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Economische studies

Talen

Recht

Gedrag en maatschappij

http://www.connectcollege.nl/download/decanaat/vwo%20doorstroomeisen%20universiteit.pdf



Opleidingen N+T N+G E+M C+M

1 Actuariële wetenschappen * * wib1 wib1

2 Bedrijfswetenschappen ec1 ec1 * (wia12 of wib1)+ec1

3 Business Administration ec1 ec1 * (wia12 of wib1)+ec1

4 Domeingerichte economie ec1 ec1 * (wia12 of wib1)+ec1

5 Econometrie en operationele research * * wib1 wib1

6 Economie ec1 ec1 * (wia12 of wib1)+ec1

7 Fiscale economie ec1 ec1 * (wia12 of wib1)+ec1

8 Informatica en economie ec1 ec1 * (wia12 of wib1)+ec1

9 Japankunde ec1 ec1 * (wia12 of wib1)+ec1





Opleidingen N+T N+G E+M C+M

1 Fiscaal recht * * * *

2 Hanse Law School * * * *

3 Internationaal en Europees recht * * * *

4 Juridische bestuurswetenschappelijke opleiding * * * *

5 Juridisch-politiekwetenschappelijke opleiding * * * *

6 Nederlands recht * * * *

7 Notarieel recht * * * *



Opleidingen N+T N+G E+M C+M

1 Algemene sociale wetenschappen * * * *

2 Bachelor University College Maastricht * * * *

3 Behavioral studies * * * *

4 Beleids- en organisatiewetenschappen * * * *

5 Bestuurskunde * * * *

6 Communicatiewetenschap * * * *

7 Criminologie * * * *

8 Culturele antropologie en sociologie der niet-westerse samenlevingen * * * *

9 Milieu-maatschappijwetenschappen * * * *

10 Onderwijskunde * * * *

11 Oost-europees Juridische opleiding * * * *

12 Pedagogische wetenschappen * * * *

13 Personeelwetenschappen * * * *

14 Politicologie * * * *

15 Psychologie * * * *

16 Psychologie vanuit biologisch en cognitivistisch perspectief * * * *

17 Sociaal-culturele wetenschappen * * * *

18 Sociale Geografie en Planologie * * * *

19 Sociologie * * * *

20 Technische planologie * * * *

21 Vrijetijdwetenschappen * * * *



http://www.examenblad.nl/9336000/1/j9vvhinitagymgn_m7mvh57glrndzx7_n11vg41h1h4i9qe/vhbzcqa3shz9/f=/bestand.pdf

http://www.examenblad.nl/9336000/1/j9vvhinitagymgn_m7mvh57glrndzx7_n11vg41h1h4i9qe/vhbzcqa3shz9/f=/bestand.pdf
http://www.examenblad.nl/9336000/1/j9vvhinitagymgn_m7mvh57glrndzx7_n11vg41h1h4i9qe/vhbzcqa3shz9/f=/bestand.pdf
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Domein A: Vaardigheden 

Je kunt:
Mede met behulp van ICT, informatie verwerven, selecteren, verwerken, beoordelen en 
presenteren. 

een gegeven probleemsituatie inventariseren, vertalen in een wiskundig model, binnen dat 
model wiskundige oplostechnieken hanteren en de gevonden oplossingen betekenis geven 
in de context. 

bij raadplegen, verkennen en presenteren van wiskundige informatie en bij uitvoeren van 
wiskundige bewerkingen en redeneringen gebruik maken van toepassingen van ICT. 

een verband leggen tussen je wiskundige kennis, vaardigheden en belangstelling en de rol 
van wiskunde in vervolgstudies en de praktijk van verschillende beroepen. 

De kandidaat beheerst de bij het examenprogramma passende rekenkundige en 
algebraïsche vaardigheden en formules, heeft daar inzicht in en kan de bewerkingen 
uitvoeren met, maar ook zonder, gebruik van ICT-middelen zoals de grafische 
rekenmachine. 



Standaardfuncties 

Je kunt grafieken tekenen en herkennen van machtsfuncties, 
exponentiële functies, logaritmische functies en goniometrische functies 
en van die verschillende typen functies de karakteristieke 
eigenschappen benoemen. 

Functies, grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden 
Je kunt functievoorschriften opstellen en bewerken, de bijbehorende 
grafieken tekenen en vergelijkingen en ongelijkheden oplossen met 
behulp van numerieke, grafische en algebraïsche methoden. 



Veranderingen 

Je kunt het veranderingsgedrag van grafieken of functies relateren aan 
differentiequotiënten, toenamendiagrammen en hellinggrafieken en daarbij 
een relatie leggen met contexten. 

Sylabus wiskunde A 
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http://www.examenblad.nl/9336000/1/j9vvhinitagymgn_m7mvh57glrndzx7_n11vg41h1h4i9qe/vhbzcqa3shz9/f=/bestand.pdf
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Subdomein Eg1: Combinatoriek
De kandidaat kan bij telproblemen de situatie visualiseren met een schema, 
diagram of rooster en combinatorische berekeningen uitvoeren. 

Subdomein Eg2: Kansen 
De kandidaat kan toevalsexperimenten vertalen in een kansmodel, de 
begrippen onafhankelijke gebeurtenissen en voorwaardelijke kansen hanteren 
en kansen berekenen op basis van een kansexperiment en op basis van 
symmetrie en combinatoriek. 

Subdomein Eg4: Speciale discrete verdelingen 
De kandidaat kan vaststellen of een toevalsexperiment kan worden vertaald 
naar een uniforme discrete verdeling of een binomiale kansverdeling en binnen 
die verdelingen kansen en verwachtingen berekenen. 

Subdomein Eg3: Rekenen met kansen 
De kandidaat kan bij discrete toevalsvariabelen het begrip 
onafhankelijkheid hanteren, kansen berekenen met behulp van somregel, 
complementregel en productregel en van een discrete toevalsvariabele de 
verwachtingswaarde berekenen 

http://mediatheek.thinkquest.nl/~klb050/onderbouw/wiskunde_lokaal/onderwerp/statistiek/Tellen/page_uitleg.htm

http://wiskunde.ebrodesign.com/index.php?gr=2&id=36

Filmpje over kans en toeval

http://mediatheek.thinkquest.nl/~klb050/onderbouw/wiskunde_lokaal/onderwerp/statistiek/Tellen/page_uitleg.htm
http://wiskunde.ebrodesign.com/index.php?gr=2&id=36
http://player.omroep.nl/?aflID=5966632


Subdomein Ba1: Afgeleide functies 

De kandidaat kan, ook in toepassingssituaties, van een functie met behulp van 
rekenregels voor machts-, som- en kettingfuncties de afgeleide bepalen, aan de 
hand daarvan het veranderingsgedrag van de functie beschrijven, inclusief de 
extreme waarden en deze resultaten betekenis geven in de context. 

Subdomein Ba2: Rekenregels 

De kandidaat kan, ook in toepassingssituaties, van een functie met behulp 
van de rekenregels voor product- en quotiëntfuncties de afgeleide bepalen, 
aan de hand daarvan het veranderingsgedrag van de functie beschrijven, 
inclusief de extreme waarden en deze resultaten betekenis geven in de 
context. 

commons.activemath.org/.../diff4jou3_pic5.jpg 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Afgeleide



Subdomein Fa1: Populatie en steekproef 

De kandidaat kan bij een gegeven probleemsituatie de populatie aangeven, een 
gegeven steekproef beoordelen op geschiktheid en een geschikte steekproef kiezen. 

Subdomein Fa2: Ordenen, verwerken en samenvatten van statistische gegevens 

De kandidaat kan, ook met behulp van ICT, waarnemingen verwerken in een 
geschikte tabel, visualiseren in een geschikt diagram, samenvatten met geschikte 
centrum- en spreidingsmaten en gegeven grafische representaties interpreteren. 

Subdomein Fa3: Kansverdelingen 

De kandidaat kan het binomiale en het (standaard)normale verdelingsmodel 
gebruiken voor het berekenen van kansen, relatieve frequenties, grenswaarden, 
gemiddelden en standaardafwijkingen van discrete en continue verdelingen. 

Subdomein Fa4: Het toetsen van hypothesen 

De kandidaat kan nul- en alternatieve hypothesen en bijbehorende een- en 
tweezijdige toetsen formuleren en uitvoeren bij binomiaal- of normaal verdeelde 
toevalsvariabelen. 



Filmpje wat verander je?(Gonio en veranderingen)

Allerlei filmpjes over 2e fase wiskunde 

http://www.hbostart.nl/

http://www.universiteitstart.nl/

http://tweedefase.startpagina.nl/

http://www.studiekeuze123.nl/

http://www.wisfaq.nl/
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http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/project/1407864/wiskunde-voor-de-tweede-fase/2157113/home/
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http://tweedefase.startpagina.nl/
http://www.studiekeuze123.nl/web/site/default.aspx?m=opendagen
http://www.wisfaq.nl/


Student na het borden wissen tijdens een 
college theoretische natuurkunde, eerder deze 
maand: “We hebben een wiskundige nodig. Die 
maken de borden veel beter schoon. Daarom 
heten ze trouwens ook wis-kundigen.”

Grappig filmpje 2 

Grappig filmpje 1

http://www.youtube.com/watch?v=eAhfZUZiwSE&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=9Fr0gYW7Nf4&feature=player_embedded

