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Hoofdstuk 1 
 Ik weet hoe je met procenten moet rekenen: procenten en breuken, percentage 

berekenen, toename en afname in procenten, rekenen met groeifactoren. 

 Ik weet dat je in een frequentietabel kan aflezen hoe vaak een waarnemingsgetal 

voorkomt. Ik weet van absolute en relatieve frequentie is. 

 Ik weet wat een staafdiagram, een histogram, een lijndiagram, een beelddiagram, 

een cirkeldiagram, een frequentiepolygoon, een relatief frequentiepolygoon is en 

wat een boxplot is. Ik kan de gegevens uit de verschillende grafieken aflezen. 

 Ik weet wat een klassenindeling is en wat cumulatieve frequenties zijn. Ik kan een 

histogram en een frequentiepolygoon tekenen. Ik weet dat ik daarbij goed moet 

letten op de klassenmiddens en de rechterklassengrenzen. Ik weet dat ik in een 

cumulatief frequentiepolygoon de rechter klassengrens moet gebruiken. 

 Bij het tekenen van grafieken let ik goed op de schaalverdeling en zet altijd bij de 

assen over welke variabelen het gaat. 

 Ik weet wat er bedoeld wordt met ‘misleiding’ als het gaat om grafieken. 

 Ik kan de centrummaten gemiddelde, mediaan en modus berekenen. 

 Ik kan de spreidingsmaten spreidingsbreedte, kwartielafstand en standaardafwijking 

berekenen. 

 Ik kan uit een cumulatief frequentiepolygoon (somfrequentiepolygoon) de kwartielen 

en de mediaan aflezen. 

 Bij een gegeven frequentieverdeling of somfrequentiepolygoon kan ik een boxplot 

tekenen. Ik weet wat je uit een gegeven boxplot de minimale waarde, q1, mediaan, q3 

en maximale waarde kunt aflezen. Ik weet de betekenis is van q1 en q3. 

 Ik ben bekend met de begrippen gelote, systematische en gelaagde steekproeven. Ik 

weet wat er bedoeld wordt met steekproef en populatie. Ik weet wat aselect 

betekent. 

 Ik kan met de grafische rekenmachine centrum- en spreidingsmaten berekenen, 

zowel voor enkelvoudige gegevens als voor frequentieverdelingen. 

Algemene tips 

 Let bij een klassenindeling goed op het soort variabele als het 
gaat om het klassenmidden en de rechterklassengrens.  

 Zorg dat je bij een somfrequentiepolygoon altijd de rechter 
klassengrenzen gebruikt. Let daarbij op het soort variabele. 

 Schrijf altijd je berekeningen op. Ook als je dingen met je grafische rekenmachine 
uitrekent vermeld dan kort wat je gedaan hebt en welke functies van je GR je hebt 
gebruikt. 

 Geef altijd antwoord op de vraag. Alleen berekeningen is niet genoeg. 
 Neem de tijd om de opgaven goed te lezen. 

  



3 
 

Hoofdstuk 2 
 Ik kan de grafieken tekenen van lineaire en kwadratische formules.  

 Ik ken de grafieken van machtsfuncties, wortelfuncties en exponentiele functies. 

 Bij een gegeven formule kan ik een tabel maken en een grafiek tekenen. 

 Met de GR kan ik formules invoeren, grafieken plotten tabellen maken, y-waarden 

uitrekenen bij gegeven x en andersom, snijpunten x- of y-as, snijpunten van 

grafieken, toppen. 

 Ik kan tabellen lezen. Ik let daarbij op het bijschrift, de betekenis van de kolommen 

en toevoegingen als ‘x1000’ en de eenheden. 

 Ik kan verschillende kolommen in een tabel combineren. Ik let daarbij op het woordje 

‘per’. Als er gevraagd wordt naar bijvoorbeeld ‘het aantal inwoners per vierkante 

meter’ dan weet ik dat ik ‘het aantal inwoners’ moet delen door de oppervlakte in 

m². 

 Ik kan bij een gegeven tabel tussenwaarden schatten met behulp van interpoleren. Ik 

kan ook waarden ‘buiten’ de tabel schatten met extrapoleren. Ik kan dat grafisch 

maar ook met een berekening. 

 Ik ken de zeven verschillende berekeningen met procenten. Ik ben op de hoogte van 

de afspraken: ‘kleine geldbedragen geef je in centen nauwkeurig’ en ‘geef 

percentages in één decimaal nauwkeurig, tenzij anders vermeld’. 

 Ik weet dat je bij het tekenen van grafieken altijd de variabelen bij de assen moet 

zetten en de eenheden aangeven. Ik kan verschillende soorten grafieken 

onderscheiden. Een grafiek kan een vloeiende kromme zijn, maar ook losse 

lijnstukken of zelf bestaan uit losse punten. 

 Ik weet wat grafiekenbundels zijn. Ik kan verschillende grafieken combineren. 

 Ik weet hoe je grafieken met twee verticale assen moet aflezen. 

Algemene tips 

 Neem rustig de tijd om het vraagstuk door te lezen. 
 Wat moet je precies berekenen? 
 Schrijf alle berekeningen, tussenstappen en denkstappen op, 

zelfs die waarvan je denkt dat het overduidelijk is.  
 Rond niet tussentijds af of neem in ieder geval meer decimalen mee dan je nodig 

hebt.  
 Laat zien wat je doet. Ook als je iets uitrekent met je grafische rekenmachine. 
 Zorg dat je antwoord geeft op de vraag. Een antwoord schrijf je altijd in volledige 

zinnen. Als de vraag is 'wat is de hoogte van toren in meter?' dat begint je antwoord 
met 'de hoogte van de toren is...'. 

 Is jouw antwoord realistisch? Kan het kloppen wat je gevonden hebt? 
 Verspil geen kostbare tijd met onzin… 
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Hoofdstuk 3 
 Ik weet hoe ik een boomdiagram, machtsboom, een faculteitsboom, een 

wegendiagram of een roosterdiagram kan gebruiken voor ’t oplossen van 

telproblemen. 

 Ik weet wat er bedoeld wordt met de vermenigvuldigingsregel en de somregel. Ik kan 

deze regels toepassen waar nodig. Ik ken het verschil tussen ‘en’ en ‘of’ bij 

telproblemen. 

 Ik ben bekend met permutaties (rangschikkingen), combinaties, machten en 

faculteiten. Ik weet wat het verschil is en weet wanneer ik welke manier van tellen 

kan gebruiken. Ik let daarbij goed op of er sprake is van herhaling. Ik let daarbij ook 

goed op of de volgorde belangrijk is (permutaties) of niet (combinaties). 

 Ik kan het aantal permutaties en combinaties uitrekenen met mijn grafische 

rekenmachine. 

 Ik kan bij telproblemen werken met permutaties, combinaties en machten om de 

aantallen te berekenen. Ik weet hoe je soms verschillende manieren moet 

combineren en kan daarbij gebruik maken van boomdiagrammen. 

 Ik kan bij routes in een rooster het aantal kortste routes berekenen. Dat kan ik met 

de hand, maar ook met ‘combinaties’. Ik weet dat dat laatste alleen goed gaat bij 

volledige roosters. 

Algemene tips 

 Soms helpt het om een tekening te maken of een telprobleem 
na te spelen. Teken een wegendiagram als dat mogelijk is. 
Wordt het ingewikkeld dan kan je soms gevallen 
onderscheiden. 

 Twee belangrijke vragen bij telproblemen: 
o Is het met of zonder herhaling? 
o Is de volgorde belangrijk? 

 Schrijf bij je antwoord waarom je permutaties, combinaties of machten gebruikt. Zie 
de twee vragen hierboven. 

 Bij ingewikkelde problemen kan het handig zijn om het probleem kleiner te maken. 
Wat zou het antwoord zijn als je… maak eventueel een tekening. 

 Bij sommige problemen kan je niet zo maar permutaties of combinaties gebruiken. Je 
moet dan zelf nadenken en soms zelfs gewoon alle mogelijkheden opschrijven. Als 
het niet heel veel mogelijkheden zijn dan is dat meestal wel te doen.  

 Als je er niet uitkomt maar je ziet wel dat er heel veel mogelijkheden zijn schrijf dan 
op waarom je dat denkt en hoe je denkt dat de mogelijkheden er uit zien.  

 Neem rustig de tijd om het probleem te begrijpen. Denk ook ’s aan de andere 
telproblemen die je hebt opgelost. 
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Hoofdstuk 4 
 Je weet dat de formule y=ax+b hoort bij een lineaire formule. Je weet dat de ‘a’ de 

richtingscoëfficiënt is en dat de grafiek de y-as snijdt in het punt (0,b). 

 
 Je kunt de formule van een lineair verband opstellen als uit de tekst de 

richtingscoëfficiënt en het snijpunt met de y-as volgt. 

 Je kunt de formule opstellen als je de richtingscoëfficiënt kent in een punt van de 

grafiek. 

 Je weet hoe je de formule 


 
 

B A

B A

y yy
rico

x x x
gebruikt om de richtingscoëfficiënt te 

bepalen bij gegeven punten A en B. 

 Je weet dat bij de formule y=ax de variabele y evenredig is met x. Je kunt dan een 

verhoudingstabel gebruiken. 

 Je kunt (eenvoudige) vergelijkingen algebraïsch oplossen. 

 Je kunt bij een gegeven situatie een vergelijking opstellen. 

 Je kunt uren omrekenen in uren, minuten en seconden (en andersom). 

 Je kunt bij eenvoudige formules een variabele vrijmaken.  

 Je kunt ook werken met formules met meer variabelen en meerdere formules 

combineren. 

Algemene tips 

 Het is gebruikelijk om breuken, indien mogelijk, te 
vereenvoudigen en de helen er uit te halen. 

 Let op afronden. Rond niet te snel te veel af. Als je met de GR 
door kunt rekenen is dat wel handig om te doen. 

 Let bij formules ook op de haakjes. Schrijf haakjes waar nodig en denk bij het 
wegwerken van haakjes op de mintekens.  

 Gebruikt bij het rekenen met je GR haakjes waar nodig. Beter een paar haakje te veel 
dan een verkeerde uitkomst.  

 Als de opdracht is ‘bereken’ dan mag dat met je GR. Schrijft dan kort op hoe je dat 
gedaan hebt.  

 Schrijf altijd alle tussenstappen en berekeningen op. Vergeet niet ook echt antwoord 
op de vragen te geven, dus niet alleen een berekening. Wees duidelijk! 
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Hoofdstuk 5 

 Je kent de kansformule: 
aantal gunstige uitkomsten

P(gebeurtenis)=
aantal mogelijke uitkomsten

  

 Bij het berekenen van het aantal uitkomsten gebruik je (als dat handig is) 

permutaties, combinaties, machten… 

 Je weet dat je bij kansen met twee dobbelstenen een rooster kan gebruiken. 

 Je kent het verschil tussen empirische en theoretische kansen. 

 Je kunt uit een tabel allerlei verschillende soorten kansen berekenen. 

 Je weet dat je bij OF-kansen soms goed moet uitkijken… 

 Je weet hoe de product- en de somregel moet gebruiken. Je weet ook dat 

samenhangt met EN- en OF-kansen. 

 Je weet dat je de productregel alleen kan gebruiken bij onafhankelijke 

gebeurtenissen. 

 Je weet dat je de somregel alleen kan gebruiken als de gebeurtenissen elkaar 

uitsluiten. 

 Bij het herhalen van kansexperimenten gebruik je de productregel. 

 Veel opgaven gaan over een vaas met knikkers. Je kunt knikkers pakken met of 

zonder terugleggen. In één greep is hetzelfde als pakken zonder terugleggen. 

 Bij sommige gebeurtenissen is het handiger om de kans uit te rekenen dat iets niet 

gebeurt. De uitkomst trek je dan van 1 af om de gevraagde kans te berekenen. 

Algemene tips 

 Zorg dat je begrijpt hoe de kansformule werkt. Zorg ook dat je 
het verschil weet tussen permutaties, combinaties en machten.  

 Kansrekening heeft alles te maken met tellen. Zie de 
opmerkingen bij hoofdstuk 3 – telproblemen. 

 Een kans kan waarden aannemen van 0 tot en met 1. Als je bij je berekeningen een 
kans vindt grote dan 1 dan klopt er iets niet… 

 Meestal laat je bij kansen de breuken staan. Wel vereenvoudigen als het kan. Je mag 
kansen soms ook afronden, maar geef dan minimaal 3 decimalen als er niet bij staat 
hoeveel decimalen je moet geven. 

 Let bij kansproblemen goed op de verschillen tussen ‘met en zonder terugleggen’, ‘is 
de volgorde belangrijk of niet’, ‘is het een EN- of een OF-kans?’. 

 Soms is er geen eenvoudige manier om het aantal uitkomsten te berekenen. Je moet 
de mogelijkheden dan maar uitschrijven. Dat is meestal wel te doen.  

 Schrijf altijd alle berekeningen en tussenstappen op. Geef ‘echt’ antwoord op de 
vragen en schrijf op waarom je de dingen doet zoals je doet. 

 Gebruik je grafische rekenmachine verstandig. Er zit een functie op om breuken te 
gebruiken en ook een functie om gewone breuken om te zetten in decimale breuken 
(en andersom). Dat kan handig zijn. 


