
Welke strategie moet ik kiezen bij: 
1. helling benaderen? -> GR: nDeriv; Δy/Δx 
   2. helling exact berekenen? -> met f’(a)=h 
     3. verg. raaklijn opstellen? -> y=hx+s 
        4. raaklijn aantonen? -> x, y, h 
           5. afgeleide functie? -> f’(x) regels 
              6. toppen vinden? -> f’(x) = 0  
                   -> xtop 
                    7. extreme waarden? -> 
                         xtop invullen in f(x) 
                           Ben ik goed  
                               bezig? 
 
          
 
 
 

TERUGKIJKEN/
CONTROLEREN 

                          Waar gaat  het over? 
                         Wat is gegeven? 
                      Wat  is nu precies gevraagd: 
                   1. helling benaderen/berekenen 
                   2. helling exact berekenen 
                   3. vergelijking raaklijn opstellen 
                   4. aantonen een lijn is een raaklijn 
                   5. afgeleide functie 
                   6. toppen  
                   7. uiterste waarden  
          Welke signaalwoorden zie ik? 
     
  
       

                      Wat heb ik nodig:  
                     GR of afgeleide?  
                  Hoe ziet de grafiek eruit? 
               Moet ik de afgeleide berekenen? 
            Kan ik bij deze functie de afgeleide 
         berekenen? 
      Welke (reken)regels moet ik hier gebruiken? 
   Hoe kan ik hier de afgeleide gebruiken?   
 Op welke andere opgave lijkt deze opgave? 
 
 
 

META-kaart  vwo5 wiskunde A  - domein “Afgeleide functies”  

BEGRIJPEN 

VERBINDEN 

STRATEGIEËN 

                  
               Heb ik alle stappen en de   
            beschrijving GR goed opgeschreven? 
         Klopt mijn resultaat met de grafiek? 
      Heb ik bij exact met de afgeleide gewerkt? 
   Heb ik bij benaderen correct afgerond? 
 Heb ik de vraag volledig beantwoord? 
 
 
 



 
 

BEGRIJPEN   

Vb. signaalwoorden:  

- Berekenen = benaderen -> GR 

=> Helling op een interval = gemiddelde snelheid = gemiddelde  

verandering -> differentiequotiënt -> Δy/Δx 

- Exact berekenen -> met afgeleide 

=> Helling in een punt = afgeleide waarde = differentiaalquotiënt 

- Differentiëren = afgeleide functie: f ’(x) 

- (Coördinaten) toppen -> max /min 

- Extreme waarden = uiterste waarden = min of max  

functiewaarden -> 2de coördinaat van top 

- Hellingsgetal = richtingscoëfficiënt -> “h” 

- Evenwijdig – hetzelfde “h” 

- Raaklijn  -  y = h x + s 

- Functievoorschrift f(x) = … 

 
 
 

 
STRATEGIEËN 

Vergelijking opstellen voor de raaklijn -> y= hx+s, dus h en s 
berekenen  
- Helling in een punt met x = a: f ’(a) is de helling in dat punt -> “h” 
- Startgetal voor de raaklijn vinden : door invullen van x, y en h in 
y=hx+s -> ”s”  
Aantonen een lijn  is een raaklijn: x, y en h moeten dezelfde zijn 
(1) dezelfde “x” in de twee functies invullen -> moet hetzelfde getal 
uitkomen -> y 
(2)  “h” berekenen voor de twee functies -> moet hetzelfde zijn 
 
  

 
 

VERBINDEN 

(Reken)regels voor afgeleide functie: 

Als f(x) = x^n, dan f ’(x) = n · x^(n-1) 

(Verticaal ) vermenigvuldigen t.o.v. x-as:  

als g(x) = c· f(x), dan g’(x) = c· f ’(x) 

(Verticaal ) verschuiven t.o.v. x-as:  

als g(x) = f(x) + c, dan g’(x) = f ’(x) 

Somregel:   

als s(x) = f(x) + g(x), dan s’(x) = f ’(x) + g’(x) 
 

 

 
 

TERUGKIJKEN/CONTROLEREN 
De helling controleren met de grafiek: 
Bij daling -> h<0 
Bij stijging -> h>0 
Bij de toppen -> h=0 
Een exact berekende helling kun je ook met GR 
controleren -> nDeriv (y1, x, x) of dy/dx. 



Welke strategie moet ik kiezen bij: 
1. Grafiek tekenen/schetsen? -> tabel/GR plot 
   2. Hoeveelheid/aantal? -> invullen;aflezen 
     3. exp. formule opstellen? -> H=bxg^t 
        4. Groeifactor g? -> g=nieuw/oud 
           5. exp. verg. exact oplossen? 
               -> I hetzelfde g; II gebruik log  
                 6. herleiden? ->   
                    -grondtal log veranderen 
                       -getal door log verv. 
                          -log optellen  -> x 
                             -log aftrek -> /  
                               Ben ik goed  
                                        bezig? 
 
          
 

TERUGKIJKEN/
CONTROLEREN 

                          Waar gaat  het over? 
                         Wat is gegeven? 
                      Wat  is nu precies gevraagd: 
                   1. grafiek tekenen/schetsen 
                   2. hoeveelheid/aantal berekenen 
                   3. exp. formule opstellen 
                   4. groeifactor g berekenen 
                   5. exp. vergelijking exact oplossen 
                   6. formule herleiden 
  Op hoeveel decimalen afronden? 
 Welke signaalwoorden zie ik? 
     
  
       

                       Wat heb ik nodig? 
                     Is g>1 of 0<g<1? 
                  Hoe ziet de grafiek eruit? 
               Is er een log-schaal gebruikt? 
            Wat weet ik al over exp. verband? 
         Welk grondtal is hier gebruikt? 
      Weet ik alle (reken)regels voor  exp. en log? 
   Welke (reken)regels moet ik hier gebruiken? 
Welke variabele/letter moet ik uitdrukken?   
Op welke andere opgave lijkt deze opgave? 
 

META-kaart  vwo5 wiskunde A  - domein “Logaritmische functies”  

BEGRIJPEN 

VERBINDEN 

STRATEGIEËN 

                  
               Heb ik alle stappen en de   
            beschrijving GR goed opgeschreven? 
         Klopt mijn resultaat met de grafiek? 
      Heb ik bij exact met de rekenregels 
    gewerkt? 
 Heb ik bij benaderen correct afgerond? 
Heb ik de vraag volledig beantwoord? 
 
 



 
 

BEGRIJPEN   

Vb. signaalwoorden:  

- Grafiek tekenen; grafiek schetsten 

- Berekenen = benaderen -> afronden -> GR 

- Exact /algebraïsch/met algebra berekenen -> met hetzelfde 
grondtal werken (I) of met gebruik van log (II) 

- (exponentiële) vergelijking, vergelijking oplossen, vergelijking 
opstellen 

- Exponentieel, groeifactor g, hoeveelheid, beginhoeveelheid, 
tijdseenheid, halveringstijd, verdubbelingstijd 

- Logaritme, grondtal 

- Berekenen;  aantonen 

- Herleiden = herschrijven = in een andere vorm schrijven ; 
vereenvoudigen; als één logaritme  schrijven; in de 
vorm…schrijven 

-  formule/functievoorschrift f(x) = … opstellen 

 
 
 

 

STRATEGIEËN 
Exponentiële formule opstellen : H=bxg^t 
Groeifactor g=nieuw/oud 
 
 

 
 
 

VERBINDEN 

Wat nodig?  
GR, tabel, aflezen, voorkennis, rekenregels 

(Reken)regels voor exponentieel 

(Reken)regels voor log 

Vorm grafieken met kenmerken; domein, bereik 

 

 
 

 

 
 

TERUGKIJKEN/CONTROLEREN 
De grafiek van exponentiële en logaritmische 
functie is: 
Voor 0<g<1 -> dalend 
Voor g>1 -> stijgend 



Welke strategie moet ik kiezen bij: 
1. grafiek tekenen? -> eerst tabel maken 
   2. grafiek schetsen? -> invoer GR; periode! 
     3. verg. oplossen? -> GR: Y1, Y2; intersect 
        4. periode? -> periode=2/b 
           5. a, b, c, d? -> aflezen uit grafiek 
              6. a,b,c,d? -> bekijk plek in 
                   formule 
                    7. functievoorschrift? -> 
                         a,b,c,d invullen  
                           Ben ik goed  
                               bezig? 
 
          
 
 
 

TERUGKIJKEN/
CONTROLEREN 

                          Wat is gegeven? 
                         Wat  is precies gevraagd: 
                     1. grafiek tekenen 
                     2. grafiek schetsen 
                     3. vergelijking opstellen/oplossen 
                     4. periode berekenen 
                     5. a,b,c,d vinden bij gegeven grafiek 
                     6. a,b,c,d vinden bij gegeven formule 
                     7. functievoorschrift opstellen 
  Hoe afronden? 
Welke signaalwoorden zie ik? 
     
  
       

                      Wat heb ik nodig? 
                     Mag ik de GR gebruiken?  
                  Klopt mijn invoer in de GR? 
               Kloppen mijn vensterinstellingen? 
            Hoe ziet de grafiek eruit? 
         Hoeveel oplossingen zijn er? 
      Is er een vermenigvuldiging toegepast? 
   Is er een verschuiving toegepast? 
Weet ik de algemene vorm voor een sinusoïde? 
Op welke andere opgave lijkt deze opgave? 
 
 

META-kaart  vwo5 wiskunde A  - domein “Periodieke functies”  

BEGRIJPEN 

VERBINDEN 

STRATEGIEËN 

                  
                 Heb ik alle stappen en de   
              beschrijving GR goed opgeschreven? 
           Heb ik het gegeven interval goed 
        ingevoerd bij x van het venster? 
     Klopt mijn formule met de grafiek? 
 Heb ik alle oplossingen, t.o.v. snijpunten grafieken? 
Heb ik (bij benaderen) correct afgerond? 
Heb ik de vraag volledig beantwoord? 
 



 
 
 

BEGRIJPEN   

Vb. signaalwoorden:  

- Berekenen = benaderen  = oplossen -> met GR -> x 

- Coördinaten snijpunten -> (x,y) 

- Beredeneer -> denkstapjes opschrijven 

- Functievoorschrift f(x) = … 

- Grafiek tekenen 

- Grafiek schetsen 

- Beeldgrafiek = grafiek na transformaties 

- Verschuiving = translatie 

- Vermenigvuldiging = uitrekken/inkrimpen 

- Verticale transformatie = t.o.v. x-as 

- Horizontale transformatie = t.o.v. y-as 

- amplitude, evenwichtsstand, periode, beginpunt 

 
 
 

 
 
 

STRATEGIEËN 

Verticale vermenigvuldiging  met  factor  “a”-> dus t.o.v. x-as -> 
amplitude verandert -> de hele functie “x a” -> afstand tot x-as 
wordt “a” keer zo groot -> vorm grafiek verandert wel! 
Horizontale vermenigvuldiging met factor “b”-> dus t.o.v. y-as -> 
periode verandert -> “x” vervangen door “b x”. Nieuwe periode 
berekenen met formule: periode  = 2/b -> afstand tot y-as wordt 
“b” keer zo groot -> vorm grafiek verandert wel! 
Verticale verschuiving met  “d ” -> dus t.o.v. x-as -> 
evenwichtsstand verschuift omhoog of omlaag met “d” -> vorm 
grafiek verandert niet -> de hele functie “+ d”. 
Horizontale verschuiving met “c ”-> dus t.o.v. y-as -> beginpunt 
verschuift naar links of rechts met “c” -> vorm grafiek verandert 
niet -> “x” vervangen door  “x + c” (met c naar links) of “x – c” 
(met c naar rechts). 
 
 
 
 
 

 
 
 

VERBINDEN 

Aantal oplossingen = aantal snijpunten van grafieken 

Algemene vorm sinusoïde:  f(x) = d + a sin(b (x+c)) met: 

a -> geeft de nieuwe amplitude 

b -> geeft de nieuwe periode: b = 2/periode 

c ->  geeft het nieuwe beginpunt 

d -> geeft het nieuwe evenwichtsstand 

Grafiek tekenen -> tabel maken en punt voor punt tekenen 

Grafiek schetsen -> invoer  GR opschrijven, venster 
overnemen,  assen met betekenissen overnemen, vorm 
grafiek met kenmerkende punten overnemen 
 

 

 
 

TERUGKIJKEN/CONTROLEREN 
Controleer met een plot of je alle oplossingen hebt! 
Controleer altijd je nieuwe functievoorschrift met 
een plot! 



Van tabel met (relatieve) (som)frequenties  
naar punten zetten, polygoon tekenen. $ 
 Norm(µ,σ)? Klokvorm, vuistregels (68;95%)# 
     Bin(n,p)? Steeds 2 dezelfde mogelijkh. 
         en n en p zijn bekend en vast * 
            P(X=…) = Binompdf(n,p,X)**   
               P(X≤…)=Binomcdf(n,p,X)** 
                  Welke formules moet ik 
                      hier toepassen? *** 
                        Kansverd.? Tabel ^ 
                             Ben ik goed  
                                bezig?              
  
 
 

 

TERUGKIJKEN/
CONTROLEREN 

                       Waar gaat de  
                      opdracht over? 
                   Wat is gegeven? 
                Wat  wordt precies gevraagd: 
            - (som)frequentiepolygoon tek.? $     
           - wel of niet normaal verdeeld? # 
           - wel of niet binomiaal verdeeld ? * 
           - kans berekenen? ** 
           - E(X) en σ(X) berekenen? *** 
           - kansverdeling ^ 
Welke signaalwoorden zie ik? 
 
 
 

 
       

                       Welk verband zie ik  
                       tussen gegevens en vraag? 
                   Wat heb ik nodig? Tabel, GR 
                Ken ik het verband kansverdeling-> 
             frequentieverdeling? µ=E(X); σ=σ(X) 
          Weet ik wat en hoe ik de gegevens in de  
      GR moet invoeren en wat en hoe opschrijven?  
    Klopt de invoer op de GR? 
 Heb ik de gegevens en de vraag opgeschreven? 
  Op welke andere opgave lijkt deze opgave? 
 
 
 

META-kaart  vwo5 wiskunde A Verdelingen 

BEGRIJPEN 

VERBINDEN 

STRATEGIEËN 

                  Heb ik (zo nodig) het venster  
                goed ingesteld? 
             Heb ik alle stappen en de beschrijving 
          GR goed opgeschreven? 
       Kan het resultaat kloppen? 
   Kloppen de eenheden en de afronding van de  
uitkomst? 
Heb ik de vraag volledig beantwoord? 
 
 
 



BEGRIJPEN   

Vb. signaalwoorden:  
Frequentieverdeling: µ en σ 
Stochast = toevalsvariabele; kans, met of zonder 
teruglegging 
kansverdeling, tabel bij kansverdeling  
µ = E(X) = verwachtingswaarde = gemiddelde 
σ = σ(X) = (verwachte) standaarddeviatie = 
standaardafwijking 
Bin(n,p) = binomiaal verdeeld; precies,  hoogstens, 
minstens, meer dan, minder dan, maximaal, minimaal; 
succes, mislukking -> discreet 
Norm(µ,σ) = normaal verdeeld; klokvorm -> continue 

STRATEGIEËN 
Voor de kans 
Voor binomiale verdeling: 
nCr (of aantal combinaties) x de kans op een route ** 
binompdf (n,p,X) ** (de kans op precies…) 
binomcdf (n,p,X) **  (de kans op hoogstens). Alle andere situaties 
(minstens, meer dan, minder dan, maximaal, minimaal ) altijd naar 
hoogstens omzetten.  
Voor normale verdeling (vwo6 stof): 
Berekenen van kans (of aantal; of %): 
Normalcdf(L, R, µ, σ)  (· totaal aantal; · 100%) 
Berekenen van grens: 
invNorm(factor, µ, σ) 
Berekenen van µ of σ: 
Invoer Y1 =…, Y2 = …, calc intersect geeft….    

VERBINDEN 
Bij experimenten zonder teruglegging –> de kans verandert. 
Normale verdeling vuistregels: 
I  Tussen µ−σ en µ+σ -> 68% van de waarnemingen 
II Tussen µ−2σ en µ+2σ -> 95% van de waarnemingen 
Formules:  
E(X) = n· p; σ(X) = √(n · p · (1 – p)) 
De waarde van X verhoogd of vermenigvuldigd met constante c: 
E(X + c) = E(X) + c ; E(X · c) = c · E(X)  
σ(X + c) = σ(X) ; σ(X · c) = c · σ(X)  
Voor 2 (onafhankelijke) stochasten X en Y: 
E(X + Y) = E(X) + E(Y) en  σ(X + Y) = √(σ²(X) + σ²(Y) )  
De √n – wet voor  n onafhankelijke stochasten, elk met dezelfde 
kansverdeling: 
Voor de som S van de uitkomsten: E(S) = n · E(Xi) en  
σ(S) =  √n · σ(Xi) 
Voor het gemiddelde van de uitkomsten: 
E(X gemiddeld) = E(Xi) en σ(X gemiddeld)  = σ(Xi)/ √n 

TERUGKIJKEN/CONTROLEREN 

 
Alle kansen bij elkaar = 1. 
De kans is een getal < 1. 
Binompdf en binomcdf alleen gebruikt als er sprake 
was van een binomiaal experiment. 
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