
 
 Welke strategie moet/kan ik hier gebruiken: 
    invullen, formule opstellen, “g” berekenen, 
       terug naar %, vergelijking opstellen, etc.? 
          Welke tijdseenheid gebruik ik hier? 
             Hoe kan ik ”g” berekenen? 
                Moet ik terug in de tijd (negatief  
                     exponent)? 
                       Moet ik van grotere naar  
                           kleinere tijdseenheid  
                           (gebroken exponent) 
                                 Ben ik goed  
                                    bezig? 
 
  
  
 
 

TERUGKIJKEN/
CONTROLEREN 

                      Waar gaat de opdracht over? 
                     Wat is gegeven? 
                  Wat  wordt  hier  precies gevraagd? 
              - formule opstellen, H, b, g, procentuele 
            groei, etc.? 
        Welke afronding moet ik maken bij mijn 
     uitkomst? 
  Welke signaalwoorden zie ik? 
 
 

 
       

                      Welk verband zie ik tussen    
                     de gegeven informatie en wat   
                   er gevraagd wordt? 
               Wat heb ik nodig?   
           Heb ik de gegevens uit de tekst gehaald? 
         Welke algemene vorm hoort erbij?  
     Is er sprake van toename of afname? 
   Hoe ziet de grafiek eruit die hierbij hoort? 
Op welke andere opgave lijkt deze opgave? 
Mag ik hier de GR gebruiken? 
 

META-kaart  domein - Exponentieel verband – havo4 wiskunde A 
H=bxg^t 

  BEGRIJPEN 

VERBINDEN 

STRATEGIEËN 

                  
                    Heb ik alle stappen goed  
                 opgeschreven? 
              Heb ik de beschrijving GR volledig  
           opgeschreven? 
        Kan het resultaat kloppen? 
     Kloppen de eenheden en de afronding  
  van de uitkomst? 
Heb ik de vraag volledig beantwoord? 
 



 
 Welke strategie moet/kan ik hier gebruiken: 
    invullen, formule opstellen, “h” berekenen, 
       “s” berekenen, vergelijking opstellen, etc.? 
          Hoe kan ik ”h” berekenen? 
             Hoe kan ik ”s” berekenen? 
                 Heb ik de formule opgesteld? 
                    Ben ik goed bezig? 
 
  
  
 
 

 

TERUGKIJKEN/
CONTROLEREN 

                      Waar gaat de opdracht over? 
                     Wat is gegeven? 
                  Wat  wordt  hier  precies gevraagd? 
              - formule opstellen, hellingsgetal, 
            startgetal, etc.? 
        Welke afronding moet ik maken bij mijn 
     uitkomst? 
  Welke signaalwoorden zie ik? 
 
 

 
       

                      Welk verband zie ik tussen    
                     de gegeven informatie en wat   
                   er gevraagd wordt? 
               Wat heb ik nodig?   
           Heb ik de gegevens uit de tekst gehaald? 
         Welke algemene vorm hoort erbij?  
     Is er sprake van toename of afname? 
   Hoe ziet de grafiek eruit die hierbij hoort? 
Op welke andere opgave lijkt deze opgave? 
Mag ik hier de GR gebruiken? 
 
 

META-kaart  domein - Lineair verband – havo4, wiskunde A 
y = hx + s  

  BEGRIJPEN 

VERBINDEN 

STRATEGIEËN 

                  
                    Heb ik alle stappen goed  
                 opgeschreven? 
              Heb ik de beschrijving GR volledig  
           opgeschreven? 
        Kan het resultaat kloppen? 
     Kloppen de eenheden en de afronding  
  van de uitkomst? 
Heb ik de vraag volledig beantwoord? 
 



 
  Heb ik een tabel gemaakt? Heb ik de negatieve 
    getallen goed ingevoerd? Kloppen de assen?* 
       Welke strategie moet ik hier gebruiken:  
          - balansmethode of bordjesmethode?** 
             - GR gebruiken? -> Y1, Y2, venster, 
                calc, intersect ** 
                    Heb ik een verg. opgesteld?** 
                     Moet ik de snijpunten met  
                        de assen berekenen?**** 
                           Moet ik de coörd. van 
                              een punt invullen? 
                                         
                       
                              
 
  
  

TERUGKIJKEN/
CONTROLEREN 

                    Waar gaat de opdracht over? 
                  Wat is gegeven? 
               Wat wordt hier precies gevraagd? 
            - tekenen van grafiek* 
            - vergelijking of ongelijkheid oplossen** 
            - formule herleiden/herschrijven*** 
            - halfvlak/gebied tekenen**** 
  Welke signaalwoorden zie ik? 
 
 
 

      

                       Welk verband wordt  er 
                     weergegeven? 
                 Staan de gegevens in een tekst, 
               een formule, een tabel, een grafiek? 
            Welke stapgrootte moet ik gebruiken? 
        Welke  grootheden en eenheden gebruik ik? 
      Hoe ziet de grafiek eruit die daarbij  hoort? 
    Moet ik exact oplossen?  
  Op welke andere opgave lijkt deze opgave? 
 
 

META-kaart  HAVO4 WA -  Grafieken en vergelijkingen   

BEGRIJPEN 

VERBINDEN 

STRATEGIEËN 

                  
                    Heb ik alle stappen goed        
                   opgeschreven? 
               Heb ik de beschrijving GR volledig  
           opgeschreven? 
        Hoe kan ik mijn resultaat controleren? 
     Heb ik bij ongelijkheden een interval als  
  antwoord? 
Heb ik de vraag volledig beantwoord? 
 
 



Welke strategie kan ik hier gebruiken  
  - frequentietabel maken 
    - somfrequentietabel maken 
       - GR gebruiken 
          - verband opstellen: y=hx+s 
             - modus -> hoogste frequentie 
                - S.B. = max – min 
                   - K.A. = Q3 – Q1 
                       - % = deel/totaal 
                        Ben ik goed bezig? 
 
          
 
 
 

 

TERUGKIJKEN/
CONTROLEREN 

                    Waar gaat de opdracht over? 
                    Wat is gegeven? 
                Wat  wordt  hier  precies gevraagd? 
             - tekenen, aflezen, interpreteren van  
          diagram/grafiek/(frequentie)tabel; 
             - % berekenen 
             - centrummaten berekenen 
             - spreidingsmaten berekenen 
Welke signaalwoorden zie ik? 
     
  
       

                      Wat heb ik nodig?  
                    Wat weet ik al? 
                 Staan de gegevens in een tabel  
               of een diagram/grafiek? 
            Relatief of absoluut? 
         Cumulatief? 
      Moet ik met intervalnotatie werken? 
   Gaan de gegevens over leeftijden? 
Hoe moet ik deze data in beeld brengen? 
Op welke andere opgave lijkt deze opgave? 
 
 

META-kaart  havo4 wiskunde A  - domein “Statistische verwerking”  

BEGRIJPEN 

VERBINDEN 

STRATEGIEËN 

                  
                Heb ik de data goed in de GR  
             ingevoerd? 
         Heb ik alle stappen en de beschrijving  
      GR goed opgeschreven? 
   Kan het resultaat kloppen? 
Heb ik de vraag volledig beantwoord? 
 
 
 



BEGRIJPEN   
Vb. signaalwoorden:  
Data, waarneming, frequentie, relatief, absoluut, percentage, 
cumulatief,  (som)frequentietabel, (som)frequentiepolygoon, 
cirkeldiagram, lijndiagram, dotplot, staafdiagram, puntenwolk, 
boxplot, kruistabel, verband, klassenbreedte, klassenmidden, 
intervalnotatie, klassengrenzen, linkere/rechtere klassengrens, 
centrummaten, modus, mediaan, gemiddelde, modale klasse, 
spreidingsmaten, eerste kwartiel, derde kwartiel, spreidingsbreedte 
= S.B., kwartielafstand = interkwartielafstand  = K.A. 

STRATEGIEËN 
- Klassenindeling maken  met intervalnotatie-> frequentietabel: klassen, 
klassenmiddens, frequenties, met relatieve of absolute frequenties.         
Bij cumulatief ook de cumulatieve frequenties  in tabel zetten. 
- Gebruik maken van GR: lijsten in L1, L2, etc. door STAT, EDIT 
- Berekenen van centrummaten en spreidingsmaten met GR: STAT, CALC,   
1-var stats L1, L2 
- Tekenen van boxplot: eerst met GR -> Q1, Q3  en mediaan berekenen. 
- Verband opstellen – puntenwolk met rechte lijn erin: y = hx + s 
 
 
 

VERBINDEN 
Relatief of absoluut? 
Cumulatief? 
Klassenindeling -> kijk goed naar soort data!!! 
Bij cirkeldiagram: 1% komt overeen met 3,6 graden 

TERUGKIJKEN/CONTROLEREN 
Bij het tekenen van frequentiepolygoon ->  frequenties boven de 
klassenmiddens 
Bij het tekenen van somfrequentiepolygoon ->  frequenties boven de 
rechtere klassengrenzen 
Bij lijndiagram/frequentiepolygoon -> de absolute of relatieve 
frequenties langs de verticale as 



Welke strategie kan ik hier gebruiken om het  
  aantal volgorden te berekenen: 
     Moet ik een rooster maken? 
        Moet ik een tabel/overzicht maken? 
           Moet de GR gebruiken? * 
              Moet ik een boomdiagram tek.? 
                 Moet ik systematisch  
                   opschrijven? 
                         Ben ik goed bezig? 
 
          
 
 
 

 

TERUGKIJKEN/
CONTROLEREN 

                     
                 Waar gaat de opdracht over? 
                Wat is gegeven? 
             Wat  wordt  hier  precies gevraagd? 
          Welke signaalwoorden zie ik? 
     
  
       

                      Wat heb ik nodig?  
                     Hoeveel keuzemomenten? 
                  Hoeveel mogelijkheden per 
               keuzemoment? 
            Is er sprake van een experiment met  
         of zonder teruglegging?  
     Is de boomdiagram een: machtsboom, 
    faculteitsboom, boom met steeds twee   
 dezelfde mog., boom met steeds 1 mog. minder ?   
Op welke andere opgave lijkt deze opgave? 
 
 

META-kaart  havo4 wiskunde A  - domein “Tellen”  

BEGRIJPEN 

VERBINDEN 

STRATEGIEËN 

                  
                Heb ik alle stappen en de   
           beschrijving GR goed opgeschreven? 
         Kan het resultaat kloppen? 
      Heb ik de vraag volledig beantwoord? 
 
 
 
 
 



BEGRIJPEN   
Vb. signaalwoorden:  
volgorden, mogelijkheden,  manieren, 
routes, rooster, teruglegging, selectie, 
rankschikking, etc. 

STRATEGIEËN 

Is het een rankschikking, is de volgorde belangrijk, moet ik een top 
of rooster in tijd maken, is het een boomdiagram met steeds 1 
mogelijkheid minder? ->  dan nPr gebruiken 
Is de volgorde niet belangrijk, kan ik een rooster bij de situatie 
maken, zijn er steeds 2 dezelfde mogelijkheden, is het een selectie? 
-> dan nCr gebruiken 
Is het een machtsboom? -> dan machten gebruiken 
Is het een faculteitsboom? -> dan faculteit dus n! 
 
 
 

VERBINDEN 
Alles uit dit stapje eerst op een rijtje 
zetten! 

TERUGKIJKEN/CONTROLEREN 
Aantal volgorden moet een geheel getal 
zijn! 



1.Haakjes wegwerken -> banaantjes of tabel 
  2.verg. oplossen: bordjes methode, balans  
      methode, kruiselingsvermenigvuldigen, etc. 
        3.Invoer Y1=…Y2=… venster, calc intersect 
           4.grafiek tekenen -> eerst tabel 
               grafiek schetsen -> invoer GR, dan  
                 venster en vorm overnemen 
                     5.breuken -> regels  
                       6.wortels -> rekenregels   
                          7.Aantal routes: 
                             rooster, overzicht, 
                                GR: nCr, nPr, !, 
                                   boomdiagr,  
                                      
 
          
 
 

TERUGKIJKEN/ 
CONTROLEREN 

                              Waar gaat de  
                              opdracht over? 
                           Wat is gegeven? 
                       Wat is er precies gevraagd? 
                     1. haakjes wegwerken 
                  2. vergelijkingen met alg. oplossen 
               3. vergelijkingen met GR oplossen 
            4. grafiek tekenen of schetsen 
         5. bereken en vereenvoudigen breuken 
      6. berekenen en vereenvoudigen wortels 
   7. aantal mogelijkheden, routes berekenen 
 8. lineaire formules opstellen    
Welke signaalwoorden zie ik? 
     
  
       

                            Wat heb ik nodig? 
                           Ken ik alle functies en  
                        grafieken?  
                      Vragen bij tellen: 
                  Hoeveel keuzemomenten en 
               mogelijkheden per keuzemoment? 
            Is er sprake van een experiment 
         met of zonder teruglegging?  
     Is de boomdiagram een: machtsboom, 
   faculteitsboom, boom met steeds twee   
dezelfde mog., boom met steeds 1 mog. minder ?   
Op welke andere opgave lijkt deze opgave? 
 

META-kaart  havo4 wiskunde A  - domein “Vaardigheden”  

  BEGRIJPEN 

  VERBINDEN 

STRATEGIEËN 

                  
                Heb ik alle stappen en de   
           beschrijving GR goed opgeschreven? 
         Kan het resultaat kloppen? 
      Heb ik de vraag volledig beantwoord? 
 
 
 
 
 



BEGRIJPEN   
Vb. signaalwoorden:  
- Haakjes wegwerken 
- Vergelijkingen:  
1. exact oplossen = met algebra oplossen = algebraïsch oplossen 
2. oplossen = benaderen = met GR oplossen  
- Vergelijkingen opstellen 
- Functies, grafieken, tabellen 
- Breuken: optellen/aftrekken, vermenigvuldigen, delen,  
vereenvoudigen, verkleinen 
- procenten, factoren 
- tellen: volgorden, mogelijkheden,  manieren, routes, rooster,  
teruglegging, selectie, rankschikking, etc. 
- Wortels: vereenvoudigen 
- Lineaire formules; lineaire vergelijkingen 

 
 
 
 

STRATEGIEËN 

Breuken: 
- Optellen/Aftrekken -> gelijknamig maken 
- Vermenigvuldigen -> tellers keer elkaar, noemers keer elkaar 
- Delen -> Bovenste breuk keer de onderste breuk op de kop 
- Van combibreuken gewone breuken maken 
Telproblemen: 
Is het een rankschikking, is de volgorde belangrijk, moet ik een top of 
rooster in tijd maken, is het een boomdiagram met steeds 1 
mogelijkheid minder? ->  dan nPr gebruiken 
Is de volgorde niet belangrijk, kan ik een rooster bij de situatie maken, 
zijn er steeds 2 dezelfde mogelijkheden, is het een selectie? -> dan nCr 
gebruiken 
Is het een machtsboom? -> dan machten gebruiken 
Is het een faculteitsboom? -> dan faculteit dus n! 
Vergelijkingen met algebra oplossen: 
- Lineaire vergelijkingen -> (eerst haakjes wegwerken), dan 
balansmethode of bordjes methode 
- Gebroken vergelijkingen -> kruiselingsvermenigvuldigen  
(eerst breuk = breuk)  of bordjes methode 
-  Wortelvergelijkingen ->  bordjes methode of kwadrateren aan allebei 
kanten 
 
 
 
 

 
VERBINDEN 

Let op !!! 
Bij lineair verband: y = hx + s; h = verschil op y/verschil op x 
 
Bij exponentieel verband: H = b · g^t; g= groeifactor = nieuw/oud 
 
Formules voor bereken met wortels: 
√a · √b = √(a · b) en √a / √b = √(a / b) 
 
Coördinaten snijpunten: x vinden, dan x invullen -> y, dan S(x,y) of 
met GR werken 
 
Bij het oplossen van vergelijkingen met GR: 
ALTIJD invoer controleren en beschrijving GR nauwkeurig op 
papier zetten! 
 

TERUGKIJKEN/CONTROLEREN 
Aantal volgorden moet een geheel getal zijn! 



 
  1. formule invoeren; tabel met GR of uit de t.d.; 
     de assen met de betekenissen en eenheden  
        2. tabel met toename maken, 1e hokje leeg 
          3. vanaf een gegeven waarde in de t.d.  
              -> sommen tegenovergesteld staafje  
               4. als helling: verschil y/ verschil x  
                  5. bijbehorende interval kiezen,  
                     toen./tijdseenheid, gezochte 
                        waarde berekenen  
                           6. verloop grafiek of  
                               tabel doortrekken 
                                 7. trendlijn          
                                   Ben ik goed 
                                       bezig? 
                              
 
  

 TERUGKIJKEN/ 
 CONTROLEREN 

                               Waar gaat de  
                               opdracht over? 
                            Wat is gegeven? 
                         Wat wordt hier precies  
                      gevraagd? 
                 1. tekenen van grafiek 
                 2. tekenen toenamediagram (t.d .) 
                 3. waarden berekenen vanuit  t.d.            
                 4. gemiddelde verandering = snelheid  
                 5. waarden vinden door interpoleren   
                 6. waarden vinden door extrapoleren 
                 7. waarden vinden door trendlijn tekenen   
Welke signaalwoorden zie ik? 
 
 
 

      

                      Welk verband zie ik tussen       
                      de gegevens en de vraag? 
                  Staan de gegevens in een tekst,  
                formule, tabel of  grafiek? 
             Wat heb ik nodig: tabel, t.d, GR, 
          interval? 
       Welke gegevens uit de grafiek aflezen? 
    Welke grafiek hoort bij deze formule? 
 Heb ik een trendlijn nodig? 
Op welke andere opgave lijkt deze opgave? 
 

META-kaart  HAVO4 -  Grafieken en veranderingen  

  BEGRIJPEN 

VERBINDEN 

STRATEGIEËN 

                  
                       Heb ik alle stappen goed        
                    opgeschreven? 
                 Klopt mijn invoer in de GR? 
               Zijn mijn uitkomsten realistisch? 
           Kloppen mijn antwoorden? 
        Hoe controleer ik of de staafjes in de t.d. 
     kloppen? 
  Heb ik de vraag volledig beantwoord? 
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