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 De keuzemogelijkheden:

 Wiskunde A: 520 studielasturen (3 + 3 + 3 uur)

 Wiskunde C: 480 studielasturen (3 + (3 + 2 in sem 2) + 2 uur)

 Wiskunde B: 600 studielasturen (3 + 3 + 4 uur)

 Wiskunde D: 440 studielasturen (1 + 1 + 1 uur)



Verschillen tussen Wiskunde A en B
Een vergelijking op hoofdlijnen

Wiskunde A:

 Meer concrete verhaaltjes

 Veel werken met een boel tekst, 

maar ook wel met vergelijkingen

 Vaak gebruik van GR 

 Enig inzicht en goede inzet nodig

Wiskunde B:

 Meer abstracte opgaven (puur 

wiskundig)

 Analytische vaardigheden (ook nuttig 

voor andere vakken zoals NA/BI/SK)

 Vaak algebraïsch en exact werken 

(GR ter ondersteuning)

 Inzicht, veel motivatie, en 

doorzettingsvermogen nodig







Verschillen tussen Wiskunde A en C
Een vergelijking op hoofdlijnen

Wiskunde A (slu):

 Algebra en tellen

 Verbanden (140)

 Veranderingen (120)

 Statistiek en kansrekening

 Waar A soms doorgaat, stopt C

 Meer focus op exact/abstract

 Behoorlijk algebraïsch

Wiskunde C (slu):

 Algebra en tellen (60)

 Verbanden (80)

 Veranderingen (60)

 Statistiek en kansrekening (160)

 Logisch redeneren (40)

 Vorm en ruimte (40)

 Historische en culturele accenten

 Minder focus op exact/abstract

 Toegespitst op sectoren Recht, Gedrag 
& Maatschappij en Taal & Cultuur



Wiskunde D
Toegevoegde waarde bij wiskunde B

Wiskunde D:

 Alléén tezamen met wiskunde B

 Vergroot je succeskansen in een 
bétastudie

 Kleine groepen

 Vooral inzet en motivatie nodig

 Dynamische modellen

 Toegepaste analyse

 Ruimtemeetkunde

 Complexe getallen en – functies

 Statistiek

 Toetsen en hypothesen

 Inzicht, motivatie en plezier in 
wiskunde nodig

 Ruim 1000 uur aan wiskunde: wie wil 
dat nou niet ☺



Verschillen tussen Wiskunde C en A en B
Een vergelijking op hoofdlijnen

Vervolgstudies:

 Technische studies: Wiskunde B is noodzakelijk

(wiskunde D extra geeft meerwaarde)

 Economische studies: Wiskunde B heeft de voorkeur als je goed bent

in wiskunde, wiskunde A is zeker ook prima

 Medische studies: Wiskunde A en B zijn allebei prima

 Sociale studies: Wiskunde A bereidt goed voor op 

een aardige portie statistiek (lukt meestal prima)

 Talen en Rechten: Wiskunde C (en A) kunnen prima

 Kunst: Wiskunde C (en A) zijn prima

Kies vooral samenhangend!!



Wiskunde A

Wat leer je daar allemaal?

 Algebra en tellen:

 Slim bepalen op hoeveel manieren iets kan gebeuren

 Rekenen met letters

 Verbanden:

 Werken met tabellen en grafieken

 Vergelijkingen en ongelijkheden opstellen en oplossen

 Rekenen aan lineaire en exponentiële groei, evenals machtsfuncties, 

goniometrische functies en logaritmische functies 



Wiskunde A - vervolg

 Verandering:

 Redeneren over de (gemiddelde) helling van een grafiek

 Werken met afgeleide functies

 Rekenen aan rijen en reeksen

 Statistiek en kansrekening:

 Ordenen van gegevens via tabellen en diagrammen

 Redeneren over statistische gegevens

 Kansberekening



Wiskunde A
Wat leer je daar allemaal?



Wiskunde B
Wat leer je daar allemaal?

 Onderwerpen:

 Functies, grafieken en vergelijkingen:

 Werken met tabellen en grafieken

 Vergelijkingen en ongelijkheden opstellen en oplossen

 Rekenen aan lineaire en exponentiële groei, evenals machtsfuncties, 

goniometrische functies en logaritmische functies 

 Werken met inverse functies, asymptoten en limieten

 Differentiaal- en integraalrekening

 Redeneren over en rekenen aan hellingen van grafieken

 Werken met afgeleide functies

 Primitiveren om oppervlaktes onder grafieken te bepalen



Wiskunde B - vervolg

 Meetkunde met coördinaten:

 Eigenschappen van meetkundige objecten onderzoeken en bewijzen

 Rekenen aan vergelijkingen van cirkels en lijnen

 Rekenen met vectoren

 Goniometrische functies:

 Werken met sinus-, cosinus-, en tangensfuncties en hun grafieken

 Goniometrische vergelijkingen oplossen

 Dit ook gecombineerd met differentiëren en integreren

Wat LO is voor je lijf, is wB voor je hersenen!!



Wiskunde B
Wat leer je daar allemaal?



Wiskunde C
Wat leer je daar allemaal?

Onderwerpen:

 Rekenen

 Statistiek, en telproblemen

 Dataverwerking, Excel

 Verbanden

 Grafieken en tabellen; allerlei formules, redeneren en omvormen

 Regelmaat en veranderingen

 Logisch redeneren

 Meetkundige figuren, aanzichten en perspectief tekenen



Wiskunde C
Wat leer je daar allemaal?



Wiskunde C, vervolg



Wiskunde D: Wat leer je daar allemaal?

Onderwerpen:

 Kansrekening en statistiek

 Combinatoriek

 Discrete wiskunde

 Kansverdelingen en Mathematische Statistiek

 Meetkunde

 Bewijzen

 Vectormeetkunde

 Meetkundige plaatsen, Raaklijneigenschappen, Kegelsneden

 Toepassingen

 Matrices en Lineaire Algebra

 Complexe getallen en Complexe functies

 Discrete én Continue dynamische modellen



Wiskunde D, vervolg



Wiskunde D, wat en hoe?

 Als extra vak mogelijk

 Alléén naast wiskunde B 

 1 lesuur per week in het rooster

 Kleine groepjes: 4 lln in 4v, 3 lln in 5v, 3 lln in 6v

 Korte lijntjes

 Niet moeilijker dan B, het zijn extra onderwerpen (deels uit A)

 Zeer geschikt voor leerlingen die een technische studie overwegen



Wat hebben we allemaal gezien?
 Wiskunde A: 

 Tekstrijke opgaven, vaak in economische context. 

 Geschikt voor CM, EM en NG profiel.

 Bij NG zeer geschikt voor Geneeskunde

 Wiskunde C:

 Alleen in CM profiel

 Keuze pas in 5v

 ‘Je doet de leerling tekort als je de echte CM-er deze kans ontneemt’

 Wiskunde B:

 Veelal korte rechttoe rechtaan opgaven in natuurkundige context

 Kan bij EM (wil je dat?), NG en NT profiel

 Verplicht voor technische opleidingen

 Wiskunde D:

 Je moet wiskunde leuk vinden, aanvullend naast wiskunde B



Hulp bij de keuze: kies vooral samenhangend

 Rapportcijfer

 Advisering door de docent

 Lesboek 

 Deze informatieavond

Belangrijke overwegingen bij de keuze voor Wiskunde B:

 Rapportcijfer derde klas ≥ 7.0

 Attitude: huiswerkinvestering, doorzettingsvermogen

 Vervolgstudie (exacte richting?)

 Kritische / analytische denkvaardigheden

Haalbaarheid

Nut / noodzaak



Vragen? Nu of later

Later:

 In de lessen worden de boeken van de bovenbouw getoond

 Vragen over de keuze kunnen gesteld worden aan de eigen wiskundedocent of 

aan mij (m.rorink@twentscarmelcollege.nl)

 https://view.publitas.com/noordhoff-voortgezet-onderwijs-groningen/welke-

wiskunde-moet-ik-kiezen-vwo-getal-en-ruimte/page/1

Kijk eventueel ook eens op www.examenblad.nl of www.wiskunde-examens.nl

Vragen op dit moment?

mailto:m.rorink@twentscarmelcollege.nl
https://view.publitas.com/noordhoff-voortgezet-onderwijs-groningen/welke-wiskunde-moet-ik-kiezen-vwo-getal-en-ruimte/page/1
http://www.examenblad.nl/
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