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INLEIDING
Muiswerkprogramma’s zijn programma’s voor het onderwijs. De programma’s zijn verkrijgbaar
als web-based versie. Gebruikers kunnen op elk moment vanaf elke plek van de programma’s
gebruikmaken (ook vanuit huis).
Het belangrijkste principe van Muiswerkprogramma’s is dat een diagnostische toets de student
stuurt naar oefenmateriaal dat aansluit bij de gemaakte fouten. De toets kan herhaald worden en
eventueel leiden tot opnieuw oefenen. De docent heeft een scala aan mogelijkheden om leerlingen te sturen en de voortgang te bewaken.
De Muiswerkprogramma´s Getallen 2F, Verhoudingen 2F, Meten en Meetkunde 2F en Verbanden
2F bevatten samen alle specifieke lesstof voor niveau 2F zoals gedefinieerd door de Expertgroep
doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen in haar document ‘Over de drempels met Taal en Rekenen’ (zie: www.taalenrekenen.nl). Deze Expertgroep wordt ook wel aangeduid als de commissie
Meijerink, en heeft in januari 2008 een aanbeveling aan de minister van Onderwijs gedaan over
een doorlopende leerlijn taal en rekenen.
Het Muiswerkprogramma Rekenen en Wiskunde vmbo (verder in dit document te noemen
Wiskunde vmbo) bevat de leerstof die deel uitmaakt van het vmbo Wiskunde examen en die niet
in Rekenen 2F zit.
Wiskunde vmbo kan gebruikt worden naast elke lesmethode. Leerlingen hoeven geen specifieke
voorkennis te hebben om met het programma te kunnen werken. Het programma is zeer geschikt om ontbrekende kennis bij leerlingen aan te leren of weggezakte kennis op te halen en
aan te vullen en om de rekenvaardigheden te oefenen en te onderhouden. Leerstof uit vorige
niveaus die te ver is weggezakt kan het beste nogmaals met de module van dat vorige niveau
geoefend worden.

Lesstof Rekenen en Wiskunde vmbo

3

DOELGROEP
Wiskunde vmbo is bedoeld voor leerlingen in klas 3 en 4 van het vmbo die voor het vak wiskunde gekozen hebben. Het programma is bijzonder geschikt voor groepen waarin niveauverschillen bestaan. Het programma kan zowel gebruikt worden door leerlingen die nog veel fouten
maken als door leerlingen die al enigszins gevorderd zijn. De doelgroep is dus erg breed. In het
bijzonder voor leerlingen die het ‘gewone’ oefenen niet interessant meer vinden, biedt dit computerprogramma nieuwe mogelijkheden. Het programma is geschikt voor zowel allochtone als
niet-allochtone leerlingen.
In de figuur hieronder ziet u de leerlijn voor vmbo leerlingen. In het basisonderwijs wordt gewerkt met Rekenen op maat en in groep 7 wordt begonnen met het rekenen op de referentieniveaus (Getallen 1F, Verhoudingen 1F, Meten en Meetkunde 1F en Verbanden 1F).

vmbo.

Leerlijn voor het

In de 1e klas van het vmbo wordt hiermee doorgegaan, zodat aan het eind van de 1e klas elke
leerling minimaal het 1F-niveau beheerst. In klas 2 wordt dan begonnen met de modules van het
2F niveau (Getallen 2F, Verhoudingen 2F, Meten en Meetkunde 2F en Verbanden 2F). In klas 3
kan begonnen worden met de module Wiskunde vmbo. Zo is er voldoende lestijd om het rekenen goed onder de knie te krijgen en is er ook voldoende tijd voor die leerlingen die het examen
wiskunde willen doen. De beide leergebieden rekenen en wiskunde vullen elkaar aan en bevatten daardoor geen doublures in lesstof. Dit is een nieuw concept voor het reken- en wiskunde
onderwijs. Uiteraard kunnen onderwerpen uit deze module ook in de wiskundelessen van de
onderbouw behandeld worden.
De oefeningen met negatieve machten (B2 en C4-6), de rubrieken E en F over goniometrie, G
over projecties en uitslagen en rubriek J over statistiek zijn nieuw en worden in geen andere
module behandeld.
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STRUCTUUR
Het basisprincipe van Muiswerkprogramma's is dat een diagnostische toets de leerling stuurt
naar oefenmateriaal dat aansluit bij de fouten die hij maakte. De toets kan herhaald worden en
eventueel leiden tot opnieuw oefenen om de zwakke plekken in zijn kennis op te vullen. Ook
Wiskunde vmbo is zo gestructureerd.
De lesstof is ingedeeld in 10 rubrieken (onderwerpen), zie het schema hierna. De opbouw is
cumulatief en in oplopende moeilijkheidsgraad, d.w.z. wat in eerdere rubrieken aan de orde
kwam, wordt bekend verondersteld. Herhalingen uit vorige niveaus zijn tot een minimum beperkt. Alleen waar een vorige oefening een goede opstapfunctie heeft voor de rest van de rubriek is gebruik gemaakt van een eerdere oefening. Elke rubriek bevat 1 of meer oefeningen. Een
toets omvat 1 of meer rubrieken. Oefeningen beperken zich altijd tot een deel van de stof, leggen
uit, geven tips, laten voorbeelden zien, laten de leerling oefenen en laten hem weten wat hij goed
en fout doet. De oefeningen hebben een variërende inhoud. Zowel in de meerkeuze als de open
vragen zijn veel voorkomende foutieve antwoorden verwerkt. Voor de meerkeuze vragen worden deze antwoorden als selectie mogelijkheid getoond. Bij de open vragen zijn ze echter ook
ingebouwd. Daarmee kan een gerichte feedback aan de leerling gegeven worden, waarin precies
wordt aangegeven wat de leerling fout deed.
Toetsen laten nooit zien of het antwoord goed is. Na het maken van de toets stellen zij een diagnose en wordt er een persoonlijk oefenprogramma geselecteerd gebaseerd op de gegeven
antwoorden. Ook de toetsen hebben een variërende inhoud.
Instructies zijn niet alleen visueel, maar ook auditief, met hoogkwalitatief ingesproken geluid
(geen computerstem).

OVERZICHT RUBRIEKEN WISKUNDE VMBO
Rubriek A
Veeltermen
Breuken
Wortels
Rubriek B
Wetenschappelijke notatie
Significantie en afronden
Nauwkeurigheid
Rubriek C
Bewerkingen met machten
Machten vereenvoudigen
Negatieve machten
Machten op de rekenmachine
Rubriek D
Procenten en promille
Standaardverhoudingen
Berekeningen met standaardverhoudingen
Werken met schaal
Schaal bepalen
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Veeltermen en wortels
Voorrangsregels met haakjes, rekenregels met machten.
Samengestelde breuken.
Vereenvoudigen van breuken met wortels.
Wetenschappelijke notatie en afronden
Notatie met positieve machten.
Rekenregels voor het afronden van onbenoemde getallen
(rekenkundig afronden).
Rekenregels voor het afronden van benoemde getallen (meetkundig afronden).
Machten
Optellen, vermenigvuldigen en machtsverheffen van getallen
waarin een macht zit.
De rekenregels voor machten toepassen om grotere getallen
naar een kleiner grondtal terug te brengen.
Rekenen met negatieve gehele machten.
Nauwkeurig werken met machten op de rekenmachine.
Procenten en verhoudingen
Breuken en decimale getallen omzetten naar procenten en
promille.
Verhoudingen terugbrengen tot standaardverhoudingen.
Verhoudingen omzetten naar standaardverhoudingen.
Van schaal naar werkelijkheid en omgekeerd.
Maximale schaal berekenen.
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Groei
Rubriek E
De stelling van Pythagoras
Tangens
Goniometrische verhoudingen
Rubriek F
Hoeken berekenen
Niet-rechthoekige driehoeken
Hoekcoördinaten
Rubriek G
Projecties
Uitslagen
Rubriek H
Grafieken interpreteren
Tweede graadfuncties
Variabelen
Vergelijkingen oplossen
Overige grafieken
Rubriek I
Rekenkundige rijen
Meetkundige rijen
Groei
Rubriek J
Kenmerken van een verdeling
Mediaan en kwartielen
Statistische diagrammen

Berekeningen met verschillende soorten groei.
Goniometrie 1
Benoeming van zijden en berekening van de zijden in een
rechthoekige driehoek.
Van helling naar tangens.
De 3 standaard verhoudingen met hun hulp-afkortingen TOA,
SOS en CAS.
Goniometrie 2
Som de hoeken in een 3- en 4-hoek, inverse van de goniometrische verhoudingen.
Opdelen van niet-rechthoekige driehoeken in meerdere
rechthoekige driehoeken.
Introductie poolcoördinaten en vectoren
Projecties
Berekeningen in 3D figuren.
Uitslagen van 3D figuren met patronen.
Functies en grafieken
Dubbelgrafieken interpreteren, logaritmische schaal.
Kenmerken van 2e graadfuncties, zoals max/min en nulpunten.
Herkennen van de grafiekvorm.
Meerdere variabelen in een vergelijking.
Oplossen van vergelijkingen d.m.v. inklemmen.
Grafieken van wortel- en inverse functies.
Rijen
Berekenen van termen en de som van een rekenkundige rij.
Berekenen van de termen van een meetkundige rij.
Berekeningen voor lineaire en exponentiële groei.
Statistiek
Gemiddelde, spreidingsbreedte en centrummaten.
Berekenen van de kwartielen in een verdeling.
Histogram en boxplot.

OMVANG
Wiskunde vmbo bestaat uit 68 gevarieerde oefeningen (voor een overzicht van de lesstof, zie blz.
11). De oefeningen zijn onderverdeeld in 10 onderwerpen. Dit lesbestand bevat meer dan 5.300
opgaven. Er zijn 4 oefenvormen, in verschillende variaties, gebruikt: Meerkeuze (12), Meerkeuze
met 4 antwoorden (8), Meerkeuze met plaatjes (2), Open vraag (13).
Wiskunde vmbo heeft ruim 140 uitlegschermen. Bij elke oefening horen een of meer van deze
schermen, die met behulp van schema's, regels en voorbeelden de stof kort uitleggen en aanwijzingen geven over de oefenvorm. De uitlegschermen vormen altijd het begin van de oefeningen.
Tijdens het oefenen kan de uitleg op elk gewenst moment opnieuw geraadpleegd worden.
Bij het starten van een oefening kan er naast de titel van de oefening een icoon getoond worden
met een aanwijzing over de toegestane hulpmiddelen. Zo is er een icoon voor uit het hoofd
rekenen, voor rekenen op papier en voor het gebruik van de rekenmachine. De Muiswerk Rekenhulp komt standaard tevoorschijn als er een rekenmachine gebruikt mag worden.
Wiskunde vmbo heeft 7 deeltoetsen die ieder een beperkt aantal onderwerpen toetst. De toetsen
in een Muiswerkprogramma zijn een afspiegeling van de inhoud (zie boven). De toetsen kunnen
zowel voor diagnose als voor evaluatie gebruikt worden omdat ze een variabele inhoud hebben,
terwijl wel steeds dezelfde problemen bevraagd worden.
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Toets 1 gaat over veeltermen, wortels en complexe breuken.
Toets 2 gaat over wetenschappelijke notatie en significantie.
Toets 3 gaat over rekenen met machten.
Toets 4 gaat over procenten, promille, standaard verhoudingen en schaal.
Toets 5 gaat over Pythagoras, goniometrische verhoudingen, hoekberekeningen en
projecties.
Toets 6 gaat over tweedegraads functies, oplossen van vergelijkingen en variabelen.
Toets 7 gaat over rijen, statistische begrippen en statistische grafieken.

Het hoofdscherm van Wiskunde vmbo. Pas na het maken van een diagnostische toets (Wat weet je al?) verschijnt de knop met het
persoonlijk oefenprogramma van de betreffende leerling, genaamd ‘Jouw Oefeningen’.

Wiskunde vmbo bestaat dus uit:
•
•
•

68 oefeningen, onderverdeeld naar 10 onderwerpen.
7 diagnostische toetsen, die zowel voor diagnose als evaluatie gebruikt kunnen worden
(zie verderop), ruim 140 uitlegschermen.
Een uitgebreid helpbestand in zogenaamd 'pdf-formaat'.
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INHOUD
In Wiskunde vmbo wordt aandacht besteed aan de uitbreiding van het rekenen naar de wiskunde voor het vmbo. De onderwerpen zijn in herkenbare rubrieken ondergebracht en ook duidelijk
per domein gescheiden. Voor een deel bestaan de uitbreidingen uit onderwerpen van het rekenen, maar er zijn ook meer formele onderwerpen zoals het gebruik van variabelen en onderwerpen uit de Goniometrie.
Hieronder is aangegeven hoe elk van deze onderwerpen bij Wiskunde vmbo is ingevuld. Enkele
onderwerpen bevatten herhalingen uit eerdere modules en zullen daardoor voor sommige
leerlingen van de doelgroep misschien bekend zijn. Bij de diagnostische aanpak die wij voorstaan, komen alleen die oefeningen tevoorschijn als uit de diagnostische toets blijkt dat een
leerling de stof niet beheerst. Deze module leent zich uitstekend om onderwerpen door elkaar te
behandelen, eventueel al in een eerder leerjaar. Via de takenmap zijn zulke oefeningen en/of
toetsen eenvoudig aan uw leerlingen toe te wijzen.
Omdat de Muiswerk Oefenprogramma’s methode ongebonden zijn, kan dat uiteraard betekenen
dat de opbouw van de stof anders is dan de opbouw van de door u gebruikte methode. Dat heeft
het voordeel dat u de leerlingen zelfstandig kunt laat oefenen, mits zij aangeven als een onderwerp waar zij in Muiswerk aan toe zijn nog niet behandeld is. Maar u kunt ook de onderwerpen
uit de methode via de takenmap toewijzen.
De lesstof in de module Wiskunde vmbo en alle modules Rekenen en Wiskunde 1F en 2F omvatten minimaal alle stof die in de syllabus Wiskunde vmbo beschreven staat.
In de behandeling van de rubrieken hierna wordt achtergrond informatie en een indruk gegeven
over de didactische achtergrond van Wiskunde vmbo. Het is voor docenten bijzonder belangrijk
om te weten waar de leerlingen mee aan de slag gaan en daarom raden wij docenten dan ook
aan om van alle oefeningen de uitleg te bekijken en enkele vragen te maken.

RUBRIEK A: VEELTERMEN
Rubriek A begint met veeltermen met machten. Opgaven met de rekenmachine van de vorm 5(32
+ 43)4. In de feedback worden zoveel mogelijk foute bewerkingen gedetecteerd en van de juiste
respons voorzien, zodat de leerling begrijpt wat hij/zij verkeerd heeft gedaan. Het doel van deze
rubriek is dat de leerling leert wat de standaard regels zijn voor het vereenvoudigen van complexe notaties. Behalve het werken met machten, komen ook de wortels en de breuken aan bod.
Bij het vereenvoudigen wordt geen rekenmachine gebruikt, zodat de leerling goed leert hoe te
vereenvoudigen en ook een niet te vereenvoudigen wortel kan laten staan.
De rubriek wordt afgesloten met een oefening over het slim combineren van getallen om zo een
schatting van het antwoord te maken.
Het nut van deze rubriek ligt vooral in de toepassingen van diverse vakken. Vakken waarbij veel
formules voorkomen en het noodzakelijk is om een goed idee van de grootte van het resultaat te
hebben.
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Uitleg bij het vereenvoudigen van complexe wortels.

RUBRIEK B: AFRONDEN
Deze rubriek begint na een inleiding over decimalen met de wetenschappelijke notatie met positieve machten. Die worden in oefening B2 behandeld, de negatieve machten komen in oefening B3
aan bod.

Wetenschappelijke notatie met negatieve exponent.
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Feedback over de wetenschappelijke notatie.

Bij het gebruik van de wetenschappelijke notatie is het belangrijk om de notatie helder te krijgen.
Bewerkingen met getallen kunnen een bijna oneindig aantal cijfers opleveren, zoals bijvoorbeeld
bij 2 : 3. Hoewel de rubriek Afronden heet, gaat dit feitelijk over nauwkeurigheid. Hoe nauwkeurig
zijn de opgegeven getallen? Bij kardinaalgetallen is dat duidelijk, het getal is oneindig nauwkeurig.
Ook als we het over betalen hebben, kan het alleen het bedrag zijn dat we moeten betalen. Het
aantal cijfers waaruit het antwoord bestaat is afhankelijk van de bewerking en de soort getallen.
Wij hebben dit opgesplitst in rekenkundig afronden en meetkundig afronden.

Regels voor afronden.

Deze methode van afronden benaderd vrij nauwkeurig de procentuele afwijking van een meting.
Het zijn lastige regels om te onthouden, maar door het vele gebruik en in oefening B6 zelfs door
elkaar kunnen de leerlingen dit onder de knie krijgen. Vooral in de sector Techniek hoort dit tot
de standaard bagage.
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RUBRIEK C: MACHTEN
In de rubriek machten worden de standaard bewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en machtsverheffen met machten geoefend.

Feedback bij een foutief antwoord bij het rekenen met machten.

Oefening C6 gaat in op het werken met de rekenmachine. Het zijn complexe opgaven die door
systematisch en nauwkeurig werken tot een goed antwoord leiden. Het gebruik is afgestemd op
de Muiswerk Rekenhulp, maar deze oefening zou ook goed afgewisseld kunnen worden met de
eigen rekenmachine. Het gebruik van haakjes voor het bij elkaar houden van de termen in de
noemer van een breuk geldt uiteraard voor elke rekenmachine.

Rekenen met complexe breuken.
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RUBRIEK D: VERHOUDINGEN
De rubriek begint met het rekenen met procenten en het gebruik van de promille. In de uitleg
worden een aantal standaard breuken omgezet in procenten en promillen. Er is een lijstje van
veel voorkomende breuken en percentages om uit het hoofd te leren.
In een meerkeuze en een open vraag oefening wordt gewerkt aan het terugbrengen van willekeurige verhoudingen naar standaard verhoudingen. In eerste instantie zijn de verhoudingen
met getallen groter dan 1, in de 2e oefening zitten ook getallen kleiner dan 1.
Ook het rekenen met schaal, als een toepassing van verhoudingen, wordt in deze module meegenomen. Het onderwerp blijkt voor veel leerlingen lastig en wordt in een of andere vorm in de
meeste sectoren gebruikt.

Standaardbreuken en omzetten naar percenten en promille.

Terugrekenen naar standaard verhoudingen.
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De rubriek wordt afgesloten met een oefening over groei. Groei wordt ingedeeld in twee categorieën, lineaire groei en exponentiële groei. Lineaire groei zoals veel plantachtigen groeien en
exponentiële groei zoals veel in het dieren- en mensenrijk groeit. Het gaat om een simpele exponentiële groei, dus een exponent die lineair afhankelijk is van de term. Exponenten met negatieve coëfficiënten worden niet behandeld. De leerling moet zelf bedenken om welk soort groei het
gaat en wat de groei factor is. Bij beide kan de groei in absolute waarden, relatieve waarden of
als factor gegeven worden.

Uitleg bij exponentiële groei.

Voorbeeld van een opgave over groei.
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RUBRIEK E: GONIOMETRIE BEWERKINGEN
In deze rubriek worden de Stelling van Pythagoras en de goniometrische verhoudingen behandeld. De Stelling van Pythagoras wordt toegepast in een rechthoekige driehoek, met de schuine
zijde als houvast en een vaste benoeming in de uitleg en de feedback. In elke opgave wordt bij
een foutief antwoord weer de stelling ingehamerd.

Voorbeeld van een opgave uit oefening E1.

In 3 oefeningen wordt toegewerkt naar de tangens. Het begint met een visuele oefening om
helder te krijgen dat de lengte van de overstaande rechthoekszijde niet lineair toeneemt met de
grootte van de hoek.

Hellingpercentage als opstap naar de tangens.
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In de tweede oefening wordt het begrip helling geïntroduceerd. Het hellingpercentage is een
mooie opstap naar de tangens als verhouding.
Voor het uitrekenen van de tangens worden de begrippen overstaande en aanliggende rechthoekzijde benoemd. Om te onthouden welke zijden gebruikt moeten worden is het bekende
ezelsbruggetje TOA gebruikt. Er wordt benadrukt dat de tangens over een hoek gaat, maar in
deze eerste oefening gaat het nog niet om de grootte van de hoek. Het gaat er dus om dat er een
relatie is tussen grootte van de hoek en de tangens als verhouding van twee zijden.

Uitleg bij het begrip tangens.

De sinus wordt in een volgende oefening geïntroduceerd. Deze oefening bevat drie soorten
vragen. De grootte van de sinus in driehoeken waarin zowel overstaande rechthoekzijde als
schuine zijde bekend zijn en driehoeken waar juist de aanliggende rechthoekzijde en schuine
zijde bekend zijn. Hier moeten de leerlingen de stelling van Pythagoras gebruiken om eerst de
overstaande rechthoekzijde te berekenen en daarna de sinus. In deze twee soorten oefeningen is
de grootte van de hoek dus niet relevant. Ook hier gebruiken we de ezelsbrug SOS voor de sinus.
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Voorbeeld van een opgave uit oefening E5.

In deze oefening komt de cosinus nog niet aan de orde! Hoewel het verleidelijk is om de cosinus
meteen te introduceren als de aanliggende rechthoekzijde en schuine zijde bekend zijn, is dit om
didactische redenen niet gedaan. Leerlingen zullen gemakkelijker de tangens en de sinus uit
elkaar kunnen houden, dan tangens, sinus en cosinus. Vandaar dat er eerst geoefend wordt met
alleen de tangens en alleen de sinus en daarna tangens en sinus in een oefening. Als die basis
gelegd is, komt er ook ruimte voor de cosinus.
De oefening over de sinus bevat ook nog een derde serie vragen, waarin de hoek juist wel relevant is.

Oefening voor het gebruik van de sinus met bekende hoekgrootte.

In deze oefening wordt dus de relatie tussen hoekgrootte en sinus als verhouding geoefend.
Doordat telkens de schuine zijde (de lengte van de ladder) gegeven is, is de uitwerking naar de
afstand tot de muur niet moeilijk.
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In oefening E6 worden naar de tangens en sinus gevraagd. De vragen lopen door elkaar om de
begrippen goed in te oefenen. In oefening E7 komen vervolgens vragen aan bod, waarbij de
lengte van een van de zijden van een driehoek en een hoek bekend zijn en een van de andere
zijden berekend moet worden. Omdat de leerlingen hier nog aan het begin van de goniometrie
staan wordt voorkomen dat een leerling via een alternatieve weg tot een antwoord komt. Daarom wordt telkens eerst gevraagd welke van de twee bewerkingen gebruikt moet worden, vervolgens moet de sinus of tangens, met de hoekgrootte als gegeven, uitgerekend worden en ten
slotte wordt de zijde uitgerekend.

Uitleg of je sinus of tangens gebruikt.

Oefening E8 introduceert nog de cosinus als alternatief als de vraagstelling over de aanliggende
rechthoekzijde en de schuine zijde gaat. Ook deze oefening voert de leerling weer in drie stappen
naar het antwoord.
Omdat in de Muiswerk applicatie de Muiswerk Rekenhulp gebruikt wordt kan de leerling zich
niet vergissen in de eenheid van de hoeken. Mocht u de leerlingen hun eigen rekenmachine
willen laten gebruiken, dan is het uiteraard nog wel nodig om te waarschuwen voor de instelling
van de rekenmachine op DEG.

RUBRIEK F: HOEKEN
Deze rubriek begint met een herhaling over de som van de hoeken in een veelhoek. Vervolgens
wordt de inverse goniometrische functie ingevoerd. Vanuit het gegeven dat twee zijden bekend
zijn, kun je de bijpassende verhouding uitrekenen. De inverse wordt geïntroduceerd als “we
moeten dus de grootte van een hoek vinden, waarvan de tangens 0,625 is. We zoeken dus het
omgekeerde van de tangens.” Vervolgens wordt getoond hoe dit op de rekenmachine gedaan kan
worden. De inverse van de tangens noemen wij boogtangens of afgekort bgtan.
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Uitleg bij het berekenen van een hoek.

Deze oefening gaat in twee stappen, eerst het berekenen van de verhouding en vervolgens via de
inverse de grootte van de hoek.
In deze rubriek wordt ook de overstap gemaakt naar niet-rechthoekige driehoeken. Daarbij
worden de opgaven zo gekozen dat er altijd een van de gegevens van een hoogtelijn is, of berekend kan worden. De toepassing zit vervolgens in het berekenen van de oppervlakte van de
driehoek. Er wordt met zowel scherpe als stompe driehoeken gewerkt. Een vervolg oefening
vraagt direct om de oppervlakte van de driehoek.
In oefening F5 worden sinus en cosinus gebruikt om van een hoek en afstand de bijbehorende X
en Y-coördinaten te berekenen. Het is een logisch vervolg op de vorige oefeningen en een opstap
naar vectoren voor die leerlingen die daarmee moeten kunnen werken. Hoewel de oefening
‘Hoekcoördinaten’ heet, wordt geen gebruik gemaakt van de formele notatie van hoekcoördinaten. In deze oefening gaat het alleen om het kunnen werken met de beide gegevens en het omzetten naar rechthoekcoördinaten. De oefening gaat aan de hand van een oorsprong en windroos. Bij hoeken groter dan 90° krijgt de leerling te maken met negatieve waarden. In de uitleg
wordt getoond dat het teken vanzelf goed is. Er is bewust voor gekozen om niet met kwadranten
te werken, omdat door het correct invoeren van de hoek het teken automatisch goed is. Daardoor hoeft de leerling ook niet meer de tekens bij elk kwadrant te onthouden.
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Van hoekcoördinaten naar rechthoekcoördinaten.

De leerling die niet direct de juiste combinatie van coördinaat en goniometrische verhouding
weet, krijgt een rechthoekige driehoek als hulp. Dan moet er wel naar het teken gekeken worden, omdat het supplement gebruikt wordt.

Feedback bij foutieve invoer.

RUBRIEK G: DRIE COÖRDINATEN
Deze rubriek begint met de herhaling van driedimensionale assenstelsels. Vervolgens worden
doorsnijdingen in balken en kubussen gemaakt. Met behulp van een of twee stappen moeten de
zijden van de doorsnijdende vlakken berekend worden. De leerling oefent hiermee het ruimtelijk inzicht, de vaardigheid om parallellen te herkennen en het sequentieel toepassen van de
stelling van Pythagoras.
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Berekening van doorsnijdingen.

In de uitleg wordt het volledige plaatje met de volledige berekening gegeven. In de oefening zelf
wordt dit stap voor stap gedaan.

Vraagstelling voor het berekenen van een doorsnede.

De rubriek wordt afgesloten met een oefening over uitslagen van balk en prisma. Een arcering
op de vorm maakt de opgave moeilijker en vergroot de oefening in ruimtelijk inzicht.

RUBRIEK H: FORMULES EN GRAFIEKEN
De leerlingen met wiskunde als examenvak krijgen ook een stevige uitbreiding op het domein
Verbanden. Dubbelgrafieken waarin de verschillen geïnterpreteerd moeten worden, lineaire
grafieken van exponentiële functies en grafieken met een logaritmische verdeling.
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Uitleg bij logaritmische schaalverdeling.

Het gaat er in deze oefening vooral om dat er nauwkeurig wordt afgelezen.
Verder worden deze rubriek ook de parabool, de hyperbool en de formules van de eerste en
tweede orde functie, de exponentiële functie en de reciproke functie behandeld. Gevraagd wordt
om de vorm van de grafiek uit de formule te herkennen, de coördinaten van nulpunt(en) en top
of dal van een parabool af te lezen. Overigens noemen we beiden een top, omdat dit het gangbare begrip is.

Relatie tussen formule en de vorm van een grafiek.

Voor eenvoudige formules worden ook de benaming van de coëfficiënten geoefend. Het gaat
hierbij vooral om start- en groeigetal en eenvoudige toepassingen in de economie.
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Uit een formule afleiden wat een van de factoren voor betekenis heeft.

Vervolgens wordt het oplossen van vergelijkingen behandeld. Omdat de eerste orde formules in
dit opzicht al in Verbanden 2F behandeld is, beginnen we in deze rubriek met vergelijkingen met
meerdere parameters. Door de waarden van parameters te geven wordt het aantal onbekenden
tot 1 gereduceerd en houden we een eerstegraads vergelijking over. Met deze oefening wordt
vooral geoefend in het stug volhouden en zich niet laten afschrikken door ogenschijnlijk complexe formules.

Van complexe vergelijking naar oplossing.

Door de uitleg en de feedback tijdens het oefenen zal de leerling leren begrijpen wat hij/zij moet
doen. We hebben met opzet de stappen niet benoemd. Als u de stappen wel wilt benoemen, dan
kunt u de dia in het digibord eenvoudig tevoorschijn halen en de stappen benoemen. U kunt de
dia niet aanpassen.
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Voor het oplossen van tweedegraads vergelijkingen wordt in het vmbo niet de discriminantmethode gebruikt. Om toch tot een oplossing te komen wordt de oplossing benaderd via het inklemmen. Eerst wordt de x-coördinaat van de top geschat. Door de meerkeuze antwoorden kan
gedetecteerd worden of de leerling begrijpt welke waarde juist is. Vervolgens wordt een tabel
opgebouwd rond deze geschatte waarde.

De x-coördinaat vinden door middel van inklemmen.

De leerling wordt ook geleerd om de tabel niet helemaal af te maken, maar op het juiste moment
te stoppen.
In bovenstaand voorbeeld wordt de grafiek in een coördinatenstelsel getoond. In oefening H6
wordt echter van de leerling gevraagd om zelf de grafiek te tekenen. Voor sommige leerling is
het een bijzondere ervaring om naast de computer ook papier te gebruiken. Aan u als docent om
hen daarin vooral te motiveren. Met de methode van inklemmen is het ook eenvoudig om snijpunten van twee grafieken te bepalen.
Er wordt ook aandacht besteed aan de kwalitatieve interpretatie van formules. Het gaat hierbij
met name om tweede- en derdegraads formules. De uitleg benoemt de belangrijkste coëfficiënten van deze twee formules.
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Herkennen van de parabool.

Herkennen van een derde orde grafiek.

De rubriek wordt afgesloten met het tekenen van grafieken van reciproke functies en wortelfuncties.
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Tekenen van de grafiek van een reciproke functie.

RUBRIEK I: RIJEN
Nadat in de modules van het rekenen al een kwalitatieve benadering van rijen is behandeld als
onderdeel van patroonherkenning, wordt in deze rubriek de meer formele kant van rijen benaderd. Door de aanvangsterm en de verschilwaarde van een rekenkundige rij te bepalen kunnen
termen en de som van termen berekend worden. Voor het berekenen van de som van de termen
wordt telkens eerst een met de hand uit te rekenen som gevraagd, b.v. S4, maar daarna de som
van een veel groter aantal termen. Hierdoor wordt de leerling gestimuleerd om vertrouwen in
de formule te krijgen.

Tip bij een opgave over de som van een aantal termen.

In de tip wordt meteen al de somformule prijsgegeven. De leerlingen hoeven de formule ook niet
uit het hoofd te kennen. Het gaat er om dat zij het begrip kennen en er mee kunnen rekenen.
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Uitleg over de termen van een meetkundige rij.

Van de meetkundige rij worden alleen de termen gevraagd en de herkenning van de formule van
rijen waarbij de absolute waarde van de rede groter is dan 1.
De rubriek wordt afgesloten met het oplossen van groeiproblemen d.m.v. inklemmen, of het
berekenen van de term.

Twee vormen voor het oplossen van exponentiële groei.

RUBRIEK J: STATISTIEK
De rubriek Statistiek bevat de kernbegrippen voor de statistiek en het uitwerken van getallen
reeksen in diverse diagrammen. Naast de al bekende steelbladdiagrammen en frequentietabellen worden ook het histogram en de boxplot geïntroduceerd.
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De kernbegrippen omvatten de centrummaten, zoals gemiddelde, mediaan en modus, de percentielmaten eerste en derde kwartiel en gemiddelde en spreidingsbreedte. Deze begrippen worden
eerst in 3 afzonderlijke oefening getraind.
Het oefenen van de begrippen wordt eerst gedaan a.d.h.v. getallen reeksen en frequentietabellen
en daarna pas a.d.h.v. histogrammen.

Oefenen van de mediaan en kwartielen.

Statistische begrippen van een histogram bepalen.

De boxplot wordt uitvoerig behandeld. Begonnen wordt met het opbouwen van de boxplot.
Daardoor wordt een goed begrip van de elementen van de boxplot ingeoefend, waardoor het
aflezen en interpreteren beter zal lukken.
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Opbouwen van een boxplot.

De leerling heeft telkens de beschikking over de uitleg van de boxplot.

Uitleg van de opbouw van een boxplot.

Nadat diverse boxplots zijn afgelezen, wordt er ten slotte nog gevraagd naar de interpretatie.
Het gaat er daarbij om te begrijpen wat een kwartiel of mediaan inhoudt. We houden ons daarbij
aan de kwartielen en vragen niet om schattingen van tussenliggende waarden. Deze oefening is
een mooie opstap naar het interpreteren van gegevens en voor sommige leerlingen om met het
begrip betrouwbaarheid bekend te worden. Vooral in de techniek zal dat begrip vaak terugkomen, aan u de keuze om dit in de les eventueel verder uit te diepen.
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Interpretatie van boxplots.

OVERZICHT OEFENINGEN EN TOETSEN RW WISKUNDE VMBO
Links in het overzicht staan de onderwerpen. In de tweede kolom de namen van de oefeningen.
Rubriek
Z Toetsen

A Veel termen

B Afronden

C Machten

D Verhoudingen

Oefeningen
1 Deel 1 (rubriek A)
2 Deel 2 (rubriek B)
3 Deel 3 (rubriek C)
4 Deel 4 (rubriek D)
5 Deel 5 (rubriek E-G)
6 Deel 6 (rubriek H)
7 Deel 7 (rubriek I-J)
1 Opgaven met machten
2 Wortels
3 Breuken in breuken
4 Snelrekenen
5 Combinatieoefening rubriek A
1 Cijfers op een rij
2 Wetenschappelijke notatie 1
3 Wetenschappelijke notatie 2
4 Aantal cijfers (rekenen)
5 Aantal cijfers (meetkunde)
6 Aantal cijfers (gemengd)
7 Combinatieoefening rubriek B
1 Machten optellen en aftrekken
2 Machten verm. en delen
3 Machten van machten
4 Negatieve machten
5 Machten door elkaar
6 Machten op de rekenmachine
7 Combinatieoefening rubriek C
1 Procenten en promille
2 Standaardverhoudingen
3 Rekenen met standaardverh.
4 Bereken de schaal
5 Groei
6 Combinatieoefening rubriek D
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Type
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Open vraag
Meerkeuze
Meerkeuze
Open vraag
Meerkeuze
Meerkeuze
Open vraag
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Open vraag
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Open vraag
Meerkeuze
Open vraag
Meerkeuze

Uitleg Opgaven
1
15
1
15
1
15
1
15
1
15
1
15
1
15
2
10
5
10
1
8
3
8
2
12
2
8
1
10
3
10
4
14
3
14
1
8
2
12
3
10
3
10
1
10
1
10
1
8
1
10
1
12
3
12
1
10
1
10
1
10
2
10
1
12
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E Goniometrische
bewerkingen

F Hoeken

G Drie coördinaten

H Formules en grafieken

I Rijen

J Statistiek

1 Stelling van Pythagoras
2 Laser op de muur
3 Hellingen
4 Tangens
5 Sinus
6 Tangens en sinus
7 SOS en TOA
8 SOS, CAS en TOA
9 Combinatieoefening rubriek E
1 Som van de hoeken
2 Hoeken berekenen
3 Andere driehoeken 1
4 Andere driehoeken 2
5 Hoekcoördinaten
6 Combinatieoefening rubriek F
1 Projecties 1
2 Projecties 2
3 Uitslagen
4 Combinatieoefening rubriek G
1 Grafieken interpreteren
2 Kenmerken tweedegraads func.
3 Letters & getallen in een formule
4 Meer variabelen in een formule
5 Inklemmen
6 Vergelijkingen oplossen
7 Grafieken voorspellen
8 Grafieken maken
9 Combinatieoefening rubriek H
1 Rijen
2 Rekenkundige rij
3 De som van een rekenkundige rij
4 Meetkundige rij
5 Groei
6 Combinatieoefening rubriek I
1 Gemiddelde en spreiding
2 Centrummaten
3 Statistische begrippen
4 Histogrammen
5 Statistische diagrammen
6 Boxplot maken
7 Boxplot aflezen 1
8 Boxplot aflezen 2
9 Combinatieoefening rubriek J
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Meerkeuze
Meerkeuze
Open vraag
Open vraag
Meerkeuze
Open vraag
Open vraag
Open vraag
Meerkeuze
Open vraag
Meerkeuze
Open vraag
Open vraag
Open vraag
Meerkeuze
Open vraag
Meerkeuze
Meerkeuze Grafisch
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Open vraag
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze Grafisch
Meerkeuze
Meerkeuze
Open vraag
Meerkeuze
Open vraag
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Open vraag
Meerkeuze
Open vraag
Open vraag
Open vraag
Meerkeuze
Meerkeuze
Open vraag
Meerkeuze

3
1
1
3
4
1
2
1
1
2
3
3
3
3
2
3
2
2
1
4
4
2
2
1
3
2
2
1
1
1
2
1
1
3
2
3
4
1
2
1
1
2
3

8
6
8
8
8
8
12
12
12
10
12
8
8
8
12
8
10
8
12
10
10
10
8
14
5
8
16
12
10
8
6
8
8
12
12
9
12
15
15
14
12
12
12
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