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Vak: Wiskunde 
 

Cohort 2019 

Examenjaar 2020 

 
Domeinen:  
WI/K/1: Oriëntatie op leren en werken  

WI/K/2: Basisvaardigheden  
WI/K/3: Leervaardigheden in het vak wiskunde  
WI/K/4: Algebraïsche verbanden  
WI/K/5: Rekenen, meten en schatten  
WI/K/6: Meetkunde  
WI/K/7: Informatieverwerking, statistiek  

WI/K/8: Geïntegreerde wiskundige activiteiten  
WI/V/1: Aanvullende eisen  
WI/V/2: Verrijkingsopdrachten  
WI/V/3: Verwerven, verwerken en verstrekken van 

informatie  
WI/V/4: Vaardigheden in samenhang  

 
Methode: Getal en Ruimte 10 editie 
Uitgever:  Noordhoff Uitgevers 
 
 

Visie op het vak:  
Wiskunde, de kunst van het weten, heeft een vormende waarde door haar rijke verbinding met geschiedenis en cultuur. Immers is de 
ontwikkeling van het vak een wereldwijd proces van vele duizenden jaren geweest. Wiskunde is nodig om te kunnen functioneren in de 
huidige, kwantitatief ingestelde kennissamenleving en essentieel voor toekomstige beroepen bijvoorbeeld in gezondheidszorg, technologie, 
voedsel en ecologie. Wiskunde is onmisbaar voor de versterking van de innovatiekracht van de individuele leerling en daarmee ook de 
samenleving. 
Iedereen kan wiskunde op eigen niveau leren op DENISE. Leerlingen krijgen veel oefening en worden door docenten gestimuleerd om op 
hun hoogste niveau te presteren. Om dit te bereiken is het belangrijk dat de leerling aan het begin succeservaringen opdoet en later in staat 
is om op eigen kracht en met zelfvertrouwen wiskunde te leren. Het ontwikkelen van leervaardigheden krijgt daarom de nodige aandacht bij 
wiskunde op DENISE. Verder helpen docenten bij het ontwikkelen van een reflectieve, communicatieve, onderzoekende en doelgerichte 
houding. Het gaat hier om het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden zoals kritisch denken, probleemoplossen, samenwerken, 
communiceren en creativiteit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de natuurlijke neiging van leerlingen om zich te verwonderen, betrokken te 
willen zijn, te willen begrijpen, te zoeken naar oplossingen en op elkaars oplossingen te reageren.  
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Periode Domeinen Omschrijving Toetswijze  Tijdsduur Weging Herkansing 

401 WI/K/1 
WI/K/2 
WI/K/3 
WI/K/4 
WI/K/7 
WI/K/8 
WI/K/5 
WI/V/1 
WI/V/2 
WI/V/3 
WI/V/4 
 

- Breuken en procenten 
- Percentage gegeven 
- Procenten gevraagd 
- Procenten en grote getallen 
- Promille 
- Grote getallen 
- Kleine getallen 
- Wetenschappelijke notatie 
- Eenheden van lengte, gewicht, inhoud, tijd, snelheid 
- Eenheden omrekenen 
- Verhoudingen 
- Afronden 
- Machten en wortels 
- Volgorde van bewerkingen 
- Vuistregels 
- Centrummaten 
- Diagrammen lezen 
- Samengestelde diagrammen 

Schriftelijk  
 

100 min 25 %         Ja  

402 WI/K/1 
WI/K/2 
WI/K/3 
WI/K/4 
WI/K/5 
WI/K/7 
WI/K/6 
WI/K/8 
WI/V/1 
WI/V/2 
WI/V/3 
WI/V/4 
 

- Assenstelsels en grafieken 
- Bijzondere grafieken 
- Som- en verschilgrafiek 
- Periodieke verbanden 
- Kwadratische verbanden 
- De top van een parabool 
- Wortelverbanden 
- Machtsverbanden 
- Exponentiële verbanden 
- Exponentiële groei en procenten. 
- Vergelijkingen oplossen met de balansmethode 
- Vergelijkingen oplossen met inklemmen 

Schriftelijk  100 min 25 % Ja  

403 WI/K/1 
WI/K/2 
WI/K/3 
WI/K/4 
WI/K/5 

- Lijnen  
- Hoeken meten en tekenen 
- Kijklijnen en kijkhoek 
- Driehoeken tekenen 
- Koers 

Schriftelijk / 
Praktisch / 
Mondeling 

100 min 25 % Ja  
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WI/K/7 
WI/K/6 
WI/K/8 
WI/V/1 
WI/V/2 
WI/V/3 
WI/V/4 
 

- Kaart en schaal 
- Hoogtelijnen en hoogtekaart 
- Namen en eigenschappen van vlakke figuren 
- Hoekensom driehoek en vierhoek 
- Symmetrie 
- Gelijkvormigheid 
- Omtrek en oppervlakte 
- Vergrotingsfactor en oppervlakte 
- Hellingspercentage 
- Sinus, cosinus en tangens 
- Hoeken berekenen met sinus, cosinus en tangens 
- Zijden berekenen met goniometrie, tangens in de vlakke 
meetkunde. 

404 WI/K/1 
WI/K/2 
WI/K/3 
WI/K/5 
WI/K/6 
WI/V/2 
WI/V/3 
WI/V/4 
 

- Namen en eigenschappen ruimtefiguren 
- Aanzichten 
- Uitslag 
- Oppervlakte ruimtefiguur 
- Doorsneden 
- Goniometrie in ruimtefiguren 
- Lichaamsdiagonaal berekenen 
- Coördinaten in de ruimte 
- Inhoud 
- Vergrotingsfactor en inhoud 

Schriftelijk  100 min 25 % Ja  

Totaal     100%  

CE dinsdag 12 mei 2020 13.30 -15.30uur 

 


