
The knight’s tour
Stel, je bent een paard uit het schaakspel en je staat in de stal (🐎).
Je wil nu graag in elk vakje exact één keer komen om er het eten op
te eten. Daarna wil je terug naar de stal.

Welke volgorde van vakjes kan je volgen?

Het paard in schaken beweegt als volgt:
Steeds 1 vakje in een richting en 2 in een andere richting, of omgekeerd.

Vanuit de stal (🐎) kan je dus naar de volgende vakjes:

🥕 , 🍏 & 🍅

🐎

🍅

🥕 🍏

Ga verder

💡In het Engels heet een paard uit schaken een Knight (Ridder).
In het begin zaten er namelijk ridders op de paarden. (link wiki)



The knight’s tour
Probeer nu een volgorde te vinden van vakjes die het paard kan volgen.

Heb je een volgorde gevonden?
Klik in die volgorde op de vakjes en kijk na of het klopt:

🐎

🍅

🥕 🍏

🐎 -🍅 - …

Kijk na

💡

Kan een 
interactieve tool 

je helpen?

Ga terug Ga verder

🔄 🔙



The knight’s tour
Klik op een vakje om het als volgende toe te voegen aan de volgorde.

De mogelijke volgende vakjes zullen oplichten en reeds bezochte vakjes worden grijs.

Klik op een gekozen vakje om terug te keren op die keuze.

🐎

🍅

🥕 🍏

🐎

Zeer goed!

💡

Kijk na of je op 
het goede pad 

bent

Ga terug Ga verder

💡

Hint



The knight’s tour
Proficiat, je hebt de knight’s tour opgelost!

Beschrijf hoe je steeds het volgende vakje koos en hoe je bij een oplossing bent gekomen:

Hoe moeilijk vond je 
deze opdracht?

 Heel moeilijk

 Moeilijk

 Neutraal

 Makkelijk

 Heel makkelijk

Denk je dat jouw oplossing 
de enige oplossing is?

 Ja

 Nee

Waarom wel/niet?

Welke technieken heb je gebruikt 
om de oplossing te vinden?

 De vakjes genummerd

 Verschillende kleuren gebruikt

 De vakjes herschikt

 Vaak op “hint” geklikt

 Andere

Wat als je jouw oplossing 
omgekeerd volgt?

Ga terug Ga verder



Stadsgids
Stel, je bent een stadsgids en je wilt op één dag
tijd een groep toeristen zoveel mogelijk van
Brussel laten zien. Je staat aan het hotel en hebt
een dagticket gekocht voor de Metro voor de
toeristen.

Het metronetwerk is afgebeeld op het kaartje
aan de rechterkant. Je zal proberen om één keer
bij elke bezienswaardigheid te passeren en terug
te eindigen aan het hotel.

Welke volgorde van bezienswaardigheden zou jij
volgen?

🏨

Ga terug Ga verder



Stadsgids
Zelfde systeem: 

Klik op een vakje om het als volgende toe te voegen aan de volgorde.
De mogelijke volgende vakjes zullen oplichten en reeds bezochte vakjes worden grijs.
Klik op een gekozen vakje om terug te keren op die keuze.

🏨

Zeer goed!

🏨

Ga terug Ga verder

💡

Kijk na of je op 
het goede pad 

bent



Stadsgids
Proficiat, je hebt het probleem van de Stadsgids opgelost!

Beschrijf hoe je de volgende halte koos en tot een oplossing bent gekomen:

Hoe moeilijk vond je 
deze opdracht?

 Heel moeilijk

 Moeilijk

 Neutraal

 Makkelijk

 Heel makkelijk

Denk je dat jouw oplossing 
de enige oplossing is?

 Ja

 Nee

Waarom wel/niet?

Wat als je jouw oplossing 
omgekeerd volgt?

Welke opdracht vond jij de 
moeilijkste:

 The Knight’s tour

 De stadsgids

 Even moeilijk

Ga terug Ga verder

Welke technieken heb je gebruikt 
om de oplossing te vinden?

 De vakjes genummerd

 Verschillende kleuren gebruikt

 De vakjes herschikt

 Vaak op “hint” geklikt

 Andere



Knight’s tour & Stadsgids

Ga terug Ga verder
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Eens kijken wat je klas in het algemeen vond van beide oefeningen:
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Knight’s tour & Stadsgids

Gelijkenissen:

Ga terug Ga verder

Verschillen:

Bespreek nu in groepjes/klassikaal hoe je beide oefeningen hebt aangepakt, welke je waarom moeilijker vond en welke 
technieken je hebt gebruikt om je te helpen.

Jouw antwoorden op de vraag hoe je bij het volgende vakje koos en tot een oplossing was gekomen:

Knight’s tour: Stadsgids:

Heb je nieuwe ideeën opgedaan om een route te vinden? Probeer ze dan ook eens uit:

Zie je verschillen en gelijkenissen tussen de twee oefeningen?
Probeer in jouw groep enkele gelijkenissen en verschillen op te sommen:

Knight’s tour Stadsgids



Knight’s tour & Stadsgids

🐎

🍅

🥕 🍏

A B

C D E F

G H I J

K L

A B

C D E F

G H I J

K L

(Aanstuurbare) Animatie
Zie: https://youtu.be/xRKCDcRVpQg?t=7m46s

Verwijzen naar vaardigheden CD & concepten 

Ga terug Ga verder

https://youtu.be/xRKCDcRVpQg?t=7m46s


Knight’s tour & Stadsgids

A B

C D E F

G H I J

K L

A

F

I

H

D J

E K

CBLG

(Aanstuurbare) Animatie
Zie: https://youtu.be/xRKCDcRVpQg?t=7m46s

Verwijzen naar vaardigheden CD & concepten 

A B

C D E F

G H I J

K L

Ga terug Ga verder

https://youtu.be/xRKCDcRVpQg?t=7m46s


Twee vakjes extra
Op de vorige pagina kon je zien hoe de twee vorige problemen
eigenlijk een verschillend weergave van hetzelfde probleem zijn.

Kan je een oplossing bedenken voor dit aangepaste probleem?

A B

C D E F X

G H I J Y

K L

💡

Heb je graag de 
toeristische toer  
er naast staan?

Kijk na

Ga terug Ga verder

🔄 🔙



Twee vakjes extra
Op de vorige pagina kon je zien hoe de twee vorige problemen
eigenlijk een andere weergave van hetzelfde probleem zijn.

Kan je een oplossing bedenken voor dit aangepaste probleem?

💡

Kan je de 
toegevoegde vakjes 
ook toevoegen aan 

de toeristische toer?

Probeer eens op 
papier en kijk je 
oplossing na op 

door op “ga verder” 
te klikken.

Ga terug Ga verder

A B

C D E F X

G H I J Y

K L

A

F

I

H

D J

E K
CBLG

Kijk na🔄 🔙



Twee vakjes extra
Helpt dit?

A

F

I

H

D J

E K

CBLG

X

Y

Kijk naGa terug Ga verder

💡

Kijk na of je op 
het goed pad 

bent.

Hint

🔄 🔙

A B

C D E F X

G H I J Y

K L



Conclusie
Welke voorstelling van het probleem vond jij het gemakkelijkste om een oplossing te vinden voor deze kleine variatie?

 The knight’s tour

 De Stadsgids

Bij “de Stadsgids” maken we gebruik van een grafe om een probleem aan te pakken. Dit is een veelvoorkomende 
voorstellingswijze die gebruikt wordt voor veel verschillende problemen.

De bollen (         ) heten hierbij de knopen
en de knopen worden verbonden door bogen (        ).

In ons voorbeeld wordt het vinden van een volgorde een stuk gemakkelijker wanneer we irrelevante informatie negeren. We 
vervangen de tekeningen door letters, de vakjes door knopen en de ingewikkelde stapregels door bogen tussen knopen. Ook 
het herschikken van de vakjes helpt bij het zoeken naar een oplossing.

Kan je andere problemen bedenken die je zou kunnen oplossen door er een soort grafe van te maken?

Waarom?

Ga terug Ga verder

X

Idee: enkele van de hier ingegeven antwoorden 
laten zien op de beamer en (klassikaal) bespreken



Abstractie

Algoritmisch denken

Decompositie

Conclusie

Hoe?

Ga terug Ga verder

Welke elementen van computationeel denken zijn er aan bod gekomen bij het oplossen van de vorige problemen? Duid 
alleen degene aan die volgens jou het belangrijkst zijn. Kan je in een aantal woorden beschrijven hoe je dit hebt gebruikt?

Knight’s Tour Stadsgids Uitbreiding Knight’s Tour

💡  ✓ 

💡Veralgemenen   

💡   

💡   

💡Evalueren   



Algoritmisch denken

Decompositie

Conclusie

Hoe?

Ga terug Ga verder

Knight’s Tour Stadsgids Uitbreiding Knight’s Tour

💡Abstractie  ✓ 

💡Veralgemenen   

💡   

💡   

💡Evalueren   

Abstractie is het achterwege laten van details die je niet helpen om tot een oplossing te 
komen. Minder details kunnen je ook helpen om een beter zicht te krijgen op het probleem.

Voorbeeld: een samenvatting of titel van een boek toont je waar het boek over gaat, zonder 
dat je het helemaal hoeft door te nemen.

Welke elementen van computationeel denken zijn er aan bod gekomen bij het oplossen van de vorige problemen? Duid 
alleen degene aan die volgens jou het belangrijkst zijn. Kan je in een aantal woorden beschrijven hoe je dit hebt gebruikt?



Algoritmisch denken

Decompositie

Conclusie

Ga terug Ga verder

Knight’s Tour Stadsgids Uitbreiding Knight’s Tour

💡Abstractie   

💡Veralgemenen   

💡   

💡   

💡Evalueren   

Wanneer we veralgemenen proberen we iets dat we bedacht hebben in een andere situatie 
te hergebruiken. We bedenken een manier om iets op te lossen, die niet alleen voor een 
specifiek geval werkt, maar die we het liefst van al voor zo veel mogelijk soorten gevallen 

kunnen gebruiken. 

Voorbeeld: wanneer we zoogdieren definiëren a.d.h.v een de eigenschappen van een aantal 
dieren, moeten we zorgen dat onze definitie alle zoogdieren omschrijft en niet verkeerdelijk 

een niet-zoogdier bevat. 

Welke elementen van computationeel denken zijn er aan bod gekomen bij het oplossen van de vorige problemen? Duid 
alleen degene aan die volgens jou het belangrijkst zijn. Kan je in een aantal woorden beschrijven hoe je dit hebt gebruikt?



Algoritmisch denken

Decompositie

Conclusie

Ga terug Ga verder

Knight’s Tour Stadsgids Uitbreiding Knight’s Tour

💡Abstractie   

💡Veralgemenen   

💡   

💡   

💡Evalueren   

Decompositie gaat vooral om het opdelen van een complex probleem in kleinere, meestal 
eenvoudigere delen, die gemakkelijker te beheersen zijn.

Voorbeeld: als je een lange en ingewikkelde wiskundige bewerking ziet, dan zal je deze 
ongetwijfeld proberen op te splitsen in verschillende delen die je één voor één oplost. Nadien 

kan je dan  de deelresultaten samentellen.

Welke elementen van computationeel denken zijn er aan bod gekomen bij het oplossen van de vorige problemen? Duid 
alleen degene aan die volgens jou het belangrijkst zijn. Kan je in een aantal woorden beschrijven hoe je dit hebt gebruikt?



Algoritmisch denken

Decompositie

Conclusie

Ga terug Ga verder

Knight’s Tour Stadsgids Uitbreiding Knight’s Tour

💡Abstractie   

💡Veralgemenen   

💡   

💡   

💡Evalueren   

Algoritmisch denken betekent dat je een plan bedenkt waarmee je een probleem 
steevast kan oplossen. Het gaat dus om een verzameling van instructies die stap-per-stap 

moeten worden uitgevoerd in een bepaalde situatie.

Voorbeeld: als we een cake bakken zullen we de ingrediënten een voor een moeten 
toevoegen en nadien de cake in de oven stoppen. Deze opeenvolging van stappen in de 

keuken vormt een algoritme.

Welke elementen van computationeel denken zijn er aan bod gekomen bij het oplossen van de vorige problemen? Duid 
alleen degene aan die volgens jou het belangrijkst zijn. Kan je in een aantal woorden beschrijven hoe je dit hebt gebruikt?



Algoritmisch denken

Decompositie

Conclusie

Ga terug Ga verder

Knight’s Tour Stadsgids Uitbreiding Knight’s Tour

💡Abstractie   

💡Veralgemenen   

💡   

💡   

💡Evalueren   

Evalueren bevat het nakijken van je oplossing. Heb je alle aspecten van het probleem 
behandeld? Hoe efficiënt is je oplossing? Gebruik je alle gekende gegevens en 

hulpmiddelen? Je denkt hier best over na tijdens het ontwerp, maar ook nadat je het 
algoritme geprogrammeerd hebt.

Voorbeeld: als je thuis eten klaarmaakt, is het belangrijk om over de volgorde van je 
handelingen na te denken. Misschien kunnen we sneller te werk gaan? Bijvoorbeeld door 

aardappelen te schillen terwijl we wachten tot het water kookt.

Welke elementen van computationeel denken zijn er aan bod gekomen bij het oplossen van de vorige problemen? Duid 
alleen degene aan die volgens jou het belangrijkst zijn. Kan je in een aantal woorden beschrijven hoe je dit hebt gebruikt?



Conclusie

Ga terug Ga verder

Het is nu tijd om je wat uitleg te geven over de vaardigheden die je gebruikt hebt:

Stadsgids

💡Abstractie

Jouw antwoord

Bij de Stadsgids hebben we proberen te kijken welke gegevens echt noodzakelijk
zijn en ons kunnen helpen om zo eenvoudig mogelijk een oplossing te vinden.
Gegevens die we zeker nodig hadden waren:

 Hoe veel monumenten willen we bezoeken?

 Naar welke andere monument kunnen we de metro nemen van het
monument waar we zijn?

Deze gegevens hebben we vervolgens samen genomen in één voorstellingswijze:
een grafe. De monumenten hebben we voorgesteld als bollen ( ) en heten
knopen. De metrolijnen tussen de knopen of monumenten worden aangeduid
door bogen ( ). De afgelegde weg tussen verschillende knopen of
monumenten heet dan een pad.

Hoe de monumenten eruit zien, waar ze precies gelegen zijn... maakte voor ons
eigenlijk niet uit. We hebben dus abstractie gemaakt van ons probleem, door
deze gegevens verder niet meer te gebruiken.

X



Conclusie

Ga terug Ga verder

Uitbreiding 
Knight’s Tour

💡Abstractie

Jouw antwoord

Nadat je de Stadsgids hebt opgelost, zijn jullie tot het inzicht gekomen dat de
Knight’s Tour en de Stadsgids twee verschillende weergaven zijn van hetzelfde
probleem. Wanneer we de Knight’s Tour vervolgens gingen uitbreiden, heb je
ook daar vast je afgevraagd welke informatie zeker belangrijk is:

 We hebben de icoontjes vervangen door letters, omdat je hier sneller mee
kan werken en ze al een rangschikking bevatten.

 Welke objecten naast elkaar liggen hoeven we niet te weten om een
oplossing te vinden, wél dat we van een bepaalde positie naar slechts
maximum vier andere posities kunnen navigeren (in de uitbreiding).

 Het navigeren van één vakje naar een ander vakje hebben we voorgesteld als
een paar knopen met een boog ertussen. Omdat we dit deden voor alle
mogelijke overgangen van vakjes, konden we nadien veel eenvoudiger op
zoek gaan naar een pad.

Het is nu tijd om je wat uitleg te geven over de vaardigheden die je gebruikt hebt:



Decompositie

Conclusie

Ga terug Ga verder

Het is nu tijd om je wat uitleg te geven over de vaardigheden die je gebruikt hebt:

Algemeen

💡

Jouw antwoord

We hebben ons probleem opgedeeld in de volgende aspecten:

 Het opstellen van een grafe met de gekregen gegevens

 Het vinden van een pad in deze grafe als oplossing voor het probleem



Uitbreidingen
1a. Wat als ons paard allergisch is aan appels en dus bij alle voedsel wilt komen behalve bij de appel.
1b. Hoe zou je aan de slag gaan met een ander (verzonnen) schaakstuk dat op een andere manier beweegt?
Bijvoorbeeld een veulen, dat minder ver stapt: 

2a. Bestaat er altijd een volgorde, of is er soms geen oplossing voor dit probleem?
2b. En maakt het daarbij een verschil op welke positie je start?
Probeer voor onderstaande voorbeelden een geldige oplossing te vinden, of bedenk zelf een bord:

3a. Hoe kan je meerdere volgordes vinden als die er zijn?
3b. Hoe kan je alle volgordes vinden?
3c. Hoe kan je besluiten dat je geen volgordes (meer) kan vinden?

Ga terug Ga verder

💡

Oplossing?
Hint?

💡

Oplossing?
Hint?

💡

Oplossing?
Hint?



Ga terug Einde les

Wist je dat een paard op elk vakje van een schaakbord kan komen?
Dat kan je nu zelf uittesten en aantonen…

Wist je dat er op een echt schaakbord maar liefst 26.534.728.821.064 mogelijke knight’s tours zijn?
Voor het probleempje aan het begin van deze les zijn dat er slechts 4, kijk maar na.

Einde


