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Voorwoord 
 

 

 

 

 

De concept Handreiking voor het experimentele schoolexamen die voor u ligt, hoort bij de pilots 

voor het nieuwe examenprogramma wiskunde die vanaf 2009 plaatsvinden in de tweede fase 

van het voortgezet onderwijs.  

De experimentele examenprogramma's zijn geformuleerd door cTWO (commissie Toekomst 

Wiskunde Onderwijs). Ten behoeve van het centrale examen is onder verantwoordelijkheid van 

het College voor Examens bij elk examenprogramma een syllabus opgesteld. Ten behoeve van 

het schoolexamen publiceert SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) een 

handreiking bij elk examenprogramma. Een syllabus is voorschrijvend, een handreiking is 

adviserend. 

 

In hoofdstuk 1 vindt u een beschrijving van de positie van het vak in de tweede fase en een 

weergave van de veranderingen ten opzichte van het nu nog vigerende examenprogramma 

(sinds 2007).  

In hoofdstuk 2 vindt u een overzicht van het examenprogramma op het niveau van domeinen en 

subdomeinen.  

In hoofdstuk 3 staat beschreven welke (sub)domeinen in het centraal examen getoetst worden 

en welke (sub)domeinen in het schoolexamen getoetst moeten worden, dan wel mogen worden.  

Hoofdstuk 4 gaat uitvoeriger in op de voor het schoolexamen verplichte subdomeinen. Een 

aparte paragraaf is gewijd aan algebraïsche kennis, vaardigheden en inzicht.  

Hoofdstuk 5 gaat in op de inrichting van het PTA.  

Hoofdstuk 6 besteedt aandacht aan afstemming met andere vakken, ook de niet-profielvakken.  

Hoofdstuk 7 geeft mogelijkheden en ideeën voor de ruimte die scholen hebben om onderdelen 

toe te voegen of om onderwerpen op een alternatieve wijze te toetsen.  

Hoofdstuk 8 ten slotte gaat in op vernieuwing van de examinering en kwaliteitszorg.  

In de bijlagen vindt u onder andere de experimentele examenprogramma‟s, een overzichtslijst 

van algebraïsche vaardigheden en een overzicht van websites die van belang kunnen zijn voor 

het wiskundeonderwijs in de tweede fase.  

 

We hopen dat deze handreiking voor veel docenten een veelgebruikt hulpmiddel zal worden om 

het onderwijs op een eigen manier in te richten en schoolexamens van een uitstekende kwaliteit 

te maken.  
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1. Wiskunde A in de nieuwe tweede 

fase 
 

 

 

1.1 Plaats van het vak  

Het vak wiskunde A is, zowel op havo als vwo een profielvak in de profielen E&M (economie en 

maatschappij) en N&G (natuur en gezondheid). In beide profielen mogen de leerlingen in plaats 

van wiskunde A ook wiskunde B als profielvak kiezen, mits het bevoegd gezag dat toestaat. 

Naast wiskunde A (of B) bevat het profiel E&M als verplichte profielvakken economie en 

geschiedenis  en één profielkeuzevak, te kiezen uit een van de moderne vreemde talen, 

aardrijkskunde, m&o en maatschappijwetenschappen. Het profiel N&G bevat nog als verplichte 

profielvakken biologie en scheikunde en één profielkeuzevak te kiezen uit natuurkunde, NLT en 

aardrijkskunde. Naast het profielkeuzevak kiezen leerlingen nog een keuze examenvak uit de 

vakken die de school aanbiedt. 

In het profiel N&T (natuur en techniek) is wiskunde B profielvak en wiskunde D profielkeuzevak. 

In dit profiel is voor wiskunde A dus geen plaats. 

In het profiel C&M (cultuur en maatschappij) van de havo komt wiskunde niet voor, niet bij de 

profielvakken en ook niet bij de profielkeuzevakken. Desgewenst kan een leerling in dit profiel 

wiskunde A of wiskunde B als vrij examenvak opnemen, mits het bevoegd gezag dat toestaat. 

Het opnemen van meer dan één wiskundevakken is echter niet toegestaan. 

In het profiel C&M is wiskunde C een profielvak. Een leerling mag dit vak vervangen door 

wiskunde A of wiskunde B, mits het bevoegd gezag dat toestaat. Ook hier is het opnemen van 

meer dan één wiskundevakken niet toegestaan.  

 

1.2 Korte geschiedenis van de totstandkoming van het nieuwe 
programma 

In het kader van de vernieuwing van het onderwijs in de bètavakken in havo en vwo heeft het 

ministerie van OCW aan de vernieuwingscommissie voor wiskunde cTWO onder meer de 

opdracht gegeven een advies uit te brengen over beproefde examenprogramma's. Daartoe 

heeft cTWO experimentele examenprogramma's opgesteld, die met ingang van het schooljaar 

2009/2010 in een pilot met een aantal scholen uitgevoerd worden. Ter ondersteuning van de 

voorbereiding op het centraal examen van deze pilot zijn door het College voor Examens (CvE) 

drie syllabuscommissies ingesteld die de opdracht kregen voor elk examenprogramma een 

specificatie van de in het centraal examen te toetsen domeinen en subdomeinen te formuleren. 

Voor het schoolexamen schrijven wiskundemedewerkers van SLO een handreiking, met als 

doel scholen en docenten te ondersteunen en te adviseren in het kader van de ruimte en 

mogelijkheden die het schoolexamen biedt. Dit gebeurt in overleg met onder meer de 

vernieuwingscommissie voor wiskunde cTWO. 

Deze vernieuwingscommissie heeft de volgende uitgangspunten geformuleerd voor het 

examenprogramma wiskunde A. 

 

Havo 

 De doelgroep van dit vak wordt gevormd door leerlingen die het profiel E&M of het profiel 

N&G volgen en leerlingen in het profiel C&M die wiskunde kiezen.  

 Havo wiskunde A bereidt voor op hbo-opleidingen, enerzijds door de onderwerpen die van 

toepassing zijn bij de vervolgopleiding (bijvoorbeeld standaardfuncties en statistiek en de 

bijbehorende algebraïsche- en rekenvaardigheden), anderzijds door aandacht te besteden 

aan redeneren, argumenteren en kritische reflectie.  
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 Daarnaast heeft dit vak een algemeen vormende waarde doordat het leerlingen voorbereidt 

op een (informatie)maatschappij en hun leert in verschillende situaties wiskundige aspecten 

te herkennen, te interpreteren en te gebruiken. 

 Wiskunde A besteedt veel aandacht aan toepassingen. Voor deze groep leerlingen is het 

relevant dat zij inzicht hebben in het belang van de wiskunde in de maatschappij en dat zij 

de mogelijkheden van wiskundige toepassingen op hun waarde kunnen schatten. De 

wiskundige concepten worden opgebouwd vanuit concrete toepassingen. De nadruk ligt op 

zowel het zelfstandig toepassen en oefenen van wiskundige technieken als op het volgen 

van wiskundige redeneringen. 

 Met het oog op zowel de redzaamheid in het dagelijks leven als op mogelijke 

vervolgopleidingen zoals de pabo is het verwerven en onderhouden van rekenvaardigheid 

van groot belang. In dit licht is een subdomein rekenen in het programma opgenomen. 

 De onderwerpen statistiek en kansrekening (domein E) worden op een meer realistische en 

probleemgeoriënteerde manier benaderd. Uitgangspunt daarbij is de empirische cyclus van 

data verzamelen, data analyseren en conclusies trekken. ICT wordt gebruikt om grote 

datasets te analyseren.  

 

Vwo 

 De doelgroep van dit vak wordt gevormd door leerlingen die het profiel E&M of het profiel 

N&G volgen en leerlingen in het profiel C&M die wiskunde A kiezen in plaats van wiskunde 

C.  

 Wiskunde A vwo bereidt voor op universitaire vervolgopleidingen in de economische en 

biomedische wetenschappen, enerzijds door de onderwerpen die van toepassing zijn bij de 

vervolgopleiding (bijvoorbeeld standaardfuncties en statistiek en de bijbehorende 

algebraïsche vaardigheden), anderzijds door aandacht te geven aan redeneren, 

argumenteren en leren kritische vragen te stellen, in het bijzonder het stimuleren van een 

onderzoekende houding  

 Daarnaast heeft dit vak een algemeen vormende waarde doordat het leerlingen voorbereidt 

op een (informatie)maatschappij en hun leert in verschillende situaties wiskundige aspecten 

te herkennen, te interpreteren en te gebruiken. 

 Binnen wiskunde A vwo is veel aandacht voor toepassingen. Van deze groep leerlingen 

wordt verwacht dat zij inzicht hebben in het belang van de wiskunde in de maatschappij en 

dat zij de mogelijkheden van wiskundige toepassingen op hun waarde kunnen schatten. De 

wiskundige concepten worden opgebouwd vanuit concrete toepassingen in de sociale 

wetenschappen, economie en biologie. De nadruk ligt op zowel het zelfstandig toepassen 

en oefenen van wiskundige technieken als op het volgen van complexere wiskundige 

redeneringen.  

 Door steeds naar nieuwe toepassingen te zoeken kan de „blik naar buiten‟ worden 

gerealiseerd. Ook in het domein F (Keuzeonderwerpen) kan door middel van bijvoorbeeld 

Zebraboekjes de „blik naar buiten‟ gestalte worden gegeven. 

 Een belangrijke accentverschuiving vindt plaats in de extra aandacht voor algebraïsche 

vaardigheden. De in de onderbouw aangebrachte vaardigheden dienen in de tweede fase 

uitgebouwd en onderhouden te worden.  

 Het ICT-gebruik mag de handvaardige beheersing van algebraïsche technieken niet in de 

weg staan. ICT-gebruik wordt nodig geacht in die situaties waarin het rekenwerk niet meer 

in redelijke tijd met de hand gedaan kan worden. 

 De onderwerpen statistiek en kansrekening (domein E) worden op een meer realistische en 

probleemgeoriënteerde manier benaderd. Uitgangspunt daarbij is de empirische cyclus van 

data verzamelen, data analyseren en conclusies trekken. ICT wordt gebruikt om grote 

datasets te analyseren.  
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Gezien het karakter van wiskunde A, zowel havo als vwo, is het gewenst dat contexten een 

belangrijke rol spelen bij het aanbieden van het vak. Rekenkundige en wiskundige 

vaardigheden worden bij het eindexamen altijd aangeboden binnen het kader van een context. 

Het gebruik van een breed scala aan contexten draagt bij aan de transfer van wiskundige 

concepten naar andere situaties. Daarnaast kunnen contexten uit de wereld van verschillende 

wetenschappen of de beroepspraktijk bijdragen aan de realisatie van de zogeheten „blik naar 

buiten‟, waar cTWO in haar visiedocument een lans voor breekt. 

In augustus 2009 zijn zestien scholen begonnen met een of meer experimentele 

examenprogramma's wiskunde, waarvan vijf met wiskunde A in havo (negen lesgroepen) en 

zeven met wiskunde A in vwo (veertien lesgroepen). 

 

1.3 Globale vergelijking met het huidige examenprogramma (2007)  

De omvang van het programma is voor zowel havo als vwo hetzelfde gebleven (320 resp. 520 

slu). Het examenprogramma bevat evenals de huidige programma's domeinen en subdomeinen 

die beschreven zijn in globale eindtermen. Het examenprogramma bevat in principe een 

indeling in subdomeinen die in het centraal examen getoetst worden en subdomeinen die niet 

middels het centraal examen getoetst worden en dus verplicht in het schoolexamen getoetst 

moeten worden (zie ook hoofdstukken 4 en 7). De vorm waarin toetsing voor het schoolexamen 

plaatsvindt is de keuze van de school, het staat de school ook vrij om onderwerpen uit het 

examenprogramma of daarbuiten, te toetsen, naast de verplichte subdomeinen. 

Verschillen tussen de huidige programma's wiskunde A en de experimentele programma's van 

cTWO zijn, kort samengevat, als volgt
1
. 

 

Algemeen 

 cTWO benoemt specifiek denkactiviteiten en spreekt zich uit over het gebruik van ICT, met 

name de grafische rekenmachine. 

 Domein A (Vaardigheden) is verdeeld in drie subdomeinen, Algemene, Profielspecifieke en 

Wiskundige vaardigheden, conform afspraken binnen het overleg van de commissies 

vakvernieuwing Bèta. 

 

Inhoudelijke onderwerpen. 

 

Havo wiskunde A 

Verdwenen ten opzichte van het huidige programma zijn:  

- normale verdeling 

- binomiale verdeling 

- subdomein F2: Gebroken lineaire functies en machtsfuncties. 

Toegevoegd ten opzicht van het huidige programma zijn  

- subdomein B1: Rekenen 

- subdomein B2: Algebra.  

 

Vwo wiskunde A 

Verdwenen ten opzichte van het huidige programma zijn: 

- speciale discrete kansverdelingen 

- cosinus. 

Toegevoegd ten opzicht van het huidige programma zijn:  

- subdomein B1: Algebra 

- e-macht en natuurlijke logaritme. 

 

 
1
 Vergelijking is op het niveau van examenprogramma, dus subdomeinen en globale eindtermen. Voor 

specificaties ten behoeve van het centraal examen, zie de syllabi van CvE. 
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Voor beide programma‟s geldt de opmerking dat een aantal inhoudelijke aspecten, die zowel in 

het huidige programma als in het nieuwe programma voorkomt, een andere of nadrukkelijkere 

benadering hebben gekregen. Dat geldt bijvoorbeeld voor algebraïsche vaardigheden en voor 

domein E (statistiek en kansrekening). Daar komt bij dat sommige wiskundige concepten in het 

nieuwe programma in een ander (sub)domein terecht gekomen zijn. Een vergelijking op basis 

van de globale eindtermen heeft dan ook een beperkte waarde. 

Zie ook bijlage 2. 
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2. Het programma voor wiskunde A 
 

 

 

 

 

 

2.1 Inleiding 

Het programma van wiskunde A havo heeft een omvang van 320 slu.  

Het programma van wiskunde A vwo heeft een omvang van 520 slu.  

De examenprogramma‟s die aan deze publicatie ten grondslag liggen vindt u in bijlage 1. 

 

 

2.2 Het programma 

In de volgende tabellen treft u een overzicht aan van de examenprogramma‟s, opgedeeld in 

domeinen en subdomeinen. De vermelde aantallen slu‟s zijn door cTWO gemaakte schattingen. 

Zij dienen als indicatie van een verdeling van de studielast over de verschillende domeinen. 

 

Wiskunde A havo 

Domeinen slu Subdomeinen 

A Vaardigheden  A1: Algemene vaardigheden 

A2: Profielspecifieke vaardigheden 

A3: Wiskundige vaardigheden 

B Algebra en tellen 80 B1: Rekenen 

B2: Algebra 

B3: Telproblemen 

C Verbanden  100 C1: Tabellen 

C2: Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden 

C3: Formules met één of meer variabelen 

C4: Lineaire verbanden 

C5: Exponentiële verbanden 

D Verandering  40 D1: Helling 

E Statistiek en kansrekening  100 E1: Presentaties van statistische data interpreteren 

E2: Statistische data verwerken 

E3: Data en kansen 

E4: Data analyseren 
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Wiskunde A vwo 

Domein slu Subdomeinen 

A Vaardigheden  A1: Algemene vaardigheden 

A2: Profielspecifieke vaardigheden 

A3: Wiskundige vaardigheden 

B Algebra en tellen 60 B1: Algebra 

B2: Telproblemen 

C Verbanden  140 C1: Functies 

C2: Functies, grafieken, vergelijkingen en 

ongelijkheden 

D Verandering  120 D1: Rijen  

D2: Helling 

D3: Afgeleide 

E Statistiek en kansrekening  160 E1: Probleemstelling en onderzoeksontwerp 

E2: Visualisatie van data 

E3: Kwantificering 

E4: Kansbegrip 

E5: Kansverdelingen 

E6: Verklarende statistiek 

F Keuzeonderwerpen 40  
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3. Het centraal examen en het 

schoolexamen 
 

 

 

3.1 Het centraal examen 

Het centraal examen heeft betrekking op de domeinen zoals vermeld in onderstaande tabellen. 

Wellicht ten overvloede nog kan worden vermeld dat de vaardigheden uit domein A alleen in 

samenhang met andere domeinen zullen worden getoetst. 

Het CvE stelt het aantal en de tijdsduur van de zittingen van het centraal examen vast. 

Het CvE maakt indien nodig een specificatie bekend van de examenstof van het centraal 

examen, de werkversie syllabus. Zie www.cve.nl/item/wiskunde_havo_vwo_pilot voor de syllabi 

bij de experimentele examenprogramma's. 

 

3.2 Het schoolexamen 

Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en: 

 de (sub)domeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft; 

 indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer (sub)domeinen waarop het centraal 

examen betrekking heeft; 

 indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen 

verschillen. 

De toetsing van toepassingsgerichte vaardigheden (onderzoeken, modelleren, ICT-gebruik) is 

met name gesitueerd binnen het SE en kan profiel- en pakketspecifiek zijn. 

 

De examenstof, zoals vermeld in hoofdstuk 2, dient geheel te worden onderwezen. Het is dus 

niet zo dat het bevoegd gezag in de school vrij is een gedeelte van de schoolexamenstof te 

laten vervallen, omdat deze niet centraal geëxamineerd wordt. 

 

In onderstaande schema‟s is aangegeven welke (sub)domeinen zijn toegewezen aan het CE en 

welke (sub)domeinen in ieder geval in het SE getoetst moeten worden, voor havo en vwo. 

 

Wiskunde A havo 

Domein in CE moet in SE mag in SE 

A Vaardigheden X X  

B Algebra en tellen X  X 

C Verbanden  X  X 

D Verandering  X  X 

E Statistiek en kansrekening   X  

 

 

Wiskunde A vwo 

Domein in CE moet in SE mag in SE 

A Vaardigheden X X  

B Algebra en tellen X  X 

C Verbanden  X  X 

D Verandering  X  X 

E Statistiek en kansrekening   X  

F Keuzeonderwerpen  X  

 

http://www.cve.nl/item/wiskunde_havo_vwo_pilot
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4. De eindtermen voor het 

schoolexamen 
 

 

 

 

4.1 Inleiding 

 

Havo 

Tot het schoolexamen wiskunde A havo behoort ten minste het domein:  

E Statistiek en kansrekening, bestaande uit de volgende subdomeinen: 

 E1 Presentaties van statistische data interpreteren 

 E2 Statistische data verwerken 

 E3 Data en kansen 

 E4 Data analyseren 

 

 

Vwo 

Tot het schoolexamen wiskunde A vwo behoren ten minste de domeinen:  

E Statistiek en kansrekening, bestaande uit de volgende subdomeinen: 

 E1 Probleemstelling en onderzoeksontwerp 

 E2 Visualisatie van data 

 E3 Kwantificering  

 E4 Kansbegrip 

 E5 Kansverdelingen 

 E6 Verklarende statistiek 

F Keuzeonderwerpen 

 

Voor beide examenprogramma’s geldt dat de hierboven genoemde subdomeinen getoetst 

worden in combinatie met de eindtermen uit domein A Vaardigheden. De overige inhoudelijke 

domeinen mogen eveneens in de SE getoetst worden, maar dat is niet verplicht. Ook mogen in 

het SE andere onderwerpen getoetst worden. Er is dus een grote vrijheid wat betreft de inhoud 

van het schoolexamen. Docenten moeten zich wel realiseren dat domein A verschillende 

eindtermen bevat die niet of niet goed getoetst kunnen worden middels een schriftelijke toets 

zoals in het CE gebruikelijk is. Die vaardigheden moeten dus verplicht in het SE getoetst 

worden, waarbij de vorm van toetsing soms anders zal moeten zijn dan een schriftelijke toets 

met gesloten of open vragen.  

Ook heeft cTWO in haar Visiedocument Rijk aan betekenis en in de toelichting op de 

examenprogramma's denkactiviteiten geformuleerd die gelden als kernactiviteiten in de 

nieuwe examenprogramma‟s (zie par. 4.5). Het ligt voor de hand in de toetsing voor het SE hier 

ruim aandacht aan te besteden. Tevens gaat cTWO in op het gebruik van ICT (grafische 

rekenmachine en computersoftware). Het ligt voor de hand bij de toetsing in het SE ruimte te 

maken voor gebruik van ICT. Zie ook paragraaf 4.4 en paragraaf 7.3.  

 

4.2 Niet-bindende interpretatie van globale subdomeinen 

Bij de herziening van de examenprogramma‟s in 2007 was het nadrukkelijk de bedoeling de 

mogelijkheden voor scholen, vaksecties en docenten te verruimen om daarmee een eigen 

invulling aan het schoolexamen te geven door het toewijzen van subdomeinen aan het CE en/of 

het SE. Dat is ook bij deze herziening nog steeds zo. 
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Het is belangrijk te beseffen dat onderstaande toelichting op de eindtermen voor het 

schoolexamen niet bindend is. De gepresenteerde voorstellen hebben het karakter van 

voorbeelden, suggesties, advies - kortom: van een handreiking. Het geldt niet alleen voor dit 

hoofdstuk, maar ook voor alle hierna volgende hoofdstukken.  

Voor de (sub)domeinen die getoetst worden bij het eindexamen zijn de globale eindtermen 

gedetailleerd uitgewerkt in een syllabus. Voor het SE zijn alleen de globale eindtermen van 

belang. De school kan er binnen het SE een eigen invulling aan geven. Dit hoofdstuk en de 

volgende hoofdstukken geven enkele suggesties voor alternatieve invullingen; daarbij maken 

we ook gebruik van de ideeën van cTWO, maar ook van andere uitwerkingen. De suggesties 

zijn niet uitputtend maar bedoeld als illustratie van de keuzeruimte die scholen in de tweede 

fase sinds 2007 hebben. Ook dienen ze als inspiratie voor de wiskundesecties voor het 

uitwerken van het wiskundeprogramma voor het schoolexamen. 

Een en ander betekent dat de school c.q. de sectie een grote rol speelt bij de invulling van het 

schoolexamen, vooral bij die onderwerpen van het schoolexamen die niet zijn toegewezen aan 

het CE. De school krijgt alle gelegenheid hierin eigen keuzes maken. Zo kan de school er voor 

kiezen onderscheid te maken tussen de profielen E&M en N&G (bijvoorbeeld bij praktische 

opdrachten en keuzeonderwerpen – zie hoofdstuk 7) of om het SE af te nemen op een wijze die 

afwijkt van het CE (zie paragraaf 8.2 voor voorbeelden). Op die manier krijgt de school de 

mogelijkheid zich te profileren. Het zal duidelijk zijn dat in dit proces de sectie een grote rol 

toebedeeld kan worden. 

Voor de volledigheid merken we op dat we ons in deze handreiking beperken tot de 

(sub)domeinen die zijn toegewezen aan het SE. Dit laat onverlet dat ook bij andere 

(sub)domeinen een alternatieve invulling op SE-niveau tot de mogelijkheden behoort waarvoor 

de school kan en mag kiezen. 

 

4.3 Toelichting met suggesties voor de geglobaliseerde 
subdomeinen 

Elk besproken subdomein begint met de titel van het subdomein met daarna de globale 

formulering van de inhoud van het subdomein volgens de experimentele examenprogramma‟s 

van 2009. Daarna geven we enkele suggesties voor een (alternatieve) uitwerking en suggesties 

voor de wijze van examineren in het schoolexamen. In bijlage 6 staan de voorbeeldspecificaties 

van cTWO vermeld voor domein E. Deze specificaties zijn niet in de betreffende syllabi 

opgenomen, zij maken immers geen deel uit van het CE.  

De suggesties kunnen profielspecifiek worden ingezet. 

Voor meer aanknopingspunten verwijzen we graag naar bijlage 5 waarin een aantal 

webadressen is opgenomen. Hier is veel direct bruikbaar lesmateriaal met 

achtergrondinformatie te vinden. In recente wiskunde A CE‟s (zie bijvoorbeeld www.havovwo.nl) 

zijn daarnaast grote aantallen voorbeelden van schriftelijke examinering te vinden.  

 

4.3.1 Domein A: Vaardigheden 

De vernieuwingscommissies voor de exacte vakken (naast wiskunde, biologie, scheikunde, 

natuurkunde en NLT) hebben afgesproken dat het A-domein verdeeld wordt in een algemeen 

deel (A1), een profielspecifiek deel (A2) en een vakdeel (A3). Voor wiskunde heeft cTWO er 

voor gekozen ook voor domein A een globale eindterm per subdomein te formuleren en de 

uitwerking in de syllabus op te laten nemen. Andere commissies hebben voor domein A per 

subdomein een aantal eindtermen geformuleerd, waardoor deze uitwerking verplichtend is, ook 

voor het SE. 

Voor wiskunde A havo en wiskunde A vwo zijn de globale eindtermen van domein A vrijwel 

hetzelfde. We gebruiken hier de beschrijving van domein A, zoals die hoort bij wiskunde A havo. 

Er is één klein verschil tussen beide omschrijvingen van domein A: in het examenprogramma 

van wiskunde A vwo ontbreekt bij subdomein A2 het woord „profielspecifiek‟, terwijl dat bij 

wiskunde A havo wél genoemd wordt. 

http://www.havovwo.nl/
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In de syllabi bij de beide examenvakken, die door CvE zijn uitgegeven, vindt u specificaties van 

de drie globale eindtermen. Daaruit valt af te lezen dat de globale eindterm van subdomein A2 

bij wiskunde A vwo een iets bredere uitwerking kent dan bij wiskunde A havo.  

 

Subdomein A1: Algemene vaardigheden 

1. De kandidaat heeft kennis van de rol van wiskunde in de maatschappij, kan hierover gericht 

informatie verzamelen en de resultaten communiceren met anderen. 

 

Deze eindterm heeft dus betrekking op informatievaardigheden (informatie verwerven en 

communiceren) met betrekking tot de rol van wiskunde in de maatschappij.  

Omdat dit subdomein tot de profieloverstijgende vaardigheden behoort, ligt het zeer voor 

de hand over het aanleren en beoordelen van vaardigheden in dit domein afspraken met 

collega's van andere vakken te maken. Dat is zeker ook voor leerlingen efficiënter. 

Zowel in schriftelijke toetsen als in praktische opdrachten kunnen informatievaardigheden 

getoetst worden: het zoeken, beoordelen, selecteren en verwerken van informatie en het 

communiceren naar anderen (presentatievaardigheden).  

 

Suggesties: 

 een (kranten)artikel, dat betrekking heeft op een wiskundig, onderwerp, (kritisch) 

analyseren; 

 op de website www.kennislink.nl is veel informatie in de vorm van artikelen en dossiers 

te vinden;  

 presentaties en voordrachten houden over gedane literatuurstudie (zie ook paragraaf 

7.2);  

 (historische) situaties benoemen waarin wiskunde een belangrijke rol speelt of heeft 

gespeeld (zie bijvoorbeeld www-history.mcs.st-andrews.ac.uk);  

 voorbeelden beschrijven van het gebruik van wiskunde in andere vakgebieden, 

beroepen of kunst, zie ook www.fi.uu.nl/perspectief/ voor interviews en dergelijke over 

wiskunde in beroepen; 

 zelf beroepsbeoefenaren interviewen; 

 laten opzoeken voor welke studierichtingen in hbo en wo wiskunde A gevraagd wordt, 

dan wel wenselijk is (doorstroomrechten, via decaan) en studenten uit die richtingen 

interviewen; 

 op de website van het CBS (www.cbs.nl) is zeer veel informatie in diverse vormen 

(tabellen, grafieken, persberichten) te vinden.  

 

Subdomein A2: Profielspecifieke vaardigheden 

2. De kandidaat kan een profielspecifieke probleemsituatie in wiskundige termen analyseren, 

oplossen en het resultaat naar de betrokken context terugvertalen. 

In dit subdomein staan onderzoeks- en ontwerpvaardigheden. De formulering van de 

globale eindterm wijkt voor vwo enigszins af van de eindterm voor havo, maar niet in 

betekenis. Dit domein is profielspecifiek, het is de moeite waard om samen met collega‟s 

van (profiel)vakken zoals economie, natuurkunde en biologie afspraken te maken over 

aanleren en toetsen. 

 

Suggesties 

 het vergelijken van (mobiele) telefoonkosten, afhankelijk van het „belgedrag‟; 

 het vergelijken van brandstofkosten, afhankelijk van het aantal gereden kilometers; 

 rekenen met (gemiddelde) snelheden; 

 bij economische toepassingen: in een gegeven context het maken van een model 

(zoals bijvoorbeeld opbrengst, kosten, winst, voorraadproblemen); daarnaast het 

optimaliseren van zo‟n model; 

http://www.kennislink.nl/
http://www.fi.uu.nl/perspectief/
http://www.cbs.nl/
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 bij groeiprocessen (voor E&M bijvoorbeeld samengestelde interest, voor N&G 

bijvoorbeeld bacteriegroei of radioactieve straling) een model opstellen; daarnaast 

berekeningen uitvoeren binnen zo‟n model; 

 modellen kritisch beschouwen met betrekking tot realiteitsgehalte, denk daarbij 

bijvoorbeeld aan geremde groei; 

 modellen zijn vaak discreet, dus een weergave door middel van een tabel of van DDM; 

 reflectie kan goed plaatsvinden door diverse modellen binnen één context met elkaar 

te vergelijken. 

 

Het zal duidelijk zijn dat deze voorbeelden profielspecifiek kunnen worden ingezet. 

Toetsing van de vaardigheden uit dit subdomein kan met name bij praktische 

opdrachten goed uitgevoerd worden (zie ook paragraaf 7.2). Bronnen zijn bijvoorbeeld 

te vinden via www.digischool.nl/wi (bronnen voor werkstukken). 

 

Subdomein A3: Wiskundige vaardigheden  

3. De kandidaat beheerst de bij het examenprogramma passende rekenkundige, algebraïsche 

en deductieve vaardigheden en kan de bewerkingen uitvoeren zonder ICT en waar nodig 

met ICT. 

 

Dit is een specifiek wiskundig subdomein, een groot deel hiervan is ook goed toetsbaar in 

het CE. Algebraïsche (en rekenkundige) vaardigheden die in het CE getoetst zullen worden 

vindt u voor havo en vwo in bijlage 4. Voor wat betreft rekenkundige vaardigheden is een 

koppeling met de rekentoets voor havo en vwo te overwegen. Hoewel de rekentoets niet tot 

het examenprogramma van wiskunde behoort en rekenen zeker of juist in andere 

vakgebieden beoefend moet worden, is samenwerking met andere vakken op het gebied 

van rekenen wel wenselijk. Zie ook www.taalenrekenen.nl.  

 

Suggesties: 

 opgaven uit compex-examens; 

 bij verslaglegging van een praktische opdracht werken met een formule-editor zoals 

MathType, of met algemene software zoals Excel; 

 zoekprogramma‟s op internet gebruiken voor het verkennen van wiskundige informatie; 

 het gebruiken van een spreadsheetprogramma om een model door te rekenen op 

gevolgen bij de keuze van variabelen; 

 het gebruiken van wiskundige software ter aanvulling van de mogelijkheden die de GR 

reeds biedt, bijvoorbeeld Excel of VUgrafiek; 

 aanleren en onderhouden van algebra met behulp van computeralgebra (voor meer 

informatie zie bijvoorbeeld www.fi.uu.nl/nl/ict/welcome.html en verschillende artikelen 

in Euclides en Nieuwe Wiskrant;  

 interactieve applets, bijvoorbeeld van het Freudenthal Instituut www.fi.uu.nl/wisweb);  

 werken met digitale leeromgevingen (zie bijvoorbeeld groepen.kennisnet.nl);  

 digitale rekenmodules, zie bijvoorbeeld http://www.math4all.nl/  (Stichting math4all);  

 en natuurlijk de GR zelf. 

 

4.3.2 Domein E: Statistiek en Kansrekening 

Zowel voor havo als vwo behoort domein E: statistiek en kansrekening tot het SE.  

In beide vakken heeft dit domein, in vergelijking met de invulling van de onderwerpen statistiek 

en kansrekening in de 2007-programma‟s, een duidelijk andere opzet gekregen. Daar waar in 

de 2007-programma‟s deze twee onderwerpen in verschillende domeinen waren 

ondergebracht, is de kansrekening niet meer als zelfstandig onderwerp opgenomen maar staat 

het voor een groot deel ten dienste van de statistiek. 

 

http://www.digischool.nl/wi
file:///C:/Users/l.stoffers/Alink/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/DQQVXLNZ/www.taalenrekenen.nl
http://www.math4all.nl/
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In de toelichting bij de eerste conceptexamenprogramma‟s schrijft cTWO over de opzet van 

domein E het volgende:  

De onderwerpen statistiek en kansrekening worden op een meer realistische en 

probleemgeoriënteerde manier benaderd. Uitgangspunt daarbij is de empirische cyclus van 

data verzamelen, data analyseren en conclusies trekken. ICT wordt gebruikt om grote datasets 

te analyseren. Het gebruik van ICT is bij dit domein een aantrekkelijke, zo niet noodzakelijke 

optie. 

 

Domein E is zeer geschikt om bij de leerlingen een onderzoekende houding te stimuleren. Daar 

past heel goed een probleemgeoriënteerde aanpak bij met aansprekende problemen uit het 

profiel E&M of N&G. Het gebruiken of verzamelen van reële data, zo mogelijk zelf op of bij de 

school verzameld, verhoogt de herkenbaarheid in grote mate. Over deze 

probleemgeoriënteerde aanpak schrijft de werkgroep SKACA in haar rapport van 2007 (zie 

www.ctwo.nl) het volgende: 

De aanpak kan goed via de empirische onderzoekscyclus gedaan worden. Het doorlopen van 

de empirische cyclus betekent: 

 een probleem omschrijven (theoretiseren); 

 een onderzoeksplan hierover opstellen, met operationalisering van variabelen; 

 en verwachtingen over de uitkomsten uitspreken; 

 data verzamelen; 

 data analyseren; 

 conclusies trekken; 

 evalueren en nieuwe problemen voorleggen. 

Hierbij zal de aandacht in het vwo-onderwijs hoofdzakelijk liggen bij het analyseren van de data 

en hieruit de juiste conclusies trekken. Voor elk probleem de gehele cyclus doorlopen zou te 

veel tijd vergen. 

Bij de analyse van de data is de gewenste aanpak steeds: 

 de data weergeven in een passende tabel en/of grafiek; 

 de data samenvatten in passende kentallen; 

 nagaan of de verwachtingen tot uiting komen in de data; 

 beoordelen of deze relevant en significant zijn. 

 

Bovengenoemde aspecten zijn onderdeel van experimenten op de pilotscholen. Daar speelt 

ook mee het opzetten van en omgaan met grote databestanden. Vandaaruit kunnen dan 

relevante opdrachten gemaakt worden waarbij het gebruik van ICT, met name de computer, 

onontbeerlijk is. Grote databestanden, zoals de Nationale Doorsnee, zijn te vinden op de 

website van cTWO. 

 

Voor het toetsen van domein E hebben de pilotscholen de volgende drie „trappen‟ gevolgd. 

1. Een eigen schriftelijke toets per subdomein. 

2. Een practicumtoets waarbij vragen worden gesteld die betrekking hebben op een groot 

(digitaal) databestand. Leerlingen kunnen de vragen alleen maar beantwoorden door de 

computer in te zetten en met behulp daarvan het databestand nader te onderzoeken. 

3. Een eigen dataset, bijvoorbeeld door - uitgaande van een bestaand databestand - een 

enquête te houden onder leerlingen van de eigen school. Deze (recente) dataset kan dan 

vergeleken worden met het bestaande databestand. Ook kan de opdracht gegeven worden 

om bij de gemaakte dataset vragen te maken waarmee de dataset nader kan worden 

onderzocht. Het zal duidelijk zijn dat deze trap verkennend en vergelijkend van aard is. Er 

wordt geen echt statistisch onderzoek gedaan. Wel is er sprake van explorerend onderzoek 

en in die zin past deze trap heel goed bij het aanleren van onderzoeksvaardigheden. 

 

http://www.ctwo.nl/
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De ervaringen met de pilotscholen hebben een voorbeeld opgeleverd van de manier waarop 

domein E getoetst kan worden. Het betreft tot nu toe de toetsing bij wiskunde A havo. Er is een 

toets beschikbaar die past bij de eerste stap en ook een toets die past bij de tweede stap. Op 

het moment van verschijnen van deze handreiking is nog niet duidelijk of de pilotscholen toe 

gekomen zijn aan een toets die past bij de derde stap. 

 

Op de pilotscholen wordt de lijn die bij domein E van havo is ingezet, bij vwo doorgetrokken. 

De genoemde toetsen zijn door Cito ontwikkeld in samenwerking met de pilotscholen en cTWO. 

Ze zijn in deze handreiking opgenomen in bijlage 7. Docenten kunnen deze toetsen gebruiken, 

bijvoorbeeld als uitgangspunt voor een zelf te ontwerpen toets. 

 

4.3.3 Domein F: Keuzeonderwerpen (alleen voor vwo) 

Dit domein omvat een of meer keuzeonderwerpen. De onderwerpen worden gekozen door de 

school. De onderwerpen kunnen, indien de school daarvoor kiest, voor elke kandidaat 

verschillend zijn. De totale studielast van de keuzeonderwerpen is 40 uur. 

 

Bij de invoering van de wiskundeprogramma‟s in 2007, behorend bij de vernieuwingen in de 

tweede fase, is voor het eerst het domein Keuzeonderwerpen in het programma opgenomen. 

Dat heeft tot gevolg gehad dat in de afgelopen jaren een grote hoeveelheid aan mogelijke 

invullingen is ontstaan. We zetten er hier een aantal op de rij. 

 Elke wiskundemethode biedt in de versie van 2007 enkele keuzeonderwerpen aan, 

voorzien van de nodige theorie en bijbehorende opdrachten. 

 Het is mogelijk om bijvoorbeeld onderwerpen die bij wiskunde C tot het programma 

behoren, (voor een deel) te gebruiken als keuzeonderwerp bij wiskunde A. Denk daarbij 

specifiek aan domein F Logisch redeneren en domein G Vorm en ruimte van het wiskunde 

C programma.  

 Door de herziening van de examenprogramma‟s zijn onderwerpen, die voorheen wél in het 

wiskunde A (of wiskunde A12) of wiskunde C (of wiskunde A1) programma voorkwamen, 

uit het onderhavige programma verdwenen. We noemen er enkele: 

- grafen en Matrices 

- lineair programmeren. 

Beide onderwerpen kennen een lange traditie, ook in oude eindexamens, waarmee een 

bron van toetsing beschikbaar is. 

 In de loop van de tijd is een groot aantal boekjes verschenen in de Zebra-reeks (zie 

www.epsilon-uitgaven.nl). Sommige daarvan lenen zich goed voor gebruik als 

keuzeonderwerp, bijvoorbeeld: 

nr 1 Kattenaids en Statistiek 

nr 3 Schatten, hoe doe je dat? 

nr 4 De Gulden Snede 

nr 8 Verkiezingen, een web van paradoxen 

nr 15 De juiste toon 

nr 20 Babylonische Wiskunde 

nr 22 Spelen en delen 

nr 23 Experimenteren met kansen 

nr 25 Blik op Oneindig 

nr 28 Voorspellen met Modellen 

 

De keuze van een of meer van deze boekjes biedt een goede mogelijkheid om onderscheid 

te maken tussen het programma voor leerlingen met het profiel E&M en dat voor leerlingen 

met het profiel N&G. 

De Zebra-reeks is een niet-afgesloten reeks; nog steeds verschijnen er nieuwe boekjes. 

 

http://www.epsilon-uitgaven.nl/
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4.4 Algebraïsche kennis, vaardigheden en inzicht 

Afhankelijk van het wiskundeprogramma (wiskunde A, B, C of D) wordt een verschillend niveau 

van algebraïsch inzicht en beheersing van vaardigheden en algebraïsche kennis verwacht. Dit 

is ten opzichte van de programma‟s van 2007 niet in belangrijke mate gewijzigd. Van leerlingen 

die wiskunde B volgen wordt een grotere mate van algebraïsch inzicht, formulevaardigheid en 

daarmee beheersing van algebraïsche technieken verwacht dan van een leerling die wiskunde 

A of C volgt. Het schoolexamen biedt, door de grotere vrijheid van toetsvormen, bij uitstek een 

kans om aan het niveau van algebraïsch inzicht en formulevaardigheid aandacht te besteden. 

Het is aan te bevelen de daarvoor noodzakelijke beheersing van technieken door een variatie 

aan werk- en toetsvormen te ontwikkelen. Zie bijvoorbeeld Handboek Didactische 

vaardigheden, Katern 0, 1, 2 en 7. (www.fi.uu.nl/elwier/materiaal/handboek/welcome.html) 

 

Het onderscheid in de titel (kennis, vaardigheden en inzicht) is in de praktijk wat kunstmatig. Het 

geeft meer een hiërarchie aan: algebraïsche vaardigheid zonder kennis van elementaire regels 

en structuren is niet mogelijk, inzicht zonder een zeker minimum aan vaardigheden kan alleen 

heel globaal zijn en dus niet praktisch bruikbaar. Sinds 2007 besteedt het CvE in de syllabus 

aandacht aan algebraïsche vaardigheden. In het overzicht in de syllabus (hoofdstuk 4) worden 

kennis en manipulatieve vaardigheden aangeduid met specifieke vaardigheden en wordt 

inzichtelijk handelen, gecombineerd met probleem oplossen, aangeduid met algemene 

vaardigheden. 

Algebraïsch inzicht heeft dus te maken met probleemoplossend vermogen, onder andere 

verkennen en analyseren van problemen, kwalitatief (globaal) redeneren, een 

oplossingsmethode kiezen, een aantal stappen zelfstandig kunnen zetten, regelmatig 

controleren of het proces de goede richting op gaat. Toegespitst op algebra wordt van 

leerlingen met wiskunde A verwacht dat zij kwalitatief kunnen redeneren en complexe delen van 

een expressie kunnen vervangen door eenvoudige „plaatsvervangers‟. Het kunnen doorzien van 

de structuur van een formule ligt aan de basis van een aantal van deze activiteiten. Bijlage 4 

van deze handreiking bevat een overzichtlijst van vaardigheden voor de wiskundeprogramma‟s 

A, B en C. Deze lijst is afkomstig uit de syllabi. Daarin is ook duidelijk te zien dat er onderscheid 

is tussen wiskunde A havo en wiskunde A vwo daar waar het gaat om de hoeveelheid aan te 

beheersen algebraïsche vaardigheden en de complexiteit waarmee de vaardigheden getoetst 

kunnen worden. 

Leerlingen die wiskunde A volgen, moeten veel van de kennis en vaardigheden in de 

overzichtslijst beheersen. Wat betreft het tonen van inzicht wordt van hen verwacht dat ze 

kwalitatief kunnen redeneren en expressies kunnen reduceren. Wat betreft het zelfstandig 

oplossen van problemen moeten ze een klein aantal stappen zelf kunnen bedenken en 

uitvoeren. 

Voor een deel gaat het om niet meer dan het verstevigen en onderhouden van wat in de 

onderbouw geleerd is, dan wel geleerd had moeten worden, voor een deel gaat het om 

programmaspecifieke kennis en vaardigheden. 

 

Leerlingen die wiskunde A volgen, hebben vrijwel allemaal ofwel profiel E&M ofwel profiel N&G. 

Daarmee geeft wiskunde A toegang tot een breed scala aan vervolgopleidingen. Wat van deze 

leerlingen voor het CE gevraagd wordt aan algebraïsche kennis en handmatige beheersing van 

vaardigheden is voor een aantal vervolgopleiding beperkt (zie bijlage 4). Het is zeer aan te 

bevelen om in het kader van het schoolexamen met name leerlingen in het profiel N&G de 

gelegenheid te bieden om zich een ruimer arsenaal aan vaardigheden eigen te maken. Dan 

gaat het met name om het manipuleren met formules. Dat is een vaardigheid die leerlingen 

zich, binnen de kaders van hun wiskundeprogramma en zo mogelijk in contexten van relevante 

vakgebieden, eigen dienen te maken.  

Hier liggen dus mogelijkheden voor een profielspecifieke invulling van dit aspect van het 

examenprogramma.  

http://www.fi.uu.nl/elwier/materiaal/handboek/welcome.html
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4.4.1 Grafische rekenmachine 

Leerlingen met wiskunde A moeten de genoemde vaardigheden beheersen, ook zonder inzet 

van de grafische rekenmachine (GR) bij berekeningen. Maar wiskunde A is bij uitstek een vak 

waarin toepassingsgerichte opdrachten een grote rol spelen. Bij dergelijke opdrachten is de 

inzet van GR vaak noodzakelijk. De GR blijft daarom een krachtig en waardevol hulpmiddel, 

mits goed gebruikt.  

Duidelijk is dat ook voor de GR geldt dat het gebruik ervan op de situatie toegesneden dient te 

worden en dat onderwijs aangepast moet zijn aan de uitbreiding van mogelijkheden die de 

apparatuur biedt: het gebruik dient meerwaarde te hebben.  

De GR is, evenals de computer, een voorbeeld van technologie die in het onderwijs wordt 

gebruikt. Wat betreft de rol van technologie worden soms vier relaties onderscheiden (zie ook 

Vakdossier Wiskunde 2006, SLO). 

 

1. Technologie als meester. De leerling kent slechts enkele mogelijkheden van het apparaat 

en beperkt zich tot het toepassen van die mogelijkheden, ongeacht wat wenselijk en 

mogelijk is. De oorzaak is gelegen in gebrek aan kennis van het apparaat en/of gebrek aan 

wiskundige kennis en begrip. 

2. Technologie als dienaar. Het apparaat wordt gebruikt als een betrouwbare en 

tijdbesparende vervanging van procedures die tot dan toe uit het hoofd of op papier werden 

uitgevoerd. De gebruiker beheerst het apparaat, maar de opdrachten en problemen zijn 

niet anders dan vóór de invoering van de GR. Output, bijvoorbeeld het resultaat van een 

berekening of een grafiek, wordt slechts gecontroleerd op fouten wat betreft de input, maar 

niet getoetst aan wiskundige kennis van de gebruiker. 

3. Technologie als partner. Het apparaat wordt gebruikt voor exploratie en berekeningen, 

uitkomsten worden beoordeeld op basis van wiskundige kennis van de gebruiker. De 

gebruiker beseft dat uitkomsten misleidend kunnen zijn: wiskundige kennis en technologie 

houden elkaar in evenwicht. 

4. Technologie als een uitbreiding van de persoon. Voor de gebruiker is technologische 

expertise een onderdeel van het eigen wiskundig repertoire, net als de wiskundige kennis 

die in het hoofd zit. 

Duidelijk is dat ook voor de GR geldt dat het gebruik ervan op de situatie toegesneden dient te 

worden en dat relatie 1 voor leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo ongewenst is. De GR 

dient gebruikt te worden voor exploratie, voor ingewikkelde berekeningen, om snel 

representaties te verkrijgen en voor controle van berekeningen. Zowel het werken zonder al het 

werken met de GR dient regelmatig geoefend en getoetst te worden. 

Zoals elders geldt ook hier dat de mate waarin en het (abstraherend) niveau waarop de 

hierboven genoemde rollen van de GR voorkomen bij wiskunde A havo anders is dan bij 

wiskunde A vwo. 

 

4.5 Denkactiviteiten 

In hoofdstuk 4 van het visiedocument Rijk aan betekenis besteedt cTWO uitgebreid aandacht 

aan wiskundige concepten en denkactiviteiten. Er worden enkele „kernconcepten‟ genoemd die 

als een rode draad door de wiskundeprogramma‟s lopen. Daarnaast noemt cTWO een aantal 

denkactiviteiten die deze concepten met elkaar en met de contexten verbinden. Deze 

denkactiviteiten kunnen worden beschouwd als kernactiviteiten. Ze zijn richtinggevend voor de 

concrete invulling van de verschillende onderdelen in het nieuwe programma.  

 

De kernconcepten, die we in het visiedocument terugvinden, zijn: 

 getal 

 formule 

 functie 

 verandering 
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 ruimte 

 toeval. 

 

De denkactiviteiten zijn gekoppeld aan een of meer eindtermen van domein A. In het 

visiedocument vinden we de volgende denkactiviteiten terug. 

- Mo - Al   =  Modelleren en algebraïseren      (eindterm A2); 

- Or - St   =  Ordenen en structureren      (eindterm A1); 

- An - Pr   =  Analytisch denken en probleemoplossen  (eindtermen A2 en A3); 

- Fo    =  Formules manipuleren       (eindterm A3); 

- Ab    =  Abstraheren          (eindterm A3); 

- Lo - Be   = Logisch redeneren en bewijzen     (eindterm A3). 

 

In het betreffende hoofdstuk van het visiedocument geeft cTWO ook aan welke denkactiviteiten 

een rol spelen bij de diverse kernconcepten. Er is daarbij sprake van accentverschuivingen ten 

opzichte van de programma‟s van 2007. 

 

Naast het verband tussen kernconcepten en denkactiviteiten heeft cTWO ook een tabel 

gemaakt waarin zij heeft geprobeerd zichtbaar te maken hoe de afzonderlijke denkactiviteiten 

gekoppeld zijn aan de verschillende domeinen.  

 

Voor wiskunde A havo ziet de tabel er als volgt uit. 

 

Subdomeinen havo wiskunde A Mo - Al Or - St An - Pr Fo Ab Lo - Be 

B1: Rekenen     X   

B2: Algebra     X X  

B3: Tellen  X   X   

C1: Tabellen  X X     

C2: Grafieken, vergelijkingen en  

       ongelijkheden  

X X   X  

C3: Formules met twee of meer variabelen  X   X   

C4: Lineaire verbanden  X  X X   

C5: Exponentiële verbanden  X   X   

D1: Helling  X X    X 

E1: Presentatie data interpreteren  X X X    

E2: Data verwerken   X X    

E3: Data en kansen   X X    

E4: Data analyseren  X  X    
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Voor wiskunde A vwo ziet de tabel er als volgt uit. 

 

Subdomeinen vwo wiskunde A Mo - Al Or - St An - Pr Fo Ab Lo - Be 

B1: Algebra   X  X   

B2: Telproblemen  X X    X 

C1: Standaardfuncties   X X X   

C2: Functies, grafieken, vergelijkingen en  

      ongelijkheden  

X  X X X  

D1: Rijen X   X X  

D2: Helling  X X  X X X 

D3: Afgeleide    X  X 

E1: Probleemstelling en onderzoeksontwerp  X X X    

E2: Visualisatie van data   X X    

E3: Kwantificering   X X    

E4: Kansbegrip  X  X  X  

E5: Kansverdelingen    X X   

E6: Verklarende statistiek X  X X  X 

 

Over de invulling van bovenstaande tabellen is veel discussie mogelijk. 

De concrete uitwerking van de denkvaardigheden bij toetsing is niet zo gemakkelijk te maken. 

Omdat het schoolexamen meer mogelijkheden biedt met alternatieve toetsen, liggen hier 

ongetwijfeld mogelijkheden. Ook binnen cTWO houdt men zich hier mee bezig: er is een 

werkgroep ingesteld die zich bezighoudt met de vraag op welke manier de denkvaardigheden 

een herkenbare plaats krijgen bij toetsing. 

 

Voor meer informatie rondom denkactiviteiten verwijzen we naar het visiedocument van cTWO 

(www.cTWO.nl). 

 

http://www.ctwo.nl/
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5. Programma van toetsing en 

afsluiting (PTA) 
 

 

 

 

5.1 Inrichting van het PTA 

Volgens artikel 31 lid 2 van het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo dient het PTA jaarlijks 

vóór 1 oktober te worden vastgesteld en moet het in elk geval betrekking hebben op het 

desbetreffende schooljaar. Zie voor de actuele tekst van het Eindexamenbesluit 

www.examenblad.nl/. Kies het juiste jaar. 

 

In het PTA zijn ten minste de volgende onderdelen opgenomen: 

 de onderdelen van het examenprogramma die in het schoolexamen worden getoetst; 

 de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen; 

 de wijze van examinering van de verschillende onderdelen van het schoolexamen; 

 de tijdvakken waarbinnen de toetsen van het schoolexamen plaats vinden; 

 de mogelijkheden tot herkansing van de verschillende onderdelen van het schoolexamen; 

 de weging van de verschillende onderdelen van het schoolexamen; 

 

In het examenprogramma (bijlage 1) is opgenomen dat het schoolexamen betrekking heeft op 

domein A en met name genoemde (sub)domeinen. Ook geeft het examenprogramma de 

volgende mogelijkheden voor keuze van onderwerpen voor het schoolexamen:  

 indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer van de overige (sub)domeinen 

waarop het centraal examen betrekking heeft; 

 indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen 

verschillen.  

De keuzemogelijkheden wat betreft onderwerpen zijn dus ruim. Bij wiskunde A vwo is een 

keuzeonderwerp (domein F) een verplicht onderdeel van het schoolexamen. Bij wiskunde A 

havo is zo‟n verplichting niet in het programma opgenomen. 

In de afgelopen jaren zijn veel onderwerpen, die geschikt zijn voor de invulling van deze 

keuzeruimte in het vwo, uitgewerkt. In de verschillende lesmethoden is veel materiaal 

opgenomen dat geschikt is voor gebruik als keuzeonderwerp. Ook is de serie Zebraboekjes met 

dat doel ontstaan. Daarnaast hebben verschillende hogescholen en universiteiten 

masterclasses ontwikkeld. Dit zijn enkele voorbeelden die voor de school en/of de leerling een 

inspiratiebron kunnen zijn voor het maken van een keuze. Zo kan bijvoorbeeld een (deel van 

een) van de Zebraboekjes worden gebruikt om leerlingen kennis te laten maken met een 

onderdeel van de wiskunde dat niet tot het reguliere programma behoort. 

Uiteraard zijn er veel meer mogelijkheden. Veel informatie is ook te vinden op diverse websites 

(zie ook bijlage 5).  

De keuzeonderdelen mogen zelfs van leerling tot leerling verschillen (zie ook hoofdstuk 7).  

 

5.2 Overwegingen bij het opstellen van een PTA. 

Voorafgaand aan het opstellen van een PTA voor het vak wiskunde behoort het tot de 

verantwoordelijkheid van de vaksectie om zich goed te informeren over het formele karakter van 

het PTA. De vaksectie moet zich ook een goed beeld vormen van de randvoorwaarden 

waarbinnen het vak wiskunde op de eigen school wordt onderwezen. Belangrijke onderwerpen 

waarover eerst duidelijkheid moet bestaan zijn onder andere: 

http://www.examenblad.nl/
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 de verdeling van de 320 slu voor wiskunde A verdeeld over het vierde en vijfde leerjaar van 

de havo respectievelijk de 520 slu voor wiskunde A vwo verdeeld over het vierde, vijfde en 

zesde leerjaar van het vwo; 

 het aantal lessen wiskunde A per schooljaar en het aantal minuten per les; 

 indien de school periodisering kent om hoeveel perioden het gaat; 

 de hoeveelheid ruimte voor studiebegeleidingsuren, keuzewerktijd en dergelijke; 

 het aantal lesvrije toetsweken; 

 de regels van de school voor herkansing van onderdelen van het schoolexamen; 

 de regels voor voortgangsrapportage, het aantal rapporten en de datum voor aanleveren 

van gegevens; 

 de regels voor bevordering naar een volgend schooljaar; 

 de verhouding tussen examentoetsen en voortgangstoetsen; 

 de informatiebronnen die leerlingen gebruiken naast de lesmethode; 

 de verhouding tussen leerstof in het schoolboek en niet -methodegebonden lesmateriaal. 

 

Vervolgens is het in het belang van de leerlingen gewenst dat binnen de jaarlaag afstemming is 

over onder andere: 

 spreiding van schriftelijke toetsen en eventuele praktische opdrachten over het schooljaar; 

 koppeling met examenonderdelen van andere vakken; 

 het aantal dagen lesuitval door schoolgebonden buitenschoolse activiteiten als werkweken, 

internationale uitwisseling, cultuurreizen, sporttoernooien, excursies, verlof voor eigen 

bijscholing, vergaderingen, etc.; 

 het toetsen van algemene vaardigheden uit domein A; 

 de organisatie van oriëntatie op studie en beroep en de rol van de andere vakken daarin. 

 

Al deze factoren hebben invloed op de beslissing over: 

 de verdeling van de leerstof over de opeenvolgende jaren; 

 de voorbereiding op de schoolexamenonderdelen en het centraal examen; 

 het opnemen van voor het centraal examen aangewezen subdomeinen in het 

schoolexamen, in welke mate en wanneer; 

 de invulling van de door de school te bepalen onderdelen van het wiskundeprogramma en 

de wijze van examinering. 

 

De gewenste detaillering in de beschrijving van de onderdelen van het PTA wordt op 

schoolniveau aangegeven. Het PTA dient een raamdocument te zijn, waarbinnen later door 

middel van gedetailleerde studiewijzers de precieze inhoud en werkwijze aan de leerlingen 

duidelijk gemaakt wordt. Daarom verdient een korte typering en een globale omschrijving van 

de vakinhoud de voorkeur boven een gedetailleerde beschrijving, die in de loop van het jaar kan 

leiden tot knelpunten voor leerlingen en docenten en zelfs een officiële wijziging van het PTA tot 

gevolg kan hebben. 

De vakinhoud voor (een deel van) een schriftelijke toets kan in het PTA globaal beschreven 

worden als bijvoorbeeld „door vaksectie te bepalen onderdelen over het subdomein: 

Verbanden‟. In de studiewijzer kan dan gedetailleerd worden opgenomen welke onderwerpen, 

hoofdstukken, pagina‟s, opgaven, en eventueel andere bronnen tot de stof van deze toets 

behoren. 

Als de school kiest voor het opnemen van andere vakonderdelen, volstaat het om dat in het 

PTA te typeren als bijvoorbeeld „door de vaksectie te bepalen thema‟ of „actualiteitsopdracht‟ of 

„verbredingsopdracht‟ of „verdiepingsopdracht‟. Het is niet aan te bevelen om in het PTA op te 

nemen „door leerling te bepalen thema‟, ook al is de school voornemens om leerlingen de 

ruimte te geven eigen keuzes te maken. Het PTA is een wettelijke regeling en het zou niet zo 

moeten zijn dat ouders en/of leerlingen met het PTA in de hand de weg naar de rechter zoeken 
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om wettelijk af te dwingen dat hun zoon of dochter een thema voor het schoolexamen kiest dat 

niet aan de criteria van de vaksectie/docent voldoet. 

 

5.3 Weging 

 

De school mag zelf bepalen hoe de weging is tussen de verschillende onderdelen van het 

schoolexamen.  
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6. Afstemming met andere vakken 
 

 

 

 

 

 

6.1 Inleiding 

Voor een goede afstemming van het onderwijs en de toetsing van onderdelen van het 

schoolexamen die inhoudelijk in elkaars verlengde liggen en elkaar zelfs kunnen overlappen, is 

overleg wenselijk tussen de vaksecties wiskunde en andere vakken.  

 

De volgorde van de domeinen en subdomeinen in het programma wiskunde is een opsomming 

van vaardigheden en vakinhoud en niet een volgorde waarin deze in het onderwijs aan de 

leerlingen moet worden aangeboden. Het is dus aan te bevelen om, voor zover dat mogelijk is, 

met de gekozen leermiddelen voor wiskunde en andere vakken een zodanige volgorde te 

bepalen dat bij wiskunde wiskundige begrippen geïntroduceerd kunnen worden die vervolgens 

in programma's van andere vakken gebruikt kunnen worden. Tegelijkertijd bieden andere 

programma's contexten, waarop bij wiskunde kan worden aangesloten en voortgebouwd. 

Leerlingen hebben er baat bij als docenten blijk geven van kennis van overlap met of 

raakpunten aan andere vakken. Ook het gebruiken van contexten uit andere vakken waarin 

wiskundige begrippen voor komen vergroot de herkenbaarheid van wiskunde en de samenhang 

tussen wiskunde en andere vakken. 

Het schoolexamen biedt veel mogelijkheden om te komen tot meer samenhang tussen vakken. 

Welke vorm dit krijgt hangt af van de keuzes en de organisatie van de school en hoever secties 

en docenten daarin wensen te gaan. De afstemming kan op vakinhoudelijk gebied plaatsvinden, 

de vorm aannemen van een project of voor individuele leerlingen gestalte krijgen in een 

profielwerkstuk. Er kan bijvoorbeeld besloten worden om bepaalde onderwerpen voor 

verschillende vakken in één opdracht te toetsen, waarvan een gedeelte onderdeel is van het 

schoolexamen wiskunde en een ander gedeelte onderdeel van het schoolexamen van een 

ander vak. 

 

Wiskunde A is profielvak voor zowel het profiel E&M als N&G. Dat betekent dat wiskunde A een 

vak is voor leerlingen met zeer verschillende andere (profiel)vakken. Afstemming van wiskunde 

A met al deze vakken is dan ook gewenst.  

 

6.2 Afstemming tussen wiskunde A en andere bètavakken 

Niet alleen bij wiskunde is er sprake van nieuwe examenprogramma‟s, dat geldt ook voor de 

andere bètavakken. Dat heeft geleid tot overleg tussen de diverse syllabuscommissies. Daaruit 

is naar voren gekomen dat er voldoende aanknopingspunten zijn tussen wiskunde A en de 

andere bètavakken die de aandacht verdienen wanneer het gaat om afstemming. Zo is het aan 

te bevelen om, daar waar mogelijk, contexten te gebruiken uit de andere bètavakken en daarbij 

uiteraard hetzelfde begrippenkader vanuit die vakken. Daarnaast is het belangrijk om met 

collega docenten na te gaan of de formulering in zo‟n context conform de afspraken is. Men 

moet zich wel realiseren dat, gezien de vakkenkeuze van de leerlingen, een vakinhoudelijke 

context voor de ene leerling herkenbaar is vanuit het betreffende vak, terwijl een andere leerling 

niet van de inhoud op de hoogte kan zijn. Een goede uitleg van specifieke begrippen is 

uiteraard voor alle leerlingen noodzakelijk. 

 

Bij de verschillende bètavakken moeten leerlingen wiskundige vaardigheden toepassen om 

natuurwetenschappelijke problemen op te lossen. Leerlingen moeten basisrekenvaardigheden 
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kunnen uitvoeren, gebruik kunnen maken van een (grafische) rekenmachine en zij moeten 

verschillende wiskundige technieken kunnen toepassen. Het is dan ook zeker zinvol om op 

schoolniveau met de sectie wiskunde en andere bètasecties om de tafel te gaan om tot 

afstemming te komen, op inhoud, op tijdsplanning en op taalgebruik. De toepassing van 

wiskunde in contexten (door cTWO de 'blik naar buiten' genoemd) krijgt meer betekenis door 

samenwerking met vakken die de contexten leveren. 

Voorbeelden van lesmateriaal voor zowel havo als vwo waarin samenhang tussen vakken 

gerealiseerd wordt is ontwikkeld in het kader van SaLVO en voor NLT. Binnen het project 

SaLVO (FIsme, Universiteit Utrecht), is voorbeeldlesmateriaal rondom een doorlopende leerlijn 

'verbanden tussen grootheden' ontwikkeld. Zie www.cdbeta.uu.nl/subw/salvo/  

Vakoverstijgend lesmateriaal vindt u ook via www.betanova.nl, de website die de communicatie 

over de vernieuwingen in de examenprogramma's voor de bètavakken in havo en vwo verzorgt. 

Onder het tabblad Pilots vindt u voorbeeldlesmateriaal per vak en vakoverstijgend.  

In 2007 heeft de werkgroep Afstemming Wiskunde - Natuurkunde haar eindrapport 

gepubliceerd onder de titel Eindverslag van Werkgroep Afstemming Wiskunde-Natuurkunde 

aan Vernieuwingscommissies Wiskunde cTWO en Natuurkunde NiNa. De conclusies van de 

werkgroep zijn, verdeeld over een zestal thema's (algebraïsche vaardigheden, evenredigheid, 

vectoren, grafieken/diagrammen, afgeleide en modelleren), vervat in 25 aanbevelingen. Zie 

www.ctwo.nl/ onder Publicaties.  

 

Biologie 

Bij biologie spelen enkele inhoudelijke zaken een rol, waarbij afstemming met wiskunde A 

gewenst is. Een groot aantal rekenkundige en wiskundige vaardigheden moeten door de 

leerlingen worden toegepast. Enkele voorbeelden daarvan zijn: 

 het rekenen met lineaire verbanden; 

 het rekenen met exponentiële verbanden; 

 het omwerken van formules; 

 bij het onderwerp genetica speelt de kansrekening een rol. 

Bij biologie worden meetresultaten vaak verwerkt in grafieken en daarvoor is voldoende 

wiskundige basiskennis vereist. 

Ook dient men zich te realiseren dat in de biologie gebruik gemaakt wordt van de grafische 

rekenmachine. 

 

Scheikunde 

Naast de opmerkingen die hierboven bij de afstemming met biologie zijn gemaakt, zijn er nog 

enkele andere situaties die afstemming met scheikunde wenselijk maken. 

Voor het kunnen oplossen van lineaire en tweedegraadsvergelijkingen is het voor leerlingen 

prettig als daarvoor bij wiskunde ook contexten uit de scheikunde worden gebruikt. Dat geldt 

ook voor voorbeelden van het oplossen van een stelsel van twee lineaire vergelijkingen met 

twee onbekenden. 

Bij scheikunde moeten de leerlingen pH-berekeningen kunnen maken. Dat betekent dat overleg 

over het onderwerp logaritmische functies (op vwo) zinvol is. 

Daarnaast is het denkbaar dat de wiskundige verwerking van meetgegevens uit scheikundige 

experimenten als voorbeeld in de wiskundeles aan bod komen.  

 

Natuurkunde 

Het examenprogramma van natuurkunde vermeldt in domein A expliciet een aantal 

rekenkundige en wiskundige vaardigheden. Een groot deel daarvan zijn rechtstreeks terug te 

vinden in het examenprogramma voor wiskunde A, zowel voor havo als vwo. Dat rechtvaardigt 

op inhoudsniveau zeker een goed overleg en afstemming tussen wiskunde A en natuurkunde.  

Daarnaast speelt, nog meer dan bij de andere bètavakken, met betrekking tot afstemming het 

volgende een rol. Bij natuurkunde wordt veel aandacht besteed aan het verwerken van 

http://www.cdbeta.uu.nl/subw/salvo/
file:///C:/Users/l.stoffers/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CC2402X8/www.betanova.nl
file:///C:/Users/l.stoffers/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CC2402X8/www.ctwo.nl/publicaties
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meetresultaten in grafieken en statistieken. Daarvoor is wiskundige basiskennis nodig. 

Naarmate een kwantitatieve aanpak belangrijker is, zal ook de vertaling van meetresultaten via 

grafieken naar formules meer aandacht krijgen. Op dit laatste terrein, de vertaling van grafieken 

naar formules, ligt een belangrijk aandachtsveld voor de wiskunde. 

Binnen de natuurkunde bieden meerdere computerprogramma's, waaronder Coach-5, 

mogelijkheden om meetresultaten te analyseren en te verwerken. 

Het gebruik maken van numerieke modellen om fysische processen te simuleren is een 

belangrijk raakvlak tussen wiskunde en natuurkunde. Het is dan ook zeker zinvol om op 

schoolniveau tussen beide secties afspraken te maken om daarmee tot afstemming op inhoud, 

tijdsplanning en taalgebruik te komen. 

 

Natuur, leven en technologie 

Bij het vak natuur, leven en technologie worden modules aangeboden, waarin wiskunde een 

grote rol kan spelen. Voor leerlingen uit het profiel N&G is NLT een keuzevak. Het is wenselijk 

dat betrokken docenten met elkaar in overleg gaan om het wiskundig begrippenkader, dat hier 

aan de orde kan komen, een voor leerlingen heldere plaats te geven. 

 

6.3 Afstemming tussen wiskunde A en gammavakken 

 

Economie/ Management & Organisatie 

Bij economie (en M&O) wordt soms ook kwantitatief gewerkt. Voorbeelden zijn berekeningen 

met groeipercentages, indexcijfers en kostenfuncties, bepaling en toepassing van de afgeleide 

(voor wiskunde A vwo) en werken met vergelijkingen. Ook economie kent overigens een 

experimenteel programma waarvan een pilot op een beperkt aantal scholen gaande is.  

 

Aardrijkskunde/Maatschappijwetenschappen 

Ook van het examenprogramma aardrijkskunde kan men zeggen dat er vele mogelijkheden zijn 

voor een kwantitatieve benadering en dus voor overkoepelende activiteiten met wiskunde A, 

maar ook hier volgt uit de formulering van het programma geen verplichting. Overleg eens met 

uw collega aardrijkskunde over mogelijkheden.  

De examenprogramma's voor maatschappijleer en maatschappijwetenschappen hebben nog 

minder raakvlakken met wiskunde A. Dat wil niet zeggen dat er voor het schoolexamen in 

individuele gevallen geen mogelijkheden zijn. Denk daarbij voor beide vakken maar aan het 

gebruik van de statistiek. Een andere mogelijkheid ligt hier voor de wiskunde die gebruikt wordt 

bij het vaststellen van de verkiezingsuitslag, waarbij het kiessysteem natuurlijk een grote rol 

speelt. 

 

Geschiedenis 

Voor met name leerlingen uit de profielen E&M en C&M zijn er interessante perspectieven voor 

onderzoek naar de geschiedenis van de wiskunde. Veel wiskundige ontwikkelingen zijn zeer 

nauw verbonden met de tijd waarin ze plaatsvonden. De wiskunde kent een lange en rijke 

geschiedenis. Denk maar aan wiskundigen als Archimedes, Euclides, Fermat, Newton, Leibniz, 

Euler, Gauss, enzovoort. Begrip van de (geschiedkundige) omstandigheden waarin de 

ontdekkingen van deze wiskundigen zich afspeelden is noodzakelijk om beter inzicht te krijgen 

in deze aspecten van de wiskunde. De ontwikkelingen binnen de kunst, techniek en de 

ontwikkeling van nieuwe wetenschappen zoals informatica hangen hiermee samen. 

Een leerling, die zich hiermee gaat bezighouden – bijvoorbeeld in een profielwerkstuk – krijgt te 

maken met een boeiende combinatie van vakken: wiskunde en geschiedenis. 
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6.4 Afstemming tussen wiskunde A en talen 

 

Nederlands 

Voor een goede afbakening van wiskunde A met betrekking tot taalvaardigheden van de 

leerling is afstemming met Nederlands wenselijk. Daarbij is van belang dat: 

 docenten wiskunde weten hoe bij Nederlands leesvaardigheden (intensief en extensief 

lezen) worden aangeboden en welke begrippen en strategieën daarbij voorkomen; 

 docenten Nederlands geïnformeerd worden over problemen van allochtone leerlingen bij 

het bestuderen van wiskundige vakteksten en het gebruiken van vakgerichte bronnen als 

vakliteratuur en wetenschappelijk-journalistieke artikelen; 

 docenten zo mogelijk afspraken maken over examinering en beoordeling van de 

taalvaardigheden en informatievaardigheden in het schoolexamen. 

Met het vak Nederlands kan ook worden afgestemd voor het profielwerkstuk. Doel van deze 

afstemming is dat bij het maken van het profielwerkstuk optimaal gebruik wordt gemaakt van de 

taalvaardigheid die bij Nederlands wordt of is aangeleerd. 

 

Moderne vreemde talen 

Als leerlingen zelfstandig bronnen zoeken en raadplegen, komen ze ook bij Engelstalige 

bronnen terecht, zeker als ze op zoek zijn naar bijvoorbeeld wetenschappelijke rapporten. Het is 

aan te bevelen dat zij bij wiskunde A vertrouwd raken met het verwerken van informatie uit 

Engelse (en soms ook Duitse en eventueel Franse) websites. Dat dient tevens als 

voorbereiding op het vervolgonderwijs, vooral omdat daar veel rapporten in het Engels worden 

gepubliceerd. 

Voor docenten wiskunde is het wenselijk dat ze zich een goed beeld vormen van het soort 

Engelse teksten waaruit leerlingen informatie moeten kunnen halen en verwerken in de 

vreemde taal of in het Nederlands. 

Op enkele scholen wordt de mogelijkheid geboden aan leerlingen om praktische opdrachten of 

het profielwerkstuk in een moderne vreemde taal (in de praktijk Engels) te schrijven. In dat 

geval is afstemming zeker noodzakelijk, alleen al vanwege de vaktermen die er in zullen 

voorkomen. 

Een beoordeling kan zowel plaatsvinden voor het vak wiskunde als voor het vak Engels. 
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7. Onderdelen naar keuze van de 

school 
 

 

 

 

In hoofdstuk 3 zagen we al dat de vrijheid van scholen om het schoolexamen vorm te geven in 

het nieuwe tweede fase programma in drie opzichten is vergroot:  

 scholen kunnen (sub)domeinen waarop het centraal examen betrekking heeft laten 

terugkeren in het schoolexamen; 

 scholen kunnen er voor kiezen vakonderdelen op te nemen in het schoolexamen die niet 

als domein in het examenprogramma genoemd staan; 

 deze kunnen bovendien per leerling verschillen, wat keuzemogelijkheden voor de 

individuele leerling inhoudt. 

 

7.1 Ruimte in het programma 

De omvang van wiskunde A havo is 320 slu. Er is geen keuzeonderwerp in het programma 

opgenomen.  

De omvang van wiskunde A vwo is 520 slu. Daarvan is 60 slu gereserveerd voor domein G: 

Keuzeonderwerpen.  

Het gebruik van deze ruimte „naar keuze van de school‟ zal zich in de praktijk veelal beperken 

tot wiskunde A vwo. In dit hoofdstuk besteden we er aandacht aan, zeker ook omdat een aantal 

relevante aspecten ook goed bruikbaar zijn bij het toetsen van het SE-deel van het 

examenprogramma. 

 

Voor de keuzeonderdelen heeft de school verschillende opties. Het geeft docenten meer ruimte 

om hun eigen wiskundige interesses, ook ´buiten het schoolboek´, aan bod te laten komen, 

zodat leerlingen enthousiasme voor wiskunde kunnen ervaren. Het biedt mogelijkheden voor 

variatie in werk- en toetsvormen en ook kan de samenhang tussen vakken meer gestalte 

worden gegeven.  

In de volgende paragrafen geven we in het kort een aantal suggesties. Op internet is veel 

aanvullende informatie te vinden. Daarom verwijzen wij graag naar bijlage 5, waarin we een 

uitgebreid overzicht geven van interessante webadressen. 

 

7.2 Praktische opdrachten 

Praktische opdrachten zijn niet meer verplicht in het curriculum van de afzonderlijke vakken, wel 

verplicht is het toetsen (en dus aanleren) van de vaardigheden in domein A en het maken van 

een profielwerkstuk, over een of meerdere vakken. Zowel het aanleren en toetsen van 

vaardigheden als het voorbereiden op een profielwerkstuk kan goed in de vorm van een of meer 

praktische opdrachten, eventueel van wisselende omvang. De beoordeling van zo‟n praktische 

opdracht moet niet alleen gericht zijn op de wiskundige inhoud, maar ook op het proces dat de 

leerlingen hebben „doorgemaakt‟. De vaardigheden uit domein A moeten dan ook herkenbaar in 

de beoordeling worden betrokken, uiteraard voor zover ze op een zinvolle manier deel uit 

(kunnen) maken van de praktische opdracht. 

 

Bij de invulling van de praktische opdrachten valt te denken aan de volgende doelstellingen: 

 het aanleren van informatie- en onderzoeksvaardigheden, gericht op wiskunde; 

 een alternatieve didactische werkvorm voor het verwerven van kennis; 

 kan de praktische opdracht dienen als alternatieve manier van toetsen? 
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 heeft de praktische opdracht een afstemming en samenwerking met andere vakken tot 

doel? 

 kan de praktische opdracht verder uitgewerkt worden tot een profielwerkstuk? 

 

Vooraf moet vastgelegd worden: 

 de duur van de opdracht; 

 de inzet en plaats van de opdracht binnen het programma (in plaats van of extra?); 

 de mate van openheid van de opdracht; 

 eventuele vakoverstijgendheid; 

 de criteria voor beoordeling en de normering (beoordelingsaspecten kunnen bijvoorbeeld 

zijn: samenwerking, planning, proces, presentatie, wiskundige diepgang, wiskundige 

correctheid, originaliteit). 

 

De presentatie van het verrichte werk in praktische opdrachten kan op verschillende manieren 

plaats vinden: 

 een geschreven verslag;  

 een essay of artikel voor een met name genoemde doelgroep;  

 een mondelinge presentatie, met gebruik van media (whiteboard, PowerPoint, internet, 

etc.); 

 een posterpresentatie met toelichting.  

 

In de schoolboeken en op internet (zie ook bijlage 5) kunnen veel ideeën worden opgedaan 

voor onderwerpen. De genoemde websites geven onder andere informatie over de 

bruikbaarheid van de praktische opdracht per schoolsoort, profiel, klas, onderwerp en het aantal 

benodigde slu‟s.  

Sommige websites geven daarnaast informatie over benodigde software, vereiste voorkennis, 

combinatie met andere vakken, beoordelingsschema en docentenhandleiding. 

 

Enkele mogelijke onderwerpen zijn Fibonacci en de gulden snede, de geschiedenis van het 

getal  , de formule van Cardano, cryptografie, Platonische lichamen, wiskunde en kunst, 

getijdenbewegingen, GPS, spiralen en Pythagoreïsche drietallen. Deze onderwerpen kunnen 

profielspecifiek worden ingezet. 

Ook de Wiskunde A-lympiade ( www.fi.uu.nl/alympiade) kan als praktische opdracht 

functioneren. Het is een wedstrijd voor leerlingen uit 5-havo of 5/6-vwo met Wiskunde A in hun 

pakket/profiel, die in teamverband (drie of vier leerlingen) een uitdagend probleem aanpakken. 

De wedstrijd bestaat uit een voorronde op de scholen en een finaleweekend op de Veluwe. Het 

open karakter van de opdracht maakt dat de teams een complete weg af moeten leggen van 

probleemstelling via strategiebepaling, oplossing en argumentatie naar presentatie van de 

gevonden oplossing. Het eindresultaat is een werkstuk waarin al deze aspecten terug te vinden 

moeten zijn. Bij de beoordeling wordt erop gelet dat de werkstukken als een zelfstandig geheel 

te lezen zijn. 

Het materiaal van de Wiskunde A-lympiade kan als praktische opdracht echter ook worden 

gebruikt zonder dat aan de wedstrijd wordt deelgenomen. 

 

7.3 ICT 

In de publicatie Use to Learn (2008) zet de werkgroep ICT van cTWO haar ideeën over een 

verantwoord gebruik van ICT in havo en vwo uiteen. Zie www.ctwo.nl/ onder Publicaties.  

De werkgroep wijst er op dat 'gebruiken om te leren' en 'leren hoe te gebruiken' met elkaar 

verbonden zijn. Toetsing van verschillende gebruiksmogelijkheden van ICT dient in het 

schoolexamen plaats te vinden. Voorbeelden van mogelijkheden van gebruik van ICT bij 

wiskunde door leerlingen zijn algemene programma‟s zoals Excel, wiskundige software zoals 

Cabri of Geocadabra voor meetkunde, computeralgebra, het gebruik van applets, games, 

http://www.fi.uu.nl/alympiade
file:///C:/Users/l.stoffers/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CC2402X8/www.ctwo.nl/publicaties
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digitale leeromgevingen, GIS. Zie onder meer www.fi.uu.nl/ict/. In bijlage 5 vindt u meer 

relevante webadressen. 

Uitgevers bieden steeds meer hulpmiddelen, ook via de eigen website. Ook docenten, 

vakorganisaties, universiteiten en hogescholen, ontwikkelaars, commerciële ondernemingen en 

anderen spelen op de belangstelling voor digitale middelen in.  

Computergebruik speelt een steeds grotere rol als middel tot het verkrijgen van en/of 

uitwisselen van informatie. Binnen de nieuwe wiskunde A programma‟s wordt dit met name 

geïllustreerd bij domein E, zowel bij wiskunde A havo als bij wiskunde A vwo. Daar is sprake 

van het verwerken van statistische data waarbij grote databestanden kunnen worden gebruikt. 

In zulke situaties is het gebruik van de computer onontbeerlijk. In hoofdstuk 4 wordt daar 

aandacht aan besteed. 

 

7.4 Vernieuwende schoolvakken 

Wiskunde D is een nieuw vak in de tweede fase dat per 2007 kan worden aangeboden. Het is 

een profielkeuzevak voor leerlingen met het profiel N&T of een vrij examenvak (mits de school 

dat toestaat) voor leerlingen uit andere profielen die wel wiskunde B hebben gekozen. Als het 

bevoegd gezag het toestaat, is het mogelijk dat leerlingen met wiskunde A in de vrije ruimte 

modules of opdrachten uit het wiskunde D programma volgen. We moeten daarbij niet vergeten 

dat wiskunde D ontwikkeld is voor leerlingen met wiskunde B in hun profiel.  

Losse modules tellen niet mee als examenvak. 

Naast modules uit wiskunde D kunnen scholen ook modules uit NLT met een stevige wiskunde 

component binnen het schoolexamen aanbieden. Zie voor deze modules www.betavak-nlt.nl. 

 

http://www.fi.uu.nl/ict/
file:///C:/Users/l.stoffers/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CC2402X8/www.betavak-nlt.nl
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8. Vernieuwing examinering 
 

 

 

 

 

 

Het Eindexamenbesluit, waarin de voorschriften omtrent de examens voor vmbo, havo en vwo 

zijn vastgelegd vindt u op www.examenblad.nl/, onder Algemeen. 

Op 19 augustus 2010 is besloten tot een aanscherping van de slaag/zakregeling, met onder 

meer de bepaling dat leerlingen in havo en vwo vanaf het schooljaar 2012/2013 maximaal één 

vijf als eindcijfer (het gemiddelde van het schoolexamen en centraal examen) mogen behalen 

voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. 

(bron: septembermededeling 2010, kenmerk: CvE-10.1082, datum: 28 september 2010) 

 

8.1 Centraal examen 

In het kader van de aanpassingen van de tweede fase per 2007 is het havo-leerlingen 

toegestaan in een of meer vakken op vwo-niveau examen te doen, niet alleen in het vrije deel, 

maar ook in het gemeenschappelijke deel en het profieldeel. Het diploma blijft echter een havo-

diploma. 

 

Alle leerlingen moeten in de toekomst bij hun centraal examen laten zien dat zij in staat zijn op 

nuttige wijze de computer te gebruiken. Voor verschillende vakken zijn daarvoor onder andere 

compex-examens ontwikkeld (centraal examen per computer). Voor havo en vwo zijn er geen 

compex-examens meer mogelijk.  

Meer informatie hierover vindt u op www.cito.nl (kijk bij examenkandidaten en daarna digitale 

examens havo/vwo, of gebruik zoekterm: Compex) en www.cve.nl (zoekterm: Compex).  

 

In artikel 37.1 van het Eindexamenbesluit is opgenomen dat leerlingen in het voorlaatste 

schooljaar een of meer vakken mogen afsluiten met het centraal examen. Omdat het 

schoolexamen afgesloten moet zijn voor een leerling centraal examen doet heeft dit ook 

consequenties voor het pta van dergelijke leerlingen. 

 

8.2 Schoolexamen 

Vernieuwing van de examinering speelt zich nu in eerste instantie af binnen het schoolexamen. 

Er kan op meer verschillende manieren en er kunnen andere zaken getoetst worden dan in een 

centraal schriftelijk examen mogelijk is. Het is raadzaam om met collega's van de eigen en 

andere scholen regelmatig te praten over de onderwerpen, toetsvormen en normering in het 

schoolexamen. Zie ook www.schoolexamensvo.nl/  

Met het perspectief dat bij wiskunde A het domein E, dat in ieder geval tot het SE-deel behoort, 

zich goed leent voor een manier van toetsen die afwijkt van de schriftelijke toetsvorm van het 

CE, is het ook logisch dat hier een zwaartepunt van de vernieuwing van de examinering komt te 

liggen.  

 

Voorbeelden van verschillende leeractiviteiten en toetsvormen zijn: 

 modules gevolgd en getoetst binnen het vervolgonderwijs;  

 open boek toetsen;  

 projecten, eventueel per (groep) leerling(en) verschillend, met bijbehorende presentatie;  

 modules, gevolgd en getoetst binnen het vervolgonderwijs;  

 groepstoetsen;  

 praktijktoetsen onder andere van een stage;  

http://www.examenblad.nl/
http://www.cito.nl/
http://www.cve.nl/
http://www.schoolexamensvo.nl/
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 digitale toetsen, eventueel met meerdere afnamemomenten per jaar;  

 mondelinge toetsen. 

 

8.3 Kwaliteitszorg schoolexamen 

Een populaire vorm bij het construeren van een schoolexamen is het gebruik van opgaven uit 

centrale examens van voorafgaande jaren. Dit heeft voordelen: er is een bepaalde garantie van 

kwaliteit van opgaven, leerlingen worden getraind op het type vragen van het centraal examen. 

Deze vorm van examinering biedt echter onvoldoende mogelijkheden de in het 

examenprogramma opgenomen vaardigheden te toetsen. Bovendien kan het beperken tot dit 

soort toetsen het beeld van wiskunde als bestaande uit 'het maken van sommetjes' versterken. 

Een grotere variatie aan werkvormen en toetsvormen kan verrijkend werken en het beeld dat 

leerlingen van wiskunde hebben positief beïnvloeden. Zoals eerder geschreven: bij wiskunde A 

biedt zeker domein E veel mogelijkheden om andere werk- en toetsvormen in praktijk te 

brengen. 

 

De vraag naar wat nu eigenlijk de kwaliteit van schoolexamens is en op welke manier die 

geborgd wordt, is met introductie van meer gevarieerde werkvormen en toetsing nog urgenter. 

Wie bewaakt de kwaliteit van de schoolexamens? 

Formeel is het bevoegd gezag, het schoolbestuur, verantwoordelijk voor het bewaken van de 

kwaliteit van de schoolexamens. Voor informatie over kwaliteitszorg zie de al eerder genoemde 

website www.schoolexamensvo.nl/. De vo-raad heeft het instrument 'Scan Kwaliteitszorg 

Schoolexamens VO‟ ontwikkeld, dat een handreiking biedt voor verbetering van het bestaande 

kwaliteitszorgsysteem voor schoolexamens binnen de school. Dit kunt u downloaden via 

www.vo-raad.nl/ (zoek: scan kwaliteitszorg schoolexamens).  

Docenten zorgen voor de toetsen die in het schoolexamen opgenomen worden. In principe 

moet elke docent die een schoolexamen opstelt, kunnen toelichten waarom de toets deze vorm 

heeft, wat de relatie is met de leeractiviteiten en leerdoelen en op welke gronden de criteria voor 

normering gekozen zijn. In de eerste plaats vraagt dat overleg met de (wiskunde)collega's 

binnen de eigen school. In de tweede plaats vraagt dat uitwisseling met collega's van andere 

scholen, bijvoorbeeld in het netwerk van een regionaal vaksteunpunt.  

 

Als voorbeelden van mogelijkheden van kwaliteitsbepaling noemen we:  

 vergelijking van de gemiddelde score van het schoolexamen met andere aan wiskunde A 

gerelateerde profielvakken; 

 vergelijking voorbeeldschoolexamens wiskunde; 

 vergelijking van de score voor het centraal examen en het schoolexamen, zowel per 

leerling als de gemiddelde score in een leerjaar; 

 vergelijking van schoolexamens wiskunde met die van een of meer 'netwerk'-scholen; 

 meedoen aan een landelijke wiskundewedstrijd om het niveau van leerlingen te meten met 

andere scholen; 

 sectiebrede ontwikkeling van toetsen en praktische opdrachten en collegiale consultatie; 

 de mening van leerlingen over de redelijkheid van de beoordeling; 

 consistentie met het geboden onderwijs (leerstof in boek, aantekeningen, opdrachten); 

 aansluiting bij de schoolvisie met betrekking tot het verschil tussen schoolexamens en 

centrale examens; 

 aansluiting bij de kwaliteitseisen van de sectie voor goed wiskundeonderwijs. 

 

Op het ogenblik ontwikkelt SLO instrumenten voor de kwaliteitsborging van schoolexamens. Die 

instrumenten hebben betrekking op zowel de organisatie als uitvoering. Er is echter nog veel te 

doen op dit gebied. Het is van belang dat docenten zelf formuleren wat inhoudelijke 

kwaliteitscriteria zijn en zich daarvoor de verantwoordelijkheid op zich nemen. 

Deskundigheidsbevordering op het gebied van constructie en evaluatie van schoolexamens is 

http://www.schoolexamensvo.nl/
http://www.vo-raad.nl/
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daarvoor noodzakelijk. Scholing in vaknetwerken heeft als grote voordeel dat docenten in 

intercollegiaal verband hun visie op examinering kunnen toetsen en verruimen.  

Daarnaast kunnen scholen met hbo-instellingen en universiteiten in de regio (de Brede 

Regionale Steunpunten) afspraken maken over het aanbieden van modules die mee kunnen 

wegen in het schoolexamen enerzijds, maar die anderzijds vrijstelling opleveren binnen de 

betreffende instelling als de leerling daar zijn vervolgopleiding gaat doen. De modules zouden 

door de school, maar ook door de vervolgopleiding (voor meerdere toeleveringsscholen tegelijk) 

aangeboden kunnen worden.  
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Bijlage 1 Examenprogramma 

wiskunde A havo 
 

 

 

 

Het eindexamen 

Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. 

Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: 

Domein A Vaardigheden 

Domein B Algebra en tellen 

Domein C Verbanden 

Domein D Verandering 

Domein E Statistiek en kansrekening 

 

Het centraal examen 

Het centraal examen heeft betrekking op de domeinen B, C en D in combinatie met de 

vaardigheden uit domein A. 

Het CvE stelt het aantal en de tijdsduur van de zittingen van het centraal examen vast. 

Het CvE maakt indien nodig een specificatie bekend van de examenstof van het centraal 

examen. 

 

Het schoolexamen 

Het schoolexamen heeft ten minste betrekking op domein A en  

 domein E; 

 indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop 

het centraal examen betrekking heeft; 

 indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen 

verschillen. 

 

 

De examenstof 

 

Domein A: Vaardigheden  

 

Subdomein A1: Algemene vaardigheden 

1 De kandidaat heeft kennis van de rol van wiskunde in de maatschappij, kan hierover gericht 

informatie verzamelen en de resultaten communiceren met anderen. 

 

Subdomein A2: Profielspecifieke vaardigheden 

2 De kandidaat kan een profielspecifieke probleemsituatie in wiskundige termen analyseren, 

oplossen en het resultaat naar de betrokken context terugvertalen. 

 

Subdomein A3: Wiskundige vaardigheden  

3 De kandidaat beheerst de bij het examenprogramma passende rekenkundige, algebraïsche 

en deductieve vaardigheden en kan de bewerkingen uitvoeren zonder ICT en waar nodig met 

ICT. 
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Domein B: Algebra en tellen 

 

Subdomein B1: Rekenen 

4 De kandidaat kan berekeningen uitvoeren met getallen en daarbij gebruik maken van de 

rekenkundige basisbewerkingen. 

 

Subdomein B2: Algebra 

5 De kandidaat kan berekeningen uitvoeren met variabelen en daarbij gebruik maken van de 

algebraïsche basisbewerkingen. 

 

Subdomein B3: Telproblemen 

6 De kandidaat kan telproblemen structureren en schematiseren en dat gebruiken bij 

berekeningen en redeneringen. 

 

 

Domein C:  Verbanden 

 

Subdomein C1: Tabellen 

7 De kandidaat kan een tabel opstellen op basis van gegevens uit een tekst, een grafiek, een 

formule of andere tabellen en tabellen aflezen, interpreteren en in verband brengen met andere 

tabellen, grafieken, formules of tekst. 

 

Subdomein C2: Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden 

8 De kandidaat kan een grafiek tekenen op basis van gegevens uit een tekst, een tabel, een 

formule of andere grafieken en grafieken aflezen, interpreteren en in verband brengen met 

andere grafieken, formules of tekst. 

 

Subdomein C3: Formules met één of meer variabelen 

9 De kandidaat kan door substitutie in een formule met één of meer variabelen waarden 

berekenen en een formule opstellen of wijzigen op basis van gegeven informatie. 

 

Subdomein C4: Lineaire verbanden 

10 De kandidaat kan bij een lineair verband een formule opstellen en een grafiek tekenen, met 

lineaire verbanden berekeningen uitvoeren zoals interpolatie en extrapolatie, lineaire 

vergelijkingen en ongelijkheden oplossen en uitkomsten toepassen in profielspecifieke 

probleemsituaties. 

 

Subdomein C5: Exponentiële verbanden 

11 De kandidaat kan exponentiële verbanden herkennen, met formules beschrijven, in 

grafieken weergeven en er berekeningen aan uitvoeren. 

 

 

Domein D: Verandering 

 

Subdomein D1: Helling 

12 De kandidaat kan over een grafiek uitspraken doen over stijgen, dalen, maximum en 

minimum en kan veranderingen beschrijven middels differenties, hellingen en 

toenamediagrammen. 
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Domein E: Statistiek en kansrekening 

 

Subdomein E1:  Presentaties van statistische data interpreteren 

13  De kandidaat kan statistische data die op diverse manieren zijn gerepresenteerd en/of 

samengevat interpreteren en beoordelen op relevantie. 

 

Subdomein E2:  Statistische data verwerken 

14 De kandidaat kan statistische data verwerken, organiseren, bewerken, weergeven in 

grafieken, tabellen en diagrammen, en samenvatten met geschikte centrum- en 

spreidingsmaten. 

 

Subdomein E3:  Data en kansen 

15 De kandidaat kan bij een toevalsproces de waarschijnlijkheid (kans) van een bepaalde 

uitkomst of gebeurtenis bepalen of inschatten.  

 

Subdomein E4:  Data analyseren 

16 De kandidaat kan bij een probleemstelling die zich leent voor een statistische aanpak het 

soort probleem herkennen en data verzamelen en analyseren om antwoord op de 

probleemstelling te verkrijgen. 

 

 

Examenprogramma wiskunde A vwo 

 

Het eindexamen 

Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. 

Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: 

Domein A Vaardigheden 

Domein B Algebra en tellen 

Domein C Verbanden  

Domein D Verandering 

Domein E Statistiek en kansrekening 

Domein F Keuzeonderwerpen 

 

Het centraal examen 

Het centraal examen heeft betrekking op de domeinen B, C en D in combinatie met de 

vaardigheden uit domein A.  

Het CvE stelt het aantal en de tijdsduur van de zittingen van het centraal examen vast. 

Het CvE maakt indien nodig een specificatie bekend van de examenstof van het centraal 

examen. 

 

Het schoolexamen 

Het schoolexamen heeft tenminste betrekking op domein A en  

 domein E; 

 domein F; 

 indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop 

het centraal examen betrekking heeft; 

 indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen 

verschillen. 
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De examenstof 

 

Domein A: Vaardigheden  

 

Subdomein A1: Algemene vaardigheden 

1 De kandidaat heeft kennis van de rol van wiskunde in de maatschappij, kan hierover 

gericht informatie verzamelen en de resultaten communiceren met anderen. 

 

Subdomein A2: Profielspecifieke vaardigheden  

2 De kandidaat kan een probleemsituatie in wiskundige termen analyseren, oplossen en het 

resultaat naar de betrokken context terugvertalen. 

 

Subdomein A3: Wiskundige vaardigheden  

3 De kandidaat beheerst de bij het examenprogramma passende rekenkundige, 

algebraïsche en deductieve vaardigheden en kan de bewerkingen uitvoeren zonder ICT 

en waar nodig met ICT. 

 

 

Domein B: Algebra en tellen 

 

Subdomein B1: Algebra 

4 De kandidaat kan berekeningen uitvoeren met getallen en variabelen, daarbij gebruik 

maken van rekenkundige en algebraïsche basisbewerkingen en van het werken met 

haakjes, en beargumenteren waarom de gekozen aanpak werkt. 

 

Subdomein B2: Telproblemen 

5 De kandidaat kan telproblemen structureren en schematiseren en dat gebruiken bij 

berekeningen en redeneringen. 

 

 

Domein C: Verbanden 

 

Subdomein C1: Functies 

6 De kandidaat kan van eerstegraadsfuncties, tweedegraadsfuncties, machtsfuncties, 

goniometrische functies, exponentiële functies en logaritmische functies de kenmerken in 

grafiek, tabel en formule herkennen en gebruiken. 

 

Subdomein C2: Functies, grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden 

7 De kandidaat kan formules opstellen en bewerken, de bijbehorende grafieken tekenen, 

vergelijkingen en ongelijkheden oplossen met algebraïsche methoden zonder gebruik van 

ICT, en daar waar nodig met numerieke of grafische methoden met inzet van ICT, en de 

uitkomst interpreteren in termen van de context. 
 
 

Domein D: Verandering 

 

Subdomein D1: Rijen 

8 De kandidaat kan het gedrag van een rij herkennen, beschrijven en er berekeningen mee 

uitvoeren, in het bijzonder in het geval van rekenkundige en meetkundige rijen. 
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Subdomein D2: Helling 

9 De kandidaat kan het veranderingsgedrag van grafieken of functies relateren aan 

differentiequotiënten, toenamediagrammen en hellinggrafieken en daarbij een relatie 

leggen met de probleemsituatie. 

 

Subdomein D3: Afgeleide 

10 De kandidaat kan van eerstegraadsfuncties, tweedegraadsfuncties, machtsfuncties, 

exponentiële functies en logaritmische functies de afgeleide bepalen, de rekenregels voor 

het differentiëren gebruiken en aan de hand van de afgeleide het veranderingsgedrag van 

een functie bestuderen. 

 

 

Domein E: Statistiek en kansrekening 

 

Subdomein E1:  Probleemstelling en onderzoeksontwerp 

11 De kandidaat kan bij een probleemstelling die zich leent voor een statistische aanpak een 

plan maken om antwoord op de probleemstelling te verkrijgen, waarbij geschikte 

variabelen worden gekozen. 

 

Subdomein E2: Visualisatie van data 

12 De kandidaat kan verkregen data verwerken in een geschikte tabel of grafiek en deze op 

waarde interpreteren. 

 

Subdomein E3: Kwantificering  

13 De kandidaat kan de verkregen data samenvatten in voor de probleemstelling geschikte 

maten en hieraan interpretaties verbinden. 

 

Subdomein E4: Kansbegrip 

14 De kandidaat kan het kansbegrip gebruiken om bij een toevalsproces de kans op een 

bepaalde uitkomst of gebeurtenis te bepalen aan de hand van een diagram, 

combinatoriek, kansregels en simulatie. 

 

Subdomein E5: Kansverdelingen 

15 De kandidaat kan aangeven in welke situatie een toevalsvariabele een bepaalde 

kansverdeling bezit en van die verdeling de karakteristieken verwachtingswaarde en 

standaardafwijking hanteren. 

 

Subdomein E6: Verklarende statistiek 

16 De kandidaat kan in een probleemsituatie op basis van steekproefgegevens een uitspraak 

doen over een populatie, de betrouwbaarheid daarvan kwantificeren en het resultaat 

duiden in termen van de context. 

 

 

Domein F: Keuzeonderwerpen 
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Bijlage 2 Vergelijking met 

programma's 2007 
 

 

 

 

Zie ook: cTWO (2009) Verschildocument. Kijk daarvoor bij www.ctwo.nl (publicaties). 

 

 

Havo wiskunde A 

 

De belangrijkste veranderingen op een rij 

 Nieuwe opzet kansrekening en statistiek 

 Explicietere aandacht voor reken- en algebra-vaardigheden 

 

Onderwerp Wiskunde programma 

Domeinen A-2007 A-2009 (exp.) 

A X X(1,2) 

B, C, D en E   

Algebra en tellen X X(3) 

Tabellen en grafieken X X(4,5) 

Lineaire verbanden en formules met meerdere 

variabelen 
X X(6) 

Statistiek en kansrekening X X(7) 

 

(1) Profielspecifieke is toegevoegd aan probleemsituaties. 

(2) Er ligt meer nadruk op het beheersen van wiskundige vaardigheden zonder gebruik van 

ICT. 

(3) De subdomeinen Rekenen (B1) en Algebra (B2) in het experimentele 2009-programma zijn 

nieuw, hoewel er een kleine overlap is met het oude subdomein Algebraïsche 

vaardigheden (2007: A5). Het subdomein Telproblemen bevat geen nieuwe onderdelen, 

behalve dat een specificatie aangaande het aantal routes in een rooster veranderd is in 

"het gebruiken van permutaties en combinaties". 

(4) Hier worden ook genoemd: logaritmische schaalverdeling en (omgekeerd) evenredige 

verbanden herkennen en gebruiken in tabellen en grafieken. Naast lineaire functies, 

machtsfuncties en exponentiële functies worden in het experimentele 2009-programma 

tweedegraadsfuncties ook  expliciet genoemd. 

(5) Er zijn wat nuanceverschillen in enkele specificaties: 7.7 (verband, weergegeven door een 

tabel doelgericht gebruiken), gedeeltelijk 8.8 (twee of meer grafieken vergelijken en 

conclusies trekken over de bijbehorende situaties) en 8.9 (kenmerken beschrijven van 

grafieken van verbanden van eenzelfde type; dit komt in de plaats van 2007-7.8). 

(6) Toegevoegd: (10.4), (9.4) en (9.5) over het omwerken van formules en substitutie van 

variabelen. 

(7) De onderwerpen kansrekening en statistiek worden in de experimentele programma's voor 

2009 anders behandeld dan in de voorgaande programma‟s. cTWO beoogt hiermee een 

meer levendige en realistische, probleemgeoriënteerde aanpak van statistiek, waarbij ICT 

wordt ingezet voor de behandeling van grote datasets. 

 

http://www.ctwo.nl/
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Vwo wiskunde A 

 

De belangrijkste veranderingen op een rij 

 Nieuwe opzet kansrekening en statistiek 

 Apart subdomein Algebra 

 

Onderwerp Wiskunde programma 

Domeinen A-2007 A-2009 (exp.) 

A X X(1) 

B, C, D en E   

Algebra en tellen X X(2) 

Functies en grafieken X X(3,4) 

Discrete analyse: veranderingen en rijen X X(5) 

Afgeleide functies X(6,7) X(7,8) 

Statistiek en kansrekening X X(9) 

 

(1) Er ligt meer nadruk op het beheersen van wiskundige vaardigheden zonder gebruik van 

ICT. 

(2) Algebraïsche vaardigheden zijn explicieter in de eindtermen opgenomen. 

(3) Goniometrische functies, het getal e en de natuurlijke logaritme komen weer terug in het 

experimentele 2009-programma. 

(4) Er zijn wat subtiele verschillen in de specificaties ten opzichte van 2007; zo is „grafieken 

tekenen‟ vervangen door „grafieken herkennen en gebruiken‟ en zijn er specificaties over 

evenredige verbanden en omwerken van formules. 

(5) Het aantal specificaties aangaande differentiequotiënten, toenamediagrammen en 

hellinggrafieken is aanzienlijk afgenomen. 

(6) De afgeleide van exponentiële en logaritmische functies staat in 2007 niet expliciet in de 

specificaties; in het experimentele 2009-programma weer wel. 

(7) Het domein met economische optimaliseringsproblemen is vanaf 2007 geschrapt, hoewel 

er bijvoorbeeld in het experimentele 2009-programma wel een specificatie over 

„optimaliseringsproblemen in context‟ is opgenomen. 

(8) Toegevoegde specificatie: een verband leggen tussen de afgeleide van een functie en de 

raaklijn aan de grafiek van die functie in een gegeven punt op de grafiek. 

(9) De onderwerpen kansrekening en statistiek worden in de experimentele programma's voor 

2014 anders behandeld dan in de voorgaande programma‟s. cTWO beoogt hiermee een 

meer levendige en realistische, probleemgeoriënteerde aanpak van statistiek, waarbij ICT 

wordt ingezet voor de behandeling van grote datasets. 
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Bijlage 3 Veronderstelde voorkennis 
 

 

 

 

 

In oktober 2010 is de publicatie Overzicht tussendoelen havo en vwo (oktober 2010) 

verschenen. Daarin wordt beschreven wat de leerlingen voor wiskunde moeten kennen en 

kunnen aan het einde van het derde leerjaar havo en vwo, dus op het moment waarop zij aan 

de tweede fase beginnen. 

Uit de inleiding van dit document het volgende citaat: 

 

„De kerndoelen van wiskunde voor de onderbouw zijn erg globaal en geven de docent weinig 

houvast met betrekking tot wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het eind van klas drie. 

Deze kerndoelen zijn voor havo en vwo al grotendeels gerealiseerd aan het eind van klas twee.  

Minder duidelijk is, wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het eind van klas drie. Hier 

blijkt in het veld wel behoefte aan te zijn. Achterliggende gedachten: versterking van de 

onderbouw, doorlopende leerlijn onder- en bovenbouw, onderscheid havo en vwo. 

Door SLO en de commissie Toekomst Wiskunde Onderwijs (cTWO) samen is een document 

gemaakt ten aanzien van het eindniveau klas drie, met uitsplitsing naar havo en vwo en met 

aandacht voor de aansluiting op de uiteenlopende vervolgtrajecten wiskunde A, B of C: de 

zogenaamde 'tussendoelen'. Hierbij is uitdrukkelijk gebruik gemaakt van wettelijke kaders: 

kerndoelen van de onderbouw en de domeinen van het referentiekader van Meijerink (Getallen, 

Verhoudingen, Meten&Meetkunde en Verbanden). Het document staat met name ten dienste 

van wiskundedocenten in onder- èn bovenbouw en van methodeschrijvers.‟ 

(einde citaat) 

 

In het document zijn zes domeinen uitgewerkt:  

 inzicht en handelen 

 getallen en variabelen 

 verhoudingen 

 meten en meetkunde 

 verbanden en formules 

 informatieverwerking en onzekerheid. 

Bij elk domein is een aantal subdomeinen geformuleerd en daarbij zijn eindtermen beschreven, 

waarvan een aantal specifiek aangeven wat een leerling moet kunnen wanneer hij/zij kiest voor 

wiskunde A, B of C.  

Ter illustratie geven we hiervan het volgende voorbeeld, afkomstig uit het domein Verbanden en 

formules. 

 

Subdomein E2: Lineaire verbanden 

12. Een lineaire functie aan de hand van de grafiek, situatie en/of tabel herkennen,  

beschrijven en onderscheiden van andere typen verbanden. 
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De leerling kan: 

12.1 In een veelheid aan lineaire contexten het 'vaste deel' en het 'variabele deel‟ benoemen 

en berekenen en met passende vaktaal beschrijven. 

12.2 Havo-wA: 

 een formule in de vorm y = ax+b opstellen bij een door een situatie, tabel of grafiek 

gegeven lineair verband. 

Havo-wB en vwo-wABC: 

 een formule in de vorm y = ax+b en/of px+ qy = r opstellen bij een door een situatie, 

tabel of grafiek gegeven lineair verband. 

12.3 De overgangen tussen de verschillende representaties (formule, tabel, grafiek, 

situatiebeschrijving) van een lineaire functie in alle richtingen maken. 

12.4 Havo-wA: 

 een lineair verband herkennen aan de formule in de vorm y = ax + b. 

Havo-wB en vwo-wABC 

 een lineair verband herkennen aan de formule in de vorm y = ax + b en px+qy=r. 

12.5 Recht evenredigheid herkennen als een bijzonder lineair verband. 

 

Het document is te vinden op de website van cTWO (www.ctwo.nl onderdeel onderbouw) en op 

de website van SLO (/www.slo.nl/voortgezet/onderbouw/publicaties). De publicatie is vrij te 

downloaden. 

Docenten doen er goed aan om zich op de hoogte te stellen van de veronderstelde voorkennis 

en deze ook af en toe in toetsen op te nemen. 

 

 

http://www.ctwo.nl/
file:///C:/Users/l.stoffers/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/GI2CS4IQ/www.slo.nl/voortgezet/onderbouw/publicaties
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Bijlage 4 Overzichtlijst algebraïsche 

kennis, vaardigheden en inzicht 
 

 

 

 

In het overzicht dat u in deze bijlage aantreft staat aangegeven welke algebraïsche 

vaardigheden in het kader van het CE getoetst kunnen worden.  

 

Algebraïsche vaardigheden komen bij wiskunde A vrijwel alleen voor bij het oplossen van 

contextproblemen. De eisen die op dit terrein aan wiskunde A-leerlingen worden gesteld, zijn 

dan ook minder hoog dan de eisen die worden gesteld aan wiskunde B-leerlingen. Op het vwo 

zijn deze eisen wel weer hoger dan die voor wiskunde C. 

In het algemeen geldt dat bij een contextprobleem de GR vaker zal worden gebruikt om een 

oplossing te vinden dan bij strikt wiskundige problemen. In een aantal gevallen echter is een 

algebraïsche aanpak mogelijk. De eis om een vraag met algebraïsch handelen te 

beantwoorden, zal daarom in het CE expliciet zo worden geformuleerd. 

In vergelijking met de programma‟s van 2007 is er bij wiskunde A, zowel op havo als op vwo, 

iets meer nadruk op het kunnen uitvoeren van algebraïsche vaardigheden komen te liggen. 

Daaronder wordt ook verstaan het kwalitatief redeneren met formules. 

 

Voor de invulling van de algebraïsche vaardigheden in het schoolexamen staat het de school 

vrij om meer vaardigheden te toetsen dan het CE voorschrijft, bijvoorbeeld voor leerlingen met 

wiskunde A in het profiel N&G. 

 

Het overzicht treft u ook aan in de syllabi voor de wiskundevakken A, B en C in hoofdstuk 4. In 

dat hoofdstuk vindt u per syllabus een aantal voorbeelden waaruit blijkt op welke manier en op 

welk niveau de verschillende vaardigheden in het CE van het betreffende vak getoetst kunnen 

worden. Nadrukkelijk wordt daarbij vermeld dat de algebraïsche vaardigheden in samenhang 

met het betreffende programma moeten worden gelezen en dat de opsomming indicatief is. 

 

 

Op de plaats van A , B , C  en D  in de volgende tabellen kunnen ook eenvoudige expressies 

staan, zoals ax b , 

a

x  en 
2x . 

Niet aan de orde komen de regels die horen bij het differentiëren.  

 

De vaardigheden genoemd bij categorieën A  t/m D  moeten in beide richtingen kunnen 

worden uitgevoerd, tenzij anders is vermeld. 

Beperkende voorwaarden zoals bijvoorbeeld: noemers van breuken zijn ongelijk aan 0, vormen 

onder worteltekens zijn groter dan of gelijk aan 0, zijn niet altijd vermeld. 
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  havo vwo 

Specifieke vaardigheden wi

A 

wi

B 

wi

C 

wi

A 

wi

B 

A. 

Breukvormen 
1. 

A C AD BC

B D BD


 

 
x x x x x 

2. 

A A BC
C

B B


 

 
x x x x x 

3. 

1B A B A
A B A B

C C C C


      

 
x x x x x 

4. 

A C A C

B D B D


 

  
x x x x x 

5. 
B
C

A A C

B




 

x x x x x 

B.  

Wortelvormen 

 

1.  A B A B    mits 
0, BA

 x x x x x 

2. 

 
A A

B B


 mits 
0,0  BA

 

x x x x x 

C.  

Bijzondere 

producten 

1. Haakjes wegwerken en ontbinden in 

  factoren:  

abxbaxbxax  )())(( 2

 

     havo A, vwo A en vwo C: alleen haakjes 

     wegwerken 

x x x x x 

2.  
( )( )A B C D AB AD BC BD     

 x x x x x 

3.  
2 2 22 ( )A AB B A B   

  x   x 

4.  
2 2 ( )( )A B A B A B   

  x   x 

5. Kwadraat afsplitsen:  

    
2x px q 

 schrijven in de vorm 

    
2( )x r s 

 

 x   x 
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  havo vwo 

Specifieke vaardigheden wiA wiB wiC wiA wiB 

D.  

Machten en 

logaritmen 

1.  
p q p qa a a    x x x x x 

2. 

p
p q

q

a
a

a


 

x x x x x 

3. 
( )p q p qa a 

 x x x x x 

4. 
( )p p pab a b 

 x x x x x 

5. 

1 p

p
a

a


 

x x x x x 

6. 

1
pp

a a  met 
p

 positief en geheel  x x x x 

7. 
log( ) log( ) log( )g g ga b a b  

  x  x x 

8. 
log( ) log( ) log( )g g g a

b
a b 

 
 x  x x 

9. 
log( ) log( )g p ga p a 

  x  x x 

10. 

log( )
log( )

log( )

p
g

p

a
a

g


 

        vwo C: alleen 
10p 

 

 x x x x 

     

11. 

ln( )
log( )

ln( )

g a
a

g


 

   x x 

E.  

Goniometrie 

voor formules zie betreffende domein  x   x 

F.  

Herleidingen 

uitvoeren aan de 

hand van de 

elementen 

genoemd bij A tot 

en met D 

1. Via substitutie van getallen 

2. Via substitutie van expressies 

3. Via het omwerken van formules 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

G.  

Vergelijkingen 

oplossen met 

behulp van 

algemene 

vormen 

1. 
0 0 0A B A of B    

 x x x x x 

2. 
0A B A C A of B C     

 x x x x x 

        vwo C en havo A: 

       , 0A B A C A B C       
     

3. 

A
C A B C

B
   

 
x x x x x 

4. 
 

A C
A D B C

B D
    

 
x x x x x 

5. 
2 2   A B A B of A B    

  x  x x 

6. 
2A B A B    mits , 0A B   x x x x x 
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  havo vwo 

Specifieke vaardigheden wi

A 

wi

B 

wi

C 

wi

A 

wi

B 

H.  

Vergelijkingen 

oplossen via 

algoritmen 

1. Eerstegraadsvergelijkingen 

0 b
a

ax b x    
 

x x x x x 

2. Tweedegraadsvergelijkingen 

abc-formule 

2
2 4

0
2

b b ac
ax bx c x

a

  
    

 

 x   x 

3. 
1
nnx c x c    als n  oneven is x x x x x 

1 1
n nnx c x c of x c    

 als n  even is x x x x x 

4. 
log( )x gg a x a  

  x x x x 

5. 
ln( )xe a x a  

    x x 

6. 
log( )g bx b x g  

  x x x x 

7. 
ln( ) bx b x e  

    x x 

8. 
  x c x c of x c    

 
    x 

I.  

Vergelijkingen 

oplossen met 

behulp van 

standaardfunc-

ties  

1. 
( )f A c

  x   x 

2. 
( ) ( )f A f B

  x   x 

      

K.  

Vergelijkingen 

en 

ongelijkheden 

van het type

( ) ( )f x g x
 

resp. 

( ) ( )f x g x
 

oplossen 

1. Grafisch, waaronder ICT x x x x x 

2. Exact, indien 
f

 en 
g

 lineair zijn x x x x x 

3. Vergelijkingen en ongelijkheden die niet 

vallen onder 2. exact, indien mogelijk 

 x  x x 
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  havo vwo 

Algemene vaardigheden wi

A 

wi

B 

wi

C 

wi

A 

wi

B 

L.  

Formules 

opstellen 

1. Door variabelen te kiezen bij een 

probleemsituatie 

2. Van standaardfunctie: 

a. eerstegraads/lineaire functie 

b. tweedegraadsfunctie 

c. exponentiële functie 

d. logaritmische functie 

e. goniometrische functie 

f. machtsfunctie 

g. absolute waarde functie 

3. Door generaliseren via 

getallenvoorbeelden 

4. Door schakelen van formules 

x 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

x 

x 

x 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

x 

x 

x 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

M.  

Expressies 

herkennen 

1. Vaststellen of een (deel)expressie 

behoort tot een van de volgende 

families 

a. eerstegraads/lineaire functies 

b. tweedegraadsfuncties 

c. exponentiële functies 

d. logaritmische functies 

e. goniometrische functies  

f. machtsfuncties 

2. Structuur van een expressie vaststellen 

3. Rol van een voorkomende parameter 

bepalen 

 

 

x 

x 

x 

 

 

x 

x 

x 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

N. 

Karakteristieken 

bepalen 

Kwalitatief redeneren over expressies of 

delen daarvan met betrekking tot 

karakteristieken als 

a. uiterste waarden 

b. stijgen of dalen 

c. symmetrie 

d. asymptotisch gedrag 

 

 

x 

x 

 

x 

 

 

x 

x 

x 

x 

 

 

x 

x 

 

x 

 

 

x 

x 

x 

x 

 

 

x 

x 

x 

x 

O.  

Algebraïsche 

expressies 

reduceren en 

representeren 

1. Complexe delen van een expressie 

vervangen door 'plaatsvervangers' 

zodat herkenbare expressies ontstaan 

2. Flexibel kunnen wisselen tussen 

betekenis toekennen aan symbolen en 

betekenisloos kunnen manipuleren 

3. Flexibel verschillende representaties 

van functies (formule, tabel, grafiek) 

kunnen inzetten en tussen deze 

representaties kunnen wisselen 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

x 

 

 

x 

 

 

x 
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Bijlage 5 Online bronnen 
 

 

 

 

 

www.ctwo.nl ; site van de commissie toekomst wiskundeonderwijs. Informatie over de 

experimentele examenprogramma's en de daarmee lopende pilots in de experimenteerscholen. 

 

www.cve.nl/item/wiskunde_havo_vwo_pilot; afdeling van de site van het College voor Examens, 

gericht op informatie over de examinering van de experimentele wiskunde examens. 

 

www.havovwo.nl; site gericht op verzamelen van concrete examens op niveau van havo en 

vwo. 

 

www.kennislink.nl; populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied. 

 

www.fi.uu.nl/perspectief/; site die het beroepsperpectief van een wiskundige toelicht, o.a. door 

42 (december 2010) interviews met wiskundigen in allerlei beroepen. 

 

www-history.mcs.st-andrews.ac.uk; gereputeerde site over de geschiedenis van de wiskunde 

aan de hand van biografieën van de beroemdste wiskundigen. 

 

www.betavak-nlt.nl; site voor het nieuwe schoolvak natuur, leven en technologie met informatie 

over de ontwikkeling en invoering van NLT gedurende de periode 2007 -2010. 

 

www.taalenrekenen.nl; site met informatie over de referentieniveaus Taal en Rekenen en de 

uitwerking daarvan. 

 

www.fi.uu.nl/ict/ ; site gericht op ICT in reken- en wiskundeonderwijs, met informatie over de 

activiteiten zoals daarop ontwikkeld door het Freudenthal instituut. 

 

www.math4all.nl; site die aanzienlijke delen van het Nederlandse wiskundecurriculum op vo-

niveau heeft gedigitaliseerd en interactief heeft gemaakt. 

 

www.epsilon-uitgaven.nl/zebra.php ; site van uitgeverij Epsilon waar de Zebraboekjes worden 

toegelicht. 

 

www.fi.uu.nl/wisbdag/; site met alle informatie over de wiskunde B-dag. 

 

www.betanova.nl; site gewijd aan de vernieuwing van de bètavakken, zoals vormgegeven in de 

experimentele 2009 programma's. 

 

www.fi.uu.nl/wiki/index.php/Handboek_Vakdidactiek_Wiskunde_(Algemeen) ; online handboek 

voor de didactiek van de wiskunde, gericht op het voortgezet onderwijs. 

 

www.nvvw.nl; site van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. 

 

www.wisnet.nl; site van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden met online cursussen 

wiskunde, zoals die een rol spelen in het technisch HBO. 

 

http://www.ctwo.nl/
http://www.cve.nl/item/wiskunde_havo_vwo_pilot
http://www.havovwo.nl/
http://www.kennislink.nl/
http://www.fi.uu.nl/perspectief/
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/
http://www.betavak-nlt.nl/
http://www.taalenrekenen.nl/
http://www.fi.uu.nl/ict/
http://www.math4all.nl/
http://www.epsilon-uitgaven.nl/zebra.php
http://www.fi.uu.nl/wisbdag/
http://www.betanova.nl/
http://www.fi.uu.nl/wiki/index.php/Handboek_Vakdidactiek_Wiskunde_(Algemeen)
http://www.nvvw.nl/
http://www.wisnet.nl/
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www.examenblad.nl/; de officiële website voor de examens in het voortgezet onderwijs. De site 

is een initiatief van de directie voortgezet onderwijs van het Ministerie van OCW en het College 

voor Examens. 

 

www.e-klassen.nl/; op deze site kunnen scholieren online cursussen volgen, onder andere op 

het gebied van wiskunde D. 

 

www.scholieren.com/werkstukken/trefwoord?fv=29 ; site met werkstukken van scholieren over 

wiskunde. 

 

www.fransvanschooten.nl/ ; site gewijd aan het werk van de 17
e
 eeuwse Nederlandse 

wiskundige Frans van Schooten junior. Van Schooten jr. geniet vooral bekendheid om zijn 

activiteiten in de meetkunde. In het bijzonder als pleitbezorger van de analytische aanpak van 

Descartes. 

 

www.math.ru.nl/kangoeroe; site van de wiskunde Kangoeroe wedstrijd. Hieraan doen jaarlijks 

zo'n 5,5 miljoen leerlingen uit 46 landen mee. Het zijn wiskundeopgaven met het accent op 

denken en redeneren en minder op techniek. 

 

www.wiskundeolympiade.nl/ ; site van de Nederlandse wiskunde olympiade (sinds 2009). 

 

www.wiskundeolympiade.nl/old/ ; archief van de Nederlandse wiskunde olympiade. 

 

www.schoolexamensvo.nl/ ; site gericht het onderzoeken van de kwaliteit van schoolexamens 

en op het waar mogelijk daarvan verbeteren. 

 

www.slo.nl/voortgezet/onderbouw/publicaties; site met materialen ter verbetering van reken- en 

wiskundeonderwijs in de onderbouw van het vo. 

 

www.cdbeta.uu.nl/subw/salvo/ ; site van het project "SAmenhangend Leren Voortgezet 

Onderwijs" (SaLVO). Hier is lesmateriaal te downloaden waarin de samenhang tussen 

wiskunde en de natuurwetenschappen wordt versterkt. 

 

 

 

http://www.examenblad.nl/
http://www.e-klassen.nl/
http://www.scholieren.com/werkstukken/trefwoord?fv=29
http://www.fransvanschooten.nl/
http://www.math.ru.nl/kangoeroe
http://www.wiskundeolympiade.nl/
http://www.wiskundeolympiade.nl/old/
http://www.schoolexamensvo.nl/
http://www.slo.nl/voortgezet/onderbouw/publicaties
http://www.cdbeta.uu.nl/subw/salvo/
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Bijlage 6 Specificaties domein E, 

cTWO-uitgave 
 

 

 

 

 

Bij de totstandkoming van de examenprogramma‟s voor wiskunde heeft de 

vernieuwingscommissie cTWO een belangrijke rol gespeeld. Het eerste concept is door cTWO 

ontwikkeld en, wat betreft de globale eindtermen, door de minister goedgekeurd. De 

syllabuscommissies hebben zich nadien gebogen over een nadere invulling van de 

specificaties. 

In dit eerste concept heeft cTWO bij alle globale eindtermen specificaties voorgesteld, ook bij de 

globale eindtermen van domein E (zowel voor havo als voor vwo), dat tot het SE behoort. 

Binnen de syllabuscommissie zijn deze specificaties geen onderwerp van discussie geweest.  

Zij geven een mogelijke invulling van dit domein aan, passend bij de uitgangspunten van cTWO.  

Daarom vermelden wij hier deze specificaties. Ten overvloede merken we op dat deze 

specificaties niet bindend zijn. 

 

Wat betreft de nummering hieronder van de globale eindtermen en de daarbij behorende 

specificaties volgen we de beschrijving van het totale examenprogramma, zoals u dat 

bijvoorbeeld kunt vinden in bijlage 1 van deze handreiking. 

 

Examenprogramma wiskunde A havo 

 

Domein E: Statistiek en kansrekening (100 slu) 

 

Subdomein E1:  Presentaties van statistische data interpreteren 

13 De kandidaat kan statistische data die op diverse manieren zijn gerepresenteerd en/of 

samengevat interpreteren en beoordelen op relevantie. 

 

De kandidaat kan: 

13.1 een gegeven grafische voorstelling kritisch beoordelen. 

13.2 aangeven of bij een gegeven grafische voorstelling sprake is van suggestie of misleiding. 

13.3 aangeven of een gegeven grafische voorstelling zinvol is voor het doel waartoe deze is 

gemaakt. 

13.4 beschrijven wat representativiteit van een steekproef inhoudt. 

13.5 de begrippen centrum en spreiding op waarde interpreteren en aangeven of deze zinvol 

zijn gebruikt. 

13.6 aangeven of uitspraken bij een statistische representatie voldoende zijn onderbouwd. 

13.7 relevante informatie afleiden uit gegeven representaties en/of samenvattingen. 

 

Subdomein E2:  Statistische data verwerken 

14 De kandidaat kan statistische data verwerken, organiseren, bewerken, weergeven in 

grafieken, tabellen en diagrammen, en samenvatten met geschikte centrum- en 

spreidingsmaten. 

 

De kandidaat kan: 

14.1 de organisatie van een dataset beoordelen en de data benoemen op type en 

meetniveau. 



 

 60 

14.2 uit gegeven data andere data afleiden, bijvoorbeeld met behulp van een formule. 

14.3 gegeven data groeperen op een kenmerk. 

14.4 de data van één variabele, ook relatief en/of ingedeeld in klassen, weergeven in een 

(cumulatieve) frequentietabel en in een geschikte grafische voorstelling. 

14.5 een verdeling van een variabele karakteriseren met een geschikte centrummaat 

(gemiddelde, mediaan of modus) en spreidingsmaat (kwartielafstand of 

standaardafwijking). 

14.6 de samenhang tussen statistische variabelen beschrijven met behulp van een kruistabel 

of puntenwolk en deze interpreteren. 

 

Subdomein E3:  Data en kansen 

15 De kandidaat kan bij een toevalsproces de waarschijnlijkheid (kans) van een bepaalde 

uitkomst of gebeurtenis bepalen of inschatten.  

 

De kandidaat kan:  

15.1 een kans empirisch benaderen op grond van data, bijvoorbeeld met een relatieve 

frequentieverdeling. 

15.2 een kansproces met de computer simuleren.  

15.3 bij een kansproces met even waarschijnlijke elementaire uitkomsten een kans bepalen 

via systematisch tellen of via combinatoriek. 

15.4 de wet van de grote aantallen en de betekenis ervan formuleren.  

15.5 een in een tekst beschreven kansprobleem analyseren, visualiseren met een schema of 

diagram en kansen berekenen. 

15.6 het normale verdelingsmodel gebruiken voor het interpreteren van relatieve frequenties, 

gemiddelde en standaardafwijking.  

15.7 de vuistregel gebruiken voor het 95%-interval rond het gemiddelde. 

 

Subdomein E4:  Data analyseren 

16 De kandidaat kan bij een probleemstelling die zich leent voor een statistische aanpak het 

soort probleem herkennen en data verzamelen en analyseren om antwoord op de 

probleemstelling te verkrijgen. 

 

De kandidaat kan: 

16.1 bij een probleem aangeven hoe hierover informatieve data kunnen worden verkregen, 

daarbij de variabelen vaststellen, en aangeven of die continu of discreet zijn en van welk 

meetniveau deze zijn. 

16.2 bij een gegeven statistisch probleem de populatie aangeven, een gegeven steekproef 

beoordelen en een geschikte (representatieve / aselecte) steekproef samenstellen en 

verwerken. 

16.3 bij een probleemsituatie statistische data produceren, bijvoorbeeld door middel van een 

simulatie of enquête en deze verwerken om een vraagstelling te beantwoorden. 

16.4 statistische data vergelijken met behulp van geschikte maten en daarvan de relevantie 

beoordelen (bijvoorbeeld de verschilmaat, effectgrootte). 

16.5 bij het vergelijken van de scores op een variabele bij twee of meer groepen of bij een 

relatie tussen twee variabelen de data weergeven in een kruistabel of een passende 

grafiek en deze kritisch beoordelen. 
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Examenprogramma wiskunde A vwo 

 

Domein E: Statistiek en kansrekening (160 slu) 

 

Subdomein E1:  Probleemstelling en onderzoeksontwerp 

11 De kandidaat kan bij een probleemstelling die zich leent voor een statistische aanpak 

een plan maken om antwoord op de probleemstelling te verkrijgen, waarbij geschikte 

variabelen worden gekozen. 

 

De kandidaat kan 

11.1 bij een probleem aangeven hoe hierover informatieve data kunnen worden verkregen. 

11.2 bij een probleemsituatie de populatie aangeven en een geschikte (representatieve / 

aselecte) steekproef samenstellen. 

11.3 bij het onderzoeksprobleem de variabelen noemen, hierbij aangeven of die continu of 

discreet zijn en van welk meetniveau deze zijn.  

 

Subdomein E2: Visualisatie van data 

12 De kandidaat kan verkregen data verwerken in een geschikte tabel, diagram of grafiek 

en deze op waarde interpreteren. 

 

De kandidaat kan 

12.1 de data van één variabele, ook relatief en/of ingedeeld in klassen, weergeven in een 

(cumulatieve) frequentietabel en in een geschikte grafische voorstelling.  

12.2 bij het vergelijken van de scores op een variabele bij twee of meer groepen of bij een 

relatie tussen twee variabelen de data uitbeelden in een kruistabel en in een passende 

grafiek. 

12.3 een gegeven grafische voorstelling kritisch beoordelen. 

 

Subdomein E3: Kwantificering  

13 De kandidaat kan de verkregen data samenvatten in voor de probleemstelling geschikte 

maten en hieraan interpretaties verbinden. 

 

De kandidaat kan 

13.1 een verdeling van een variabele karakteriseren met een geschikte centrummaat 

(gemiddelde, mediaan of modus) en spreidingsmaat (kwartielafstand of 

standaardafwijking). 

13.2 een standaardscore of percentielscore hanteren om de positie van een score in een 

verdeling aan te geven.  

13.3 een verschil tussen verdelingen uitdrukken in een geschikte maat. 

13.4 een gevonden statistisch resultaat kritisch beoordelen, met name op alternatieve 

achterliggende verklaringen, op toeval en op (non-)causaliteit. 

 

Subdomein E4: Kansbegrip 

14 De kandidaat kan het kansbegrip gebruiken om bij een toevalsproces de kans op een 

bepaalde uitkomst of gebeurtenis te bepalen aan de hand van een diagram, 

combinatoriek, kansregels en simulatie. 

 

De kandidaat kan 

14.1 bij een kansproces met even waarschijnlijke elementaire uitkomsten een kans bepalen 

via systematisch tellen of met combinatoriek. 

14.2 een kansproces met de computer simuleren en een kans empirisch benaderen. 

14.3 de betekenis van de wet der grote aantallen formuleren. 
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14.4 de begrippen voorwaardelijke kans en onafhankelijke gebeurtenis hanteren. 

14.5 bij kansberekeningen de somregel, de complementregel en de productregel voor 

onafhankelijke gebeurtenissen herkennen en gebruiken. 

14.6 een voorwaardelijke kans berekenen. 

 

Subdomein E5: Kansverdelingen 

15 De kandidaat kan aangeven in welke situatie een toevalsvariabele een bepaalde 

kansverdeling bezit en van die verdeling de karakteristieken verwachtingswaarde en 

standaardafwijking hanteren. 

 

De kandidaat kan 

15.1 bij steekproeftrekking aangeven welke kansverdeling de toevalsvariabelen in de 

volgende situatie hebben:  

 - het aantal (of proportie) objecten met een bepaalde eigenschap (binomiaal); 

- het steekproefgemiddelde (normaal). 

15.2 van de hierboven genoemde kansverdelingen de verwachtingswaarde en 

standaardafwijking bepalen en gebruiken. 

15.3 bij de hierboven genoemde kansverdelingen kansen bepalen. 

15.4 in voorkomende gevallen zich baseren op de centrale limietstelling, m.i.v. de wortel-n-

wet. 

 

Subdomein E6: Verklarende statistiek 

16 De kandidaat kan in een probleemsituatie op basis van steekproefgegevens een 

uitspraak doen over een populatie, de betrouwbaarheid daarvan kwantificeren en het 

resultaat duiden in termen van de context. 

 

De kandidaat kan 

16.1 voor een gestelde bewering (over een proportie, gemiddelde of over een verschil tussen 

twee groepen) de nul- en alternatieve hypothese opstellen en aangeven hoe de 

hypothese kan worden getoetst. 

16.2 de toetsing via de methode met overschrijdingskans uitvoeren en het resultaat 

verwoorden in termen van de context. 

16.3 aangeven welke beslisfouten er mogelijk zijn en hoe kansen hierop worden beïnvloed 

door de keuze van het significantieniveau α. 

16.4 aangeven in welke omstandigheden er een grotere kans bestaat op een significant 

resultaat (significantieniveau, effectgrootte, steekproefomvang). 
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Bijlage 6 Specificaties domein E, 

cTWO-uitgave 
 

 

 

 

Bij de totstandkoming van de examenprogramma‟s voor wiskunde heeft de 

vernieuwingscommissie cTWO een belangrijke rol gespeeld. Het eerste concept is door cTWO 

ontwikkeld en, wat betreft de globale eindtermen, door de minister goedgekeurd. De 

syllabuscommissies hebben zich nadien gebogen over een nadere invulling van de 

specificaties. 

In dit eerste concept heeft cTWO bij alle globale eindtermen specificaties voorgesteld, ook bij de 

globale eindtermen van domein E (zowel voor havo als voor vwo), dat tot het SE behoort. 

Binnen de syllabuscommissie zijn deze specificaties geen onderwerp van discussie geweest. Zij 

geven een mogelijke invulling van dit domein aan, passend bij de uitgangspunten van cTWO.  

Daarom vermelden wij hier deze specificaties. Ten overvloede merken we op dat deze 

specificaties niet bindend zijn. 

 

Wat betreft de nummering hieronder van de globale eindtermen en de daarbij behorende 

specificaties volgen we de beschrijving van het totale examenprogramma, zoals u dat 

bijvoorbeeld kunt vinden in bijlage 1 van deze handreiking. 

 

 

Examenprogramma wiskunde A havo 

 

Domein E: Statistiek en kansrekening (100 slu) 

 

Subdomein E1:  Presentaties van statistische data interpreteren 

13 De kandidaat kan statistische data die op diverse manieren zijn gerepresenteerd en/of  

 samengevat interpreteren en beoordelen op relevantie. 

 

De kandidaat kan: 

13.1 een gegeven grafische voorstelling kritisch beoordelen. 

13.2 aangeven of bij een gegeven grafische voorstelling sprake is van suggestie of misleiding. 

13.3 aangeven of een gegeven grafische voorstelling zinvol is voor het doel waartoe deze is 

gemaakt. 

13.4 beschrijven wat representativiteit van een steekproef inhoudt. 

13.5 de begrippen centrum en spreiding op waarde interpreteren en aangeven of deze zinvol 

zijn gebruikt. 

13.6 aangeven of uitspraken bij een statistische representatie voldoende zijn onderbouwd. 

13.7 relevante informatie afleiden uit gegeven representaties en/of samenvattingen. 

 

Subdomein E2:  Statistische data verwerken 

14 De kandidaat kan statistische data verwerken, organiseren, bewerken, weergeven in 

grafieken, tabellen en diagrammen, en samenvatten met geschikte centrum- en 

spreidingsmaten. 
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De kandidaat kan: 

14.1 de organisatie van een dataset beoordelen en de data benoemen op type en 

meetniveau. 

14.2 uit gegeven data andere data afleiden, bijvoorbeeld met behulp van een formule. 

14.3 gegeven data groeperen op een kenmerk. 

14.4 de data van één variabele, ook relatief en/of ingedeeld in klassen, weergeven in een 

(cumulatieve) frequentietabel en in een geschikte grafische voorstelling. 

14.5 een verdeling van een variabele karakteriseren met een geschikte centrummaat  

  (gemiddelde, mediaan of modus) en spreidingsmaat (kwartielafstand of  

  standaardafwijking). 

14.6 de samenhang tussen statistische variabelen beschrijven met behulp van een kruistabel  

  of puntenwolk en deze interpreteren. 

 

Subdomein E3:  Data en kansen 

15 De kandidaat kan bij een toevalsproces de waarschijnlijkheid (kans) van een bepaalde  

 uitkomst of gebeurtenis bepalen of inschatten.  

 

De kandidaat kan:  

15.1 een kans empirisch benaderen op grond van data, bijvoorbeeld met een relatieve 

frequentieverdeling. 

15.2 een kansproces met de computer simuleren.  

15.3 bij een kansproces met even waarschijnlijke elementaire uitkomsten een kans bepalen  

  via systematisch tellen of via combinatoriek. 

15.4 de wet van de grote aantallen en de betekenis ervan formuleren.  

15.5 een in een tekst beschreven kansprobleem analyseren, visualiseren met een schema of  

  diagram en kansen berekenen. 

15.6 het normale verdelingsmodel gebruiken voor het interpreteren van relatieve frequenties,  

  gemiddelde en standaardafwijking.  

15.7 de vuistregel gebruiken voor het 95%-interval rond het gemiddelde. 

 

Subdomein E4:  Data analyseren 

16 De kandidaat kan bij een probleemstelling die zich leent voor een statistische aanpak het  

 soort probleem herkennen en data verzamelen en analyseren om antwoord op de  

 probleemstelling te verkrijgen. 

 

De kandidaat kan: 

16.1 bij een probleem aangeven hoe hierover informatieve data kunnen worden verkregen,  

  daarbij de variabelen vaststellen, en aangeven of die continu of discreet zijn en van welk 

  meetniveau deze zijn. 

16.2 bij een gegeven statistisch probleem de populatie aangeven, een gegeven steekproef  

  beoordelen en een geschikte (representatieve / aselecte) steekproef samenstellen en  

  verwerken. 

16.3 bij een probleemsituatie statistische data produceren, bijvoorbeeld door middel van een  

  simulatie of enquête en deze verwerken om een vraagstelling te beantwoorden. 

16.4 statistische data vergelijken met behulp van geschikte maten en daarvan de relevantie  

  beoordelen (bijvoorbeeld de verschilmaat, effectgrootte). 

16.5 bij het vergelijken van de scores op een variabele bij twee of meer groepen of bij een  

  relatie tussen twee variabelen de data weergeven in een kruistabel of een passende  

  grafiek en deze kritisch beoordelen. 
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Examenprogramma wiskunde A vwo 

 

Domein E: Statistiek en kansrekening (160 slu) 

 

Subdomein E1:  Probleemstelling en onderzoeksontwerp 

11 De kandidaat kan bij een probleemstelling die zich leent voor een statistische aanpak  

 een plan maken om antwoord op de probleemstelling te verkrijgen, waarbij geschikte  

 variabelen worden gekozen. 

 

De kandidaat kan: 

11.1 bij een probleem aangeven hoe hierover informatieve data kunnen worden verkregen. 

11.2 bij een probleemsituatie de populatie aangeven en een geschikte (representatieve /  

  aselecte) steekproef samenstellen. 

11.3 bij het onderzoeksprobleem de variabelen noemen, hierbij aangeven of die continu of  

  discreet zijn en van welk meetniveau deze zijn.  

 

Subdomein E2: Visualisatie van data 

12  De kandidaat kan verkregen data verwerken in een geschikte tabel, diagram of grafiek  

  en deze op waarde interpreteren. 

 

De kandidaat kan: 

12.1 de data van één variabele, ook relatief en/of ingedeeld in klassen, weergeven in een  

  (cumulatieve) frequentietabel en in een geschikte grafische voorstelling.  

12.2 bij het vergelijken van de scores op een variabele bij twee of meer groepen of bij een  

  relatie tussen twee variabelen de data uitbeelden in een kruistabel en in een passende  

  grafiek. 

12.3 een gegeven grafische voorstelling kritisch beoordelen. 

 

Subdomein E3: Kwantificering  

13  De kandidaat kan de verkregen data samenvatten in voor de probleemstelling geschikte  

 maten en hieraan interpretaties verbinden. 

 

De kandidaat kan: 

13.1 een verdeling van een variabele karakteriseren met een geschikte centrummaat  

  (gemiddelde, mediaan of modus) en spreidingsmaat (kwartielafstand of  

  standaardafwijking). 

13.2 een standaardscore of percentielscore hanteren om de positie van een score in een  

  verdeling aan te geven.  

13.3 een verschil tussen verdelingen uitdrukken in een geschikte maat. 

13.4 een gevonden statistisch resultaat kritisch beoordelen, met name op alternatieve  

  achterliggende verklaringen, op toeval en op (non-)causaliteit. 

 

Subdomein E4: Kansbegrip 

14 De kandidaat kan het kansbegrip gebruiken om bij een toevalsproces de kans op een 

bepaalde uitkomst of gebeurtenis te bepalen aan de hand van een diagram, 

combinatoriek, kansregels en simulatie. 

 

De kandidaat kan: 

14.1 bij een kansproces met even waarschijnlijke elementaire uitkomsten een kans bepalen  

  via systematisch tellen of met combinatoriek. 

14.2 een kansproces met de computer simuleren en een kans empirisch benaderen. 

14.3 de betekenis van de wet der grote aantallen formuleren. 
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14.4 de begrippen voorwaardelijke kans en onafhankelijke gebeurtenis hanteren. 

14.5 bij kansberekeningen de somregel, de complementregel en de productregel voor  

  onafhankelijke gebeurtenissen herkennen en gebruiken. 

14.6 een voorwaardelijke kans berekenen. 

 

Subdomein E5: Kansverdelingen 

15 De kandidaat kan aangeven in welke situatie een toevalsvariabele een bepaalde  

 kansverdeling bezit en van die verdeling de karakteristieken verwachtingswaarde en  

 standaardafwijking hanteren. 

 

De kandidaat kan: 

15.1 bij steekproeftrekking aangeven welke kansverdeling de toevalsvariabelen in de  

  volgende situatie hebben:  

- het aantal (of proportie) objecten met een bepaalde eigenschap (binomiaal); 

- het steekproefgemiddelde (normaal). 

15.2 van de hierboven genoemde kansverdelingen de verwachtingswaarde en  

  standaardafwijking bepalen en gebruiken. 

15.3 bij de hierboven genoemde kansverdelingen kansen bepalen. 

15.4 in voorkomende gevallen zich baseren op de centrale limietstelling,  

m.i.v. de wortel-n-wet. 

 

Subdomein E6: Verklarende statistiek 

16  De kandidaat kan in een probleemsituatie op basis van steekproefgegevens een  

  uitspraak doen over een populatie, de betrouwbaarheid daarvan kwantificeren en het  

  resultaat duiden in termen van de context. 

 

De kandidaat kan: 

16.1 voor een gestelde bewering (over een proportie, gemiddelde of over een verschil tussen  

  twee groepen) de nul- en alternatieve hypothese opstellen en aangeven hoe de  

  hypothese kan worden getoetst. 

16.2 de toetsing via de methode met overschrijdingskans uitvoeren en het resultaat  

  verwoorden in termen van de context. 

16.3 aangeven welke beslisfouten er mogelijk zijn en hoe kansen hierop worden beïnvloed  

  door de keuze van het significantieniveau α. 

16.4 aangeven in welke omstandigheden er een grotere kans bestaat op een significant  

  resultaat (significantieniveau, effectgrootte, steekproefomvang). 
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Bijlage 7 Voorbeeldtoets domein E 

havo 
 

 

 

 
 (zie ook hoofdstuk 4) 
 
Deze toets bestaat uit twee gedeelten. Aan het eind staat een antwoordmodel met voorstel voor 
correctie vermeld. 
 
 
A. „Papieren‟ toets havo wiskunde A 
 
 
Hieronder zie je een klein deel van de gegevens uit het bestand „nationale doorsnee.VUS‟: 

 

 

De getallen bij LEERJAAR, LEEFTIJD en LENGTE spreken voor zich. De getallen bij de 

variabelen SPORT, TV, COMPUTER en WERK geven aan hoeveel uren per week er aan 

besteed wordt. De getallen bij ZAKGELD geven het aantal guldens per week aan. 

 

1. Bij welke van de hierboven vermelde 11 variabelen is het zinvol een gemiddelde te 

berekenen? En bij welke niet? Licht je antwoord toe. 

2. Leg uit of het zinvol is een boxplot te maken van de variabele „geslacht‟. 

3. We her coderen de variabele „geslacht‟ als volgt: Jongen = 1 en meisje = 2. Verandert dit je 

antwoord bij vraag 1? En bij vraag 2? Licht je antwoord toe. 

4. Leg uit of het zinvol is een boxplot te maken van de variabele „leerjaar‟. 

5. Een leerling heeft bij sport ingevuld 36, bij computer 52, bij TV 70 en bij werk 38. Leg uit dat 

deze leerling de gegevens waarschijnlijk niet eerlijk heeft ingevuld. 

 

Bekijk de volgende twee boxplots. Ze zijn gemaakt op basis van gegevens van 50 071 

leerlingen uit de eerste twee leerjaren van het middelbaar onderwijs. De kruisjes geven 

uitschieters aan. 

 

 

1. Geef een schatting van het percentage jongens uit leerjaar 2 dat langer is dan de “mediaan-

jongen” uit leerjaar 1. 
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2. Leg uit waarom in de boxplots hierboven er meer uitschieters zijn aan de rechterkant dan 

aan de linkerkant. 

3. Leg uit wat je op basis van de boxplots hierboven kunt zeggen over de groei van de 

middelste groep jongens. 

 

Hieronder zie je een overzicht van de hoeveelheid zakgeld (in guldens per week) die leerlingen 

per week zeggen te ontvangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Teken voor de jongens in leerjaar 1 een boxplot van de variabele zakgeld. 

5. Hoeveel procent van de meisjes in leerjaar 2 krijgen meer dan 5 gulden zakgeld per week? 

6. Hoeveel jongens in leerjaar 2 krijgen tussen de 6 en de 10 gulden zakgeld per week? 

7. De modus bij meisjes in leerjaar 1 is 5. Leg uit wat dit betekent. 

 

 

B. Practicumtoets havo wiskunde A 

 

Voor je aan deze toets begint: 

open in het programma VUSTAT het bestand „nationale doorsnee.VUS‟. De opgaven 

hieronder maak je aan de hand van (de gegevens in) dit bestand. 

 

Opgave 1 

a. De in de database opgenomen leerlingen uit de provincies Friesland en Gelderland vormen 

een steekproef van de hele leerlingpopulatie in leerjaar 1 en 2 in deze provincies. Geef de 

gemiddelde lengte van de in de database opgenomen leerlingen in de provincies Friesland 

en Gelderland. Welke van deze twee getallen zal het meest betrouwbaar zijn als 

gemiddelde lengte van de hele populatie in die provincie? 

b. Hoeveel procent is de gemiddelde leerling in Drenthe langer dan de gemiddelde leerling in 

Nederland als geheel? 

c. Bij vraag b ging het over het gemiddelde. Beschrijf met behulp van zoveel mogelijk andere 

statistische maten de verschillen en/of overeenkomsten tussen de lengte van de leerlingen 

in Drenthe en de leerlingen in Nederland als geheel. 

d. Uit de database lijkt het dat de gemiddelde leeftijd van leerlingen in leerjaar 1 en 2 in 

Zeeland vrij groot is. Zoek in de database naar een reden waarom je deze conclusie niet 

zomaar kunt trekken.  
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Opgave 2 

Het vooroordeel bestaat dat wiskunde-liefhebbers meer computeren dan anderen en minder 

sporten dan anderen. Ga na of dat wordt ondersteund door de gegevens. 

 

Opgave 3 

Onderstaande figuur is met behulp van het bestand „nationale doorsnee.VUS‟ gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op basis van deze figuur lijkt het of bij meisjes dans populairder is dan Lichamelijke Opvoeding. 

Geef commentaar op deze bewering. Ondersteun je commentaar met een grafische weergave 

die vergelijkbaar is met de gegeven figuur. 

 

Opgave 4 

a. Maak een staafdiagram bij de variabele „lengte‟, met klassenbreedte 1 en aantal klassen 

100. Wat neem je als beginwaarde? Geef aan waarom je deze beginwaarde neemt. 

b. In het plaatje zijn een aantal opvallende pieken en dalen. Noem minstens drie waarden 

waar een piek voorkomt en geef een verklaring voor deze pieken. 

c. Pas klassenbreedte en aantal klassen aan zodat de opvallende pieken en dalen 

verdwijnen, maar het plaatje nog steeds een goed beeld geeft hoe de lengtes verdeeld zijn. 

Schets de vorm van het plaatje. 

d. Hoeveel procent van de leerlingen is tussen de 135 en 140 cm groot? Hoeveel leerlingen 

zijn dit? 

 

Opgave 5 

a. Maak een afbeelding waarin twaalf boxplots te zien zijn waarin voor elke provincie de 

verdeling te zien is van het aantal uren dat de leerlingen per week TV kijken. Let op de 

begin- en eindwaarden van de boxplots. Wat valt je op? 

b. Welke provincie geeft het meest afwijkende beeld? Geef ook aan in welk opzicht het beeld 

het meest afwijkt. 

c. In de rechterkolom van het scherm kun je aangeven of je uitschieters wilt zien of niet. Vink 

de optie „Uitschieters‟ aan. Wat verandert er in de plots? Kun je verklaren waarom er aan 

de rechterkant veel meer kruisjes staan dan aan de linker kant? 

d. Via „Data > Selectiefilter > Filter‟ kun je bij 'kleiner/gelijk' de maximale (realistische) 

eindwaarde vastleggen. De andere records worden dan weg gefilterd uit je bestand. Kies 

(en beargumenteer!) een in jouw ogen realistische eindwaarde voor het aantal uren dat 

leerlingen per week TV kijken. Kijk vervolgens of dat invloed heeft op je antwoord op vraag 

b en vraag c. 
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Opgave 6 

De gegevens in de database zijn afkomstig van leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar van 

de middelbare school. Maak boxplots van de lengtes van jongens en meisjes uitgesplitst naar 

de verschillende leeftijdsklassen. Welke conclusies kun je trekken op basis van deze boxplots 

over de groei van jongens en meisjes?  

 

Voorstel antwoordmodel papieren toets havo wiskunde A 

 

Opgave Antwoord punten 

1.  Niet bij leerjaar, geslacht, vak, provincie 

Toelichting 

Wel: leeftijd, lengte, sport, TV, computer, werk, zakgeld 

Toelichting 

1 

1 

1 

1 

2.  Niet zinvol 

Uitleg (geen getalswaarden) 

1 

1 

3.  Gemiddelde nog steeds niet zinvol 

Boxplot nog steeds niet zinvol 

1 

1 

4.  Niet zinvol 

Leerjaar is of 1 of 2 en niks ertussen (discreet) 

1 

1 

5.  De som overstijgt de 168 uur die er in een week zitten (en dan hebben 

we het nog niet eens over slapen, eten, schoolgaan…) 

2 

6.  (Iets meer dan) 75% 2 

7.  Mensen (leerlingen) zullen eerder een grotere lengte opgeven 

(„opscheppen‟) dan een kleinere 

2 

8.  Kijkend naar de middelste 50 % groeien jongens van leerjaar 1 naar 2 

ongeveer 5 cm 

2 

9.  

 

Plus tekening boxplot, zie onderaan 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

10.  75% (want 1e kwartiel is 5) 2 

11.  25% (want tussen 1e kwartiel en mediaan) 2 

12.  Dat 5 gulden het meest voorkomende zakgeldbedrag is voor meisjes in 

leerjaar 1 

2 

 

 

En zo kom ik tot 30 punten… 
3 10

10

punten
cijfer

 
 … 
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Voorstel antwoordmodel practicumtoets havo wiskunde A 

 

Opgave Antwoord punten 

1a. Friesland: gem. lengte 163,6 cm 

Gelderland: 163,7 cm 

De gem.lengte in Gelderland zal betrouwbaarder zijn, omdat deze op meer 

leerlinggegevens is gebaseerd (6281 vs. 628) 

1 

1 

2 

1b. Drenthe: gem. lengte 165,1 cm 

Nederland: 163,4 cm 

Dus in Drenthe 1 % langer 

1 

1 

2 

1c. Er zijn geen overeenkomsten. 

De verschillen zitten in modus (160/165), mediaan (163/165), minimum 

(135/140), maximum (210/195), kwartielafstand(11/10) 

Dit verwoorden, bijvoorbeeld als volgt: 

In Drenthe wat minder spreiding in lengte (zie kwartielafstand); de 

leerlingen zijn in het algemeen wat groter (zie modus en mediaan) 

1 

 

2 

 

2 

1d. Zeeland: gem leeftijd 13,2 

Nederland: gem. leeftijd 12,7 

In Zeeland ontbreken de leerlingen van 10 en 11 jaar 

1 

1 

2 

   

2. Van alle leerlingen: 

gemiddeld per week 6,1 uur computer en 4,4 uur sport 

Onder leerlingen met favoriet vak wiskunde: 

gemiddeld per week 6,5 uur computer en 4,4 uur sport 

Wiskunde-liefhebbers computeren dus iets meer en sporten evenveel 

 

1 

 

1 

2 

   

3. Dans: 388 meisjes en 39 jongens; LO: 5530 meisjes en 8458 jongens 

De gegeven figuur lijkt aan te geven dat er veel meer meisjes dans kiezen 

dan LO, en dit klopt niet 

Een plaatje als hieronder: 

 

1 

 

1 

2 
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4a.  Een beginwaarde tussen 110 en 135 

zodat de kleinste (135 cm) en de grootste (210 cm) in ieder geval in het plaatje 

passen 

1 

1 

4b.  Bijvoorbeeld: 160, 165, 170 

Blijkbaar ronden mensen hun lengte vaak af op 5 cm 

1 

1 

4c.  de vorm wordt een klokvorm (redelijk glad verlopend) 2 

4d.  0,0 % en dat is 1 leerling 2 

   

5a.  Beginwaarde 0 kan in principe wel, maar eindwaarde 70 (dat is 10 uur per dag 

gemiddeld) lijkt niet erg geloofwaardig. 

1 

5b.  Zeeland 

25% kijkt helemaal geen TV (en nog eens 25% kijkt nauwelijks) 

1 

1 

5c.  De rechterkant wordt behoorlijk ingekort 

Een argument als: leerlingen hebben de TV aan terwijl ze iets anders doen 

1 

1 

5d.  Een beargumenteerde waarde (bv 20: 2 uur per dag, in het weekend 5 uur per 

dag) 

Bij vraag b: geen wijziging 

Bij vraag c: uitschieters maakt geen verschil, logisch ook, die heb je er zelf al 

uitgefilterd 

1 

 

1 

1 

   

6. Zie plaatje hieronder 

Een conclusie als: 

Jongens groeien wat meer, maar er zijn meer jongens dan meisjes die (nog) 

klein blijven 

2 

 

2 

 

 

En zo kom ik tot 45 punten… 
5

5

punten
cijfer


 … 
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