
Welke strategie moet ik kiezen bij: 
1.vereenvoudigen? -> rekenregels/volgorde * 
   2.functies vergelijken? -> welke functie is 
      makkelijker uit te werken? @ 
        3.verg. opstellen? -> exp/ machtsf.** 
           4.grafiek? -> eerst tabel *** 
              5.D/B? -> gebruik kenmerken# 
                 6. g? -> nieuw/oud ## 
                    7.hoeveelheid? -> 
                          invullen in f(x)  $ 
                           Ben ik goed  
                               bezig? 
 
          
 
 
 

TERUGKIJKEN/
CONTROLEREN 

                          Waar gaat  het over? 
                         Wat is gegeven? 
                      Wat  is nu precies gevraagd: 
                   1. formules vereenvoudigen * 
                   2. functievoorschriften verg. @ 
                   3. formule opstellen ** 
                   4. grafiek tekenen *** 
                   5. domein D en bereik B # 
                   6. groeifactor g berekenen ## 
                   7. hoeveelheid/aantal berekenen $ 
          Welke signaalwoorden zie ik? 
     
  
       

                      Wat heb ik nodig?  
                     In welke volgorde moet ik  
                  uitwerken? */@  
               Welke (reken)regels moet ik hier  
            gebruiken? */@ 
         Welke algemene vorm hoort erbij? **  
      Hoe ziet de bijbehorende grafiek eruit? *** 
   Welke kenmerken heeft deze functie? *** 
Wat is domein en wat is bereik? # 
Op welke andere opgave lijkt deze opgave? 
 
 

META-kaart  vwo3 - domein “Getallen en variabelen”   

BEGRIJPEN 

VERBINDEN 

STRATEGIEËN 

                  
                Heb ik alle stappen goed  
             opgeschreven? 
          Heb ik de rekenregels goed toegepast? 
       Is mijn volgorde van uitwerken correct?? 
    Heb ik bij benaderen correct afgerond? 
 Kan mij uitkomst kloppen? 
Heb ik de vraag volledig beantwoord? 
 
 



 
 
 

BEGRIJPEN   

Vb. signaalwoorden:  

- priemgetal, deler, deeltal, deelbaar,  veelvoud, even, oneven 

- Som (+), verschil (-), product (x), quotiënt (:) 

- Breuk, teller, noemer,  deelstreep, gelijknamig maken 

- Exponentiële functie, grondtal, exponent, groeifactor g, 
beginhoeveelheid b  

- Machtsfuncties, zonder haakjes 

- Domein, bereik, rekenregels, functievoorschrift f(x) = … 

- Wortelfunctie, randpunt,  

- Getallen: N, Z, Q, R, (C), (I) 

- Vereenvoudigen  = korter schrijven  = herleiden 

 
 
 

 
STRATEGIEËN 

Voor de functies -> kijk op het overzicht met functies voor 
algemene vorm, grafiek, domein, bereik en kenmerkende punten 
Volgorde bij vereenvoudigen is: (Haakjes), machten, 
vermenigvuldigen, delen, optellen, aftrekken. 
Voor dezelfde rang sommen -> van links naar rechts uitwerken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERBINDEN 
Rekenen met breuken:  
Optellen/aftrekken -> gelijknamig maken;  
Vermenigvuldigen -> tellers keer elkaar, noemers keer elkaar;  
Delen -> 1e breuk keer de 2e breuk “op de kop” 
Rekenen  met exponenten, machten en wortels: 
g^a x g^b = g^(a+b)        Vb: 2^4 x 2^6 = 2 ^10 
(g^a)^b = g^(axb)            Vb: (2^4)^6 = 2^24 
(g^a)/(g^b) = g^(a-b)     Vb: (2^4)/(2^6) = 2^-2  
(a x b) ^n = a^n x b^n     Vb: (a x b)^4 = a^4 x b^4 
(a/b)^n = (a^n) / (b^n)   Vb: (a/b)^5 = (a^5)/ (b^5)  
√a  x √b = √(ab)          Vb: √3  x √5 = √15 
√a / √b =√(a/b)         Vb: √20/√4 = √(20/4) = √5 
Let op!!! √a + √b ≠ √(a + b), want bij optellen/aftrekken 
moet je gelijksoortige wortelvormen hebben! 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

TERUGKIJKEN/CONTROLEREN 
Bij exponentiële functie: 
- als g>1, dan stijgende grafiek 
- Als 0<g<1, dan dalende grafiek 
Bij wortelfunctie -> randpunt 
Bij machtsfunctie -> twee soorten 
grafieken 



 
  Heb ik een tabel gemaakt? Heb ik de negatieve 
    getallen goed ingevoerd? Kloppen de assen?* 
       Welke strategie moet ik hier gebruiken:  
         - bij periodiek: eerst E.S. -> met gem.** 
            - hoeveel periodes verder? ** 
               - bij gegeven functies pijlenstrategie 
                  - bij gegeven grafiek ->  
                     denk aan alle kenmerkende  
                         punten*** 
                          - plaats functies tussen 
                              haakjes **** 
  
 
 

 

TERUGKIJKEN/
CONTROLEREN 

                    Waar gaat de opdracht over? 
                  Wat is gegeven? 
               Wat wordt hier precies gevraagd? 
             - tekenen van grafiek* 
          - E.S., amplitude, periode, moment ** 
       - optellen, vermenigvuldigen, combineren*** 
    - som- of verschilfunctie**** 
  Welke signaalwoorden zie ik? 
 
 
 

      

                        Hoe ziet de grafiek eruit  
                        die daarbij  hoort? 
                    Staan de gegevens in een tekst, 
                 een formule, een tabel of in een  
              grafiek? 
          Is het een periodieke functie of grafiek? ** 
        Welke transformaties herken ik? *** 
     In welke volgorde worden de transformaties 
  uitgevoerd? 
Op welke andere opgave lijkt deze opgave? 
 

META-kaart  VWO3- Nieuwe grafieken  

BEGRIJPEN 

VERBINDEN 

STRATEGIEËN 

                  
               Heb ik alle stappen goed        
             opgeschreven? 
         Kloppen: het resultaat en de afronding? 
      Ziet de grafiek eruit zoals verwacht?  
   Heb ik de transformaties in de goede volgorde 
 uitgevoerd? 
Heb ik de vraag volledig beantwoord? 
 
 



 
  Heb ik een tabel gemaakt? Heb ik de negatieve 
    getallen goed ingevoerd? Kloppen de assen?* 
       Is de getekende grafiek een parabool ?* 
          Welke strategie moet ik hier gebruiken:  
             op nul herleiden, korter schrijven,  
                ontbinden, kwadraat afsplitsen,  
                   bordjes, abc-formule?** 
                      Hoeveel oplossingen zal ik  
                        krijgen?** 
                            2term of 3term?*** 
                               Heb ik een verg. 
                                opgesteld?**** 
                                         
                       
                              
 
  

TERUGKIJKEN/
CONTROLEREN 

                    Waar gaat de opdracht over? 
                  Wat is gegeven? 
               Wat wordt hier precies gevraagd? 
            - tekenen van grafiek* 
            - vergelijking of ongelijkheid oplossen** 
            - ontbinden*** 
            - coörd. snijpunten van grafieken vinden**** 
  Moet het antwoord exact of als benadering? 
Welke signaalwoorden zie ik? 
 
 
 

      

                       Welk verband zie ik tussen       
                      de gegeven informatie en  
                  wat er gevraagd wordt? 
               Staan de gegevens in een tekst, een 
             formule, een tabel of in een grafiek? 
         Moet ik delen door een getal? ** 
       Moet ik vermenigvuldigen met een getal? ** 
    Hoe ziet de grafiek eruit die daarbij  hoort? *  
  Op welke andere opgave lijkt deze opgave? 
 
 

META-kaart  VWO3- Kwadratische vergelijkingen en abc-formule  

BEGRIJPEN 

VERBINDEN 

STRATEGIEËN 

                  
                  Heb ik alle stappen goed        
               opgeschreven? 
           Kloppen: het resultaat en de afronding? 
          Heb ik bij snijpunten allebei coördinaten? 
     Heb ik bij ongelijkheden een interval als  
   antwoord? 
Heb ik de vraag volledig beantwoord? 
 
 



 
  1.Heb ik een tabel gemaakt? Heb ik de negatieve 
    getallen goed ingevoerd? Kloppen de assen? 
       2. coördinaten snijpunten: x vinden, dan x 
          invullen -> y, dan S(x,y) 
             3.- Stelsel oplossen: gelijkstellen of 
                 substitueren 
                   -gebroken verg. -> kruis. verm. 
                     - exp. verg. -> hetzelfde “g” 
                        - wortelverg. -> SKOCC 
                           - machtsverg.-> x^n=c 

                                            -> machtswortel 
                                 Ben ik goed  
                                    bezig?                             
                       
                              
 
  

TERUGKIJKEN/
CONTROLEREN 

                    Waar gaat de opdracht over? 
                  Wat is gegeven? 
               Wat wordt hier precies gevraagd? 
            1.tekenen van grafiek 
            2.coörd. snijpunten van grafieken vinden 
            3.vergelijking of stelsel oplossen 
            4.formule herleiden 
  Moet het antwoord exact of als benadering? 
Welke signaalwoorden zie ik? 
 
 

 
      

                         Wat heb ik nodig? 
                      Moet ik herleiden/ 
                   vereenvoudigen/ tot een  
                bepaalde vorm brengen?  
             Moet ik een voorwaarde opschrijven? 
          Welk soort vergelijking is deze? 
       Hoe ziet de grafiek eruit die daarbij  hoort?   
    Op welke andere opgave lijkt deze opgave? 
 
 
 

META-kaart  VWO3 - Verschillende vergelijkingen oplossen  

BEGRIJPEN 

VERBINDEN 

STRATEGIEËN 

                  
                  Heb ik alle stappen goed        
               opgeschreven? 
           Kloppen: het resultaat en de afronding? 
        Heb ik bij snijpunten allebei coördinaten? 
     Klopt het aantal oplossingen met de grafiek? 
  Heb ik bij exact een exacte uitkomst? 
Heb ik gecontroleerd en geconcludeerd? 
Heb ik de vraag volledig beantwoord? 
 



 
 Zijn er rechthoekige Δ? Pythagoras, gonio *  
   Stelling hoekensom, overstaande < gebruiken? * 
       Moet ik een tekening/schets maken? * 
          Dezelfde tekens bij gelijke < en zijden? * 
             Oppervlakte Δ? Opp = 0,5 · b · h * 
               Heb ik de opbouw: gegeven, te 
                 bewijzen, bewijs opschreven?** 
                     Construeren - passer $ 
                       Tekenen - geodriehoek # 
                           Krijg ik op deze  
                               manier een goed 
                                  antwoord op  
                                     de vraag? 
  
  
 
 

TERUGKIJKEN/
CONTROLEREN 

                         Waar gaat de opdracht  
                        over? 
                     Wat is gegeven? 
                  Wat  wordt  hier  precies gevraagd: 
              - zijden, hoeken, oppervlakte berekenen* 
              - aantonen, verklaren, bewijzen 
              - construeren $ 
              - tekenen # 
   Welke eenheden worden hier gebruikt? 
 Welke signaalwoorden zie ik? 
 
 

 
       

                        Wat heb ik nodig?  
                     Welk verband zie ik  
                    tussen gegevens en vraag?                           
                  Zijn er bijzondere Δ? 
               Is er sprake van congruentie van Δ? 
           Is er sprake van gelijkvormigheid van Δ? 
         Welke eigenschappen of stellingen of  
      definities zijn hier toepasbaar? 
   Ken ik alle eigenschappen en definities van  
bijzondere lijnen in een Δ?        
Op welke andere opgave lijkt deze opgave? 
 

META-kaart  VWO3- Vlakke figuren 

BEGRIJPEN 

VERBINDEN 

STRATEGIEËN 

                   Heb ik alle stappen goed  
                 opgeschreven? 
              Heb ik bij constructies boogjes? 
            Heb ik achter iedere bewering een  
         stelling, definitie, eigenschap staan?  
      (bv. Pythagoras, Z-hoeken, F-hoeken,  
   overstaande hoeken, gelijkzijdige driehoek, etc.) 
Is het bewijs goed leesbaar? 
Heb ik de vraag volledig beantwoord? 
 



 
 
     Welke strategie moet/kan ik hier gebruiken? 
      Moet ik een tekening/schets maken? 
          Heb ik al dezelfde tekens bij de gelijke  
             hoeken en zijden gezet? 
                 Heb ik de opbouw: gegeven, te 
                   bewijzen, bewijs opschreven? 
                      Krijg ik op deze manier een  
                        antwoord op de vraag? 
 
  
  
 
 

 

TERUGKIJKEN/
CONTROLEREN 

                      Waar gaat de opdracht over? 
                     Wat is gegeven? 
                  Wat  wordt  hier  precies gevraagd: 
                tekenen, construeren, aantonen,  
             verklaren, berekenen, bewijzen? 
         Welke eenheden worden hier gebruikt? 
      Welke signaalwoorden zie ik? 
 
 

 
       

                       Welk verband zie ik tussen      
                    de gegeven informatie en wat   
                  er gevraagd wordt?                           
                Wat heb ik nodig? 
             Welke vlakke figuren herken ik? 
          Is er sprake van congruentie van figuren? 
       Is er sprake van gelijkvormigheid van figuren? 
     Welke eigenschappen of stellingen of definities  
  zijn hier toepasbaar?         
Op welke andere opgave lijkt deze opgave? 
 

META-kaart  VWO3- Redeneren in driehoeken 

BEGRIJPEN 

VERBINDEN 

STRATEGIEËN 

                  
                  Heb ik alle stappen goed  
               opgeschreven? 
            Heb ik achter iedere bewering een  
         stelling, definitie, eigenschap staan?  
      (bv. Pythagoras, Z-hoeken, F-hoeken,  
   overstaande hoeken, gelijkzijdige driehoek, etc) 
Is het bewijs goed leesbaar? 
Heb ik de vraag volledig beantwoord? 
 



 
 Moet ik een tekening/schets maken? 
   Moet ik een (hellings)hoek berekenen? ->  
       tan^-1, sin^-1, cos^-1 
          Zijn er o en l gegeven -> sin ->SOL 
             Zijn er a en l gegeven -> cos ->CAL 
               Zijn er o en a gegeven -> tan->TOA 
                   Heb ik een hulplijn nodig? 
                    Heb ik een doorsnede nodig? 
                        Moet ik Pythagoras 
                            gebruiken? 
                               Ben ik goed  
                                  bezig? 
 
  
  
 
 

TERUGKIJKEN/
CONTROLEREN 

                       Waar gaat de opdracht over? 
                       Wat is gegeven: hoek, l, o, a? 
                    Wat  wordt  hier  precies gevraagd: 
                   - (hellings)hoek 
                   - langste zijde 
                   - rechthoekszijde 
        Welke eenheden worden hier gebruikt? 
     Welke afronding moet ik maken? 
  Welke signaalwoorden zie ik? 
 
 

   

                       Welk verband zie ik tussen      
                     de gegevens en de vraag?                           
                  Wat heb ik nodig? 
               Is er sprake van een rechthoekige Δ? 
            Welke is de langste zijde? 
         Welke zijn de rechthoekszijden? 
      Welke bijzondere figuren herken ik? 
   Welke eigenschappen of stellingen of definities  
 zijn hier toepasbaar?         
Op welke andere opgave lijkt deze opgave? 
 

META-kaart  VWO3- Goniometrie  

BEGRIJPEN 

VERBINDEN 

STRATEGIEËN 

                      Heb ik alle stappen goed  
                    opgeschreven? 
                 Heb ik achter iedere bewering een  
              stelling, definitie, eigenschap staan?  
           (bv. Pythagoras, stelling hoekensom,  
        gelijkbenige driehoek, etc) 
     Is mijn uitwerking goed leesbaar? 
  Kloppen mijn uitkomst en de afrondingen? 
Heb ik de vraag volledig beantwoord? 
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