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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. 
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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. 
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Veranderingen 

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

Sylabus wiskunde B Veranderingen met de GR
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Subdomein Bb1: Afgeleide functies 
9. De kandidaat kan het differentiaalquotiënt en de eerste en tweede afgeleide 
gebruiken om een functie te onderzoeken en om een contextprobleem op te lossen 

Subdomein Bb2: Algebraïsche technieken 
10. De kandidaat kan afgeleide functies bepalen met behulp van regels voor het 
differentiëren en algebraïsche technieken hanteren. 

Subdomein Bb3: Integraalrekening 
11. De kandidaat kan in geschikte toepassingen een bepaalde integraal opstellen 
en exact berekenen, en met behulp van ict benaderen. 

TERUG NAAR OVERZICHT



Subdomein Db1: Goniometrische functies 

De kandidaat kan bij periodieke verschijnselen, met name trillingspatronen en 
harmonische bewegingen, formules opstellen, herleiden en bewerken, de 
bijbehorende grafieken tekenen en vergelijkingen oplossen. 

Specificatie 
De kandidaat kan 
12.1 de eenparige cirkelbeweging en de harmonische beweging in verband brengen met de 
functies sinus en cosinus. 
12.2 gebruik maken van de begrippen amplitude, evenwichtstand, faseverschil en frequentie 
bij het tekenen van een sinusoïde of het beschrijven van een periodiek verschijnsel. 
12.3 bij een gegeven sinusoïde een passende formule opstellen. 
12.4 vergelijkingen oplossen van het type sin a = sin b en cos a = cos b waarbij a en b lineaire 
functies van x zijn en hierbij de periodiciteit gebruiken voor het vinden van alle oplossingen. 
12.5 de formules waarin sin (t+π), cos (t+π), sin (t+π/2), cos (t+π/2), sin (-t), cos (-t), sin (2t) en cos 
(2t) worden uitgedrukt in sint en/of cost, gebruiken bij het herleiden van formules en het oplossen van 
vergelijkingen. 
12.6 de formules sin2t + cos2t = 1 en sincostanttt= gebruiken bij het herleiden van formules. 
12.7 de formules voor sin (t ± u), cos (t ± u), sint ± sinu, cost ± cosu gebruiken bij het verklaren van 
samengestelde trillingspatronen en bij het herleiden van formules. 
12.8 de afgeleiden bepalen van de functies sinus, cosinus en tangens. 
12.9 parametervoorstellingen gebruiken bij het bestuderen van figuren van Lissajous. 

Filmpje wat verander je?(Gonio en veranderingen)

http://player.omroep.nl/?aflID=6090975


Subdomein Gb1: Oriëntatie op bewijzen 

De kandidaat kan definities, vermoedens, stellingen en bewijzen onderscheiden, 
meetkundige situaties exploreren, een vermoeden of te bewijzen stelling 
formuleren en bewijzen of weerleggen. 

Subdomein Gb2: Constructie en bewijzen in de vlakke meetkunde 

De kandidaat kan constructies uitvoeren en bewijzen geven. 

Interessante site over wiskunde en meetkunde in het bijzonder
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http://www.cut-the-knot.org/












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/

De onderstaande links geven extra informatie over wiskunde in de 2e fase :

http://www.wisfaq.nl/

http://player.omroep.nl/?aflID=6090975
http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/project/1407864/wiskunde-voor-de-tweede-fase/2157113/home/
http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/project/1407864/wiskunde-voor-de-tweede-fase/2157113/home/
http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/project/1407864/wiskunde-voor-de-tweede-fase/2157113/home/
http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/project/1407864/wiskunde-voor-de-tweede-fase/2157113/home/
http://www.hbostart.nl/
http://www.universiteitstart.nl/
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



