
Ordenen : Kan ik een voorbeeldrijtje maken? 
      Kan ik een boomdiagram maken? 
       Kan ik alle mogelijkheden uitschrijven? 
        Vragen stellen:  Is de volgorde van  
             trekken belangrijk? 
                Verandert het aantal 
                  dingen dat je kan kiezen 
                      tijdens het trekken? 
                          Zijn er speciale  
                           voorwaarden? 
 
                           
  
 
 

 

            Beschrijf in eigen woorden: 
         Waar gaat de opdracht over? 
        Welke signaalwoorden staan  
                        in de tekst? 
Wijst een signaalwoord naar een 
                     strategie? 
 

               Welke telmodellen zijn er? 
             Wat weet ik van met/zonder  
         terugleggen/trekken in één greep? 
       Wat weet ik van het belang van de  
     volgorde van trekken? 
Op welke andere opgave lijkt deze opgave? 
 
 

METACOGNITIEVE VRAGEN-kaart  V4WA MW10 H3: Telproblemen 

BEGRIJPEN 

VERBINDEN 

STRATEGIEËN 

            Heb ik alle denkstappen 
          opgeschreven? 
     Heb ik een tekening gebruikt? 
      Is het antwoord aannemelijk? 
 
                 
             

TERUGKIJKEN 



BEGRIJPEN 
signaalwoorden: 

volgorden, mogelijkheden,routes, rooster,   

VERBINDEN 
-Maak een mindmap 

 
   - machtsboom (mogelijkheden bij alle keuzes blijven 

gelijk) 
   - faculteitsboom  (n!) of (permutaties nPr, volgorde    

     belangrijk) 
   -  rooster (combinaties, nCr, volgorde binnen keuze  

      onbelangrijk) 
   - uitschrijven als er te veel onbekend is 

   
 

STRATEGIEËN 
Ordenen: 

Gebruik voorbeeldrijtjes, boomdiagrammen om een goed idee 
te vormen van het probleem. 

 

Vragen stellen: 
- schrijf een voorbeeld uit 

- hoe vaak kies je in je voorbeeld?  
- hoeveel mogelijkheden heb je voor je eerste, tweede, … keer 

kiezen? (met of zonder terugleggen) 
-  is de volgorde in je voorbeeld belangrijk? (nCr, nPr, n!) 

 
- zijn er bijzondere eisen ( bv. dubbelen)? Schrijf dan alle dan 

aantal mogelijkheden uit. (met boomdiagram of rijtjes) 
 
 
 
 

TERUGKIJKEN 
Controleer of je antwoord volledig is en kijk of je geen 

domme reken- of schrijffouten ziet. 

METACOGNITIEVE VRAGEN-kaart  V4WA MW10 H3:Tellen 



Welke strategie kan ik hier gebruiken om het  
     aantal  volgorden te berekenen?  
     Welke strategie kan ik hier gebruiken om  
          de kans te berekenen?  
           Krijg ik op deze manier  een  
                antwoord op de vraag? 
                    Zijn er in de vraag  
                    speciale voorwaarden  
                            gesteld?                                
                           
  
 
 

 

            Beschrijf in eigen woorden: 
         Waar gaat de opdracht over? 
        Welke signaalwoorden staan  
                        in de tekst? 
Wijst een signaalwoord naar een 
                     strategie? 
 

                  Is de kans theoretisch of   
                experimenteel?   
             Welke kansmodellen zijn er? 
           Wat weet ik van met/zonder  
         terugleggen/trekken in één greep? 
       Wat weet ik van het belang van de  
     volgorde van trekken?  
Op welke andere opgave lijkt deze opgave? 
 
 

METACOGNITIEVE VRAGEN-kaart  V4WA MW10 H4: kansen 

BEGRIJPEN 

VERBINDEN 

STRATEGIEËN 

            Heb ik alle denkstappen 
          opgeschreven? 
     Heb ik een tekening gebruikt? 
      Is het antwoord aannemelijk? 
 
                 
             

TERUGKIJKEN 



BEGRIJPEN 
signaalwoorden: 

volgorden, mogelijkheden,routes, rooster, frequentie   

VERBINDEN 
- Maak een mindmap   

 
-kansen  (met of zonder terugleggen) 
- volgorden (nCr, nPr, n! en machten) 
- antwoord = kans x aantal volgorden 
of  takken optellen in de kansboom 

 
- kansdefinitie= aantal gunstige/ totaal aantal 

mogelijkheden 
- voorwaardelijke kansen 
- complementaire kansen 

  
 
 

STRATEGIEËN 
Aantal volgorden 

boomdiagram tekenen; rooster maken;  
GR gebruiken (nCr, nPr, n!, machten);  

systematisch opschrijven; tabel maken (bij twee 
dobbelstenen) 

 
Kans berekenen 

- 1) Wat is de kans op je rijtje? 
- 2) Hoeveel mogelijke rijtjes kun je maken? 

- 3) Vermenigvuldig de kans met het aantal volgorden. 
 

Slim rekenen 
- complementaire kansen uitrekenen bespaart werk 

- maak kanstabel voor voorwaardelijke kansen 
 
 
 

TERUGKIJKEN 
Controleer of je antwoord volledig is en kijk of je 

geen domme reken- of schrijffouten ziet. 

METACOGNITIEVE VRAGEN-kaart  V4WA MW10 H3:Tellen 



Kan ik de uitdrukking vereenvoudigen?  
  Kan ik de uitdrukking herschrijven? 
    Kan ik de ene formule substitueren 
         in de andere formule? 
            Welke oplosstrategie kan ik 
                gebruiken? 
             
                                             
  
 
 

 

           
        Waar gaat de opdracht over? 
    Welke signaalwoorden herken je? 
  Moet ik iets berekenen? 
  Moet ik iets tekenen? 
   Mag ik de GR gebruiken? 

             Op welke andere opgave lijkt  
                        deze opgave? 
      Welke rekenregels voor machten ken ik? 
    Welke soorten machtsgrafieken ken ik? 
  Welke oplosmethoden voor machten ken ik? 

METACOGNITIEVE VRAGEN-kaart  V4WA MW10 H5:Machten 

BEGRIJPEN 

VERBINDEN 

STRATEGIEËN 

                   Kan ik mijn antwoord 
                nog verder vereenvoudigen? 
              Mocht ik de GR gebruiken? 
         Heb ik alle tussenstappen en 
      uitleg in het antwoord neergezet? 
 Kan ik het antwoord met de Gr controleren? 

TERUGKIJKEN 



BEGRIJPEN 
signaalwoorden: 

vereenvoudig, herschrijf, schrijf zonder haakjes,plot, schets, 
teken, maak een tabel, bereken exact, bereken 

VERBINDEN 
-Maak een mindmap of samenvattiing van de theorieblokken 

in de voorkennis. 
- Leer deze theorie uit het hoofd. 

-Voeg aan de mindmap steeds de nieuwe theorie toe of 
maak aan het einde van het hoofdstuk een nieuwe mindmap 

 

 STRATEGIEËN 
-Vereenvoudigen : 

haakjes wegwerken, termen wegdelen, machten 
samenvoegen 

- Herschrijven breuken en wortels als machten: 
 
 

- Oplosstratiegieën: 
ontbinden (enkele of dubbele haakjes) 

A*B =0  (soms eerst haakjes zetten) 
 Abc-formule (alleen bij macht= 2) 

 
 

- Substitueren 
twee vergelijkingen samenvoegen en dan 

herschrijven/vereenvoudigen 

TERUGKIJKEN 
Contoleer je antwoord met de Gr: 

-bij vergelijkingen kun je links y1 en rechts y2 
noemen, gsolve, intersect levert het antwoord 
- plot de grafiek te kijken of je antwoord kan 

kloppen. 
Controleer of je antwoord volledig is en kijk of je 

geen domme reken- of schrijffouten ziet. 

METACOGNITIEVE VRAGEN-kaart  V4WA MW10 H5:Machten 



 
                           
  
 
 

 

             

               Welke manieren ken ik  
 om een helling  te berekenen? 
 Wat moet ik doen als ik de  
 helling grafisch moet berekenen? 
 Hoe stel ik de formule op van een  
 lineaire grafiek?  
Hoe teken ik een toenamediagram? 
Op welke andere opgave lijkt deze opgave? 
 
 
 

METACOGNITIEVE VRAGEN-kaart  V4WA MW11 H6: Veranderingen 

BEGRIJPEN 

VERBINDEN 

STRATEGIEËN 

              Heb ik goed afgerond?  
    Heb ik alle denkstappen 
            en uitleg erbij opgeschreven? 
        Heb ik tekst bij de assen gezet?  
 Is het antwoord aannemelijk?    
 Mocht ik de GR gebruiken? 
 Heb ik alle GR-uitleg  opgeschreven? 
  
  

TERUGKIJKEN 

    Welke signaalwoorden  
  staan in de tekst? 
 Weet ik waar de grafiek over 
gaat? (tekst bij assen en schaal) 
 

Welke van de 3 manieren ga ik kiezen om 
een helling  te berekenen?  
   Moet ik een formule opstellen? 
       Kan ik de grafiek plotten? 
 Is het handig een tabel te  
  maken? 
 
 



BEGRIJPEN 
toename diagram, buigpunt, top, 

toenemende/afnemende daling/stijging, constant, 
snelheid, gemiddelde snelheid, gemiddelde 

verandering, differentiequotiënt, stapgrootte 
benader grafisch, interval, [1,2], maximaal, 

minimaal, helling, helling in een punt, functiewaarde 
 

VERBINDEN 
Stappenplannen voor: 

Helling m.b.v. table-menu, 
Helling m.b.v. table + derivative-on, 

Helling berekenen met differentiequotiënt 
Toenamediagram tekenen 
Lineaire formule opstellen 

Bereken grafisch: raaklijn tekenen en helling 
berekenen uit twee punten op de raaklijn 

 

  
 
 

STRATEGIEËN 
Als er een formule gegeven is, niet grafisch 

benaderen 
Stappenplannen (zie verbinden) kennen. 

Tabel maken als je punten uit een grafiek afleest. 
 
 
 
 
 

TERUGKIJKEN 
Bereken exact: zonder GR, 

GR-uitleg: Graph,y1,y2,venster,gsolve,intercept,  
y-calc,x-calc,max,min,root,antwoord 

Table,set,start,end,step,derivative-on, waarden uit tabel 
overnemen die je nodig hebt. 

 
Staat de eenheid erachter?  

Afronden op helen, 1 of 2 decimalen. 
Niet tussentijds afronden, maar met onafgeronde 

getal door blijven rekenen tot aan het einde. 

METACOGNITIEVE VRAGEN-kaart  V4WA MW11 H6:Veranderingen 



 
                           
  
 
 

 

             

               Welke manieren ken ik  
 om de afgeleide te berekenen? 
 Wat moet ik doen om een  
    maximum of minimum te berekenen ? 
 Wat kan ik in de grafiek van f’(x) aflezen? 
Op welke andere opgave lijkt deze opgave? 
Wat betekent het voor de helling als een 
twee grafieken evenwijdig  zijn?   
 
 
 

METACOGNITIEVE VRAGEN-kaart  V4WA MW11 H8A: De afgeleide 

BEGRIJPEN 

VERBINDEN 

STRATEGIEËN 

               Heb ik alle denkstappen 
            en uitleg erbij opgeschreven? 
        Heb ik antwoord gegeven op de  
             vraag? 
 Mocht ik de GR gebruiken? 
 Heb ik alle GR-uitleg  opgeschreven? 
  
  

TERUGKIJKEN 

    Welke signaalwoorden  
  staan in de tekst? 
 Kan ik wat uit de grafiek aflezen?  
Welke manier van oplossen is  
toegestaan? (met/zonder Gr) 
 

Mag ik de helling met de Gr berekenen?  
  Kan ik de regels voor differentiëren  
     gebruiken?  
      Moet ik haakjes wegwerken? 
         Is het handig de grafiek te 
               plotten? 
                   Welke strategieën  
                    horen bij dit  
                          hoofdstuk? 
               
          
 



BEGRIJPEN 
maximum, minimum, buigpunt, top,, constant, 

snelheid, afgeleide, toename, afname, horizontale 
raaklijn, bereken met behulp van differentiëren/ de 

afgeleide, los algebraïsch op, bereken exact, 
notatie: f’(x),  

VERBINDEN 
Stappenplannen voor: 

Helling m.b.v. table + derivative-on, 
Helling berekenen met differentiequotiënt 

Regels voor differentiëren 
 

  
 
 
 
 
 

STRATEGIEËN 
maximum/minimum vinden: 1. Bereken f’(x) 
2. Los (exact) op f’(x)=0 (je vindt 1 of 2 x-en!) 

3. schets f(x) en kijk of er sprake is van een max/min. 
4. Vul de x-en uit stap 2 in f(x) in en bereken de y-

waarde 
5. Het max/min. is  (de y waarde uit stap 4) 

aflezen uit f’(x) of de grafiek stijgt/daalt: 
1. hellingsgrafiek boven de x-as: 2. f stijgt 

hellinggrafiek onder de x-as: stijgt 3. op de x-as: f 
heeft een top (max/min) 

 
 
 

TERUGKIJKEN 
Bereken exact: zonder GR, met behulp van 

haakjes of abc formule 
 

Met GR: uitleg: Graph,y1,y2,venster,gsolve,intercept,  
y-calc,x-calc,max,min,root,antwoord 

 

METACOGNITIEVE VRAGEN-kaart  V4WA MW11 H8: de afgeleide 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

 𝒇𝒇(𝒙𝒙) = 𝒂𝒂𝒙𝒙𝒏𝒏 + 𝒙𝒙 + 𝒄𝒄 𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒇𝒇𝒈𝒈  

𝒇𝒇′(𝒙𝒙) = 𝒂𝒂 ∙ 𝒏𝒏 ∙ 𝒙𝒙𝒏𝒏−𝟏𝟏 + 𝟏𝟏 



 
                           
  
 
 

 

             

               Welke formules ken ik ? 
            Is er sprake van toename of  
         afname? Groeifactor of helling? 
      Hoe ziet de grafiek eruit die hierbij   
   hoort? Verschuivingen? 
Welke regels ken ik voor transformaties? 
Welke rekenregels ken ik voor machten? 
Op welke andere opgave lijkt deze opgave? 
 
 
 

METACOGNITIEVE VRAGEN-kaart  V4WA MW11 H5: exponentiële functies 

BEGRIJPEN 

VERBINDEN 

STRATEGIEËN 

               Heb ik alle denkstappen 
            en uitleg erbij opgeschreven? 
        Heb ik antwoord gegeven op de  
             vraag? 
           Welke afronding moet ik maken bij  
      mijn uitkomst? 
     Heb ik de juiste tijdseenheid gebruikt? 
 Heb ik alle GR-uitleg  opgeschreven? 
  
  

TERUGKIJKEN 

                     Wat is gegeven? 
              Welke signaalwoorden staan in 
             de tekst? 
           Welke tijdseenheid staat in de tekst? 
         Is het exp. of lineair? Hoe zie ik dat? 
      Moet ik een formule herschrijven? 
Mag ik de GR gebruiken in deze opgave? 
 
 
 

               
          
 

Welk stappenplan moet/kan ik hier gebruiken:? 
      Welke tijdseenheid gebruik ik hier?  
         Moet ik terug in de tijd?  
          Welke formule is het (lineair/exp)?  
                Moet ik van grotere naar 
                      kleinere tijdseenheid?  
                       Ben ik goed bezig? 
 
     
            



BEGRIJPEN 
signaalwoorden: toename, afname, groei, procentuele groei, 

groei per tijdseenheid, lineair, constante toename 

 

 

 

 

 

VERBINDEN 

 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

STRATEGIEËN 
Opstellen lineaire formule:  

 1. 
 2. 
 3. 
 4. 

Opstellen exponentiële formule: 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 

Herschrijven formules 
 1. 
 2. 
  
 
 
 
 

 

TERUGKIJKEN 
 

Met GR: uitleg: Graph,y1,y2,venster,gsolve,intercept,  
y-calc,x-calc,max,min,root,antwoord 

 
 
 
 
 
 
 
 

METACOGNITIEVE VRAGEN-kaart  V4WA MW11 H5: Exponentiële functies 



Strategie/Planning 

Terugkijken 

 
 
 
 

Begrijpen 
 

Metacognitieve vragenkaart  V4 wa Praktische Opdracht Statistiek (DWO module) 

                     Wat is precies de be-  
                   doeling van de opdracht? 
               Welke vraag (en) moet ik beant- 
             woorden?  
           Welk probleem moet ik oplossen? 
        Hoe moet het eindproduct eruit zien? 
     Moet ik nog vragen stellen aan de docent 
     om de opdracht beter te begrijpen? 

Hoe moet het eindproduct eruit zien?  
 Welke eisen worden aan het eind- 
    product gesteld? 
        Hoeveel tijd heb ik voor deze  
           opdracht  nodig? 
               Welke materialen heb ik 
                 nodig? 
                   Wie kan mij helpen 
                       als ik vastloop? 

Verbinden 
                      Heb ik aan alle eisen  
                  van de opdracht voldaan? 
               Heb ik de tijdsplanning goed   
            uitgevoerd? 
         Heb ik de tekst op spelfouten 
       gecontroleerd?  
   Is de kwaliteit van het werk voldoende? 
Heb ik de deadline gehaald zonder stress? 
 
 

                    Heb ik overzicht over alle  
                statistische begrippen in het   
               boekje? Snap ik ze? 
           Welke statistische begrippen zijn voor 
       mijn onderzoek belangrijk en welke niet? 
     Welk type variabelen ga ik verzamelen? 
 Hoeveel variabelen ga ik verzamelen? 
 



BEGRIJPEN 
  

VERBINDEN 
Maak een mindmap/samenvatting van alle 

begrippen. 
 

  
 

STRATEGIEËN 
Maak een tijdsplanning. 

Bedenk of en met wie je gaat samenwerken. 
Bedenk welke data je gaat verzamelen en 

hoe je dat gaat doen. 
 
 
 
 
 

TERUGKIJKEN 
 

METACOGNITIEVE VRAGEN-kaart  V4WA DWO module Statistiek 
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