focus van dit thesisproject op didactische elementen ligt, zullen we de rigoureuze ach-
tergrond hier niet hernemen. Een beknopte inleiding grafen en ingebedde grafen werd dan ook
al in de domeincomponent opgenomen. Toch speelt de inhoud hier een grote rol; de keuze voor
didactische werkvormen komt namelijk best voort uit een overweging van zowel de inhoud als het
doelpubliek.

Ook voor een lesgever kan het zeker de moeite lonen om hier even naar te kijken, daar we, om de
formulering voor leerlingen niet te zwaar te maken hier en daar wel een detail onder de mat geveegd
hebben. In een geı̈nteresseerde klas kan het echter best zijn dat leerlingen dit opmerken en vragen
stellen. Het is dan ook aan de lesgever om hier a�ankelijk van het niveau van de klasgroep op in
te spelen.

Bij het schrijven van de domeincomponent werd echter slechts herhaald wat nodig was om tot
de bespreking van planariserende 2-factoren te komen. Dat is dus zeker geen standaard inleiding
grafentheorie. Voor dit educatieve project namen we dan ook de vrijheid om over niet-ingebedde
grafen wat uit te wijden naar onderwerpen zoals bomen, Euleriaanse en Hamiltoniaanse cykels.
Hoewel het tot deze onderwerpen beperkt blij� (omwille van de beperkte tijd), zi�en veel andere
concepten ook verborgen in de voorbeelden. Een lesgever zonder achtergrondkennis grafenthe-
orie kan er dus zeker baat bij hebben om eens verder bij te lezen over deze en andere klassieke
onderwerpen in de grafentheorie.

Voor wie graag zelf op zoek gaat naar concrete onderwerpen, volgt alvast een kort lijstje van wat
niet expliciet in de bundel voorkomt, maar wel aan de voorbeelden en opgaven kan worden gere-
lateerd. Dit kan bijvoorbeeld relevant zijn om een di�erentiatieopdracht voor sterke leerlingen te
voorzien of indien leerlingen geı̈nteresseerde vragen stellen.

• splitstop (cut-vertex)

• brug (cut-edge)

• taille (girth)

• diameter (diameter)

• afstand (distance) binnen een graaf

• algoritme van Dijkstra

• k-samenhang (k-connectedness)

• stromen (�ows)

• complete graaf (complete graph)

• isomor�smen (isomorphisms)

Hierbij geef ik meteen al enkele vertalingen, omdat er in het Nederlands niet zo’n grote keuze
aan materiaal over grafentheorie lijkt te bestaan. De beste materialen die ik persoonlijk al zag in
het Nederlands zijn veruit mijn cursussen van de voorbije jaren. Deze zijn echter niet algemeen
beschikbaar. De zebrareeks van Die Keure blijkt ook een boekje over grafentheorie te beva�en,
maar dit is opnieuw meteen aan leerlingen gericht. Daarnaast bestaan enkele cursussen met onder
meer grafentheorie die wel als boek beschikbaar zijn, maar deze beva�en vaak maar een klein
onderdeel, speci�ek voor een zekere (toegepaste) richting of vak.

Voor wie dus één concreet boek wil lezen geef ik deze Engelstalige suggesties.
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Een klassieker zoals [Har94] moet natuurlijk eens vermeld worden, maar is zeer technisch. Dit
boek bevat een goeie selectie aan onderwerpen, ook planariteit en ingebedde grafen komen hier
ook in zekere mate aan bod, maar een boek zoals [MT01] speelt veel meer in op deze topologische
elementen.
Een realistischere suggestie voor een leerkracht, die misschien wel de interesse maar niet de tijd
hee� voor dit niveau van detail, lijkt me [Wil96]. Ook hier komen de�nities, stellingen en bewijzen
voor, maar gezien het meer richting een beginnerspubliek gericht is, is het een heel stuk luchtiger
en leesbaarder.
Wie echter meer op zoek is naar iets voor het lekenpubliek waar misschien zelfs leerlingen mee
aan de slag kunnen, kan zeker eens een kijkje nemen in [Hig07]. Dit boek start echt uit de puzzels
en problemen uit de realiteit. Bovendien wordt er ook nog heel wat geschiedenis en weetjes bij
gegeven.

Educatieve probleemstelling

Een zeer concrete probleemstelling stelt zich alvast: hoe brengen we de nodige concepten aan in
deze doelgroep? Deze vraag werd echter opgesplitst in verschillende deelvragen, om de nodige
aanknopingspunten te vinden.
De inhoudsselectie werd grotendeels gedicteerd door de koppeling met de domeinthesis. Toch werd
er uitgebreid tijd besteed aan het selecteren van concrete inhoud. Welke concrete concepten en
voorbeelden willen we aanbrengen binnen de besproken domeinen? Maar ook, welke diepgang
en/of abstractieniveau is hier wenselijk?
Een tweede thema dat sterk aan bod komt binnen dit project is dat van motivatie. Hoe kunnen we
de intrinsieke motivatie van leerlingen ondersteunen? Het ligt zelfs voor leerlingen in een semina-
rievak niet voor de hand dat zij zomaar staan te springen voor een abstract nieuw onderwerp, dat
schijnbaar uit een heel ander vakgebied komt dan wat zij in de meeste wiskundelessen zien. We
vallen hier onder meer terug op de ABC-vitamines van motivatie ([VC17]) cfr. de zelfdeterminatie-
theorie ([DR00]) en de algemene principes van activerende werkvormen.
Daarnaast bleek de actualiteit een derde vraag naar de voorgrond te brengen; hoe kunnen we ma-
teriaal ontwerpen dat zowel zelfgestuurd leren en/of leren op afstand, als leren in een klassieke
klascontext kan faciliteren. Ik ben hierbij op een middenweg geland, de werkbundel hee� wat veel
(verhalende) tekst voor een klasbundel, maar kan hierdoor mits een een goede correctiesleutel of
opvolging door de leerkracht, ook voor een zelfstandige verwerking gebruikt worden. Voor een
typische gebruik binnen een klas, wordt echter sterk ingezet op groepswerk en onderwijsleerge-
sprekken. In een klascontext dient de bundel dus meer als een naslag die leerlingen tijdens het
studeren kunnen hernemen en natuurlijk als een plaats om oefeningen aan te reiken.
Tot slot stelde ik na mijn observatieles de bijkomende doelstelling om extra in te ze�en op di�e-
rentiatie. Enerzijds worden er enkele stukken aangegeven als uitbreiding, dit leidt tot di�erentiatie
tussen verschillende klasgroepen. Anderzijds kiezen we werkvormen die aanze�en tot binnenklas-
di�erentiatie. Tot slot is er op heel wat plaatsen ruimte voor diepgang, maar is deze niet steeds
nodig voor het verdere verloop. Zo kan er ad hoc worden ingespeeld op het niveau van de klas, wat
met een onderwerp dat ver van eerdere onderwerpen ligt geen overbodige luxe lijkt.
Een begrip van het tweede onderwerp, topologie, zal voor dit lessenpakket ook nu�ig blijken. Dit
onderwerp komt echter wel steeds aan bod in het basispakket van de opleiding wiskunde, daarom
gaan we hier minder op in. Ook bestaan hierover meer (Nederlandstalige) bronnen. Zo kan ik alvast
[Aar10] aanraden voor wie toch een vlot leesbaar boekje wil lezen over topologie.
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1 Lesverloop en didactische keuzes

1.1 Lesdoelen

Een eerste stap bij het opstellen van een les of lessenpakket is natuurlijk om lesdoelen op te stellen.
In vele gevallen starten we daarvoor bij de eindtermen en leerplannen. In dit geval werken we
zoals gezegd echter buiten het leerplan. We hebben dus de vrijheid om volledig eigen lesdoelen op
te stellen.

Wat nieuwe inhoud betre�, stellen we deze doelen voorop:

• Leerlingen weten wat een graaf is. Ze kunnen hiertoe ook een voorbeeld beschrijven en/of
tekenen.

• Leerlingen kennen enkele voorbeelden/toepassingen en kunnen zelf ook praktische proble-
men aan de hand van grafen modelleren.

• Leerlingen kennen enkele eenvoudige begrippen m.b.t. grafen (top, boog, adjacent, buur,
graad, pad, cykel, samenhang, boom . . . ).

• Leerlingen weten wat een inbedding van een graaf is en hoe dit van een niet-ingebedde graaf
verschilt.

• Leerlingen zijn bekend met de noties vlakke graaf, en planaire graaf.

• Leerlingen kunnen de vlakken bepalen in een ingebedde graaf. Ze kunnen hiermee ook de
Eulerkarakteristiek bepalen en deze interpreteren.

• Leerlingen kunnen bepalen of twee vormen meetkundig equivalent, topologisch equivalent
dan wel geen van beide zijn en verklaren waarom.

• Leerlingen begrijpen de vlakke voorstelling van een torus.

• (Uitbreiding) Leerlingen kunnen ook gelijkaardige voorstellingen van andere structuren in-
terpreteren.

• Leerlingen kunnen voorbeelden geven van een niet-oriënteerbaar oppervlak en van opper-
vlakken met verschillende genera.

Daarnaast stellen we ook enkele herhalingsdoelen voorop. Het kan namelijk nooit kwaad om leer-
lingen de link naar reeds geziene eerdere onderwerpen te tonen en ze zo ook meteen wat herhaling
aan te bieden.

• (Uitbreiding) Bewijsvorm bewijzen door inductie.

• Lineair stelsel oplossen.

• Telproblemen.

Tot slot kozen we deze vaardigheden uit het leerplan om op te focussen omdat deze het meeste
aansluiten bij het onderwerp.

• Wiskundige taalvaardigheid.

• Denk- en redeneervaardigheden.
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• Probleemoplossende vaardigheden.

Ik voegde hier nog een eigen ‘vaardigheid’ aan toe. Dit onderwerp gee� namelijk meermaals de
kans om leerlingen te wijzen op de noodzaak van wiskundig formalisme en waarom we de�nities
goed willen kiezen. Ik wilde hier dan ook op inze�en.

1.2 Beginsituatie/voorkennis

We gaan uit van leerlingen in de derde graad, dus leerlingen hebben redelijk wat voorkennis wis-
kunde. In het bijzonder zullen we terugvallen op de kennis die ze reeds verworven in volgende
onderwerpen:

• (Meetkundige) congruentie van driehoeken.

• Een lineair stelsel oplossen.

• Basis telproblemen (leerplandoelen VVKSO tweede graad volstaat).

• Continuı̈teit (een intuı̈tie volstaat).

Daarnaast raden we aan om de bewijzen enkel te doorlopen met leerlingen die al eerder een be-
wijs via inductie zagen. Een leerkracht kan altijd besluiten dit in te voeren en als extra leerdoel
op te nemen, maar het lijkt gezien de hoeveelheid nieuwe elementen die al voorkomen niet echt
aan te raden. Omdat deze bewijsvorm niet altijd aan bod komt in de lessen wiskunde, zien we
deze delen met andere woorden als uitbreiding. Daarom werden deze onderdelen ook op aparte,
ongenummerde pagina’s in de bundel opgenomen.

1.3 Hoofdstuk 1: grafentheorie

Alvorens enkele algemene didactische keuzes te bespreken, bespreek ik kort hoe de werkbundel (zie
appendix B) zich vertaald naar een lesverloop. Waar dit van toepassing is, geef ik ook een kleine
motivering waarom een zekere didactische keuze gemaakt werd en hoe er aan binnenklasdi�eren-
tiatie gedaan kan worden.

Starten doen we met een teaser. In appendix B (pagina 65) staan enkele �ches (A5-formaat) die als
eerste uitgedeeld worden. Deze �ches geven een korte beschrijving van een concreet probleem of
verhaal dat met grafen gemodelleerd kan worden. Met het oog op latere opgaven krijgen leerlingen
ietwat selectief twee of meer voorbeelden.

Dit soort terugrefereren komt doorheen de bundel regelmatig voor. Hier werd bewust voor gekozen
om het geheel minder overweldigend te maken voor leerlingen en ook om het lees/ontdekwerk wat
te bundelen. Daarnaast herhalen leerlingen zo zaken en zien ze de samenhang tussen verschillende
opgaven.

Door met losse �ches te werken, kan een zwakkere of sterkere leerling makkelijk meer of minder
tekstjes krijgen om te verwerken. Daarnaast gee� deze praktische link de leerlingen ook het gevoel
dat ze iets zinvol aan het leren zijn.

Leerlingen bekijken deze voorbeelden eerst alleen en overleggen dan met hun buur. Uiteindelijk
komt er een kort klasgesprek over wat al deze voorbeelden gemeenschappelijk hebben. Zo worden
aan de hand van een kleine schets aan bord de basisconcepten graaf, toppen, bogen en adjacentie
ingevoerd.
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Aan de hand van het klassieke voorbeeld, de bruggen van Königsberg, en een onderwijsleergesprek
wordt een concreet probleem naar een concrete graaf vertaald. Leerlingen krijgen nu de taak om
ook van hun voorbeelden te bepalen wat de toppen en bogen zouden zijn.

In een klein peer teaching momentje worden alle voorbeelden klassikaal overlopen waar een leer-
ling die dit voorbeeld kreeg het voorbeeld schetst en zijn voorstel voor een vertaling gee�.

Eindelijk wordt de bundel uitgedeeld. De leerkracht gee� leerlingen even de tijd om na te lezen
wat we al gezien hebben. Daarbij benadrukt de leerkracht dat ze aandachtig naar de details moeten
kijken omdat er een fout in staat.

Deze fout is er natuurlijk met opzet in geslopen. Dit is het eerste voorbeeld van vele in deze bundel
dat probeert aan te tonen waarom we de�nities kiezen en hoe details uitmaken. Inhoudelijk maakt
het verschil tussen een graaf en een multigraaf voor leerlingen op dit niveau namelijk niet zo veel
uit, maar het gee� hen hopelijk iets om over na te denken.

Omdat het echter om een techniciteit gaat, en het eerder bedoeld is als een aanmoediging voor
leerlingen om echt te lezen wat er staat, besloot ik het antwoord meteen weg te geven in de volgende
paragraaf. Even verder lezen dan de opgave was, is immers een strategie die werkt. Leerlingen die
plichtsbewust lezen i.p.v. doelloos rond te staren mogen bovendien ook eens aangemoedigd worden.

Na deze anekdote gaat de les verder met enkele concepten zoals graad, orde en groo�e. Leerlingen
passen dit meteen toe. Ook hier worden meer voorbeelden gegeven dan nodig, en is het dus de
bedoeling dat dit over de klas verdeeld wordt. Zo voelt elke leerling zich verantwoordelijk en zien
leerlingen meteen ook enkele extra voorbeelden om later op terug te vallen.

Enkele verdere de�nities (cykel, pad, samenhang en boom) worden gegeven, en meteen toegepast
op de voorbeelden uit de vorige oefening.

Daarna volgt in de werkbundel een suggestie tot uitbreiding. Enkele inleidende oefeningen over het
aantal bogen in een graaf die leerlingen met reeds gekende technieken kunnen oplossen. Daarna
volgt een stelling over het aantal bogen in een boom. Deze stelling werd hier gekozen omdat deze
in de uitbreiding van hoofdstuk 2 gebruikt wordt. Zoals we in sectie 1.2 aangaven, valt het echter
niet aan te raden deze uitbreiding op te nemen in klasgroepen die nog niet bekend zijn met inductie.

Merk hierbij op dat dit bewijs, net als de rest van de bundel een beknopte schri�elijke neerslag is.
Het bewijs wordt dus klassikaal uitgewerkt én leerlingen worden aangemoedigd eigen interpreta-
ties en extra details bij te schrijven waar nodig.

Tot slot sluit het hoofdstuk af met een klein extra thema: Euleriaanse en Hamiltoniaanse cykels. Ik
merk hierbij graag op dat grafentheorie soms verwarrend kan zijn qua terminologie. Ook ik vond
hier geen perfecte oplossing. Een term zoals Euleriaanse cykel is namelijk de standaard benaming,
maar dit is in de meeste gevallen helemaal geen cykel . . . Alternatieven zoals Euleriaans circuit zijn
ook in gebruik, maar dat is weer een nieuwe term voor leerlingen en neemt weg van de duidelijke
gelijkenis tussen Hamiltoniaanse en Euleriaanse cykels. Ik koos hier dus voor een middenweg:
aangeven dat de term een beetje grappig gekozen is.

Met het oog op de voorbeelden vond ik het hier passen om lichtjes te verwijzen naar het NP-
compleet zijn van het zoeken naar Hamiltoniaanse cykels, terwijl Euleriaanse cykels met een een-
voudig polynomiaal algoritme te vinden zijn. Het kan hier zeker de moeite lonen als leerkracht om
het criterium (alle graden zijn even) en het algoritme (start met een cykel en voeg steeds lussen in
waar er nog bogen over zijn) in het achterhoofd te houden indien leerlingen hier interesse in tonen.

Leerlingen passen dit toe op een simpel voorbeeld. Als blijkt dat iedereen deze de�nities gesnapt
hee�, komt de leuke/moeilijkere opgave; leerlingen gaan in groepjes van vier hun voorbeelden
samenleggen en proberen uit te zoeken welke voorbeelden vertalen naar het zoeken van zo’n cykel.
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Bovendien vragen ze zich meteen ook af of we in dat geval een Hamiltoniaanse of Euleriaanse cykel
zoeken. (Om deze oefening gelijkmatig te verdelen wordt er best wel op gelet dat elke leerling
minstens één voorbeeld krijgt dat naar het zoeken van een Hamiltoniaanse of Euleriaanse cykel te
herleiden valt.)

1.4 Hoofdstuk 2: ingebedde grafen

Dit hoofdstuk werd na feedback volledig opnieuw ontworpen, het was dan ook al van in het begin
mijn probleemhoofdstuk. Aan de ene kant wilde ik echt antwoorden vanuit de leerlingen laten
komen, maar aan de andere kant werken we wel met vrij speci�eke en soms arbitraire of arbitrair
lijkende de�nities. Hier bleek dat een lijst de�nities soms echt wel de duidelijkste manier is om iets
over te brengen, maar door voldoende motivering en tussenliggende oefeningen in te voeren, denk
ik dat het toch volgbaar en interessant blij� voor leerlingen.

Wie niet met deze combinatorische de�nitie van inbeddingen bekend is, vraagt zich misschien ook
af, waarom niet gewoon met topologische inbeddingen werken? Dat is een zeer goede vraag en een
vraag die ik me ook herhaaldelijk gesteld heb. Het is echter moeilijk om dit zonder veel voorkennis
exact te de�niëren. Daarom koos ik uiteindelijk voor een mix. We starten vanuit de intuı̈tieve,
topologische versie met krommen in het vlak. Later presenteren we echter deze combinatorische
de�nitie als een makkelijke manier om bij interpretatieverschillen tot een overeenkomst te komen.

Ook dit hoofdstuk start met een suggestieve, maar ietwat vage vraag aan leerlingen. Uit zes teke-
ningen van grafen wordt hen gevraagd welke verschillend dan wel gelijk zijn, en waarom. Twee
groepjes van drie grafen zouden moeten ontstaan, maar er is vooral ruimte voorzien om in te pikken
op argumenten van leerlingen.

Daarna wordt ingegaan op de praktische relevantie van deze vraag. Eerst wordt een hypothetische
vraag gesteld: welk treinnetwerk lijkt er jouw het goedkoopst (een met veel kruisende bogen of een
zonder kruisende bogen)? Daarna komen we tegemoet aan de leerlingen die reeds met een eye-roll
aangaven dat dat toch wel een onrealistisch voorbeeld is, door het over printplaten te hebben. Een
kort woordje uitleg over wat printplaten zijn, kan hier, a�ankelijk van de interessegebieden van de
leerlingen en de recente STEM-projecten op school, nodig zijn.

Met het correct werken van hun technologie als motivatie zijn leerlingen nu ongetwijfeld geı̈nteresseerd
in vlakke en planaire grafen. Misschien niet, maar het is toch minstens een leuke transitie. Ook
deze de�nities worden uitgelegd, waarna we aan het invoeren van een nieuw concept beginnen:
vlakken.

We spreken eerst de intuı̈tie van leerlingen in het vlak aan. Aan de hand van de eerste voorbeelden,
demonstreert de leerkracht hoe je overzichtelijk de rand van een vlak kan aanduiden (net binnen
de lijntjes, niet op de lijntjes want de bogen behoren meestal tot twee vlakken). Daarnaast wordt
ook stilgestaan bij het feit dat het buitenvlak ook een vlak is. Later zullen we er nog op terugkomen
omdat vlakke grafen eigenlijk beschouwd worden alsof ze op een bol ingebed zijn. Daarbij kan je
verwijzen naar de stereogra�sche projectie uit een punt op de bol.

De oefening die hierop volgt wordt opnieuw tussen leerlingen verdeeld (tenzij leerlingen echt
moeite hebben met dit concept en de extra oefening kunnen gebruiken). Dit keer is het echter wel
nodig de antwoorden klassikaal te overlopen, daar de volgende oefening minstens vier ingevulde
opgaven vereist.

In deze volgende oefening gaan leerlingen zelf de Stelling van Euler ontdekken door een lineair
stelsel op te lossen. Ik merk hierbij graag op dat de term lineaire combinatie misschien niet gekend
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is, en dus a.d.h.v. voorbeelden en een ontleding van beide woorden kort ingevoerd zal moeten
worden.

In een onderwijsleergesprek wordt ingegaan op de zaken die nodig zijn om dit vermoeden in een
stelling om te ze�en. We zaaien hier alvast de eerste ideetjes rond topologische equivalentie.

Een combinatorische de�nitie van ingebedde grafen en vlakken daarin wordt gegeven. Een teke-
ning aan bord is hier zeker wenselijk. Ook leerlingen worden hierbij aangemoedigd om bijvoorbeeld
de opvolgerfunctie en rand van een vlak met pijltjes aan te duiden.

Leerlingen maken na de klassikale voorbeelden opnieuw enkele oefeningen. Daarna bespreken we
de Stelling van Euler. Als uitbreiding kan hier opnieuw het bewijs gegeven worden (met dezelfde
opmerkingen als in hoofdstuk 1). Daarnaast wordt opgemerkt dat ruimtelichamen ook als grafen
beschouwd kunnen worden en we zo de Stelling van Euler ook hier kunnen toepassen.

1.5 Hoofdstuk 3: topologische equivalentie

Topologie is een stuk abstracter dan grafentheorie als vakgebied, hier had ik initieel niet meteen een
didactisch concept voor in gedachten. [Fer17] was dus een goeie inspiratiebron. Deze lessenreeks
lijkt me ook echt interessant voor wie echt op topologie wil ingaan in een seminarie wiskunde, al
zal er natuurlijk wat vertaalwerk aan te pas moeten komen.

Daarnaast probeerde ik ook echt te starten vanuit dingen die leerlingen al kennen. Dit hoofdstuk
start dus met een kleine uitleg van waar topologie eigenlijk om draait als vakgebied: limieten,
continuı̈teit, open verzamelingen, . . . Leerlingen worden hierbij dan ook gevraagd wat hun intuı̈tie
voor continuı̈teit is. Daarna schakelen we over naar meetkundige equivalentie, iets wat leerlingen
eigenlijk al kennen uit de tweede graad onder de naam gelijkvormigheid.

Op deze manier hebben leerlingen handvaten voor de twee abstracte de�nities die ze hier voorge-
schoteld worden. Daarna wordt gevraagd dat leerlingen verschillende ‘transformaties’ indelen als
continu of discontinu. Hiervoor gaan ze overleggen met hun buur.

Voor meetkundige equivalentie doen ze een gelijkaardige opgave, maar dit keer moeten ze met
eigen transformaties komen aanze�en. In de tweede graad zagen ze namelijk verschuivingen, ho-
mothetieën, rotaties en spiegelingen die allen gelijkvormige �guren opleveren. Voor de rechtse
kolom kunnen ze anderzijds terugvallen uit de opties uit de vorige opgave.

Op de volgende pagina staat een kleine opmerking (meetkundig equivalent impliceert topologisch
equivalent), de leerkracht vraagt de leerlingen hierbij waarom dit het geval is tijdens het overlopen
van de antwoorden van leerlingen op de vorige vraag. We kennen namelijk alle transformaties
die tot een gelijkvormige �guur leiden en kunnen zo van elk van deze transformaties nagaan of ze
continu zijn.

Daarna passen leerlingen wat ze net gezien hebben toe op het alfabet. Hierbij mogen ze pijpenragers
of touw gebruiken. Leerlingen werken opnieuw samen met hun buur.

Enerzijds wilde ik leerlingen hiermee een tool aanbieden, maar anderzijds moeten leerlingen er
zich bewust van zijn dat dergelijke voorbeelden niet perfect zijn. Om dit te illustreren volgt er een
oefening met een nieuwe tool zoals klei. Le�ers zoals E, F, H, . . . die we in tegenstelling tot L, S, U,
. . . niet in één vloeiende lijn kunnen schrijven, en dus ook niet zonder plakken met een stuk touw
kunnen maken, zijn namelijk wel topologisch equivalent. Tot slot sluit de le�eroefening af met een
kleine instinker; zijn deze le�ers die we niet kunnen maken allemaal equivalent? (Spoiler, B is dat
niet.)
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Het bulk van deze les zal echter besteed worden aan het indelen van enkele reeksen kaartjes. Elk
kaartje toont twee �guren of objecten, leerlingen gaan deze in drie categorieën indelen: ‘meetkun-
dig equivalent’, ‘topologisch equivalent’ of ‘geen van beide’. In eerste instantie maken ze hiervoor
drie kolommen op hun bank (leerlingen werken opnieuw per twee). Wanneer ze klaar zijn met een
set, kijkt de leerkracht dit kort even na, en kleven leerlingen elk van de kolommen op een eigen
cursusblad. Ze schrijven er ook telkens een eigen argumentatie bij waarom. Leerlingen doen dit op
een analoge manier als het voorbeeld dat ook klassikaal overlopen werd. Daarna gaan ze over naar
de volgende serie.
Hierbij merk ik graag op dat in de derde reeks (alledaagse objecten) best wel wat discussie kan
ontstaan. Sommige leerlingen zullen argumenteren dat een T-shirt van stof is en dus vol gaten zit,
of dat de lijntjes op een tennisbal deze niet gelijkvormig maken met een discobal, . . . Dit is super,
leerlingen zijn echt aan het nadenken over de leerstof en dat maakt eigenlijk veel meer uit dan of
het genus van een T-shirt nu drie of twee miljoen is. Het is wel belangrijk om aan leerlingen te
benadrukken dat hun uitleg belangrijk is. Kortom, we mikken hier volop op hogere orde skills in
de Taxonomie van Bloom ([B+56]).
Aan de andere kant, kan reeks 3 voor zwakkere leerlingen wel wat moeilijk worden, ik zou dus
aanraden enkele uitdagende kaartjes weg te laten (voor sommige leerlingen) als dit hen echt boven
het hoofd zou gaan. Ik besloot de kaartjes echter niet te sorteren (volgens antwoord of moeilijk-
heidsgraad), voor het geval je leerlingen liever zelf laat uitknippen.
Het lijkt me geen overbodige luxe de antwoordbladen van leerlingen na de les op te halen en door
te nemen voor de volgende les. Dit hoe� niet op punten te staan, maar hee� enorme waarde als
formatieve toetsing (zie ook [BW09]). Leerlingen moeten namelijk echt hun denkproces in eigen
woorden formuleren. A�ankelijk van de antwoorden, komt de leerkracht hier indien nodig in een
volgende les op terug. Anderzijds kan de leerkracht ook besluiten een deel van de kaartjes achter
te houden en als huiswerk op te geven, maar hij/zij moet dan wel goed weten welk niveau van
uitdaging voor deze klas gepast is.

1.6 Hoofdstuk 4: torus

We leiden dit hoofdstuk in met een verklaring waarom we van grafen plots naar topologie zijn over-
geschakeld. Met name, zogeheten vlakke grafen zijn eigenlijk op een boloppervlak getekend, maar
wel, we tekenen ze in het vlak met een oneindig groot buitenvlak omdat dat gewoon praktischer
is. We hebben in hoofdstuk 2 echter al gezien dat niet alle grafen vlak of zelfs planair zijn. Toch
willen we deze graaf zonder kruisende bogen tekenen, dus moeten we op zoek naar iets dat genoeg
van een bol verschilt. Dat ‘genoeg’ blijkt ‘niet topologisch equivalent’ te zijn.
Merk hierbij op dat we in hoofdstuk 3 het onderscheid tussen een bol en boloppervlak niet gemaakt
hebben, terwijl we hier wel een onderscheid beginnen te maken. In hoofdstuk 5 moeten we name-
lijk een onderscheid maken tussen ‘in een oppervlak’ en ‘op het oppervlak’ van een object. Dit
leidt in feite ook bij topologische equivalentie tot problemen, maar dit onderscheid valt moeilijk
te verduidelijken vanuit de insteek van continue transformaties. Om verwarring bij leerlingen te
vermijden, gingen we hier in hoofdstuk 3 dus niet op in. Vanuit de pijlenvoorstellingen (fundamen-
taalveelhoeken) die in dit hoofdstuk volgen, is het echter wel mogelijk om aan te geven dat we hier
met de holle versie van een bol, donut, cilinder, . . . werken.
De leerkracht vraagt leerlingen om alle oppervlakken uit de kaartjesopgaven van hoofdstuk 3 op-
nieuw te bekijken en aan te duiden welke objecten niet equivalent zijn met een bol. Merk hierbij
op dat de eerste reeks kaartjes over 2D �guren sprak en daarom best niet wordt meegenomen in
deze bespreking.
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De logische vervolgvraag is dan, zijn deze onderling wel equivalent. Indien omwille van niveau, tijd,
huiswerk, . . . beslist wordt om dit hoofdstuk te starten zonder reeks 3 te bekijken, zal de leerkracht
deze vraag een beetje moeten herformuleren naar iets als “ken je objecten die zelfs niet met een
donut equivalent zijn?”. In elk geval, leerlingen zien hierdoor dat een donut één optie is, maar lang
niet de enige.

Toch gaan we hier verder met een torus, omdat dit het eenvoudigste geval is. Het kan hier zeker
helpen om een fysiek voorbeeldje mee te brengen naar de klas. (Een klein piepschuim model is voor
een halve euro te verkrijgen als knutselmateriaal.)

De leerkracht voert de term torus dan ook in. Daarna wordt ingegaan op hoe we zo’n torus op
papier kunnen voorstellen. Omdat verschillende leerlingen dingen op andere manieren begrijpen,
leek het me contraproductief om hier één uitleg voor deze voorstelling te kiezen. Ik besloot dan
ook beide aan te brengen. Bovendien zullen beide ook verderop van pas komen.

Eerst volgt de klassieke uitleg over het identi�ceren van overeenkomstige pijlen. Hoewel Jos Leys
een mooie animatie op zijn Youtube kanaal plaatste voor zowel een Klein�es als een 2- en 4-torus, zal
het hier old-school moeten. Ik vond tot mijn verbazing namelijk geen mooie animatie om leerlingen
te tonen en heb niet de skills om deze even zelf te maken. Toch is het best begrijpelijk als we gewoon
een stukje papier nemen. (Merk op; een oude kous of mouw uit de sto�enmand kan hier zeker
extraatje bieden.) Hoewel je enkel de eerste stap echt mooi kunt tonen (een cilinder vormen) biedt
deze visual echt nu�ige steun voor leerlingen.

Een tweede insteek zal eerder terugkomen wanneer we grafen op een torus gaan tekenen. De leer-
kracht kan leerlingen er hier op wijzen dat spelkarakters zoals PAC-MAN in feite op een torus leven.
Voor veel leerlingen zal dit meteen klikken, maar indien niet, dan is er een leuke oefening voorzien
waar leerlingen een ‘torusdoolhof’ mogen oplossen. De feedback die ik hier kreeg van vrienden
en familie was dat dit té makkelijk is. Daarop lijkt de gepaste respons, zoveel te beter, leerlingen
mogen dit als een pauzemomentje in de les zien, want daarna volgt een heel wat moeilijkere opgave.

De moeilijkheidsgraad van deze laatste opgave vind ik persoonlijk moeilijk in te scha�en, maar
gezien er hoogstwaarschijnlijk niemand een Klein�es op zak hee�, is het ook niet de bedoeling dat
leerlingen hier echt in slagen. De bedoeling van deze oefening is eerder dat leerlingen proberen.
Ze zullen (hopelijk) een succeservaring kennen met de eerste twee �guren (cilinder, Möbiusband)
en moeten toch ook in staat zijn de torus een tweede keer te herkennen. Voor de Klein�es en bol
daarentegen is het een kwestie van de klas in de gaten te houden en de oefening te onderbreken voor
leerlingen echt vast zi�en en gedemotiveerd raken. Indien mogelijk wordt een video zoals [Ley] dan
ook getoond in de klas. Merk op dat visuele weergaven voorzien zijn in het volgende hoofdstuk van
de bundel. Tot slot wens ik de leerkracht met de echt geı̈nteresseerde leerlingen graag veel succes
om uit te leggen wat de ontbrekende fundamentaalveelhoek voorstelt. Dit stelt een projectief vlak
voor en wordt als oppervlak het ‘Boy surface’ genoemd. Enkele visuele representaties van dit en
andere oppervlakken zijn te vinden op [Tun], maar dit gaat leerlingen zonder twijfel boven het
hoofd. Het kan dus zeker geen kwaad een a�eelding op te zoeken en te projecteren, maar het
gepaste antwoord is hier dat dit uitleggen ons te ver zou leiden.

Ook een Klein�es zal wellicht voor veel leerlingen niet helemaal klikken, zeker eens je uitlegt dat
er eigenlijk geen snijvlak optreed in de hals, omdat dit oppervlak in feite in 4 dimensies lee�. Ik
besloot dit weetje echter toch toe te voegen om leerlingen een leuk wiskundeweetje te geven en
omdat deze �es zonder binnenkant toch echt wel tot de verbeelding spreekt.
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1.7 Hoofdstuk 5: grafen met hogere Eulerkarakteristiek

Eventueel na een toets, komen we tot het sluitstuk van deze bundel. Een kort laatste hoofdstuk
toont leerlingen waarom we deze hele uitweiding over topologie gemaakt hebben, om met niet-
vlakke grafen om te gaan. Merk hierbij op dat de diepgang hier ad hoc aangepast kan worden aan
het niveau van de leerlingen en de beschikbare tijd. We stelden voor deze sectie dan ook geen al te
diepgaande lesdoelen en zien dit meer als een synthesemoment waar we de vorige hoofdstukken
samenbrengen en verwijzen naar wat hier verder mee gedaan kan worden.

We starten met een concreet voorbeeld, de graaf K3,3 die niet vlak getekend kan worden. Door
een tekening van dezelfde ingebedde graaf op te bouwen in een voorstelling van de torus, legt de
leerkracht uit hoe we een graaf op zo’n torusvoorstelling kunnen weergeven. Daarna worden via
een onderwijsleergesprek de vlakken van deze graaf opgesteld en aangeduid.

Vervolgens worden de verschillende alternatieven uit vorig hoofdstuk onder de loep genomen;
waarom gebruiken we net de torus om deze graaf op te tekenen? De cilinder valt alvast af, daar
deze als oppervlak met een rand eigenlijk meer beperkingen oplegt dan de bol.

Leerlingen zagen echter net ook twee nieuwe oppervlakken, waarom gebruiken we deze niet? De
Möbiusband hee� in feite hetzelfde probleem als de cilinder, maar toch wordt deze in verder detail
besproken. Niet alleen is dit een een ander leuk wiskundeobject, het is ook net als de Klein�es een
niet-oriënteerbaar oppervlak.

Als we het over Möbiusbanden hebben, dan leek het me te jammer om de klassieke opgave om er
een open te knippen, te laten liggen. Leerlingen maken dus zo’n Möbiusband uit papier en knippen
deze open. Door een klasgesprek (waarbij bijvoorbeeld ook gevraagd en getest kan worden wat
er gebeurd bij twee keer draaien) komen leerlingen tot de conclusie dat deze vorm maar één kant
hee�. Dit is ook een gepast moment om erbij stil te staan dat punten IN dit oppervlak en niet echt
op dit oppervlak liggen, of nog, de dikte van het papier is een eigenschap van onze voorstelling,
niet van het object dat we bekijken.

Met deze informatie in gedachten gaan leerlingen nu smileys naar keuze op een Möbiusband teke-
nen. Eens ze hiermee klaar zijn, houden ze deze tegen het licht. Zo valt op dat smileys op een zekere
plek zowel recht als omgekeerd staan (aan de beide kanten van het papier) ook al staat elke smiley
in dezelfde richting als zijn buren. Links/rechts of boven/onder kiezen lukt dus blijkbaar niet meer
(consistent). In een kort klasgesprek wordt opgemerkt dat dit niet-oriënteerbaar zijn problematisch
is daar we “wijzerzin” rond een top nodig hadden voor een ingebedde graaf.

Tot slot tekenen leerlingen ook zelf een ingebedde graaf op de torus en ontdekken zij dat de Euler-
karakteristiek voor een niet-vlakke graaf op de torus steeds 0 bedraagt. Er wordt ook gevraagd
de Eulerkarakteristiek te bepalen van een graaf die zelfs niet op de torus getekend kan worden.
In een onderwijsleergesprek wordt besproken dat deze Eulerkarakteristiek ook voor grafen op de
torus steeds eenzelfde waarde zal hebben én wat we kunnen doen met grafen die nog steeds niet
getekend kunnen worden. Zo worden de de�nities van genus ingevoerd, en wordt opgemerkt dat
hier inderdaad een correspondentie tussen bestaat.

A�ankelijk van de beschikbare tijd, kan er verder nog worden ingegaan op zaken zoals: het tekenen
van een vlakke graaf op een hoger-genus oppervlak, waarom het genus gelijk is voor topologisch
equivalente oppervlakken, hoe het genus een eigenschap van een inbedding is maar niet uniek is
voor de onderliggende graaf, . . . Hier kan de leerkracht om voorbeelden vragen, of tot intuı̈tieve
verklaringen komen in een onderwijsleergesprek. Het is natuurlijk niet de bedoeling hier rigoureus
mee om te gaan, daar deze eigenschappen zeker niet evident zijn.
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2 Bespreking

2.1 Algemene didactische overwegingen

In het vorige hoofdstuk kwamen al lesdoelen, voorkennis en enkele concrete keuzes aan bod. Enkele
overkoepelende keuzes worden echter in dit hoofdstuk uitgelicht.

2.1.1 Geen slides?

Intussen hee� u hopelijk al eens tot aan de appendix gebladerd om een kijkje te nemen hoe de
werkbundel eruitziet. In dat geval hebt u wellicht ook opgemerkt dat er geen kant-en-klare slides
voorzien zijn. Enerzijds lijkt het me zeker zinvol om voor bepaalde elementen �guren uit deze
bundel te projecteren indien daar de mogelijkheid toe is, maar anderzijds werkt men voor seminarie
wiskunde vaak met kleine(re) groepen en gaan rigide slides nogal in tegen de opzet van deze les.
Laat mij even schetsen waarom. Als we ingebedde grafen willen bespreken, dan hebben we twee
deelonderwerpen nodig: grafen en een beetje topologische achtergrond. Grafen zijn heel eenvoudig
te tekenen, er is geen bijzondere nood aan nauwkeurigheid, etc. Soms zijn voorbeelden wel speci�ek
gekozen, maar verder lijkt old-school aan bord tekenen zeker geen moeilijke opgave. Vervolgens
hebben we topologie, iets wat voor een lekenpubliek schreeuwt om fysiek materiaal, voorbeelden,
schetsen, interactief werken . . . Je zou hier heel wat tijd kunnen besteden aan het maken van 3D
weergaven of een assortiment GIF’s bijeen proberen rapen van het internet. Tenzij je leerlingen
echter met interactieve weergaven op bijvoorbeeld een tablet kunt laten experimenteren, lijkt ex-
perimenteren met plasticine, klei, pijpenragers, stof, . . . echter toch beter door te dringen. Het leek
me dus een geval waar de signi�cante extra tijd en moeite om een digitaal alternatief te voorzien
in het beste geval weinig e�ect hee�.
Eens we dus knutselmateriaal in de klas hebben, het bord beschikbaar willen hebben voor kleine
impromptu tekeningen en willen inze�en op onderling communiceren en groepswerk . . . leken uit-
geknipte kaartjes om in te delen ook mee in die sfeer te passen. Al bij al, ontstond een lessenpakket
waar een opstelling met groepswerktafels, een U-vorm of kringopstelling veel beter zou passen dan
naar een projectiescherm zi�en staren.
We laten een leerkracht van een speci�eke klas m.a.w. vrij om delen van het lesmateriaal te projec-
teren, dan wel mee in de kring te gaan zi�en met een fysiek exemplaar of alles daar tussenin. Dit
zal wellicht een beslissing zijn in functie van onder meer de klasgroo�e en infrastructuur.

2.1.2 Groepswerk, een ongecoördineerd zootje?

We spraken alweer over groepswerk, in dit lessenpakket wordt er geregeld aangegeven per 2 of per
4 te werken. Hier laten we natuurlijk opnieuw de vrijheid aan de leerkracht om dit te interpreteren
a�ankelijk van de klasgroep gezien de grote variatie in klasgroo�es. Niet alle leerkrachten zijn
echter fan van groepswerk, soms draait groepswerk namelijk niet uit zoals gehoopt. Dit wordt
bijvoorbeeld besproken in [HCFF11]. Het valt dan ook aan te raden de groepswerkprotocols uit
andere lessen en/of vakken te herhalen indien leerlingen hier moeite mee hebben. Als er geen
algemene protocols in omgang zijn, stel ik deze richtlijnen voor.
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• Geef leerlingen telkens 2 fasen: eerst lees/denk je zelf, daarna overleg je. Laat leerlingen
desnoods iets opschrijven tijdens deze eerste fase indien ze de neiging hebben doelloos rond
te staren.

• Zet een timer (of geef leerlingen een tijdsduur en hou deze in de gaten). In deze bespreking
nam ik geen gedetailleerde lesvoorbereiding op, daar de tijdsbesteding zal variëren in functie
van het klasniveau, de klasgroo�e, de gekozen uitbreiding en het al dan niet opgeven van
huiswerk. Toch weten we dat leerlingen beter werken (zelfstandig en in groep) als ze een
idee hebben van de duur van een opgave. Dit wil echter niet zeggen dat een leerkracht niet
kan ‘foefelen’ met zo’n timer als de oefening langer of minder lang in beslag neemt dan
gedacht.

• Toon leerlingen de concrete oefening/vraag in de bundel. Als ze even afgeleid raken, kunnen
ze zo terugvinden waarover ze eigenlijk aan het praten zouden moeten zijn.

Daarnaast helpt het ook zeker om heel concrete instructies te geven en zelfs een voorbeeld te maken
of te overlopen.

Groepswerk hoe� met andere woorden niet noodzakelijk een luidruchtig zootje te worden. Boven-
dien hee� groepswerk verscheidene voordelen. Een goed groepswerk bevordert de motivatie en
het welbevinden van leerlingen omdat dit aan hun sociale behoe�en tegemoet komt. Daarnaast
schenkt groepswerk verschillende mogelijkheden tot di�erentiatie. Enerzijds krijgen leerlingen de
kans om aan hun peers om verduidelijking te vragen. Hier kun je als leerkracht op inspelen door
sterkere en zwakkere leerlingen te koppelen. Alternatief kun je zwakkere en sterkere leerlingen net
scheiden, zodat je kan inspelen op de vragen van zwakkere leerlingen terwijl een sterkere groep de
extra tijd gebruikt voor een di�erentiatieopdracht.

2.1.3 Knutselen in de wiskundeles?

Hoewel ik pas vrij laat tijdens dit ontwerpproces de term interactive notebooks ([You03]) leerde ken-
nen, omdat het in België zeker nog geen zo’n grote trend is als in het buitenland, sluit deze �loso�e
wel aan bij het concept dat ik in gedachten had. In het bijzonder voor de opgave in hoofdstuk 3 van
de bundel komen verschillende elementen van interactive notebooks terug. In een eerdere versie
van dit lesmateriaal kwam ook een andere opgave voor in hoofdstuk 2 die er sterk bij aanleunde,
maar dit hoofdstuk werd na feedback herzien omdat er te weinig concrete handvaten waren voor
leerlingen.

Wat zijn interactive notebooks? Deze strategie om nota’s te maken tijdens de les gaat uit van een
werkschri� waar leerlingen op een gestructureerde manier zowel oefeningen, theorie als persoon-
lijke verwerking een plaats kunnen geven. In tegenstelling tot een klassiek werkschri� hoeven
leerlingen echter niet alles zelf te schrijven. Vaak worden geprinte opgaven in het schri� gekleefd,
of worden er zelfs zogeheten foldables gemaakt die leerlingen later kunnen gebruiken om zichzelf
te ondervragen. Het lijkt dus op een zekere manier een beetje op een werkboek, maar dan met veel
meer mogelijkheden voor di�erentiatie en persoonlijke verwerking.

Deze mogelijkheden komen wel met een trade-o�, en niet alleen dat er heel wat meer voorbereiding
nodig is dan om een bestaand werkboek te gebruiken. Hoewel interactive notebooks volgens som-
migen de oplossing zijn om leerlingen echt met de leerstof te laten interageren, kan men namelijk
ook menig leerkracht op sociale media of blogs zien klagen over de praktische kant van dit soort
‘geknutsel’ in de klas.

Een goeie materiaalkeuze en goeie afspraken blijken echt wel nodig. Als zo’n notebook namelijk
je hele cursus is, kan je je echt niet veroorloven dat de lijm na een maand overal loslaat. Dit is
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iets waar we bij infrequente projecten natuurlijk minder mee inzi�en. Daarnaast blijkt bovendien
dat zelfs leerlingen aan het eind van het middelbaar soms iets te enthousiast zijn en ofwel heel
wat rommel veroorzaken, ofwel de inhoud missen omdat ze enthousiast aan het knippen, plakken,
kleuren, vouwen, . . . zijn.

Met goeie afspraken blijken de interactive notebooks echter echt wel een positieve invloed te heb-
ben op de leerprestaties. Daarom zou ik zeggen, probeer eens iets nieuw, maar maak afspraken met
leerlingen en wees ook duidelijk; als ze er ondanks de afspraken toch een boeltje van maken, dan
mogen ze volgende keer alles zelf opschrijven. Er wordt ook best een beetje tijd voorzien om op te
ruimen.

Daarnaast is er natuurlijk altijd de kwestie van materiaal. In sommige scholen en klasgroepen zal dit
meer meespelen dan in andere, maar over het algemeen kun je de meeste leerlingen wel vragen een
schaar en lijmsti� mee te brengen. Voor pijpenragers, klei, . . . en een (piepschuim) model van een
torus, moet je daarentegen wellicht als leerkracht instaan. Vele leerkrachten hebben deze zaken (of
een goed alternatief) wellicht al in huis, of kunnen deze uitlenen van een collega of kennis. Zoniet
is het een kleine investering om deze zaken aan te kopen en kunnen ze hergebruikt worden. In
groepen werken beperkt hier ook de hoeveelheid materiaal die nodig is.

2.2 Hoeveel tijd neemt dit lessenpakket in beslag?

Dit is natuurlijk een moeilijke vraag. Niet alleen nemen de twee bewijzen die als uitbreiding voor-
zien al snel een lesuur tijd in, ook de algemene vlotheid zal a�angen van het niveau van de klasgroep
in kwestie. Ook de verdeling van lesuren zal een invloed hebben op hoeveel tijd je moet besteden
aan het herhalen van wat vorige les gezien werd. Tot slot zal ook de keuze voor een formele toets
als eindevaluatie (zie sectie 2.3) al snel een lesuur in beslag nemen. Ook de tijdsduur vereist dus
een inscha�ing door de leerkracht op basis van de klasgroep in kwestie.

Al bij al werd hier gemikt op 4 tot 6 lesuren maar kan een versie met volledige diepgang en een
formele toets wel richting 8 lesuren gaan. Door echter maar één van beide thema’s te kiezen kan
(een deel van) deze bundel anderzijds ook als een kort thema van 2 lesuren voorkomen, bijvoorbeeld
als nu�ige besteding van die laatste lesweek waar het niet aanspreekt om nog een lang nieuw thema
op te starten. In deze concrete bundel zou ik daartoe topologie nemen, daar er meer algemene
inleidingen grafentheorie bestaan (en topologie op dit niveau ook een zekere fun-factor hee� die
leerlingen, zelfs net voor de vakantie, bij de les houdt).

2.2.1 Mijn stageplan

Ik geef toch even mee wat er voor mijn stage gepland was. In overleg met de leerkracht, en na een
observatieles, bleek dat voor dat klasje de bewijzen te veel zouden zijn. Zo hadden zij bijvoorbeeld
nog geen bewijs door inductie opgesteld in andere lessen. Daarnaast bleken deze leerlingen niet
altijd even makkelijk overweg te kunnen met nieuwe abstracte onderwerpen. Gelukkig werd hun
mondigheid over moeilijke lessen wel gecompenseerd door hun vrolijke nieuwsgierigheid en leken
ze het toch te zien zi�en. Daarnaast vroeg de leerkracht om een zekere vorm van formele evaluatie
te voorzien, omdat er bij hen toch de verwachting is dat er ook voor seminarie punten gegeven
worden. Omdat deze leerlingen maar om de twee weken een blok hadden, zou ik namelijk het hele
derde trimester lesgeven.

Dankzij deze context besloot ik voor een kalm tempo zonder uitbreidingen/bewijzen te gaan. Dit
zou, samen met een formele toets de 6 lesuren mooi vullen. Als ik tijdens de lerarenopleiding
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namelijk iets geleerd heb, dan is het dat ik vaak de neiging heb te veel te plannen voor een gegeven
tijdsduur. Bleek het toch sneller vooruit te gaan, dan kon ik in dit soort klasgroep gerust een kleine
anekdote toevoegen en daarover enkele inzichts- of herhalingsvragen stellen. Daarnaast had ik de
luxe dat ik twee weken had om eventueel de verdere lessen te herzien. Tot slot wilde ik natuurlijk
ook een klein beetje tijd voorzien om leerlingen te vragen wat zij nu van dit onderwerp en deze
stijl vonden.

Ik kwam zo tot deze tijdsindeling:

Lesblok 1 (2 × 50min); Een korte praktische inleiding wat we gaan doen. Daarna bespreken we
hoofdstuk 1 en het merendeel van hoofdstuk 2.
Lesblok 2 (2× 50min); Leerlingen kort vragen waar de vorige les over ging en de bespreking rond
de Stelling van Euler afwerken. Daarna inleiden dat we over iets helemaal anders gaan spreken om
dan volgende week de beide te combineren. Hoofdstuk 3 en 4 bekijken.
Lesblok 3 (2 × 50min); We beginnen de les met een toets over de voorbije twee blokken (tot waar
de stof gezien is). Daarna werken we hoofdstuk 4 eventueel af en leggen we beide thema’s samen
door hoofdstuk 5 te overlopen. Dit hoofdstuk is het kortste van de drie, maar laat zeker ruimte voor
denkvraagjes en bespreking. A�ankelijk van hoe moeilijk leerlingen de toets vonden zou ik hier
ofwel hernemen wat ze gezien hebben en vragen beantwoorden, ofwel denkvraagjes stellen en een
klasgesprek uitlokken.

Hierbij moet zeker opgemerkt worden dat niet elk hoofdstuk even lang is. In het bijzonder zijn
hoofdstukken 1 en 2 een stuk langer, ook in deze versie, maar zeker met de uitbreiding. Dit hee�
twee motiveringen, enerzijds is er meer grafentheorie dan topologie die voor leerlingen uit het
middelbaar behapbaar blij�. Anderzijds is grafentheorie ook minder moeilijk om te begrijpen gezien
er nog met heel concrete tekeningen gewerkt wordt, terwijl topologie al moeilijker wordt om voor
te stellen.

2.2.2 Verdere suggesties

Meer tijd ter beschikking? Dan raad ik zeker aan om naast Euleriaanse en Hamiltoniaanse cykels
ook op enkele andere concepten uit de voorbeelden terug te komen. De meer algemene concepten
uit de grafentheorie miste ik persoonlijk wel wat. Ik heb dan ook nog bergen leuke ideetjes om hier
toe te voegen, maar dit project liep al zwaar over zijn tijdsbudget (zowel wat dit vak betre�, als t.o.v.
de vooropgestelde richtlijn van 4 tot 6 lesuren). De opzet leent er zich echter wel toe om makkelijk
meer voorbeeldkaartjes uit te delen en er een voor een op terug te komen aan het eind van het
hoofdstuk. Niet elk concept hee� voldoende (signi�cant verschillende) voorbeelden om een “zoek
de toepassingen” opgave te geven, maar een peer teaching momentje zou hier wel echt passen.
Vraag leerlingen na elk concept of een van hun voorbeelden dit illustreert, laat ze dit voorbeeld
uitleggen aan hun medeleerlingen.

2.3 Overwegingen rond leerlingenevaluatie

In hoofdstuk 1 spraken we al kort over formatieve evaluatie. Niet alleen de kaartjesoefening in
hoofdstuk 3, maar ook de korte peer teaching in hoofdstuk 1 leent zich hier uitermate toe. Door
daarnaast door de klas te lopen tijdens oefeningen en samenwerken, krijg je als leerkracht een goed
beeld van wie begrijpt waar we mee bezig zijn en wie de trein gemist hee�.

Voor een vak zonder opgelegde doelstellingen zou dit soort informele en formatieve evaluatie in
feite kunnen volstaan. Toch zien we dat zelfs voor een seminarievak formele (vaak summatieve)
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evaluaties (moeten) voorzien worden. In het kader van mijn geplande stage had ik dus een lijst
mogelijke toetsvragen opgesteld. Ik heb deze niet tot een concrete toets ingeperkt omdat ik daar-
voor echt eerst wilde zien hoe snel leerlingen de stof begrijpen en tot waar de stof gezien is op het
moment van de toets. In deze bespreking worden dus mogelijke toetsvragen besproken die niet
allemaal op één toets zouden voorkomen.

Vraag Bemerkingen Wat wordt getoetst?

Gegeven een zekere graaf,
hoeveel bogen moeten ver-
wijderd worden om een boom
te bekomen?

Moeilijkheid en mogelijke bijvragen
variëren hier a�ankelijk van of stelling
1 gezien werd.

Doel hangt opnieuw af van welke voor-
kennis leerlingen hebben, ofwel wordt
hier naar een eenvoudige toepassing
van de stelling gevraagd, ofwel moe-
ten leerlingen zelf aan problemsolving
doen.

Zoek het langste pad, de
grootste cykel of de kleinste
cykel in een graaf.

Eventueel te formuleren a.d.h.v. de de-
�nitie van de diameter, omtrek of taille.

Eenvoudige vraag naar de de�nitie van
pad, cykel en een beetje problemsol-
ving. Of, indien geformuleerd a.d.h.v.
diameter en taille evalueert dit ook of
leerlingen de terminologie begrijpen en
(nieuwe) de�nities omtrent grafen kun-
nen lezen en begrijpen.

Geef een voorbeeld van: een
samenhangende graaf, een
boom, een graaf met/zonder
Euleriaanse/Hamiltoniaanse
cykel, een graaf met maxi-
maal aantal bogen, . . .

Verschillende voorbeelden vinden gaat
hier min of meer van makkelijk naar
moeilijk.

Dit toetst de kennis van de de�nities op
een iets hoger beheersingsniveau.

Geef twee verschillende in-
beddingen van een graaf (ge-
geven/naar keuze).

Dit toetst de beide de�nities op een
inzichtsniveau zonder leerlingen over
technische details te doen struikelen.

Gegeven een aantal in-
gebedde grafen; groepeer
verschillende inbeddin-
gen van een zelfde graaf
(+argumenteer).

Door eventueel ook te vragen naar ge-
lijke inbeddingen die anders getekend
werden, kun je meer op de de�nitie van
een ingebedde graaf ingaan.

Dit sluit aan bij de oefening aan de start
van hoofdstuk 2 en evalueert dus heel
concreet of leerlingen de mogelijke ar-
gumentaties daar begrepen of gewoon
opschreven. De bijvraag lijkt echter
eerder gepast indien de toets na hoofd-
stuk 5 valt en ook voorbeelden zoals
daar weergegeven kunnen worden ver-
geleken.

Gegeven een voorbeeld, is
deze graaf vlak/planair/geen
van beide?

Keuze van de voorbeelden zal hier de
moeilijkheidsgraad beı̈nvloeden en mo-
gelijks het gebruik van de Eulerkarakte-
ristiek vereisen.

Dit vraagt dat leerlingen deze de�nities
toepassen.
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Bepaal de Eulerkarakteristiek
van een gegeven graaf.

Opmerking: leerlingen vragen om een
voorbeeld van een graaf met een zekere
Eulerkarakteristiek te tekenen mag dan
wel heel interessant zijn, dat lijkt wat te
moeilijk voor een toets.

Dit toetst een toepasbare kennis van de
begrippen toppen, bogen, orde, groo�e,
vlakken en Eulerkarakteristiek. Boven-
dien moeten leerlingen hier ook de for-
mule kennen, of deze kunnen a�eiden
uit een vlakke graaf bij twijfel.

Bepaal het aantal rib-
ben/vlakken van een re-
gelmatig veelvlak (mits
voldoende uitleg over dit
veelvlak).

De opgave hoe� niet per se een regel-
matig veelvlak te bespreken, maar dit
maakt de vraagstelling zeker makkelij-
ker te formuleren.

Leerlingen moeten hier de stelling van
Euler toepassen.

Zijn deze objecten/�guren
meetkundig equivalent? To-
pologisch equivalent? Geen
van beide? (+argumenteer)

Dit is in feite de kaartjesoefening. Kies
hier ook voor voorbeelden waar geen
discussie mogelijk is (dus geen kerstbal-
len met mogelijks kleine gaatjes, deco-
ratie op een donut, . . . ) en hou rekening
met de moeilijkheid en discussiepunten
die in de les bleken te ontstaan.

Hier wordt heel concreet het lesdoel ge-
toetst of leerlingen dit kunnen onder-
scheiden en argumenteren.

Geef enkele bewerkingen zo-
dat het resulterend object
meetkundig equivalent, to-
pologisch equivalent of niet
equivalent is met het origi-
neel.

Leerlingen kunnen dit van buiten leren
uit de les, toch zal een echt begrip hier
verwarring vermijden, en lijkt het me
een zinvolle toetsvraag.

Deze vraag peilt naar inzicht omtrent
topologische en meetkundige equiva-
lentie.

Teken een torus met draad
omheen gewikkeld (in vlakke
voorstelling).

Een 3D weergave zal de vraagstelling
hier verduidelijken.

Deze vraag toetst het begrip van leerlin-
gen omtrent de vlakke voorstelling van
de torus, zonder exacte vragen uit de les
te hernemen.

Geef een voorbeeld van een
niet-oriënteerbaar oppervlak.

Deze vraag test gewoon of leerlingen
dit begrip en de voorbeelden onthouden
hebben.

Geef een voorbeeld van een
oppervlak met genus . . .

Deze vraag polst opnieuw naar voor-
beelden die al in de les aan bod kwamen

Match de vlakke voorstelling
met de weergave van enkele
oppervlakken (a.d.h.v. a�eel-
dingen).

Dit lijkt me eerder een vraag voor sterke
klassen.

Deze vraag toetst of leerlingen deze
pijlenvoorstellingen kunnen interprete-
ren.

Gegeven een (genus 1) graaf,
bed deze in op de torus, teken
een vlakke voorstelling.

Dit is opnieuw slechts gepast als ook
hoofdstuk 5 reeds werd gezien.

Dit toetst of leerlingen overweg kunnen
met de vlakke voorstelling van een to-
rus.

Dit is natuurlijk geen exhaustieve lijst, zo kan er bijvoorbeeld ingegaan worden op de bewijzen
indien deze werden gezien. Daarnaast zijn er tal van originele vragen te bedenken (zoals teken zelf
een torusdoolhof met een unieke oplossing die minstens twee keer over de rand gaat, of gegeven
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deze interpretatie van de spoorwegen als graaf en dit uurrooster, wat is de graad van dit station in
deze graaf, of . . . ). Ik liet deze achterwege om te vermijden dat ik de toets te moeilijk zou maken door
leuke vragen te willen stellen. Verschillende van deze vragen, en zeker deze originele vraagstukken,
zouden echter ook goed als huiswerk gebruikt kunnen worden. Dit huiswerk, gequoteerd of niet, is
namelijk een mogelijkheid tot formatief toetsen en een goede bron voor individuele feedback aan
leerlingen.
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Besluit

In dit thesisproject gingen we met een concreet wiskundig onderwerp aan de slag in een educatieve
context. De vertaling van domeinthesis naar klasproject bleek zeker een uitdaging. Het onderwerp
van mijn domeinthesis leende zich gelukkig vrij goed tot een educatieve vertaling. Toch zou ik
achteraf gezien, buiten de context van dit vak, eerder op één thema focussen en bijvoorbeeld een
langere serie over enkel (niet-ingebedde) grafen uitwerken.

Desalnie�emin is er zeker potentieel voor deze inhoud in het middelbaar onderwijs. Het antwoord
op de vraag “Wat is wiskunde?” is namelijk zo veel meer dan rekenen, functies en oppervlakten
berekenen. Er is zeker aandacht voor verschillende domeinen in de eindtermen, maar in de derde
graad is het makkelijk om tunnelvisie te krijgen. Met meer dan de hel� van de leerplannen in sterke
richtingen gevuld met analyse krijgt de wiskundeles soms een zekere sleur. Di�erentiaalvergelij-
kingen en parameterfuncties mogen dus gerust voorkomen in seminarie wiskunde, maar anderzijds
zijn er verschillende onderwerpen zoals grafen, projectieve meetkunde, fractalen, propositielogica
. . . die een heel andere kant van de wiskunde tonen en ook (tot op zekere hoogte) zeker haalbaar
zijn voor deze doelgroep.

Meer en meer leuke initiatieven ontstaan dan ook, waaronder verschillende vanuit de universitei-
ten. Echter, voor veel leerkrachten is naar zo’n junior colleges dag gaan of een gastspreker uitnodi-
gen misschien praktisch niet altijd zo haalbaar. Met een nieuw eigen onderwerp komen aanze�en
doe je echter ook niet zomaar. Behalve dat je eerst al een passend idee nodig hebt, moet je dan ook
nog eens alles zelf uitdenken en materiaal opstellen. Dit neemt natuurlijk meer tijd in beslag hoe
verder je van de norm afwijkt, en dit past ongetwijfeld niet altijd in het drukke programma van een
leerkracht. Voor studenten/binnenkort leraren is zo’n bundel opstellen echter een heel leerrijke er-
varing. Vanuit een inhoudelijk onderzoek worden bovendien originele en uitdagende onderwerpen
naar voor geschoven. Zo ontdekte ik verscheidene masterproeven met didactische component (al
dan niet met een volledig uitgewerkt lessenpakket) over vaaglogica, grafentheorie en meetkunde
die zeker het bekijken waard zijn.

Met andere woorden om terug te komen op onze originele vraag; leent het onderwerp ingebedde
grafen zich tot een interessante, motiverende en di�erentieerbare les in het middelbaar onderwijs?
Absoluut. Is dit het beste voorbeeld daarvan? Dat nu weer niet, maar goed lesmateriaal ontstaat
door iteratief ontwerp en dit is een mooie eerste stap. Hoewel iteratief werken moeilijk is voor
onderwerpen die niet tot het standaard curriculum behoren, haalde ik zelf bijvoorbeeld inspiratie
uit de thesisprojecten [Fer17] en [VM16]. Dit project draagt dus bij aan de groeiende collectie van
onderwerpen buiten het standaard curriculum, zodat originele onderwerpen ook van dit iteratief
proces kunnen genieten.





A English summary

�is thesis project puts a didactical spin on my earlier thesis in mathematics ([CBZ20]). In short, I
made a translation of the necessary background for that thesis to a classroom version for secondary
education. Because of the nature of the topic, this touches upon graph theory, topology and topo-
logical graph theory, all subjects that do not usually appear in our secondary schools.

�is concept thus has some merit; very li�le educational materials exist here, even though these
topics really show an interesting side of mathematics that students are not as familiar with. �e
potential to break up the stereotype of calculating and calculus is therefore obvious. However, with
li�le existing materials to build upon, there were de�nitely challenges during this proces. �erefore
I hope this project and the resulting materials may be a stepping stone for a fellow teacher (to be)
to make even be�er resources for their classroom.

If you yourself want to read more about graph theory, I will leave you with two recommendations.
To get a solid basis I may recommend a book like [Wil96]. However, if you are looking for a more
gentle introduction [Hig07] has a great style that even the general public can really enjoy.





B Werkbundel

Op de volgende pagina’s volgt de digitale versie van het lesmateriaal ontworpen in het kader van
dit project. Dit is, zoals in de inleiding aangegeven de printklare bundel, waarvan het bijhorende
lesverloop in hoofdstuk 1 geschetst werd. Daarna volgen een kleine ‘cheat sheet’ voor de leerkracht
en de nodige bijlagen (voorbeeld�ches voor hoofdstuk 1 en kaartjes voor hoofdstuk 3).

Gezien deze thesis lijviger is gebleken dan de domeincomponent besloot ik de verdere details ach-
terwege te laten. Zou deze thesis echter op een of andere manier in de handen van een leerkracht
wiskunde zijn gevallen, dan hoop ik dat u er iets aan hebt en wil ik gerust verdere documenten ter
beschikking stellen.

Tot slot nog een kleine mededeling van praktische aard. Hoewel ik vele eenvoudige �guren zelf
getekend heb, heb ik zeker beeldmateriaal vanop het internet samengeraapt. Vele van deze a�eel-
dingen worden gratis beschikbaar gesteld met de eenvoudige vraag om erkenning te geven aan de
originele auteurs. Ik wil dan ook afsluiten met een lijstje met links naar waar ik �guren, a�eel-
dingen en inhoud voor de werkbundel vond die, hoewel ze zeer behulpzaam waren en erkenning
verdienen, misschien geen academische referentie moeten krijgen in de context van dit onderzoeks-
project.
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Grafentheorie en topologie,
een proevertje

Seminarie wiskunde, derde graad
Opgesteld in het kader van een thesisproject door Sara Chiers

Hoofdstuk 1

Grafen
Alvorens met de�nities en terminologie te komen aanze�en, een kleine motivatie. Waarom houden wiskun-
digen en andere wetenschappers zich bezig met deze eenvoudige objecten die ze grafen noemen? In plaats
van een saaie uitleg, mag je dit zelf gaan ontdekken. Je kreeg elk enkele �ches (zoals hieronder afgebeeld)
met daarop een korte uitleg over een probleem of concept waar grafentheorie naar voor komt. Lees deze even
door en denk eens na wat in elk van de voorbeelden terugkomt? Vind je een �guurlijke ‘grootste gemene
deler’?

De bruggen van Königsberg
Historisch probleem: door de stad
Königsberg in Pruisen (nu Kaliningrad
genaamd, in Rusland) liep de Pregel ri-
vier. Een beetje zoals in de Seine in Pa-
rijs, lagen ook hier twee eilandjes in de
Pregel rivier. Doorheen de jaren wa-
ren 7 mooie bruggen gebouwd tussen
de eilanden en van de eilanden naar het
vaste land. Enkele van deze bruggen
zijn intussen vervangen, andere werden
na hun vernieling nooit herbouwd, maar
een historisch kaartje zie je hiernaast.

Mensen in de stad wilden een wandelroute uitstippelen langs verschillende
bezienswaardigheden in de stad. Gezien de rivier en de vele bruggen zo ei-
gen waren aan de stad, wilden ze dit doen op zo’n manier dat de wandeling
elke brug exact één keer zou aandoen. Na vermoedelijk wekenlang zoeken,
besloten ze raad te vragen aan Leonard Euler, een Zwitserse wiskundige in
die tijd.

Netwerk van vrienden

Ook jij hebt misschien een Facebookaccount, daar kun je vrienden toevoe-
gen. Eens je vriend of kennis je request hee� goedgekeurd, staat er plots
146 in plaats van 145 naast het woordje ”vrienden”. Nochtans heb jij dit niet
aangepast. Facebook houdt natuurlijk niet gewoon een tellertje bij voor elk
pro�el. Hoe zouden ze anders weten van wie je die nieuwste sel�e in je feed
wil zien? Bovendien voorzien ze ook functies zoals “zichtbaar voor vrienden
van vrienden”. Misschien wil je bovendien binnen 20 jaar toch wel eens een
paar mensen unfrienden die je sinds de middelbare school niet meer gezien
hebt. Om al deze functies te voorzien moet Facebook een heel netwerk van
onderlinge verwijzingen bijhouden.
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In elk van deze voorbeelden, komen dezelfde concepten terug. Eilanden gelinkt door bruggen, personen
gelinkt door vriendschappen, kruispunten gelinkt door wegen . . .

Sinds Euler het eerst abstract over zo’n probleem nadacht, is er echter heel wat veranderd. Intussen
vormen dit soort problemen een heel gebied binnen de wiskunde, met name grafentheorie. Dit hele
domein start natuurlijk bij de de�nitie van een graaf.

De�nitie 1. Een graaf G = (V,E) is een koppel bestaande uit een eindige verzameling V en een
verzameling E van paren van elementen uit V .
Elementen van V noemen we toppen, en elementen van E worden bogen genoemd.
We noteren toppen met een kleine le�er u, v, w, . . . . Een boog of een paar toppen noteren we dan
bijvoorbeeld als {u, v}. We benoemen deze boog vaak als de boog tussen u en v.
We noemen twee toppen tot slot adjacent indien er een boog tussen bestaat. Voor twee adjacente toppen
u en v noteren we u ∼ v.

We tekenen een graaf door voor elke top een stip te tekenen, en voor elke boog de overeenkomstige
stippen te verbinden. Als we in het voorbeeld van Königsberg de verschillende locaties als toppen nemen,
en de bruggen ertussen als bogen, dan krijgen we volgende graaf:

Oefening: Duid op elke voorbeeld�che aan wat volgens jou de toppen zijn. Beschrijf ook wan-
neer twee zo’n toppen adjacent zijn in het voorbeeld.

Ik heb nog maar heel zelden een inleiding grafentheorie gezien waar het probleem van de bruggen van
Königsberg niet vermeld werd, en als een mooi stukje wiskundefolklore wou ik het jullie zeker niet
ontzeggen. Maar, als je goed opgelet hebt, dan zie je misschien dat ik daardoor een klein leugentje
verteld heb. De tekening hierboven is eigenlijk geen graaf volgens de de�nitie die ik net gaf. Sinds Euler
is er namelijk zoveel grafentheorie gedaan dat er verschillende de�nities van een graaf de ronde doen.
Vaak gaan auteurs dan ook een zekere de�nitie geven zoals die best past voor het onderwerp.

Strikt gezien kiest een auteur zo voor een speci�ek type graaf en zou het correcter zijn om deze bij hun
volledige naam te noemen. Als je echter een heel boek leest over enkelvoudige ongerichte grafen, dan
gaat dat snel tegenzi�en. Hieronder zie je enkele illustraties van verschillende gangbare types.

Oefening: Zie je waar het voorbeeld van Euler beter zou passen? En waar onze de�nitie beter
zou passen?
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Graaf (algemeen):
Meerdere bogen tussen dezelfde twee toppen en
zelfs bogen van een top naar zichzelf zijn toegela-
ten (we noemen dit soort bogen lussen).

Multigraaf:
Meerdere bogen tussen dezelfde twee toppen zijn
toegelaten, maar geen lussen.

Pseudograaf:
Lussen zijn toegelaten, maar tussen twee toppen is
steeds maar één boog toegelaten.

Enkelvoudige graaf:
Tussen elke twee toppen loopt ten hoogste 1 boog,
elke boog bevat 2 verschillende toppen.

Daarnaast zijn er ook nog enkele uitbreidingen die soms simpelweg als graaf worden benoemd:

Gerichte graaf:
Bogen hebben hier naast twee eindtoppen ook een
richting.

Oneindige grafen:
Deze grafen hebben mogelijk oneindig veel toppen,
iets wat wij niet toelaten.

. . .. . .. . .. . .
. . .. . .. . .. . .
. . .. . .. . .. . .
. . .. . .. . .. . .

Je hoe� al deze types niet te kennen, wij zullen verder met een graaf zoals we deze in de�nitie 1 ingevoerd
hebben. Maar als je zelf iets zou opzoeken, weet dan dat al deze structuren geregeld “een graaf” genoemd
worden.

Nu we weten wat een graaf is, hebben we nog enkele begrippen nodig om met grafen te werken.

De�nitie 2. De graad van een top v, genoteerd deg(v), is het aantal toppen adjacent met v. Het aantal
toppen van een graaf noemen we de orde, we noteren dit |V |. Het aantal bogen, |E|, heet de groo�e van
een graaf.

Oefening: Bepaal de orde en grootte van de volgende grafen. Schrijf bij elke van de gekleurde
toppen ook de graad van die top.
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Speci�eke grafen die vaak terugkomen binnen de grafentheorie krijgen een eigen naam. We bekijken
enkele voorbeelden.

De�nitie 3. Een cykelgraaf of cykel, is een graaf met V = {v1, . . . , vn} en bogen E =
{{vi, vi+1}|1 ≤ i < n}⋃{{vn, v1}} Zo’n graaf wordt vaak genoteerd met Cn als deze n
toppen bevat.

De�nitie 4. Een padgraaf of pad, is een graaf met V = {v1, . . . , vn} en bogen E =
{{vi, vi+1}|1 ≤ i < n} Zo’n graaf wordt vaak genoteerd met Pn als deze n toppen
bevat. We zeggen dat dit pad tussen v1 en vn loopt, en noteren het pad dan ook vaak als
v1v2 . . . vn. Grappig genoeg, zeggen we dat zo’n pad lengte n− 1 hee�, omdat we in een
graaf lengte aan de hand van het aantal bogen bepalen.

Zo’n cykels en paden beschouwen we ook vaak binnen een andere graaf.

De�nitie 5. Een graaf is samenhangend als er een pad bestaat tussen elke twee toppen.

De�nitie 6. Een boom is een samenhangende graaf zonder cykels

Oefening: Bekijk de grafen uit de vorige opgave, herken je cykels? Zoja, schrijf hier de volg-
nummers op.

Oefening: Bekijk de grafen uit de vorige opgave, herken je padgrafen? Zoja, schrijf hier de
volgnummers op.

Oefening: Bekijk de grafen uit de vorige opgave, herken je bomen? Zoja, schrijf hier de volg-
nummers op.
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We gaan even in op de groo�e of het aantal bogen van een graaf. Deze hangt zoals je wel verwacht af
van de orde of het aantal toppen. We zagen bijvoorbeeld al dat een pad met n toppen lengte n− 1 hee�
omdat het steeds n− 1 bogen bevat.

Oefening: Hoeveel bogen hee� een cykel met n toppen?

Oefening: Hoeveel bogen kunnen er maximaal optreden in een graaf met n toppen?
Tip; bedenk eerst even hoe zo’n graaf met een maximaal aantal bogen er uit ziet.

Het aantal bogen kan dus heel sterk variëren. Toch hebben we deze stelling, die het aantal bogen vastlegt
van een vrij grote klasse van grafen. Bomen kunnen er namelijk heel gevarieerd uitzien, zolang ze maar
samenhangend zijn en geen cykels beva�en.

Stelling 1. Een samenhangende graaf G = (V,E) is een boom als en slechts als deze |V | − 1 bogen hee�.

Bewijs. We bewijzen de richting ‘⇒’ met inductie op het aantal toppen |V |.

Inductiebasis: Het kleinste geval, een boom met |V | = 1 kan geen bogen hebben, daar elke boog twee
verschillende toppen moet verbinden. We zien dus dat |E| = 0 = |V | − 1.

Inductiehypothese: Voor elke boom met |V | < n, geldt |E| = |V | − 1.

Inductiestap: We tonen eerst aan dat elke boom een top met graad 1 hee�. Zou dit namelijk niet het geval
zijn, dan kunnen we in een willekeurige top een pad starten en dit oneindig lang maken. Elke volgende
top hee� namelijk minstens 2 buren, of dus, elke volgende top hee� een tweede buur die we aan het
pad kunnen toevoegen. Omdat bovendien geen cykels kunnen voorkomen moet elke toegevoegde top
verschillend zijn van de toppen die we al zagen. Dit kan niet als de boom maar eindig veel toppen bevat,
een strijdigheid.

Als we nu een boom B = (V,E) met |V | = n toppen bekijken, dan kunnen we zo’n top met graad 1
weglaten. Hierbij wordt naast deze ene top ook de boog naar zijn buur weggelaten. De nieuwe ontstane
graaf B′ = (V ′, E′) is nog steeds samenhangend en hee� nog steeds geen cykels. B′ is dus ook een
boom, en deze hee� n− 1 toppen. We kunnen dus de inductiehypothese toepassen en zien dat

∣∣E′∣∣ =
∣∣V ′∣∣− 1 = n− 1− 1 = n− 2.

We weten dat B één extra top en één extra boog bevat, dus we krijgen:

|E| =
∣∣E′∣∣+ 1 =

∣∣V ′∣∣+ 1 = n− 2 + 1 = n− 1 = |V | − 1.



We bewijzen de richting ‘⇐’ uit het ongerijmde.

Stel dat G een samenhangende graaf is met |E| = |V | − 1 bogen, maar toch geen boom is. Dit kan
enkel indien G een cykel bevat. In zo’n cykel kunnen we steeds één boog weglaten, zonder dat de graaf
onsamenhangend wordt. De twee eindtoppen van de boog zijn namelijk nog via de rest van de cykel
verbonden.

Nu krijgen we een nieuwe graaf G′ zonder deze boog. Deze hee� |V | toppen en |V | − 2 bogen. We
kunnen dit herhalen voor elke cykel die in de graaf optreed, tot er geen cykels meer overblijven en we
een boom B bekomen. Deze boom hee� strikt minder dan |V |−1 bogen, maar dat kan niet omwille van
de richting die we zonet bewezen hebben. Bomen hebben namelijk steeds exact |V | − 1 bogen.



Als we kijken naar cykels binnen een graaf, krijgen twee types bijzonder veel aandacht: Hamiltoniaanse
en Euleriaanse cykels. Beide vernoemd naar de wiskundigen die er als eerste gericht aandacht aan be-
steden. Beide zijn cykels die op een zekere manier de hele graaf aandoen.

De�nitie 7. Een Hamiltoniaanse cykel is een cykel in een graaf G = (V,E) die elke top uit V exact één
keer aandoet.

De�nitie 8. Een Euleriaanse cykel is een gesloten wandeling in een graaf G = (V,E) die elke boog uit
E exact één keer aandoet. We spreken hier over een wandeling omdat eenzelfde top meermaals mag
voorkomen. Dit wordt in de algemene de�nitie van een cykel niet toegelaten.

Het een zeer moeilijk probleem (ook voor een computer) om in een willekeurige graaf een Hamiltoni-
aanse cykel te zoeken, of zelfs om af te leiden of die graaf zo’n cykel bevat. Bepalen of een graaf een
Euleriaanse cykel bevat daarentegen is heel eenvoudig, het volstaat te bekijken of elke top een even
graad hee�. Zelfs om zo’n cykel te vinden bestaat een vrij snel en eenvoudig algoritme. Grappig, niet?

Merk op dat een Hamiltoniaanse cykel, wanneer deze bestaat, niet noodzakelijk uniek is.

Ook voor een Euleriaanse cykel kunnen er meerdere opties zijn binnen één graaf.
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Oefening: Zoek eens een Hamiltoniaanse en een Euleriaanse cykel in de onderstaande graaf.
Duidt een Hamiltoniaanse cykel aan op de linkse �guur, en een Euleriaanse cykel op de rechtse
�guur.

Oefening: Kijk eens terug naar de praktische voorbeelden, welke problemen herleiden tot het
zoeken naar een Hamiltoniaanse, dan wel een Euleriaanse cykel?
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Hoofdstuk 2

Grafen tekenen
Bekijk deze tekeningen van grafen.

1 2 3

4 5 6

Oefening: Zijn al deze grafen verschillend? Zoniet, groepeer de tekeningen die eenzelfde graaf
voorstellen door ze in hetzelfde kleur aan te duiden. Motiveer je keuze.

Als we zien dat er verschillende manieren om dezelfde graaf te tekenen, kunnen we ons natuurlijk af-
vragen of dit verschil betekenis hee�. Daartoe bekijken we even een voorbeeld. Om een treinnetwerk
naar een graaf te vertalen, kunnen we de stations en wisselpunten als toppen nemen. We zeggen dan
dat twee zo’n toppen adjacent zijn als er een stuk treinspoor tussen beide lopen. Stel nu dat een deel
van dit treinnetwerk eruit ziet zoals graaf 1 maar dat een gelijkaardig stuk van het treinnetwerk op een
andere plek er meer uitziet zoals graaf 5. Oefening: Welk netwerk lijkt jouw het goedkoopst om
te bouwen en/of te onderhouden? Waarom?
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Een gelijkaardig probleem treedt bijvoorbeeld op bij het ontwerpen van moederborden voor elektroni-
sche componenten. Als de verschillende componenten kunnen verbonden worden zoals gevraagd zonder
kruisende draden, dan er makkelijk een printplaat voor gefabriceerd worden. Als er echter meerdere dra-
den over elkaar moeten lopen, dan moet er met fysieke kabels en connecties gewerkt worden omdat niet
alles rechtstreeks op de printplaat aangebracht kan worden.

Er wordt dus vaak gevraagd of een zekere graaf zonder kruisende bogen in het vlak kan worden getekend.
Om deze vraag te beantwoorden hebben wiskundigen twee termen: vlak en planair.

De�nitie 9. We noemen een tekening van een graaf vlak indien er geen kruisende
bogen optreden.

De�nitie 10. Een graaf wordt planair genoemd indien deze zonder kruisingen in
het vlak kan worden getekend.

Als we een vlakke graaf bekijken, dan zien we dat de toppen en bogen van deze graaf zekere gebieden
van elkaar afscheiden.

Zo zien we dat deze graaf het vlak in 2 delen opdeelt, een gebied binnen de
cykel en het buitengebied.
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Deze graaf hee� dan weer 3 gebieden. Oefening: Is de rand van elk
gebied nog steeds een cykel? Waarom wel/niet?

Tot slot zien we dat ook deze graaf het vlak in twee gebieden verdeelt.

Oefening: Bepaal nu zelf het aantal toppen (|V |), bogen (|E|) en gebieden (|F |) van onderstaande
grafen.

1 2 3

|V | =

|E| =

|F | =

|V | =

|E| =

|F | =

|V | =

|E| =

|F | =

4 5 6

|V | =

|E| =

|F | =

|V | =

|E| =

|F | =

|V | =

|E| =

|F | =

10



Oefening: Welke lineaire combinatie van |V | , |E| en |F | hee� dezelfde waarde voor al deze
vlakke grafen?

Als jij dit ook wat toevallig vindt, dan heb je het bij het rechte eind, deze gelijkheid blijkt te gelden voor
alle vlakke grafen. Om dit echter te bewijzen hebben we wel een iets rigoureuzere de�nitie nodig voor
concepten zoals tekening en gebied. Een eerste mogelijkheid is om tekeningen van grafen, of zoals wij ze
zullen noemen, ingebedde grafen te de�niëren als een verzameling punten en krommen ertussen. Hierbij
kies je zoveel punten als er toppen zijn in de graaf en zoveel krommen als er bogen zijn. Je zorgt er ook
voor dat zo’n kromme net tussen de twee punten loopt die overeenkomen met de eindtoppen van de
boog die deze kromme voorstelt. Zo’n krommen mogen ook onderling niet snijden buiten de gekozen
punten, wat wij zonet kruisen genoemd hebben, anders ontstaat verwarring of dit snijpunt nu een top
van de graaf is of niet. Dit laat echter nog heel wat vrijheid toe, zo zou je deze twee tekeningen kunnen
beschouwen:

Maakt het echt uit of je een graaf netjes met een lat tekende, of op een hobbelende bus? Zolang er geen
nieuwe kruisende bogen ontstaan, lijkt het eigenlijk niet van belang, we willen namelijk vooral weten
of we een graaf kunnen tekenen zonder kruisende bogen in de voorbeelden die we bespraken. Maar wat
dan met een tekening zoals deze?

11



Nu ontstaan er plots wel kruisende bogen. En toch zien we meteen hoe we de kruisende bogen zouden
kunnen wegwerken . . . maar dat is natuurlijk wel heel interpretatiegevoelig. Er is met andere woorden
alweer nood aan betere afspraken, of dus een concretere de�nitie.

Hoewel we een zekere notie van gelijkheid of equivalentie kunnen de�niëren tussen dit soort �guren
om dit probleem op te lossen, komen daar heel wat subtiliteiten bij kijken. Gelukkig bestaat er een
equivalente manier om over ingebedde grafen te spreken, die geen beroep doet op krommen in het vlak
of op een ander oppervlak. We kunnen ingebedde grafen ook de�niëren zonder de discrete wiskunde te
verlaten.

De�nitie 11. Een ingebedde graaf G = (V,E, opv) bestaat uit een graaf G = (V,E) en een opvol-
gerfunctie opv(). We splitsen hiervoor elke boog op in zijn twee gerichte bogen. Zo’n opvolgerfunctie
beeldt dan elke gerichte boog af op de volgende gerichte boog met dezelfde star�op. Dit op zo’n manier
dat elke buur net één keer aan beurt komt voor we terug bij de beginboog komen.

Dit roept wel een nieuwe vraag op, hoe gaan we hier nu gebieden uit a�ezen? Laten we afspreken dat
we de opvolgerfunctie bij het tekenen steeds voorstellen door opeenvolgende bogen elkaar in wijzerzin
te laten opvolgen. Als we dan even terugkijken naar de grafen van daarnet, dan zien we dat de rand van
zo’n gebied eigenlijk valt af te lezen uit enkel deze gegevens. We zullen deze gebieden trouwens vlakken
gaan noemen.

De�nitie 12. Om in een ingebedde graaf de vlakken te bepalen, gaan we als volgt te werk. Start bij een
willekeurige boog e, kies een richting voor e en volg deze. Wanneer je in een eindtop komt, neem je de
boog d die op e volgt in de rotatie gegeven door opv(). Ga zo steeds verder tot je e opnieuw in dezelfde
richting doorloopt. Op dat moment heb je de volledige rand van één vlak afgelopen.

Om alle vlakken te bepalen moet je dit herhalen tot je elke boog in beide richtingen eens doorlopen hebt.
De verzameling van alle vlakken gaan we noteren met F en het aantal vlakken met |F |

Oefening: Gebruik deze de�nitie om zelf eens de rand van de vlakken aan te duiden in de
onderstaande grafen.
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Dit lijkt misschien een heel ingewikkelde manier om iets simpel te doen, maar
eens de graaf in kwestie niet meer vlak (getekend) is, is het soms niet meer
op het zicht te zien hoeveel vlakken er zijn. Neem bijvoorbeeld deze graaf?
Oefening: Hoeveel vlakken bevat deze graaf? Check dit door de rand
van elk vlak in een verschillend kleur aan te duiden.

Oefening: Wat met deze graaf, hoeveel vlakken zijn er? Wat zegt
je eerste intuı̈tie? Hoeveel vlakken tel je aan de hand van de de�-
nitie? Komt dit overeen?

Oefening: Hoeveel vlakken verwacht je tot slot dat deze graaf hee�?
Pas deze de�nitie eens toe en duid de vlakken aan. Hoeveel vlakken
tel je?

Oefening: Bepaal nu eens het aantal toppen, bogen en vlakken van deze grafen.

1 2 3

|V | =

|E| =

|F | =

|V | =

|E| =

|F | =

|V | =

|E| =

|F | =
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4 5 6

|V | =

|E| =

|F | =

|V | =

|E| =

|F | =

|V | =

|E| =

|F | =

Oefening: Geldt dezelfde gelijkheid van daarnet ook voor deze grafen? Zoniet, valt er je iets
op aan de grafen waarvoor de gelijkheid nog steeds geldt / niet meer geldt?

Stelling 2 (Stelling van Euler). Zij G een samenhangende graaf, in het vlak getekend zonder kruisende
bogen, met |V | toppen, |E| bogen en |F | vlakken, dan geldt

|V | − |E|+ |F | = 2.

Als we niet met concrete tekeningen werken, kunnen we de uitdrukking |V | − |E|+ |F | ook gebruiken
om te testen of een zekere graaf vlak is. Deze uitdrukking staat ook gekend als de Eulerkarakteristiek
van een graaf. We zeggen dan dat een ingebedde graaf vlak is indien deze een Eulerkarakteristiek gelijk
aan 2 hee�. Dit gee� met andere woorden een concrete grens voor wanneer kruisende bogen echt een
probleem vormen.
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Wist je trouwens dat een gelijkaardige stelling geldt voor ruimtelichamen?

In veelvlakken die zichzelf niet snijden en geen samenstelling zijn van 2 kleinere veelvlakken, geldt ook
de formule van Euler. Met name, neem h = het aantal hoekpunten, r = het aantal ribben en z = het
aantal zijvlakken, dan geldt steeds h− r + z = 2.
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Stelling 3 (Stelling van Euler). Zij G een samenhangende graaf, in het vlak getekend zonder kruisende
bogen, met |V | toppen, |E| bogen en |F | vlakken, dan geldt

|V | − |E|+ |F | = 2.

Bewijs. We gaan dit opnieuw bewijzen met inductie, dit keer op het aantal bogen gegeven een willekeu-
rig, maar vast aantal toppen.

We zagen in stelling 1 dat het kleinste aantal bogen |V | − 1 bedraagt. We weten namelijk dat een graaf
met n toppen en n−1 bogen steeds een boom is, en daar een boom geen cykels bevat, wordt deze meteen
onsamenhangend als we verdere bogen verwijderen.

Inductiebasis: Gegeven een boom B = (V,E, opv), dan geldt dat |V | − |E| = |V | − (|V | − 1) = 1. We
moeten dus enkel nog het aantal vlakken bepalen. Nu hee� een boom geen cykels, dus kan deze ook
geen gebieden van elkaar afscheiden, er treedt dus maar één vlak op. We vinden dus dat

|V | − |E|+ |F | = 2.

Inductiehypothese: Neem aan dat de stelling geldt voor samenhangende vlakke grafen met |V | toppen en
|E| < b bogen.

Inductiestap: We bekijken een samenhangende, vlakke graaf G = (V,E, opv) met |E| = b > |V | − 1.
Deze graaf hee� meer bogen dan een boom en bevat dus, dankzij stelling 1, minstens één cykel. We
kunnen nu een willekeurige boog e = {u, v} uit die cykel verwijderen zonder de graaf onsamenhangend
te maken. De beide toppen u en v blijven namelijk verbonden dankzij de rest van de cykel. Ook andere
toppen in de graaf die verbonden waren door een pad dat e bevat, blijven verbonden; we kunnen de boog
e in zo’n pad vervangen door dezelfde omweg langs de cykel.

We krijgen dus een nieuwe graaf G′ = (V,E′, opv′) = (V,E\{e}, opv′). Deze is nog steeds samenhan-
gend en vlak, dus we kunnen de inductiehypothese toepassen. We vinden dat |V |− |E′|+ |F ′| = 2 waar
|F ′| het aantal vlakken van de nieuwe graaf voorstelt.

We willen echter ook weten hoeveel vlakken de originele graaf had. De cykel waaruit we e verwijderden,
vormt de rand van een zeker gebied. Dit gebied kan één vlak, of een cluster van vlakken zijn. In elk geval,
de boog e ligt dus ook tussen twee verschillende vlakken, die na het verwijderen van e samengevoegd
worden. We weten met andere woorden dat G één vlak meer bevat dan G′. Voor G vinden we dus dat

|V | − |E|+ |F | = |V | − (
∣∣E′∣∣+ 1) + (

∣∣F ′∣∣+ 1) = |V | −
∣∣E′∣∣+

∣∣F ′∣∣ = 2.



Hoofdstuk 3

Topologische equivalentie

We hebben al een aantal dingen gezegd zoals “de lengte van een getekende boog doet er niet toe”, of “deze
recht getekende boog is niet betekenisvol verschillend van deze zigzaggende boog”. We hebben dit tot
nu toe vanuit voorbeelden gemotiveerd. Echter, deze uitspraken kaderen binnen een breder wiskundig
kader. Een correctere formulering zou zijn “deze korte en lange kromme zijn topologisch equivalent”, of
“deze rechte en zigzagende lijnen zijn topologisch equivalent”. Topologie is een groot, best ingewikkeld
gebied binnen de wiskunde, dus we gaan hier natuurlijk maar een kleine “sneak peak” zien. In feite
ligt topologie in het verlengde van analyse. Jullie kennen analyse vooral als het bespreken van functies.
Als je een wiskundige echter vraagt wat er centraal staat binnen de analyse, dan krijg je wellicht een
antwoord zoals limieten of continuı̈teit, niet functies.

Oefening: Schrijf kort even je eerste gedachten op als je aan continue functies denkt. (Dit hoe�
geen de�nitie te zijn, waaraan herken je bijvoorbeeld een continue functie?)

Ook “equivalente vormen” zijn eigenlijk niet zo’n nieuw concept is als je misschien denkt. Al van in de
eerste graad zagen jullie namelijk gelijkvormigheid van meetkundige �guren. In de context van vandaag
zullen we dit meetkundige equivalentie noemen. Als we dit alles in een de�nitie gieten krijgen we de
volgende zaken:

De�nitie 13. Twee objecten worden meetkundig equivalent genoemd indien ze dezelfde vorm hebben
en ook een zelfde verhouding van afmetingen.

De�nitie 14. Twee objecten worden topologisch equivalent genoemd indien ze op een continue manier
in elkaar vervormd kunnen worden.

Om hier wat meer vat op te krijgen, gaan we in deze les een hele hoop interpretaties en voorbeelden van
deze de�nities geven.

Bijvoorbeeld, wat bedoelen we net met ‘op een continue manier in elkaar vervormen’. Kijk eens terug
naar wat je over continuı̈teit schreef. Alle geleidelijke overgangen zijn toegelaten, maar bruuske wijzi-
gingen zoals een gat of een sprong dan weer niet. We willen continuı̈teit nu op de overgang tussen twee
meetkundige objecten toepassen. Daar hebben we echter nieuwe woorden voor nodig, want de vraag
“Is er een sprong tussen een onopgeblazen strandbal en een opgeblazen strandbal?” houdt maar weinig
steek.
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Oefening: Denk eens na over volgende woorden: scheuren, uitrekken, plooien, knippen, bui-
gen, lijmen, afronden, doorprikken, boetseren, herschalen, indeuken . . .
Welk van deze werkwoorden drukt volgens jou een continue overgang uit en welke woorden
duiden op een bruuske of discontinue overgang? Plaats de woorden in de bijhorende kolom.

Continue overgang Discontinue overgang

Voor we aan concrete oefeningen beginnen toch ook even herhalen wat er toegelaten is bij meetkun-
dige equivalentie. Oefening: Schrijf in elk van de kolommen minstens drie bewerkingen die
meetkundige equivalentie al dan niet behouden.

Resultaat is meetkundig equivalent
met origineel.

Resultaat verschilt meetkundig van
het origineel.
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Merk hierbij op dat twee meetkundig equivalente objecten ook steeds topologisch equivalent zijn.

Omdat dit alles wat abstract is gaan we even met wat knutselmateriaal aan de slag.

Oefening: Neem een pijpenrager of een stukje touw. Gebruik deze om de verschillende letters
van het alfabet te vormen. Duid de letters aan die je zonder knippen en plakken kunt maken.
Deze letters zijn dus topologisch equivalent.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Oefening: Neem nu wat klei of plasticine en start met een bol materiaal. Maak dezelfde oefe-
ning opnieuw, bekom je hetzelfde resultaat?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Touwtjes, stof, klei, papier en andere manieren om equivalenties te visualiseren zijn met andere woorden
heel handig, maar we moeten ople�en dat we er niet te veel op gaan vertrouwen. Sommige beperkingen
zijn werkelijk te wijten aan topologische verschillen, maar anderen zijn eigen aan het materiaal waar we
mee werken.

Oefening: Bekijk dus nog een laatste keer het alfabet, en duid in verschillende kleuren aan
welke letters topologisch equivalent zijn.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Oefening: Je krijgt drie reeksen van kaartjes met elk twee afbeeldingen. Ga na welke afge-
beelde paren meetkundig equivalent zijn. Ga ook na welke paren topologisch equivalent zijn.
Argumenteer ook steeds waarom.

We gaan op deze manier paren van 2-dimensionale, 3-dimensionale of alledaagse objecten in-
delen in drie groepen: ‘meetkundig equivalent’, ‘topologisch equivalent’ of ‘geen van beide’.
Om je op weg te zetten alvast een voorbeeldje.

‘Geen van beide’:

De eerste �guur is vierkant van vorm, terwijl de tweede een cirkel is; ze
zijn dus niet meetkundig equivalent. Ook al rek je de cirkel uit tot een
vierkant, je moet het nog doorprikken om het centrale gat te bekomen;
deze �guren zijn dus ook niet topologisch equivalent.
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Hoofdstuk 4

Torus
Als het over grafen gaat, wordt vaak gedaan alsof een vlak en een boloppervlak gelijk zijn. Als we in het
vlak werken, is er namelijk altijd één vlak dat verschilt van de andere. De buitenrand is ook een vlak,
maar dan wel een oneindig groot. Dat willen we eigenlijk niet, dus kijken we naar grafen alsof ze op
een bol getekend zijn, dan zijn alle vlakken gelijk. Een beetje zoals je na het kijken naar een kaart het
gevoel kunt krijgen dat de Rusland mijlenver van Amerika ligt, terwijl er Alaska en Siberië op minder dan
150km van elkaar liggen. Omdat bollen echter een stuk minder makkelijk mee te nemen zijn, tekenen
we ze toch in het vlak.

Nu hebben we daarnet gezien dat er ook grafen zijn die je niet in het vlak kunt tekenen. We weten
intussen ook dat het dan ook niet zal lukken om deze op een bol te tekenen, of enig oppervlak daarmee
equivalent. Dus moeten we op zoek naar een topologisch niet equivalent oppervlak.

Oefening: Bekijk eens eens welke �guren uit vorige oefeningen niet topologisch equivalent
zijn met een bol. Duid deze aan met een ster. Welke eigenschap(pen) hebben al deze objecten
gemeen?

Oefening: Zijn al die �guren onderling wel topologisch equivalent?
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We hebben dus vele keuzes als we straks een niet-vlakke graaf willen tekenen. We kijken even naar het
“kleinste” voorbeeld.

We noemen dit oppervlak een torus. Nu is zo’n torus net als een bol niet zo makkelijk mee te nemen.
Wiskundigen gingen dus op zoek naar een manier om ook dit oppervlak overzichtelijk voor te stellen
op papier. Zo zijn ze aan deze voorstelling gekomen:

Om deze voorstelling te begrijpen kun je op twee manieren te werk gaan.

Optie 1: Neem dit vierkant, en plak de gelijke pijlen een voor een aan elkaar. Zo bekom je eerst een
cilinder, waarvan je dan de twee uiteinden aan elkaar plakt.

Oefening: Neem even een rechthoekig stuk papier of stof en test dit eens uit.

Optie 2: Beschouw dit vierkant als een kijkvenstertje dat naar de torus kijkt. Als nu je favoriete video-
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game karakter in het vierkant start en begint te lopen, wat gebeurt dan? Bijvoorbeeld je karakter gaat
naar rechts tot de rand van het vierkant, als je in die richting blij� lopen op de torus kom je uiteindelijk
terug bij het vierkant, maar nu kom je links binnen. Je karakter kijkt wel nog steeds in dezelfde richting
en daarom wijzen de pijltjes links en rechts in dezelfde richting.

Oefening: Zoek eens een weg van A naar B in onderstaande torusdoolhoven.

A

B

A

B

B

A

B

A
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Deze voorstelling is echter niet beperkt tot torussen. Wat als we andere pijljes ze�en? We kunnen deze
voorstellingen op dezelfde twee manieren proberen te begrijpen.

Oefening: Hoe zien elk van deze oppervlakken eruit? Probeer een schets te maken. Ken je
sommige van deze oppervlakken al? Tip: gebruik een stukje stof of papier om het oppervlak
te construeren zoals we voor de torus in optie 1 deden.
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Hoofdstuk 5

Grafen met hogere Eulerkarakteristiek
We zagen in hoofdstuk 2 al dat sommige grafen niet in het vlak getekend kunnen worden. Daarom
gingen we in vorige hoofdstuk op zoek naar oppervlakken waarop deze hopelijk wel getekend kunnen
worden. Zo zie je hieronder twee keer dezelfde inbedding. (Ga na dat dit inderdaad dezelfde inbedding
is!) In het vlak ontstaan er verschillende ongewenste snijpunten, terwijl dezelfde tekening op een torus
geen enkel snijpunt hee� dat geen top voorstelt.

We bekeken echter deze vijf oppervlakken in het vorige hoofdstuk, dus waarom kiezen we voor een
torus en niet voor een van deze andere oppervlakken?
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Om een niet-vlakke graaf te tekenen is een boloppervlak zoals gezegd geen grote hulp. Vlakke grafen
worden namelijk al beschouwd alsof ze op een boloppervlak getekend zijn. Een cilinder of Möbiusband
zijn dan weer geen goeie keuze omdat deze oppervlakken een rand hebben. Deze rand beperkt eigenlijk
onze tekenmogelijkheden. Maar waarom dan geen Klein�es?

Wel, omwille van een leuke, maar in dit geval niet zo handige, eigenschap die Klein�es en Möbiusband
gemeen hebben.

Oefening: Maak eens een papieren Möbiusband. Je kan dit doen door een strook papier te
nemen, er één draai aan te geven en dan beide uiteinden aan elkaar te kleven. Knip deze nu
lengtegewijs in twee. Wat stel je vast?

Raar, vind je niet? Maar hoe komt dat nu?

Oefening: Maak nog eens een nieuwe Möbiusband, probeer eens langs één kant een hele rij
smiley’s te zetten. Lukt dit? Wat zie je als je de band tegen het licht houdt?
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Oeps, we kunnen boven en onder of links en rechts niet meer uiteen houden; het wordt dan ook onmo-
gelijk om de buren van een top in wijzerzin te geven. Laten we het dus bij een torus houden.

Oefening: Probeer nu zelf eens deze niet-vlakke ingebedde graaf op de torus te tekenen.

Oefening: Herinner je je de Eulerkarakteristiek (uit hoofdstuk 2)? Bepaal deze eens voor de
graaf die je net tekende.

Oefening: Bepaal ook voor deze graaf op de torus eens de Eulerkarakteristiek.

Oefening: Wat stel je vast? Hoe verschillen deze grafen van onderstaande ingebedde graaf die
zelfs op de torus kruisende bogen hee�? Hoe zou je deze graaf toch zonder kruisende bogen
kunnen tekenen?
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De�nitie 15. Het genus gen(G) van een ingebedde graaf G wordt uit de Eulerkarakteristiek ek(G)
bepaald als

g(G) =
2− ek(G)

2
.

Het genus van een oppervlak is het aantal gaten in dat oppervlak.

We bemerken tot slot nog deze eigenschappen:

• Het genus van een oppervlak is gelijk voor alle topologisch equivalente oppervlakken.

• Een ingebedde graaf met genus g kan pas zonder kruisende bogen worden getekend op een op-
pervlak van genus minstens g.

• Niet elke inbedding van een graaf hee� hetzelfde genus.
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Grafentheorie en topologie,
een proevertje

Cheat sheet

Voorbeeld�ches:
Fiche Toppen Bogen/adjacentie Concept

Königsberg stukken land bruggen Euleriaanse cykel

Facebook personen vriendschappen

Verkeerslichten kruispunten straten ertussen Hamiltoniaanse cykel

Treinproblemen stations, wissels, . . . doorlopend stuk spoor splitstoppen, bruggen, capaci-
teit stromen, k-samenhang

Postpakketjes leveringadressen
(en kruispunten)

wegen Hamiltoniaanse cykel

Hoe ver? stations treinri�en samenhangscomponenten

Winter stations, wissels, . . . doorlopend stuk spoor Euleriaanse cykel

Pokémon types interactie gerichte/gelabelde graaf

Erdős wiskundigen hee� gepubliceerd met afstand in een graaf

6 degrees personen kennis van/familie van/. . . taille, afstand

Google maps locaties wegen Algoritme van Dijkstra

Wereldreis luchthavens rechtstreekse vluchten
(binnen een maatschappij)

Hamiltoniaanse cykel, TSP

Grafen pagina 4:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

|V | 5 12 10 7 13 7 10 13 7

|E| 8 18 15 7 12 6 10 11 7

boom pad, boom cykel ! niet samenhangend cykel

Beginoefening hoofdstuk 2: grafen 1,4,5 vs 2,3,6

Grafen pagina 10: Grafen pagina 13,14:

1 2 3 4 5 6

|V | 4 13 5 6 6 9

|E| 6 14 6 11 8 8

|F | 4 3 3 7 4 1

1 2 3 4 5 6

|V | 4 7 7 6 6 5

|E| 6 12 12 11 9 10

|F | 2 3 7 1 5 5

ek 0 -2 2 -4 2 0
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Continue overgang Discontinue overgang

uitrekken, plooien, buigen, afronden, boetseren,
herschalen, indeuken scheuren, knippen, lijmen, doorprikken

Resultaat is meetkundig equivalent
met origineel.

Resultaat verschilt meetkundig van
het origineel.

(punt)spiegelen, roteren, verschuiven,
herschalen/homothetie al de rest

Pijpenragers:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Klei:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Topologisch equivalent:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

cilinder Möbiusband

torus Klein�es bol

Eulerkarakteristiek −2
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De bruggen van Königsberg
Historisch probleem: door de stad
Königsberg in Pruisen (nu Kaliningrad
genaamd, in Rusland) liep de Pregel ri-
vier. Een beetje zoals in de Seine in Pa-
rijs, lagen ook hier twee eilandjes in de
Pregel rivier. Doorheen de jaren wa-
ren 7 mooie bruggen gebouwd tussen
de eilanden en van de eilanden naar het
vaste land. Enkele van deze bruggen
zijn intussen vervangen, andere werden
na hun vernieling nooit herbouwd, maar
een historisch kaartje zie je hiernaast.

Mensen in de stad wilden een wandelroute uitstippelen langs verschillende
bezienswaardigheden in de stad. Gezien de rivier en de vele bruggen zo ei-
gen waren aan de stad, wilden ze dit doen op zo’n manier dat de wandeling
elke brug exact één keer zou aandoen. Na vermoedelijk wekenlang zoeken,
besloten ze raad te vragen aan Leonard Euler, een Zwitserse wiskundige in
die tijd.



Netwerk van vrienden

Ook jij hebt misschien een Facebookaccount, daar kun je vrienden toevoe-
gen. Eens je vriend of kennis je request hee� goedgekeurd, staat er plots
146 in plaats van 145 naast het woordje ”vrienden”. Nochtans heb jij dit niet
aangepast. Facebook houdt natuurlijk niet gewoon een tellertje bij voor elk
pro�el. Hoe zouden ze anders weten van wie je die nieuwste sel�e in je feed
wil zien? Bovendien voorzien ze ook functies zoals “zichtbaar voor vrienden
van vrienden”. Misschien wil je bovendien binnen 20 jaar toch wel eens een
paar mensen unfrienden die je sinds de middelbare school niet meer gezien
hebt. Om al deze functies te voorzien moet Facebook een heel netwerk van
onderlinge verwijzingen bijhouden.



Verkeerslichten repareren

Stel, de stad Amsterdam wil overschakelen naar slimme verkeerslichten. Lich-
ten die a�ankelijk van de verkeersdrukte zekere zogeheten groene golven
kunnen regelen. In zo’n groene golf krijgt een peloton voertuigen steeds een
groen licht zolang ze aan een correcte snelheid rechtdoor gaan. Dit wordt al
lange tijd gedaan door de timing van opeenvolgende lichten goed af te stel-
len. Echter, dat systeem hield er geen rekening mee dat een kruisende as soms
meer verkeer had, bijvoorbeeld bij grote evenementen. Het nieuwe systeem
zou de timing in zo’n geval automatisch opnieuw kunnen afstemmen zonder
dat techniekers op elk kruispunt langs moeten gaan.

Om de nieuwe systemen te installeren moeten de techniekers echter nog één
keer langs elk kruispunt passeren. Om de hinder te beperken willen ze alle
kruispunten in het zuidoostelijke deel van de stad in één dag updaten. Dit is
een ambitieus plan, dus daags voordien proberen ze een route uit te plannen.
Ze willen van hun werkplaats langs elk van de kruispunten te rijden, zonder
tweemaal aan het zelfde kruispunt te passeren, en uiteindelijk terug op de
werkplaats aankomen.



Treinproblemen

Je hoort af en toe eens een bericht op het nieuws dat er massaal veel treinen
vertraagd en afgelast zijn. Geboeid luister je wat voor apocalyps zich hee�
voorgedaan . . . Nee, het nationaal seinhuis is niet overstroomd, geen zonne-
vlam die alle techniek in de war hee� gestuurd, . . . Soms is de oorzaak sneeuw,
of een treinstaking natuurlijk, maar meestal gewoon een lokaal technisch de-
fect. Een stilgevallen trein, een overweg die niet sluit, een afgebrande seinkast
. . . Dan denk je misschien “alle, als een trein stilvalt in ons station haalt dat
toch het nieuws niet”. Hebben ze zo’n slechte PR-dienst in Brussel-Noord,
Antwerpen-Berchem, We�eren, Dendermonde, . . . ?

De stations die keer op keer het nieuws halen zijn natuurlijk niet ‘slecht in
PR’. Ze zijn gewoon ongelukkig gelegen. Veel verkeer, weinig alternatieven
en een beperkt aantal sporen zijn vaak voorkomende redenen waarom een
klein probleem op de verkeerde locatie zo kan escaleren.



Postpakketjes
Als jij moet verhuizen, dan kan de ver-
huis�rma gelukkig redelijk snel ant-
woorden hoe lang ze over de rit zullen
doen. Vraag je echter aan een postbode
of koerier hoe lang hun rit vandaag is
dan zul je ten hoogste een scha�ing krij-
gen. Postbodes zijn helemaal niet lui
ofzo, het vraagt gewoon best wat plan-
ning om alle verschillende pakketjes op
al die verschillende plaatsen te leveren.

Begin je er gewoon maar aan, dan merk je tegen het eind van je rit wellicht
dat je al voor de vijfde keer langs hetzelfde kruispunt rijdt. Wil je echter de
allere�ciëntste route, dan zit je de avond ervoor misschien uren te plannen,
ook niet zo e�ciënt natuurlijk.

Steeds vaker wordt dit plannen daarom aan computers uitbesteed. Alle lever-
adressen worden in een database geplaatst zodat een computer ermee aan de
slag kan. Deze zoekt dan de beste route vanuit het sorteercentrum om alle
pakjes te leveren alvorens terug in het sorteercentrum te eindigen.



Hoe ver kun je met de trein reizen?

Zoals verwacht zie je op deze kaart verschillende clusters van treinnetwer-
ken. Deze kaart van de spoorwegen doorheen de wereld vertelt echter niet
het hele verhaal. Wie ooit het nieuwsbericht zag dat de nieuw aangekochte
Franse treinen te breed waren voor de perrons, ziet de bui misschien al han-
gen. Naast verschillen in hoeveel vrij ruimte er naast en boven de sporen,
zijn er namelijk ook verschillende breedtes van sporen in gebruik doorheen
de wereld. De afstand tussen de beide rails is doorheen de wereld vaak één
van drie standaard breedtes. Als twee buurlanden historisch echter net een
andere kozen, of één van beide nog niet alle lijnen elektrisch hee� gemaakt,
dan is er een goede kans dat de verschillende netwerken niet of heel pover
geı̈ntegreerd zijn. Het zou geen uitzondering zijn dat je een bus moet nemen
naar een station een dorpje verder.



Wintervoorbereidingen
Er zijn vele technieken die de Infrabel
toepast om winter met zo weinig mo-
gelijk vertraging (en ongelukken) door
te komen. Zout strooien op het perron,
dat had je wellicht verwacht, maar ken
je ook de ontijzeltreinen?

Omdat treinen elektriciteit moeten kun-
nen afnemen van de bovenleidingen, is
het belangrijk dat er niet al te veel rijm,
ijs en ijzel aan vastvriest. Zoniet kunnen
treinen zonder stroom komen te zi�en,
of kunnen zelfs indrukwekkende von-

ken ontstaan die het materiaal kunnen beschadigen. Daarom hee� Infrabel
een aantal speciaal uitgeruste treinen die het ijs van de leidingen kunnen
schrapen. Gelukkig komt het ijs niet meteen terug als er voldoende treinen
passeren doorheen de dag, maar ’s morgens vindt bij vriesweer een pak ont-
ijzelen plaats. Een heus stuk planning gebeurd dan ook om te bepalen hoe ze
zo e�ciënt mogelijk elk spoor kunnen ontijzelen.



Pokémon

Als je de huidige Pokémon games vergelijkt met de eerste versies, dan zie
je vrij snel dat het aantal types en daarmee de complexiteit enorm omhoog
ging. Een kleine tekening die je helpt onthouden hoe verschillende types
karakters interageren, is dus geen overbodige luxe meer. Vele fans stelden
dan ook lijstjes, tabellen en �guren op om daarbij te helpen. Essentieel is de
vraag steeds welk soort karakter domineert welk ander soort karakter. Dit
vertelt je of je aanvallen als sterker of minder sterk worden ervaren door je
tegenstander.



Erdősgetal

Paul Erdős was een Hongaars wiskundige. Deze man is nog steeds de wiskun-
dige met de meeste publicaties op zijn naam. Een groot deel van zijn leven
spendeerde Erdős ook als rondtrekkend wiskundige. Aankloppend bij collega
na collega, werkte hij steeds samen met een collega aan een publicatie waarna
hij terug verder trok. Gezien de vele publicaties en de vele co-auteurs leek het
een vriend van hem wel leuk om een notie van Erdősgetal in te voeren. Dit
getal drukt uit hoe ver een andere wiskundige verwijderd is van (publiceren
met) Erdős. Wie reeds met hem publiceerde krijgt Erdősgetal 1. Publiceerde
je reeds met iemand met Erdősgetal 1, maar publiceerde je nog niet met Erdős
zelf, dan krijg je Erdősgetal 2. Zo kun je elke wiskundige een getal geven, en
vanaf elke wiskundige een ‘pad naar Erdős’ vinden.

Het was wellicht nooit zo serieus bedoeld, maar het bleef hangen onder wis-
kundigen en nerds. Later bleek zelfs dat dit soort structuren in nog wel meer
situaties op te treden. Deze structuur werd daardoor eigenlijk best serieus
onderzocht.

Op een iets minder serieuze noot, nam men dit concept ook over in Holly-
wood, waar een Bacongetal werd ingevoerd. Dit getal drukt analoog uit hoe
ver een zekere acteur verwijderd is van samen met Kevin Bacon in eenzelfde
�lm acteren.



Six degrees of separation

Je hebt je ouders wellicht al eens iets horen zeggen zoals “Ah, is dat de zus
van de buurvrouw van ons tante Lize dan?” Waarbij je misschien dacht “Ah,
wat?” In elk geval, de wereld lijkt soms klein en dat viel auteurs bijna een
eeuw geleden al op. Niet veel later besloten meer en meer wetenschappers
er eens concreter naar te kijken. Merkwaardig genoeg bleek dat in de meeste
‘natuurlijk aanvoelende’ netwerken de gemiddelde afstand tussen twee items
rond de zes schommelde. Dit zowel online als o�ine.

Kennissen van kennissen in een stad/land/. . . ? Verspreiding van een virus?
Professionele connecties in een zekere sector? Vluchten tussen internationale
luchthavens? Vrienden op sociale netwerksites? Links tussen webpagina’s of
speci�eker wikipedia pagina’s?

Inderdaad al deze dingen (en meer) zijn veel nauwer verbonden dan je op het
eerste zicht zou verwachten. Je kan trouwens een kijkje nemen op https:
//www.sixdegreesofwikipedia.com als je deze laatste eens wil
ui�esten. Met dank aan enkele langeafstandsconnecties en enkele ‘hubs’ blij-
ken veel netwerken maar heel klein.



De weg kwijt?

Heb je je ooit afgevraagd hoe je GPS of een service zoals Google maps eigen-
lijk een route bepaald? Er zijn honderden routes tussen elke twee plaatsen
in België en toch krijg je steeds min of meer de kortste route. Geen van deze
services houdt natuurlijk een lijst bij van de kortste route tussen elke twee
plaatsen in België, die lijst zou GIGANTISCH lang zijn.

Net zoals jij de route naar je huis uitlegt aan je vrienden, hoe� Google ook
niet elk detail bij te houden. Iets als “Buiten naar rechts, aan de kerk richting
Menen, het tweede kruispunt naar links en dan aan de rechtse kant een beetje
verder.” volstaat natuurlijk. Je gaat met andere woorden enkel knooppunten
en andere interessante plaatsen onderweg opslaan. Je kunt je vrienden dan
van de ene naar de andere sturen als er een (rechte) weg tussen beide loopt.



Wereldreis

Een bekend, theoretisch probleem, het ‘traveling salesmen problem’ zoekt
een zo kort mogelijke route die een aantal gegeven bestemmingen aandoet
en daarna terug in dezelfde stad eindigt. Met de groeiende populariteit van
‘round the globe tickets’ lijkt het ‘traveling salesmen problem’ echter stilaan
het ‘help hoe plan ik die vakantie probleem’ te worden.

Zo’n ticket laat je namelijk een vliegreis maken met verschillende tussen-
stops. Het idee is dat je een aantal steden kunt bezoeken voor een redelijke
tijd en tussenin telkens kunt doorvliegen naar de volgende locatie aan een
(goedkoper) heen-en-terug tarief. Elke stad wil je natuurlijk maar één keer
bezoeken en uiteindelijk moet je terug in je eigen stad raken. Tot slot kan je
natuurlijk enkel van stad veranderen met behulp van vluchten die je gekozen
vliegmaatschappij (of groep) aanbiedt.

Om je vakantie te plannen zal het nu nog wel meevallen. De meeste vlieg-
maatschappijen leggen een aantal extra regeltjes op (bijvoorbeeld enkel oost
naar west) en je kan wellicht ook niet zo heel veel bestemmingen bezoeken
voor je over je budget gaat. Maar voor het algemene ‘traveling salesmen pro-
blem’ is tot op heden nog geen e�ciënte oplosmethode gevonden.
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