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1. Inleiding 
 

 

 

 

 

 

 

In 2004 heeft de minister van onderwijs de commissie cTWO (Commissie Toekomst Wiskunde 

Onderwijs) ingesteld die als opdracht had nieuwe examenprogramma’s voor het havo en vwo te 

ontwerpen. Dit heeft geleid tot experimentele examenprogramma’s die op een aantal scholen in 

Nederland zijn beproefd op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. De commissie heeft in januari 

2013 haar eindrapport aan de minister aangeboden (cTWO, 2012).  

 

Globale veranderingen 

In haar eindrapport stelt cTWO het volgende: 

'cTWO heeft examenprogramma’s ontwikkeld voor Wiskunde A, B en D op havo en Wiskunde 

A, B, C en D op vwo. De invoering van deze vernieuwde programma’s vindt plaats in het 

schooljaar 2015-2016 in de vierde klas van havo en vwo. De verandering is zichtbaar op een 

aantal belangrijke punten: 

 de wijze waarop statistiek in Wiskunde A en C wordt behandeld, bereidt beter voor op 

de wijze waarop in de vervolgopleidingen statistiek wordt gebruikt; 

 de vergaande vernieuwing van het wiskunde C-programma op vwo, waardoor het niet 

langer een deelverzameling is van wiskunde A maar een eigen inhoud heeft die is 

toegesneden op leerlingen in het profiel Cultuur en Maatschappij en hun 

vervolgopleidingen; 

 een programma wiskunde B havo dat beter past in het beperkte aantal studielasturen; 

 in de meetkundedomeinen van de wiskunde B-programma’s krijgt analytische 

meetkunde een grotere rol, waardoor het programma coherenter wordt en de 

algebraïsche vaardigheden worden versterkt; 

 bijgestelde programma’s voor wiskunde D op grond van de ervaringen die sinds de 

invoering in 2007 zijn opgedaan; 

 wiskundige denkactiviteiten als een rode draad door alle wiskundevakken'. 

 

Wiskundige denkactiviteiten 

Een zeer belangrijk doel van wiskundeonderwijs is de leerlingen 'wiskundig te leren denken'. 

In de afgelopen decennia hebben wiskundigen nagedacht hoe het wiskundig denken er uit ziet 

en uit welke activiteiten het bestaat (Devlin, 2012; Mason, Burton, & Stacey, 1982). 

In de examenprogramma's wiskunde 2015 is er voor gekozen de volgende wiskundige 

vaardigheden daarbij te onderscheiden: 

1. modelleren en algebraïseren 

2. ordenen en structureren 

3. analytisch denken en probleemoplossen 

4. formules manipuleren 

5. abstraheren 

6. logisch redeneren 

Hierbij moet ICT, waar zinvol, functioneel worden gebruikt. Van Streun (2014) werkt deze zes 

vaardigheden verder uit en voorziet ze van duidelijke voorbeelden.  
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De wiskundige denkactiviteiten kunnen niet los van elkaar worden gezien. Drijvers (2015) 

constateert dat modelleren, abstraheren en probleemoplossen de belangrijkste zijn en dat 

ordenen en structureren, formules manipuleren en redeneren meer op de achtergrond hun rol 

spelen. In de volgende figuur wordt dat zichtbaar 

 

 

 

 

Figuur 1. WDA driehoek.  Bron: Drijvers, 2015) 

 

Bij de invoering van de nieuwe examenprogramma’s voor wiskunde in de tweede fase van het 

havo en vwo is het met name voor docenten van belang zicht te krijgen op de verschillen met 

de huidige examenprogramma’s, zowel op hoofdlijnen als op detailniveau.  

Daarom hebben vakexperts wiskunde van SLO de oude en nieuwe syllabi voor havo wiskunde 

A en B en die van vwo wiskunde A, B en C naast elkaar gelegd en met elkaar vergeleken. De 

voorbeeld (examen)opgaven en de pilotexamens die de leerlingen op de pilotscholen hebben 

afgelegd zijn bestudeerd. Hoewel wiskunde D voor zowel havo als vwo geen centraal examen 

(CE) heeft, maar alleen door middel van een schoolexamen (SE) wordt getoetst, is voor de 

volledigheid ook bij dit vak aangegeven wat de globale verschillen zijn tussen oud en nieuw. 

 

Deze brochure geeft een overzicht van de vernieuwde wiskundeprogramma’s havo-vwo: 

 per vak de verschillen tussen de huidige en de nieuwe programma’s, met een 

overzicht van nieuwe onderwerpen; 

 per vak voorbeelden van nieuwe examenopdrachten met een korte toelichting; 

 een opsomming van een aantal websites waar materiaal te vinden is ter ondersteuning 

van het wiskundeonderwijs. 

 

 

.
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2. Havo wiskunde A 
 

 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de verschillen tussen het huidige en nieuwe examenprogramma voor 

wiskunde A havo. Na een tabel met een opsomming van de (sub)domeinen van wiskunde A 

(huidig en nieuw) wordt beschreven wat behoort tot het CE en tot het SE waarna uitvoerig per 

(sub)domein wordt ingegaan op de aard en inhoud van de veranderingen. Het hoofdstuk sluit af 

met enkele examenopdrachten die de vernieuwingen illustreren. 

 

Oude examenprogramma havo A  

2007 

 Nieuwe examenprogramma havo A 2015 

Domein A Vaardigheden  Domein A Vaardigheden 

A1 Informatievaardigheden  A1 Algemene vaardigheden 

A2 Onderzoeksvaardigheden  A2 Profielspecifieke vaardigheden 

A3 Technisch-instrumentele 

vaardigheden 

 A3 Wiskundige vaardigheden 

A4 Oriëntatie op studie en beroep   

A5 Algebraïsche vaardigheden   

Domein B Veranderingen  Domein B Algebra en tellen 

B1 Tabellen  B1 Rekenen 

B2 Grafieken  B2 Algebra 

B3 Veranderingen  B3 Telproblemen 

Domein C Tellen en kansen  Domein C Verbanden 

C1 Tellen  C1 Tabellen 

C2 Kansen  C2 Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden 

  C3 Formules met één of meer variabelen 

  C4 Lineaire verbanden 

  C5 Exponentiële verbanden 

Domein D statistiek  Domein D Verandering 

D1 Populatie en steekproef   D1 Helling  

D2 Ordenen, verwerken en samenvatten 

van statistische gegevens 

  

D3 De normale verdeling   

Domein E Verbanden  Domein E Statistiek 

E1 Formules met twee of meer 

variabelen 

 E1 Presentaties van data interpreteren en 

beoordelen 

E2 Lineaire verbanden  E2 Data verwerken 

E3 Exponentiële verbanden  E3 Data en verdelingen 

  E4 Statistische uitspraken doen 

  E5 Statistiek met ICT 

Domein F Toegepaste analyse   

F1 Exponentiële functies   

F2 Gebroken lineaire functies en 

machtsfuncties  

  

Domein G Binomiale verdeling   

G1 Telproblemen   

G2 Rekenen met kansen   

G3 De binomiale verdeling   
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2.1 Het centraal examen havo wiskunde A 

Het centraal examen bij het nieuwe programma heeft betrekking op de subdomeinen B1 en B2, 

domein C en de subdomeinen E1, E2, E3 en E4 in combinatie met de vaardigheden uit domein 

A. 

 

2.2 Het schoolexamen havo wiskunde A 

Het schoolexamen heeft tenminste betrekking op domein A, subdomein B3, domein D en 

subdomein E5. 

 

2.3 Veranderingen bij de invoering 

Hieronder de belangrijkste veranderingen, voor de details: zie de nieuwe syllabus (CvTE, 

2014a). 

 

Algebraïsche vaardigheden 

In de syllabus bij het nieuwe examenprogramma zijn de eisen met betrekking tot de 

algebraïsche vaardigheden nauwkeurig beschreven en de specifieke vaardigheden in een 

kruisjeslijst aangegeven. 

 

Domein A Vaardigheden (2007)  domein A Vaardigheden (2015) 

De subdomeinen A1, A2, A3, A4 en A5 zijn geherdefinieerd in A1 (Algemene vaardigheden), A2 

(Profielspecifieke vaardigheden) en A3 (Wiskundige vaardigheden), waarbij de door cTWO 

(2007) genoemde, wiskundige denkactiviteiten expliciet genoemd worden in subdomein A3. 

 

Nieuw in het 2015 programma is het domein B Algebra en tellen 

Het bestaat uit de volgende subdomeinen: 

 B1: Rekenen 

o Dit subdomein is nieuw en is opgenomen om zowel in het maatschappelijke 

verkeer als in vervolgstudies over voldoende rekenvaardigheid te beschikken. 

o De globale eindterm en in de specificaties betreffen basisberekeningen 

(rekenregels, inclusief die van machten en wortels, verhoudingen, en 

breuken, haakjes, absoluut en relatief, procenten, decimale breuken en 

afrondingen). 

 B2: Algebra 

o Hier gaat het om algebraïsche basisbewerkingen met variabelen, het werken 

met maatsystemen en het omrekenen van eenheden. 

 B3: Telproblemen 

o Dit is het subdomein C1 van het 2007 programma. 

o Geen onderdeel meer van het CE, wel van het SE. 

 

Vervallen uit het 2007 programma is het Subdomein C2 Kansen. 

 

Het 2007 domein B Veranderingen is deels terechtgekomen in domein C Verbanden (2015) en 

domein D Verandering (2015) 
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Domein C Verbanden (2015) bestaat uit de volgende subdomeinen: 

 Subdomein C1: Tabellen 

o Dit is in grote lijnen het subdomein B1 Tabellen (2007). 

o Vervallen is B6.7: onderscheiden of frequenties absoluut en relatief zijn 

(begrippen worden nog wel bekend verondersteld). 

o Nieuw is eindterm C1.7: binnen de probleemsituatie een verband, gegeven 

door een tabel, doelgericht gebruiken. 

o Nieuw is ook eindterm C1.8: recht en omgekeerd evenredige verbanden 

herkennen in een tabel. 

 

• Subdomein C2: Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden 

o In grote lijnen is dit het subdomein B2 Grafieken (2007). 

o De oude eindterm 7.6: interpoleren en extrapoleren is verhuisd naar C4. 

o Nieuw zijn de eindtermen C2.1 en C2.2 die gaan over standaardverbanden 

(een globale grafiek tekenen zonder ICT en in een gegeven probleemsituatie 

de parameters van een standaardverband berekenen). 

o Ook nieuw C2.3: een logaritmische schaalverdeling aflezen. 

o Nieuw is eindterm C2.11: een vergelijking of ongelijkheid opstellen. 

o Nieuw is ook C2.15: de maximum- of minimumwaarde van een formule 

berekenen. 

o Tenslotte zijn eindtermen die betrekking hebben op ongelijkheden 

geherformuleerd. 

 

 Subdomein C3 Formules met één of meer variabelen 

o Dit is in grote lijnen het subdomein E1 (2007). 

o Nieuw is eindterm C3.4: een variabele in een formule vervangen door een 

eenvoudige expressie en het resultaat vereenvoudigen. 

 

 Subdomein C4 Lineaire verbanden 

o Dit is in grote lijnen het subdomein E2 (2007). 

o Nieuw is eindterm C4.2: vergelijkingen van de vorm px qy r   herleiden 

tot een vergelijking van de vorm y ax b  .  

o In de eindterm C4.8: gebieden begrensd door ongelijkheden tekenen en 

interpreteren, is het woord 'tekenen' nieuw t.o.v. het programma uit 2007. 

 

 Subdomein C5: Exponentiële verbanden 

o Dit is het oude subdomein E3 Exponentiële verbanden. 

 

Subdomein B3 Veranderingen (2007)  Domein D Veranderingen (2015) 

In het 2015 programma is dit een SE onderdeel geworden en wordt het niet meer getoetst op 

het CE. 
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Domein D Statistiek (2007)  Domein E Statistiek (2015): 

Het domein ‘Statistiek en kansrekening’ heeft in het 2015 programma een andere opzet en 

uitwerking gekregen, met onder andere een nadrukkelijker ICT-gebruik. Het onderwerp 

Statistiek wordt nu op een meer realistische en probleemgeoriënteerde manier benaderd dan in 

de huidige programma’s (uit 2007). Uitgangspunt is thans de empirische cyclus van data 

verzamelen, data analyseren en conclusies trekken. ICT wordt ingezet om (grote) datasets te 

analyseren. De kansrekening is vervallen. 

Het domein E Statistiek heeft de volgende nieuwe subdomeinen (voor de specificaties: zie de 

syllabus (CvTE, 2014a)). 

 Subdomein E1: Presentaties van data interpreteren en beoordelen 

 Subdomein E2: Data verwerken 

 Subdomein E3: Data en verdelingen 

 Subdomein E4: Statistische uitspraken doen 

 Subdomein E5: Statistiek met ICT 

Opmerkingen:  

1. E1 t/m E4 komt terug in het CE, E5 in het SE. 

2. Subdomein D3 De normale verdeling (2007): alleen de karakteristieken van een 

normale verdeling (symmetrisch, klokvormig en de drie vuistregels) hoeven nog 

gekend te worden (parate kennis); er wordt niet meer gerekend binnen het normale 

verdelingsmodel. 

3. Het 2007 Domein F Toegepaste analyse (SE) met het subdomein F1 Exponentiële 

functies en het subdomein F2 Gebroken lineaire functies en machtsfuncties is geheel 

komen te vervallen.  

4. Van het 2007 Domein G De binomiale verdeling maakt het  subdomein G1 

Telproblemen in het 2017 programma deel uit van het SE en niet meer van het CE. 

De subdomeinen G2 Rekenen met kansen en subdomein G3 De binomiale verdeling 

zijn in zijn geheel vervallen. 

 

2.4 Aanvullende opmerkingen 

Bij de pilotexamens is als laatste opgave van het CE een opgave opgenomen met maar één 

onderdeel: een korte onderzoeksopgave, een tamelijk open opgave met relatief veel punten. 

Verder wordt in het nieuwe programma aandacht besteed aan wiskundige denkactiviteiten. 

 

2.5 Voorbeelden uit pilotexamens havo wiskunde A 

Hieronder zijn geen examenopdrachten opgenomen uit bestaande (sub)domeinen als Lineaire 

verbanden, Exponentiële verbanden. 

 

De onderstaande opgaven Frisbee werpen (pilotexamen havo wiskunde A 2013, 1e tijdvak) en 

Honkbal (pilotexamen havo wiskunde A 2014, 1e tijdvak) passen bij de (nieuwe) domeinen B en 

C. Er moeten getallen in formules worden ingevuld (Frisbee, vraag 5 en Honkbal, vraag 14), er 

worden kwalitatieve redeneringen gevraagd (Frisbee, vraag 6, Honkbal, vraag 16), er worden 

herleidingen gevraagd zodat hier algebraïsche vaardigheden (vermenigvuldigen van variabelen, 

haakjes wegwerken, vereenvoudigen) aan bod komen (Frisbee, vraag 6 en Honkbal, vraag 15). 

Vraag 8 bij Frisbee en vraag 17 van Honkbal tenslotte, vragen van de leerling om een 

vergelijking of ongelijkheid op te stellen en deze (met de grafische rekenmachine) op te lossen. 
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Onderstaande opgave is een voorbeeld van een onderzoeksopdracht (pilotexamen havo 

wiskunde A, 2014, 1e tijdvak) 
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Voorbeeld van opgaven bij domein E Statistiek 

Omdat Statistiek geen onderdeel uitmaakte van het experimentele examenprogramma zoals dat 

op de pilotscholen is uitgeprobeerd, zijn er geen opgaven uit pilotexamens beschikbaar. 

Onderstaande voorbeeldopgaven zijn afkomstig uit de syllabus havo wiskunde A. 
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3. Havo wiskunde B 
 

 

 

 

 

 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de verschillen tussen het huidige en nieuwe examenprogramma voor 

wiskunde B havo. Na een tabel met een opsomming van de (sub)domeinen van wiskunde B 

(huidig en nieuw) wordt beschreven wat behoort tot het CE en tot het SE waarna uitvoerig per 

(sub)domein wordt ingegaan op de aard en inhoud van de veranderingen. Het hoofdstuk sluit af 

met enkele examenopdrachten die de vernieuwingen illustreren. 

 

Oude examenprogramma havo B  2007  Nieuwe examenprogramma havo B 2015   

Domein A Vaardigheden  Domein A Vaardigheden 

A1 Informatievaardigheden  A1 Algemene vaardigheden 

A2 Onderzoeksvaardigheden  A2 Profielspecifieke vaardigheden 

A3 Technisch-instrumentele vaardigheden  A3 Wiskundige vaardigheden 

A4 Oriëntatie op studie en beroep   

A5 Algebraïsche vaardigheden   

Domein B Veranderingen  Domein B Functies, grafieken en 

vergelijkingen 

B1 Veranderingen  B1 Standaardfuncties 

  B2 Vergelijkingen en ongelijkheden 

  B3 Evenredigheidsverbanden 

  B4 Periodieke functies 

Domein D Ruimtemeetkunde 1  Domein C Meetkundige berekeningen 

D1 Fragmenttekeningen van ruimtelijke 

objecten 

 C1 Afstanden en hoeken in concrete situaties 

D2 Oppervlakte en inhoud  C2 Algebraïsche methoden 

Domein E Toegepaste analyse 1  Domein D Toegepaste analyse 

E1 Functies en grafieken  D1 Veranderingen 

E2 Vergelijkingen en ongelijkheden  D2 Afgeleide functies 

E3 Afgeleide functies  D3 Bepaling afgeleide functies 

E4 Periodieke functies  D4 Toepassing afgeleide functies 

Domein H Toegepaste analyse 2   

H1 Afgeleide functie 2   

 

3.1 Het centraal examen wiskunde B 

Het centraal examen bij het nieuwe programma heeft betrekking op de domeinen B, C en D in 

combinatie met de vaardigheden uit domein A. 

 

3.2 Het schoolexamen wiskunde B 

Het schoolexamen heeft tenminste betrekking op domein A en domein D. 
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3.3 Veranderingen bij de invoering 

Hieronder de belangrijkste veranderingen, voor de details: zie de nieuwe syllabus (CvTE, 

2014c). 

 

Domein A Vaardigheden (2007)  Domein A Vaardigheden (2015) 

De subdomeinen A1, A2, A3, A4 en A5 zijn geherdefinieerd in A1 (Algemene vaardigheden), A2 

(Profielspecifieke vaardigheden) en A3 (Wiskundige vaardigheden), waarbij de door cTWO 

(2007) genoemde, wiskundige denkactiviteiten expliciet genoemd worden in subdomein A3 

. 

Domein D Ruimtemeetkunde 1 (2007) is vervangen door  Domein C Meetkundige berekeningen 

(2015): 

De oude subdomeinen D1 Fragmenttekeningen van ruimtelijke objecten en D2 Oppervlakte en 

inhoud zijn dus komen te vervallen. Ruimtemeetkunde is ingeruild voor vlakke meetkunde. 

Nieuwe  subdomeinen hierin zijn: 

 Subdomein C1: Afstanden en hoeken in concrete situaties 

o Afstanden en hoeken berekenen met behulp van goniometrische 

verhoudingen, de stelling van Pythagoras, de sinus- en cosinusregel en met 

gelijkvormigheid. 

 Subdomein C2: Algebraïsche methoden 

o Vergelijkingen van (lood)lijnen, cirkels  en raaklijnen aan cirkels kunnen 

opstellen. 

o Coördinaten van het snijpunt van twee lijnen, snijpunt(en) van lijn en cirkel. 

o Afstanden tussen punten, lijnen en cirkels berekenen. 

o De hoek tussen twee lijnen berekenen. 

o Onderzoeken hoeveel gemeenschappelijke punten een lijn en een cirkel 

hebben. 

 

Domein E: Toegepaste analyse 1 (2007)  verdeeld over domein B: Functies, grafieken en 

vergelijkingen en D: Toegepaste analyse (2015): 

 Subdomein B1: Standaardfuncties 

o Nieuw: tweedegraadsfuncties kunnen schrijven/interpreteren in drie 

verschillende vormen, dus ook als ( ) ( )( )f x a x p x q    en 

2( ) ( )f x a x r s   . 

o Nieuw: gebroken lineaire functies, de term ‘hyperbool’. 

o Nieuw: verdubbelingstijd, halveringstijd. 

 Subdomein B2: Vergelijkingen en ongelijkheden 

o Geen wezenlijke verschillen. 

 Subdomein B3: Evenredigheidsverbanden 

o In een gegeven probleemsituatie bepalen of er sprake is van een recht 

evenredig of een omgekeerd evenredig verband. 

o Met de algemene vorm van het machtsverband 
ny c x   rekenen.  

o In een machtsverband 
ny c x   tussen twee grootheden x en y de 

exponent n en de evenredigheidsconstante c bepalen. 

o In een gegeven probleemsituatie een vergelijking opstellen bij een 

machtsverband tussen twee grootheden, de vergelijking oplossen en de 

oplossingen interpreteren. 

 Subdomein B4: Periodieke functies 

o Vervallen: faseverschil, frequentie, schommeling en trend bij periodieke 

functies. 
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Domein B Veranderingen (2007), subdomein E3 Afgeleide functie (2007) en Domein H: 

Toegepaste analyse 2 (2007)   Domein D Toegepaste analyse (2015): 

 Subdomein D1 Veranderingen 

o Nieuw: Vanuit een gegeven toenamediagram het verloop van een grafiek 

schetsen. 

o Een deel van de specificaties is verhuisd naar een ander subdomein. 

o Enkele specificaties zijn anders verwoord. 

 Subdomein D2: Afgeleide functies 

o Nieuw: de grafiek van de functie schetsen indien de grafiek van de afgeleide 

is gegeven. 

 Subdomein D3 Bepaling afgeleide functies 

o Vervallen: afgeleide functie van periodieke functies; productregel. 

o Vervallen: de kettingregel bij functies die niet van de vorm  ( )g f x  zijn 

met g een standaardfunctie en f een lineaire functie; dus niet bijvoorbeeld 

2( ) 7h x x x   , maar wel bijvoorbeeld ( ) 7 1k x x  . 

o Nieuw in dit verband is de specificatie: het verband gebruiken tussen de 

afgeleide van een functie ( )f x  en de afgeleide van ( )c f x d   en de 

afgeleide van ( )f c x d  .  

 

 Subdomein D4 Toepassingen van de afgeleide functie 

o Het gaat hierbij om zaken als de vergelijking van een raaklijn, de afgeleide 

gebruiken bij extremen en optimaliseringsproblemen. 

 

3.4 Voorbeelden uit pilotexamens havo wiskunde B 

De opgaven Een punt binnen een cirkel (pilotexamen havo wiskunde B 2012, 1e tijdvak), Cirkel 

en lijn en Omvliegen (beide uit het pilotexamen havo wiskunde B 2013, 1e  tijdvak), horen bij 

het nieuwe domein C Meetkundige berekeningen waarin het berekenen van afstanden en 

hoeken(onder andere met sinus- en cosinusregel), vergelijkingen van lijnen en cirkels aan bod 

komen. 
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De onderstaande opgave Derdegraadsfunctie en gebroken functie (pilotexamen havo wiskunde 

B 2013, 1e tijdvak) is een voorbeeld van het toepassen van de kettingregel in combinatie met 

het loodrecht snijden van twee grafieken. 

 

 

 

De opgave hieronder is afkomstig uit de syllabus voor havo wiskunde B en is een 

voorbeeldopgave bij het subdomein B3 Evenredigheidsverbanden. 
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4. Havo wiskunde D 
 

 

 

 

 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de verschillen tussen het huidige en nieuwe examenprogramma voor 

wiskunde D havo. Na een tabel met een opsomming van de (sub)domeinen van wiskunde D 

(huidig en nieuw) wordt beschreven wat per (sub)domein is veranderd.  

 

Oude examenprogramma havo D  2007  Nieuwe examenprogramma havo D 2015   

Domein A Vaardigheden  Domein A Vaardigheden 

A1 Algemene vaardigheden  A1 Algemene vaardigheden 

A2 Wiskundige en natuurwetenschappelijke 

vaardigheden 

 A2 Profiel specifieke vaardigheden 

A3 Wiskundige vaardigheden  A3 Wiskundige vaardigheden 

   

Domein B Kansrekening en statistiek  Domein B Statistiek en kansrekening 

B1 Kansrekening  B1 Visualisatie en interpretatie van data 

B2 Statistiek – dataverwerking  B2 Combinatoriek 

B3 Kansverdelingen  B3 Kansbegrip 

B4 Profielspecifieke verdieping  B4 Kansverdelingen 

B5 Toepassingen van statistische 

verwerkingsmethoden 

 B5 Toepassingen van statische 

verwerkingsmethoden 

  B6 Profielspecifieke verdieping 

Domein C Toegepaste analyse   Domein C Ruimtemeetkunde 

C1 Afgeleide functies 2  C1 Oppervlakte en inhoud 

C2 Evenredigheidsverbanden  C2 Fragmenttekeningen van ruimtelijke 

objecten 

C3 Exponentiële functies  C3 Onderlinge ligging van punten, lijnen, 

vlakken in concrete situaties 

C4 Goniometrische functies  C4 Coördinaten en vectoren 

Domein D Ruimtemeetkunde 2   

D1 Onderlinge ligging van punten, lijnen, 

vlakken in concrete situaties 

  

D2 Afstanden en hoeken in concrete situaties   

D3 Coördinaten en vectoren   

Domein E Wiskunde in technologie  Domein D Wiskunde in technologie 

Domein F Keuzeonderwerpen  Domein E Keuzeonderwerp 

 

Havo wiskunde D bestaat alleen uit een schoolexamen 
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4.1 Veranderingen bij de invoering 

Vaardigheden: 

De subdomeinen A1 (Algemene vaardigheden), A2 (Wiskundige en natuurwetenschappelijke 

vaardigheden) en A3 (Wiskundige vaardigheden), zijn komen te vervallen en herdefinieerd in A1 

(Algemene vaardigheden), A2 (Profielspecifieke vaardigheden) en A3 (Wiskundige 

vaardigheden). 

 

Domein B Kansrekening en statistiek: 

De formuleringen van de globale eindtermen van de subdomeinen zijn nieuw; inhoudelijk zijn 

geen zaken verdwenen. 

 

Domein C Toegepaste analyse 2: 

Dit domein(met de subdomeinen C1: Afgeleide functies 2, C2: Evenredigheidsverbanden, C3: 

Exponentiële functies en C4: Goniometrische functies is in zijn geheel komen te vervallen. 

 

Domein D Ruimtemeetkunde 2: 

Subdomein D2 (Afstanden en hoeken in concrete situaties) is vervallen. 

 

4.2 Wat is nieuw in het programma? 

Ten opzichte van 2007 is in het uiteindelijke programma het subdomein Afstanden en hoeken in 

concrete situaties naar Wiskunde B gegaan en daarvoor in de plaats is het subdomein 

Fragmenttekeningen van ruimtelijke objecten (C2) gekomen. In het subdomein Profielspecifieke 

verdieping (B6) wordt niet alleen verwezen naar de relatie met wiskunde B, maar ook naar die 

met andere bètavakken. De subdomeinen van het domein Statistiek en kansrekening (B) zijn 

hernoemd in de lijn van de nieuwe terminologie die hier wordt gehanteerd. Het subdomein 

Evenredigheidsverbanden is naar Wiskunde B verhuisd. In ruil daarvoor is een subdomein 

Profielspecifieke verdieping toegevoegd. 
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5. Vwo wiskunde A 
 

 

 

 

 

 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de verschillen tussen het huidige en nieuwe examenprogramma voor 

wiskunde A vwo. Na een tabel met een opsomming van de (sub)domeinen van wiskunde A 

(huidig en nieuw) wordt beschreven wat behoort tot het CE en tot het SE waarna uitvoerig per 

(sub)domein wordt ingegaan op de aard en inhoud van de veranderingen. Het hoofdstuk sluit af 

met enkele examenopdrachten die de vernieuwingen illustreren. 

 

Oude examenprogramma vwo A  2007  Nieuwe examenprogramma vwo A 

2015   

Domein A Vaardigheden  Domein A Vaardigheden 

A1 Informatievaardigheden  A1 Algemene vaardigheden 

A2 Onderzoeksvaardigheden  A2 Profielspecifieke vaardigheden 

A3 Technisch-instrumentele vaardigheden  A3 Wiskundige vaardigheden 

A4 Oriëntatie op studie en beroep   

A5 Algebraïsche vaardigheden  Domein B Algebra en tellen 

  B1 Algebra 

  B2 Telproblemen 

Domein Bg Functies en grafieken  Domein C Verbanden 

Bg1 Standaardfuncties  C1 Standaardfuncties 

Bg2 Functies, grafieken, vergelijkingen en 

ongelijkheden 

 C2 Functies, grafieken, vergelijkingen 

en ongelijkheden 

Domein Cg Discrete analyse  Domein D Verandering 

Cg1 Veranderingen  D1 Rijen 

Cg2 Rijen en recurrente betrekkingen  D2 Helling 

Domein Ba Differentiaalrekening met 

toepassingen 

 D3 Afgeleide 

Ba1 Afgeleide functies   

Ba2 Rekenregels   

Domein Eg Combinatoriek en kansrekening  Domein E Statistiek en kansrekening 

(SE) 

Eg1 Combinatoriek  E1 Probleemstelling en 

onderzoeksontwerp 

Eg2 Kansen  E2 Visualisatie van data 

Eg3 Rekenen met kansen  E3 Kwantificering 

Eg4 Speciale discrete verdelingen  E4 Kansbegrip 

Domein Fa Statistiek en kansrekening  E5 Kansverdelingen 

Fa1 Populatie en steekproef  E6 Verklarende statistiek 

Fa2 Ordenen, verwerken en samenvatten van 

statistische gegevens 

 E7 Statistiek en ICT 

Fa3 Kansverdelingen   

Fa4 Het toetsen van hypothesen   

Domein G Keuzeonderwerpen  Domein F Keuzeonderwerpen (SE) 
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5.1 Het centraal examen vwo wiskunde A 

Het centraal examen bij het nieuwe programma heeft betrekking op domeinen B, C, en D in 

combinatie met de vaardigheden uit domein A. 

 

5.2 Het schoolexamen vwo wiskunde A 

Het schoolexamen heeft tenminste betrekking op domein A, E en F. 

 

5.3 Veranderingen bij de invoering 

Hieronder de belangrijkste veranderingen, voor de details: zie de nieuwe syllabus (CvTE, 

2014b). 

 

Domein A Vaardigheden (2007)  Domein A Vaardigheden (2015) 

De subdomeinen A1, A2, A3, A4 en A5 zijn geherdefinieerd in A1 (Algemene vaardigheden), A2 

(Profielspecifieke vaardigheden) en A3 (Wiskundige vaardigheden), waarbij de door cTWO 

(2007) genoemde,  wiskundige denkactiviteiten expliciet genoemd worden in subdomein A3. 

 

Het 2015 programma heeft een nieuw domein B Algebra en tellen 

Het bestaat uit de subdomeinen: 

 Subdomein B1: Algebra 

o In dit subdomein gaat het om basisberekeningen met getallen en variabelen 

(rekenregels, inclusief die van machten en wortels, expressies herleiden, 

verhoudingen, percentages en breuken, werken met grootheden, 

samengestelde grootheden en maatsystemen en eenheden omrekenen). 

 Subdomein B2: Telproblemen 

o Dit is het subdomein Eg1 Combinatoriek uit het programma uit 2007. Dit 

subdomein is geherformuleerd. 

 

Domein Bg Functies en grafieken (2007)  Domein C Verbanden (2015)  

Dit domein bestaat uit de subdomeinen: 

 Subdomein C1: Standaardfuncties 

o Dit is globaal subdomein Bg1 (2007) maar is in zijn geheel geherformuleerd. 

o De standaardfuncties worden expliciet stuk voor stuk genoemd met hun 

karakteristieke eigenschappen. 

o Nieuw bij de standaardfuncties zijn ( ) exf x  , ( ) ln( )f x x en 

( ) sin( )f x x  . 

o De sinusfunctie maakt nu weer deel uit van het CE (geen cosinus) met de 

begrippen amplitude, evenwichtsstand en periode. 

 Subdomein C2: Functies, grafieken, vergelijkingen en domeinen 

o Dit is gebaseerd op subdomein Bg2 (2007). 

o Nieuw zijn de verbanden y a x   (recht evenredig) en 
a

y
x

  

(omgekeerd evenredig). 

o Het opstellen van vergelijkingen en ongelijkheden wordt expliciet genoemd. 

o Lineair interpoleren en extrapoleren is nieuw. 

o Over het combineren van functies in samenhang met functievoorschriften en 

grafieken zijn twee nieuwe eindtermen geformuleerd: C2.10 en C2.11. 

o Nieuw is eindterm C2.13: op basis van verbanden met meerdere variabelen 

kwalitatief redeneren. 
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Domein Cg Discrete analyse (2007) en Ba Differentiaalrekening met toepassingen (2007)  

Domein D Verandering (2015) 

Dit domein D bestaat uit de subdomeinen: 

 Subdomein D1: Rijen 

o Dit subdomein is grotendeels gelijk aan het subdomein Cg2 Rijen en 

recurrente betrekkingen (2007). 

o In het nieuwe programma maakt dit subdomein weer deel uit van het CE. 

o Hoewel er een grondige herformulering heeft plaats gevonden, zijn er geen 

wezenlijke inhoudelijke wijzigingen. 

 Subdomein D2: Helling 

o Dit subdomein is gebaseerd op het subdomein Cg1 Veranderingen (2007). 

o Hoewel de globale eindterm (vrijwel) onveranderd is gebleven zijn er wel 

wijzigingen in de specificaties. 

o Verdwenen zijn: 

 8.4 veranderingen beschrijven met behulp van differenties, 

bijvoorbeeld x .  

 8.6 veranderingen beschrijven en vergelijken met behulp van 

differentiequotiënten. 

 8.8 differentiequotiënten interpreteren als maat voor de gemiddelde 

verandering op een interval en als helling van een koorde. 

 8.9 bij afnemende stapgrootte differentiequotiënten interpreteren als 

benadering van de helling (steilheid) van de grafiek in een bepaald 

punt. 

 8.10 van een gegeven grafiek de bijbehorende hellinggrafiek 

beschrijven en met een computer of GR numeriek benaderen. 

 8.11 uit een gegeven hellinggrafiek het verloop van de 

oorspronkelijke grafiek afleiden. 

o Enkele andere eindtermen (over helling, gemiddelde verandering en 

veranderingsgedrag) zijn geherformuleerd. 

 Subdomein D3: Afgeleide 

o Dit subdomein is gebaseerd op de 2007 subdomeinen Ba1 Afgeleide functies 

en Ba2 Rekenregels. 

o In de globale eindterm wordt nu expliciet genoemd van welke functies de 

afgeleide bepaald moet kunnen worden. 

o Vervallen: differentiaalquotiënt 

o Het geheel is nu veel compacter geformuleerd. 

o Geen afgeleide van ( ) sin( )f x x ; wel van alle andere standaardfuncties. 

o De kettingregel is ingeperkt: alleen van de vorm ( ( ))g f x  waarbij f en g 

standaardfuncties zijn. 

 

Domein Eg Combinatoriek en kansrekening: 

De kansrekening (subdomeinen Eg2 t/m Eg4, 2007) is in het 2015 programma geen onderdeel 

meer van het CE. In het nieuwe examenprogramma is het nieuwe subdomein E4 Kansbegrip 

wel verplicht binnen het SE. 
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Domein Fa Statistiek en kansrekening (2007)  Domein E Statistiek en kansrekening (2015) 

Statistiek en kansrekening (subdomeinen Fa1 t/m Fa4) is geen onderdeel meer van het CE. In 

het nieuwe examenprogramma is het wel verplicht binnen het SE.. De opzet van de statistiek is 

grondig gewijzigd (gebaseerd op de empirische cyclus: data verzamelen - data verwerken -

conclusies trekken en het werken met grote datasets) maar onderwerpen als kansverdelingen 

(binomiaal en normaal) en hypothese toetsen zijn gebleven. 

De syllabuscommissie heeft zich niet gebogen over de specificaties bij dit domein omdat het 

een SE onderdeel betreft. In het ontwerpprogramma van cTWO (2012) bestaat Domein E 

Statistiek en kansrekening uit de subdomeinen: 

 Subdomein E1: Probleemstelling en onderzoeksontwerp 

 Subdomein E2: Visualisatie van data 

 Subdomein E3: Kwantificering 

 Subdomein E4: Kansbegrip 

 Subdomein E5: Kansverdelingen 

 Subdomein E6: Verklarende statistiek 

 Subdomein E7: Statistiek met ICT 

Bij deze subdomeinen heeft cTWO ook specificaties voorgesteld. Deze zullen een richtlijn zijn 

voor de uitgevers van leermiddelen en de handreiking van SLO die in 2015 gaan verschijnen. 

 

5.4 Aanvullende opmerkingen 

Bij de pilotexamens is als laatste opgave van het CE een opgave opgenomen met maar één 

onderdeel: een korte onderzoeksopgave, een tamelijk open opgave met relatief veel punten. 

Verder wordt in het nieuwe programma aandacht besteed aan wiskundige denkactiviteiten. 

Conform het examenbeleid wordt ongeveer veertig procent van de studielast aangewezen voor 

toetsing in uitsluitend het schoolexamen. Bij wiskunde A vwo betreft dit domein E  Statistiek en 

kansrekening en domein F Keuzeonderwerpen 

 

5.5 Formules die op het examen bijgevoegd zullen worden 
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5.6 Voorbeelden uit pilotexamens vwo wiskunde A 

De opgaven Brug (pilotexamen 2013, 1e tijdvak), Aalscholvers (pilotexamen 2012, 1e tijdvak), 

zijn voorbeeldopgaven bij domein C Verbanden 
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De opgave Hooikoorts hoort bij domein D Verandering. 
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De opgave Dialecten vergelijken begint met vragen die passen bij subdomein B2 Telproblemen 

en vervolgen met vragen die passen bij domein C Verbanden (logaritmische verbanden). 
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 41 
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De opgave Vaatwasser is een voorbeeld van een onderzoeksopdracht (pilotexamen vwo 

wiskunde A 2013, 1e tijdvak) 
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6. Vwo wiskunde B 
 

 

 

 

 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de verschillen tussen het huidige en nieuwe examenprogramma voor 

wiskunde B vwo. Na een tabel met een opsomming van de (sub)domeinen van wiskunde B 

(huidig en nieuw) wordt beschreven wat behoort tot het CE en tot het SE waarna uitvoerig per 

(sub)domein wordt ingegaan op de aard en inhoud van de veranderingen. Het hoofdstuk sluit af 

met enkele examenopdrachten die de vernieuwingen illustreren. 

 

Oude examenprogramma vwo B 

2007 

 Nieuwe examenprogramma vwo B 2015   

Domein A Vaardigheden  Domein A Vaardigheden 

A1 Informatievaardigheden  A1 Algemene vaardigheden 

A2 Onderzoeksvaardigheden  A2 Profielspecifieke vaardigheden 

A3 Technisch-instrumentele 

vaardigheden 

 A3 Wiskundige vaardigheden 

A4 Oriëntatie op studie en beroep   

A5 Algebraïsche vaardigheden   

Domein Bg Functies en grafieken  Domein B Functies, grafieken en vergelijkingen 

Bg1 Standaardfuncties  B1 Formules en functies 

Bg2 Functies, grafieken, vergelijkingen 

en ongelijkheden 

 B2 Standaardfuncties 

  B3 Functies en grafieken 

Domein Cg Discrete analyse  B4 Inverse functies 

Cg1 Veranderingen  B5 Vergelijkingen en ongelijkheden 

  B6 Asymptoten en limietgedrag van functies 

Domein Bb Differentiaal- en 

integraalrekening 

 Domein C Differentiaal- en integraalrekening 

Bb1 Afgeleide functies  C1 Afgeleide functies 

Bb2 Algebraïsche technieken  C2 Technieken voor differentiëren 

Bb3 Integraalrekening  C3 Integraalrekening 

Domein Bb Goniometrische functies  Domein D Goniometrische functies 

Db1 Goniometrische functies   

Domein Gb Voortgezette meetkunde  Domein E Meetkunde met coördinaten 

Gb1 Oriëntatie op bewijzen  E1 Meetkundige vaardigheden 

Gb2 Constructie en bewijzen in de 

vlakke meetkunde 

 E2 Algebraïsche methoden in de vlakke 

meetkunde 

  E3 Vectoren en inproduct 

  E4 Toepassingen 

Domein F Keuzeonderwerpen (SE)  Domein F Keuzeonderwerpen (SE) 
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6.1 Het centraal examen vwo wiskunde B 

Het centraal examen bij het nieuwe programma heeft betrekking op de domeinen B, C, D en E 

in combinatie met de vaardigheden uit domein A. 

 

6.2 Het schoolexamen vwo wiskunde B 

Het schoolexamen heeft tenminste betrekking op domein A, subdomein E1 en domein F. 

 

6.3 Veranderingen bij de invoering 

Hieronder de belangrijkste veranderingen, voor de details: zie de nieuwe syllabus (CvTE, 

2014d). 

 

Domein A Vaardigheden (2007)  Domein A Vaardigheden (2015) 

De subdomeinen A1, A2, A3, A4 en A5 zijn geherdefinieerd in A1 (Algemene vaardigheden), A2 

(Profielspecifieke vaardigheden) en A3 (Wiskundige vaardigheden), waarbij de door cTWO 

(2007) genoemde, wiskundige denkactiviteiten expliciet genoemd worden in subdomein A3. 

 

Domein Bg Functies en grafieken (2007) → Domein B Functies, grafieken en vergelijkingen 

(2018) 

Vervallen: 

 logaritmische schalen 

Dit domein bestaat uit de  volgende subdomeinen: 

 B1 Formules en functies  

o aandacht voor het herleiden en combineren van formules en het tekenen van 

bijbehorende grafieken.  

 B2 Standaardfuncties 

o Dit is het oude subdomein Bg1, uitgebreid met een aantal standaardfuncties: 

( ) pf x x , ( ) tan( )f x x  en ( ) | |f x x .  

 B3 Functies en grafieken 

o Het oude domein Bg2 is gesplitst in twee subdomeinen B3 Functies en 

grafieken en B5 Vergelijkingen en ongelijkheden. Deze geven een 

uitgebreidere beschrijving van wat de kandidaat dient te kennen en kunnen. 

Expliciet worden parameters genoemd en ook het redeneren met verbanden.  

 B4 Inverse functies 

o Dit subdomein is nieuw; de inverse functie van machtsfuncties, exponentiele 

functies en logaritmische functies moet opgesteld kunnen worden en de 

bijbehorende grafiek moet getekend kunnen worden. Het zelfde geldt voor de 

inverse functie van een samengestelde functie. Tenslotte moeten de 

voorwaarden gekend worden waaronder een functie een inverse functie heeft 

en de eigenschappen van de inverse moeten geïnterpreteerd kunnen worden 

in een gegeven probleemsituatie.  

 B5 Vergelijkingen en ongelijkheden 

o Vergelijkingen oplossen die te herleiden zijn tot 

 Lineaire en kwadratische vergelijkingen. 

 
ax c , | |x c , log( )g x c , 

xa c .  

o ( ) ( )f x g x met f en g standaardfuncties. 

o Ongelijkheden bij standaardfuncties. 

o Een stelsel van twee lineaire vergelijkingen met twee onbekenden oplossen. 

o Vergelijking met een parameter. 

o Ongelijkheden met samengestelde functies. 
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 B6 Asymptoten en limietgedrag van functies 

o Limieten in verband brengen met het gedrag van een functie, ook bij linker- 

en rechterlimiet. 

o Asymptoten van de grafieken van standaardfuncties bepalen. 

o Met behulp van limieten onderzoek doen naar horizontale, verticale en 

scheve asymptoten van grafieken van functies. 

o Onderzoek doen naar linker- en rechterlimieten en naar perforaties. 

 

Domein Cg Discrete analyse (2007): 

Bestaat als zodanig niet meer: het toenamediagram  is vervallen en  zaken als 

differentiequotiënt, differentiaalquotiënt worden niet meer genoemd. Enkele specificaties uit dit 

domein die betrekking hebben op de grafiek van de afgeleide (hellinggrafiek) zijn ondergebracht 

in het domein C en wel bij het subdomein C1 De afgeleide functie.  

 

Domein Bb Differentiaal en integraalrekening (2007) → Domein C Differentiaal en 

integraalrekening (2018) 

Dit domein bestaat uit de subdomeinen C1 Afgeleide functie, C2 Technieken voor differentiëren 

en C3 Integraalrekening. 

Vervallen:  

 Helling numeriek-grafisch benaderen, differentiaalquotiënt. 

 Riemannsommen. 

 Integralen voor berekenen van lengte, afgelegde weg en zwaartepunt.  

Nieuw: 

 Uitkomsten van een bepaalde integraal interpreteren. 

 De uitkomst van een bepaalde integraal benaderen met ICT. 

  

Domein Db Goniometrische functies 

Vervallen: 

 Eenparige cirkelbeweging, faseverschil, de regels van Simpson: 

sin( ) sin( ) 2sin cos
2 2

sin( ) sin( ) 2cos sin
2 2

cos( ) cos( ) 2cos cos
2 2

cos( ) cos( ) 2sin sin
2 2

t u t u
t u

t u t u
t u

t u t u
t u

t u t u
t u

    
     

   

    
     

   

    
     

   

    
      

   

  

 Wat opvalt is de aandacht in de specificaties voor de symmetrie-eigenschappen van 

de standaard goniometrische functies (de formules die hierbij horen en het gebruik bij 

het oplossen van vergelijkingen). 

 

Domein Gb Voortgezette meetkunde (2007) → Domein Meetkunde met coördinaten (2018) 

Het oude domein is grotendeels vervallen. Overgebleven hiervan is een deel van wat is 

beschreven in het nieuwe subdomein: 

 E1 (Meetkundige vaardigheden) met als globale eindterm: 

De kandidaat kan meetkundige eigenschappen van objecten onderzoeken en bewijzen en kan 

daarbij gebruik maken van meetkundige en algebraïsche technieken en van ICT. 
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In de specificaties komen o.a. enkele raaklijnstellingen uit het oude domein terug en worden, 

om afstanden te berekenen, de stelling van Pythagoras, de goniometrische verhoudingen, 

gelijkvormigheid en de sinus- en cosinusregel genoemd.  

Bij de zogeheten productieve vaardigheden vinden we dan nog het volgende: 

De kandidaat kan: 

7.  meetkundige technieken gebruiken om eigenschappen van figuren te onderzoeken en te 

bewijzen; 

8.  algebraïsche technieken gebruiken om eigenschappen van figuren te onderzoeken en te 

bewijzen. 

 

Naast het hierboven al beschreven nieuwe subdomein E1 zijn in dit domein verder nieuw de 

subdomeinen: 

 E2 Algebraïsche methoden in de vlakke meetkunde 

o Lijnen en cirkels, in grote lijnen: 

 Vergelijkingen of parametervoorstelling van lijnen en cirkels op 

kunnen stellen. 

 Afstanden tussen punten, lijnen en cirkels kunnen berekenen. 

 Hoek tussen twee lijnen kunnen berekenen. 

 Vergelijking raaklijn aan cirkel op kunnen stellen. 

 Coördinaten van snijpunten lijnen en cirkels kunnen berekenen. 

 E3 Vectoren en inproduct 

o Naast de bekende zaken m.b.t. vectoren ook vectorvoorstelling, redeneren 

met vectoren, parametervoorstelling; speerpunt lijkt hier bewegende punten'' 

gezien de drie specificaties die hier aan gewijd zijn, te weten: 

 Berekeningen uitvoeren aan de baan van een bewegend punt die 

beschreven is door een tijdsafhankelijke vectorvoorstelling 
( )

( )

x t

y t

 
 
 

. 

 De vectoriële snelheid en versnelling alsook de baansnelheid en 

baanversnelling van een bewegend punt berekenen. 

 Een vergelijking van de raaklijn opstellen aan de baan van een 

bewegend punt.  

 E4 Toepassingen 

o De in de voorgaande subdomeinen aangegeven technieken gebruiken in 

natuurwetenschappelijke en technische situaties. 

 

Verder wordt in het nieuwe programma aandacht besteed aan wiskundige denkactiviteiten. 

 

6.4 Formules die op het examen bijgevoegd zullen worden 
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6.5 Voorbeelden uit pilotexamens vwo wiskunde B 

De opgave Halverwege (pilotexamen vwo wiskunde B 2013, 1e tijdvak) past bij subdomein B3 

(functies en grafieken) waarin transformaties een grote rol spelen 
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De opgave Lijn door perforatie illustreert een opgave bij subdomein B6 (asymptoten en 

limietgedrag van functies). 

 

 

 

De opgaven Rakende Cirkel (pilotexamen 2013, 1e  tijdvak), Lijn en een cirkel (pilotexamen 

2012, 1e tijdvak) en Lus (pilotexamen 2012, 1e tijdvak) zijn voorbeelden bij het nieuwe domein 

E (Meetkunde met coördinaten). 
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De opgave 'Een gebroken functie en zijn inverse' illustreert een opgave bij het subdomein B4 

(Inverse functies). 
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7. Vwo wiskunde C 
 

 

 

 

 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de verschillen tussen het huidige en nieuwe examenprogramma voor 

wiskunde C vwo. Na een tabel met een opsomming van de (sub)domeinen van wiskunde C 

(huidig en nieuw) wordt beschreven wat behoort tot het CE en tot het SE waarna uitvoerig per 

(sub)domein wordt ingegaan op de aard en inhoud van de veranderingen. Het hoofdstuk sluit af 

met enkele examenopdrachten die de vernieuwingen illustreren. 

 

Examenprogramma vwo C  2007  Examenprogramma vwo C 2015   

Domein A Vaardigheden  Domein A Vaardigheden 

A1 Informatievaardigheden  A1 Algemene vaardigheden 

A2 Onderzoeksvaardigheden  A2 Profielspecifieke vaardigheden 

A3 Technisch-instrumentele vaardigheden  A3 Wiskundige vaardigheden 

A4 Oriëntatie op studie en beroep   

A5 Algebraïsche vaardigheden   

Domein Bg Functies en grafieken  Domein B Algebra en tellen 

Bg1 Standaardfuncties  B1 Rekenen en algebra 

Bg2 Functies, grafieken, vergelijkingen en 

ongelijkheden 

 B2 Telproblemen* 

Domein Cg Discrete analyse  Domein C Verbanden 

Cg1 Veranderingen  Domein D Veranderingen 

Cg2 Rijen en recurrente betrekkingen   

Domein Eg Combinatoriek en kansrekening  Domein E Statistiek (SE) 

Eg1 Combinatoriek  E1 Probleemstelling en 

onderzoeksontwerp 

Eg2 Kansen  E2 Visualisatie van data 

Eg3 Rekenen met kansen  E3 Kwantificering 

Eg4 Speciale discrete verdelingen  E4 Kansbegrip 

Domein Ea Grafen en matrices  E5 Kansverdelingen 

Ea1 Grafen  E6 Statistiek en ICT 

Ea2 Matrices   

Domein Fa Statistiek en kansrekening  Domein F Logisch redeneren 

Fa1 Populatie en steekproef  Domein G Vorm en ruimte 

Fa2 Ordenen, verwerken en samenvatten van 

statistische gegevens 

  

Fa3 Kansverdelingen   

Domein G Keuzeonderwerpen  Domein H Keuzeonderwerpen (SE) 

*In het centraal examen van 2018 en 2019 zullen GEEN vragen gesteld worden over 

subdomein B2. Het onderwerp mag wel worden getoetst in het SE, maar dat is niet verplicht. 

Vanaf het CE van 2020 kunnen er wel vragen worden gesteld over subdomein B2. 
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7.1 Het centraal examen vwo wiskunde C 

Het centraal examen bij het nieuwe programma heeft betrekking op de domeinen B, C, D, F en 

G in combinatie met de vaardigheden uit domein A. 

 

7.2 Het schoolexamen vwo wiskunde C 

Het schoolexamen heeft tenminste betrekking op domein A, E en H. 

Conform het examenbeleid wordt ongeveer 40% van de studielast aangewezen voor toetsing in 

uitsluitend het schoolexamen. Bij wiskunde C vwo betreft dit domein E (Statistiek en 

kansrekening) en domein H (Keuzeonderwerpen). 

 

7.3 Veranderingen bij de invoering 

Binnen het nieuwe wiskunde C nemen contexten die passen in het C&M profiel een belangrijke 

plaats in. De nadruk ligt minder op het reproduceren van technieken en meer op de functie, de 

cultuurhistorische rol en de waarde van wiskunde in onze maatschappij. 

 

Hieronder de belangrijkste veranderingen, voor de details: zie de nieuwe syllabus (CvTE, 

2014e). 

 

Domein A Vaardigheden (2007)  Domein A Vaardigheden (2015) 

De subdomeinen A1, A2, A3, A4 en A5 zijn geherdefinieerd in A1 (Algemene vaardigheden), A2 

(Profielspecifieke vaardigheden) en A3 (Wiskundige vaardigheden), waarbij de door CTWO 

(2007)genoemde, wiskundige denkactiviteiten expliciet genoemd worden in subdomein A3. 

 

Het 2015 programma heeft een nieuw domein B Algebra en tellen 

Het bestaat uit de subdomeinen: 

 Subdomein B1: Rekenen en algebra 

o In dit subdomein gaat het om basisberekeningen met getallen en variabelen 

(rekenregels, inclusief die van machten en wortels, werken met haakjes, 

expressies herleiden, verhoudingen, percentages en breuken, werken met 

grootheden, samengestelde grootheden en maatsystemen en eenheden 

omrekenen). 

 Subdomein B2: Telproblemen 

o Dit het subdomein Eg1 Combinatoriek uit het 2007 programma; er hebben 

herformuleringen plaatsgevonden maar inhoudelijk is er nauwelijks iets 

veranderd. 

 

Domein B Functies en grafieken (2007)  Domein C Verbanden (2015) 

 Dit nieuwe domein C Verbanden heeft veel overeenkomsten met het oude domein B 

Functies en grafieken maar dit alles in een minder formeel en abstract kader en meer 

gericht op het toepassen van wiskundige vaardigheden in diverse toepassingen en 

situaties. 

 Het begrip functie wordt nog wel genoemd in de globale eindtermen maar niet in de 

specificaties. Daar wordt, evenals in de centrale examens, alleen nog maar gesproken 

over Verbanden.  

 In de specificaties worden de verbanden die gekend moeten worden nu expliciet 

genoemd bij de parate kennis evenals de karakteristieke eigenschappen ervan. 

 De begrippen domein en bereik, nulpunt, extreem, verticale – en horizontale asymptoot 

hoeven niet gekend te worden. Wel moeten leerlingen de activiteit, om asymptotisch 

gedrag te onderzoeken, beheersen. 
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 Lineaire vergelijkingen moeten in een probleemsituatie algebraïsch kunnen worden 

opgelost; alle andere vergelijkingen, evenals ongelijkheden, mogen worden opgelost 

met de grafische rekenmachine of met (verschillende manieren van) representaties.  

 Nieuw zijn eindtermen met: 

o de regel 
1
pp

x x ,  

o recht evenredig y a x   en omgekeerd evenredig 
a

y
x

 , 

o bij de formules y a x b   , 
xy b g  , 

py a x  en log( )gy x de 

variabele x uitdrukken in y,   

o periodieke verschijnselen beschrijven met periode, amplitude en 

evenwichtswaarde,  

o lineair interpoleren en extrapoleren en trends, 

o verdubbelingstijd en halveringstijd. 

 

Domein Cg Discrete analyse (2007)  Domein D Veranderingen 

Van het domein Cg Discrete analyse  is vervallen: 

 veranderingen beschrijven met differenties zoals bijvoorbeeld x , 

 toenamediagrammen,  

 differentiequotiënten (zowel berekenen als gebruiken en interpreteren ( 2007 

specificaties 8.6 t/m 8.9),  

 hellinggrafiek (8.10 en 8.11),  

 helling numeriek benaderen. 

Verder is een tweetal termen uit het 2007 SE subdomein Cg2 Rijen en recurrente betrekkingen 

ondergebracht bij dit CE domein D. 

 

Het nieuwe domein D Veranderingen heeft een veel minder formeel karakter met hierin: 

 hellingen grafisch kunnen benaderen, 

 stijgend, dalend en of stijging/daling toenemend of afnemend is, 

 veranderingsgedrag van verbanden herkennen en beschrijven met behulp van hun 

grafieken, tabellen en formules, 

 de gemiddelde verandering op een interval kunnen berekenen, 

 termen kunnen berekenen van een rij getallen die gegeven is door een directe of een 

recursieve formule, 

 een directe formule of recursieve formule kunnen opstellen van een rij getallen 

waarvan gegeven is dat deze hoort bij een lineair of exponentieel verband.  

 

Het domein Ea Grafen en matrices (2007, alleen SE) is geheel komen te vervallen 

 

Domein Eg Combinatoriek en kansrekening: 

De kansrekening (subdomeinen Eg2 t/m Eg4, 2007) is in het programma van 2015 geen 

onderdeel meer van het CE. In het nieuwe examenprogramma is het nieuwe subdomein E4 

Kansbegrip wel verplicht binnen het SE. 
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Domein Fa Statistiek en kansrekening (2007)  Domein E Statistiek en kansrekening (2015) 

Statistiek en kansrekening (subdomeinen Fa1 t/m Fa4) is geen onderdeel meer van het CE. In 

het nieuwe examenprogramma is het wel verplicht binnen het SE deel. De opzet van de 

statistiek is grondig gewijzigd (gebaseerd op de empirische cyclus: data verzamelen - data 

verwerken - conclusies trekken en het werken met grote datasets) maar onderwerpen als 

kansverdelingen (binomiaal en normaal) en hypothese toetsen zijn gebleven. 

De syllabuscommissie heeft zich niet gebogen over de specificaties bij dit domein omdat het 

een SE onderdeel betreft. In het ontwerpprogramma van cTWO (2012) bestaat Domein E 

Statistiek en kansrekening uit de subdomeinen: 

 Subdomein E1: Probleemstelling en onderzoeksontwerp 

 Subdomein E2: Visualisatie van data 

 Subdomein E3: Kwantificering 

 Subdomein E4: Kansbegrip 

 Subdomein E5: Kansverdelingen 

 Subdomein E6: Statistiek met ICT 

Bij deze subdomeinen heeft cTWO ook specificaties voorgesteld. Deze zullen een richtlijn zijn 

voor de uitgevers van leermiddelen en de handreikingen van SLO die in 2015 zullen 

verschijnen. 

 

Verder heeft het 2015 programma van wiskunde C twee geheel nieuwe CE domeinen: 

 Domein F Logisch redeneren 

o De globale eindterm luidt: De kandidaat kan logische redeneringen 

analyseren op correct gebruik. 

o In dit domein worden logisch-wiskundige aspecten gekoppeld aan 

correctheid van redeneringen en het trekken van conclusies zoals in het 

maatschappelijk debat. 

o Enkele logische symbolen moeten worden gekend evenals de begrippen 

contradictie en paradox. Deze moeten worden herkend en beschreven 

kunnen worden. 

o Er moet gewerkt kunnen worden met Venndiagrammen. 

o Hoe de globale eindterm verder is uitgewerkt: zie de nieuwe syllabus (CvTE, 

2014e). 

 Domein G Vorm en ruimte  

o De globale eindterm luidt: De kandidaat kan van een ruimtelijk object 

aanzichten en perspectieftekeningen maken, er berekeningen aan uitvoeren 

en basis daarvan conclusies trekken over dit object. 

o Belangrijk is de hieraan toegevoegde opmerking: 

 Bij het hanteren van de begrippen en methoden uit dit domein 

worden de probleemsituaties bij voorkeur gekozen in beeldende, 

architectonische en kunsthistorische context. 

o In de specificaties blijkt dat de oppervlakte van rechthoek, driehoek en cirkel 

berekend moet kunnen worden en ook de inhoud van balk, prisma, cilinder, 

piramide en kegel. 

o Er moet met schaalvergroting gerekend kunnen worden. 

o Er moeten éénpuntsperspectief- en tweepuntsperspectieftekeningen van een 

balk gemaakt kunnen worden. 

o Er moeten aanzichten gemaakt kunnen worden van balk, piramide en 

prisma. 

o Er moet gewerkt kunnen worden met symmetrie en gelijkvormigheid. 

o Hoe de globale eindterm verder is uitgewerkt: zie de nieuwe syllabus (CvTE, 

2014). 
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Verder wordt in het nieuwe programma aandacht besteed aan wiskundige denkactiviteiten. 

 

7.4 Voorbeelden uit pilotexamens vwo wiskunde C 

De opgave Schaatskunst (pilotexamen vwo wiskunde C 2012, 1e tijdvak) is een 

voorbeeldopgave bij het nieuwe domein F (Logisch redeneren) 
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De opgave Gelijke volumes (pilotexamen 2013, 1e tijdvak) is een illustratie van een opgave bij 

het nieuwe domein G (Vorm en ruimte) maar ook met vragen bij domein C (Verbanden), onder 

andere herleiden van een formule als voorbeeld van een algebraïsche activiteit. 
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De opgave Vierkanten (pilotexamen 2013, 1e tijdvak) is een illustratie van een opgave bij het 

subdomeinen B2 (Telproblemen) en domein D (Veranderingen).
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8. Vwo wiskunde D 
 

 

 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de verschillen tussen het huidige en nieuwe examenprogramma voor 

wiskunde D havo. Na een tabel met een opsomming van de (sub)domeinen van wiskunde D 

(huidig en nieuw) wordt beschreven wat per (sub)domein is veranderd.  

 

Oude examenprogramma vwo D  2007  Nieuwe examenprogramma vwo  D 

2015   

Domein A Vaardigheden  Domein A Vaardigheden 

A1 Algemene vaardigheden  A1 Algemene vaardigheden 

A2 Wiskundige en natuurwetenschappelijke 

vaardigheden 

 A2 Profiel specifieke vaardigheden 

A3 Wiskundige vaardigheden  A3 Wiskundige vaardigheden 

   

Domein B Kansrekening en statistiek  Domein B Kansrekening en statistiek 

B1 Combinatoriek  B1 Combinatoriek 

B2 Kansrekening  B2 Kansrekening 

B3 Ordenen, verwerken en samenvatten 

van statische gegevens 

 B3 Toevalsvariabelen 

B4 Kansverdelingen  B4 Kansverdelingen 

B5 Het toetsen van hypothesen  B5 Het toetsen van hypothesen 

B6 Profielspecifieke verdieping  B6 Correlatie en regressie 

Domein C Dynamische modellen  B7 Profielspecifieke verdieping 

C1 Discrete dynamische systemen  Domein C Dynamische modellen 

C2 Continue dynamische systemen  C1 Discrete dynamische systemen  

C3 toepassingen van discrete en continue 

dynamische systemen 

 C2 Continue dynamische systemen 

  C3 Toepassingen van discrete en continue 

dynamische systemen 

Domein D Meetkunde  Domein D Meetkunde 

D1 Oriëntatie op analytische en 

synthetische methoden 

 D1 Analytische en synthetische methoden 

D2 Coördinaten, vergelijkingen en figuren in 

twee dimensies 

 D2 Kegelsneden: synthetisch in 

coördinaten 

D3 Lijnen, cirkels en kegelsneden in 

coördinaten 

 D3 Ruimte 

D4 Parametrisering  D4 Toepassingen en ICT 

D5 De ruimte   

D6 Toepassing en ICT   

Domein E Complexe getallen  Domein E Complexe getallen 

E1 Basisoperaties  E1 basisoperaties 

E2 Profielspecifieke verdieping  E2 Profielspecifieke verdieping 

Domein F Dynamische modellen 2   

Domein G Wiskunde in wetenschap  Domein F Wiskunde in wetenschap 

Domein H Keuzeonderwerpen  Domein G Keuzeonderwerp 

 

Vwo wiskunde D bestaat alleen uit een schoolexamen 
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8.1 Veranderingen bij de invoering 

Hieronder de belangrijkste veranderingen, voor de details: zie de handreiking die de SLO in 

januari 2015 zal uitbrengen en het rapport “Denken en doen” (cTWO, 2012). 

 

Domein A Vaardigheden (2007)  Domein A Vaardigheden (2015) 

De subdomeinen A1, A2, A3, A4 en A5 zijn geherdefinieerd in A1 (Algemene vaardigheden), A2 

(Profielspecifieke vaardigheden) en A3 (Wiskundige vaardigheden), waarbij de door cTWO 

(2007) genoemde, wiskundige denkactiviteiten expliciet genoemd worden in subdomein A3. 

 

Domein B Kansrekening en statistiek 

Subdomein B3: Ordenen, verwerken en samenvatten van statistische gegevens is vervallen. 

 

Domein C Dynamische modellen 1 

Geen wijzigingen. 

 

Domein D Meetkunde 

Subdomein D2 (Coördinaten, vergelijkingen en figuren in twee dimensies) is vervallen (verhuisd 

naar wiskunde B). 

 

Domein E Complexe getallen 

Geen wijzigingen. 

 

Domein F Dynamische modellen 2 

Dit domein is in zijn geheel vervallen. 

Wat is nieuw in het programma? 

 De opdeling in subdomeinen van het domein Kansrekening en statistiek is licht 

gewijzigd en er zijn enkele accentverschillen aangebracht. Bovendien is het onderwerp 

correlatie en regressie toegevoegd, net als het begrip variantie, terwijl het statistisch 

verwerken van gegevens is verdwenen.  

 Het domein Dynamische modellen heet nu Dynamische systemen. De 

domeinbeschrijving is hetzelfde.  

 De analytische vlakke meetkunde is naar Wiskunde B gegaan (zie aldaar). Er is een 

onderdeel toegevoegd waarin kegelsneden synthetisch worden geanalyseerd. Het 

subdomein De ruimte is nader gespecificeerd; zo wordt bijvoorbeeld het uitproduct 

voorgeschreven. 

 Aan het domein Complexe getallen is een zinsnede toegevoegd; leerlingen moeten 

een relatie kunnen leggen met de vlakke meetkunde.  
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9. Examenwerkwoorden 
 

 

 

 

 

 

 

   havo vwo 

 woord toelichting  A B C A B 

1 aantonen Een redenering en/of berekening waaruit de 

juistheid van het gestelde blijkt. 

In het algemeen geldt dat het gestelde 

controleren door middel van een of meer 

voorbeelden niet voldoet. 

 x x x x x 

2 afleiden (van 

een formule) 

Een redenering en/of berekening waaruit de 

juistheid van een formule blijkt. 

In het algemeen geldt dat de formule 

controleren door middel van een of meer 

voorbeelden niet voldoet. 

 x x x x x 

3 aflezen Het antwoord is voldoende.  x x x x x 

4 algebraïsch Stap voor stap, zonder gebruik te maken van 

specifieke opties en de grafische 

mogelijkheden van de grafische 

rekenmachine; tussenantwoorden en het 

eindantwoord mogen benaderd worden. 

  x   x 

5 bepalen De wijze waarop het antwoord gevonden 

wordt is vrij; een toelichting is vereist. 

 x x x x x 

6 berekenen De wijze van berekenen is vrij; een toelichting 

is vereist. 

De toevoeging ‘algebraïsch’ of ‘exact’ legt 

beperkingen op aan de wijze van berekenen. 

 x x x x x 

7 beredeneren Een redenering waaruit de juistheid van het 

gestelde blijkt. 

 x x x x x 

8 bewijzen Een redenering en/of exacte berekening 

waaruit de juistheid van het gestelde blijkt. 

In het algemeen geldt dat het gestelde 

controleren door middel van een of meer 

voorbeelden niet voldoet. 

  x   x 

9 exact Stap voor stap, zonder gebruik te maken van 

specifieke opties en de grafische 

mogelijkheden van de grafische 

rekenmachine; de antwoorden mogen niet 

benaderd worden. 

  x   x 

10 herleiden 

(van een 

formule) 

Een formule stap voor stap herschrijven in een 

gelijkwaardige vorm. 

 x x x x x 
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   havo vwo 

 woord toelichting  A B C A B 

11 onderzoeken De aanpak is vrij, een toelichting is vereist. 

De toevoeging ‘algebraïsch’ of ‘exact’ legt 

beperkingen op aan de wijze van 

onderzoeken. 

 x x 

 

x 

x x x 

 

x 

12 oplossen De wijze van oplossen is vrij; een toelichting is 

vereist. 

De toevoeging ‘algebraïsch’ of ‘exact’ legt 

beperkingen op aan de wijze van oplossen. 

 x 

 

x 

 

x 

x x x 

 

x 

13 schatten De wijze van schatten is vrij; een toelichting is 

vereist. 

 x x x x x 

14 schetsen 

van een 

grafiek 

Een schets van een grafiek moet voor de 

probleemsituatie relevante karakteristieke 

eigenschappen van de grafiek bevatten. 

 x x x x x 

15 tekenen van 

een grafiek 

Een tekening van een grafiek moet, naast een 

assenstelsel met een schaalverdeling, de voor 

de probleemsituatie relevante karakteristieke 

eigenschappen van de grafiek bevatten. 

De tekening van de grafiek moet nauwkeurig 

zijn. 

 x x x x x 
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