
 

 

Reader 
bij themabijeenkomst 

“Opsplitsing K0205  

in deel Breed en deel Specifiek” 

 

Online bijeenkomst 

11 mei 2022 

 

 

 

Presentatie: 

Marcel Broekman (ROC Nijmegen) 

Pim Harthoorn (Graafschap college) 

Jos van Weert (Avans Hogeschool) 

Christiaan Boudri (HAN) 



 

 

Inhoud:  
1. Powerpoint 11 mei 2022, aangevuld met Notes 

Q&A naar aanleiding van de aansluitende discussie 
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Opsplitsing keuzedeel 
Voorbereiding HBO Wiskunde 
voor de techniek (K0205)

Themabijeenkomst werkgroep mbo‐hbo (NVvW)

Woensdag 11 mei 2022

Online‐bijeenkomst 20:00‐21:00 uur
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Welkom! 
Om 20:00 start de 
bijeenkomst

Spelregels:

• Alle opmerkingen en vragen zijn welkom via de chat; 

• Chatmanager Jos selecteert vragen voor mondelinge 
beantwoording of beantwoording achteraf via de mail

Heeft u de app kahoot! al geinstalleerd op uw mobiel?
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Een kleine kennismaking…
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Via de Kahoot! app stellen we een aantal vragen over 
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Een kleine kennismaking…
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Via de Kahoot! app stellen we een aantal vragen over 

2x vavo, 1x slo
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Een kleine kennismaking…
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Via de Kahoot! app stellen we een aantal vragen over 
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Tijdlijn Werkgroep Avans‐RxH

← 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

DOLTENG Splitsing K0205
Werkgroep in

werkgroep Avans‐RxH Voorbereiding hbo wisk‐Breed

RxH Samenwerking Voorbereiding hbo wisk‐Breed

voorbereiden op …. Avans‐RxH

lessen en examinering STEM

K0205

6

Voorstellen Werkgroep (RxH & Avans), ervaring met keuzedeel: Dolteng, 
examinering, samenwerking met STEM, construeren 2 sets DE’s. sinds 2018/2019 
uitvoering; in 2021 initiatief genomen om keuzedeel op te splitsen (rapportjes 
Werkgroep Mbo‐Hbo Wiskunde) andere opties zoals wijzigen in 480 uur en niets 
doen nog even benoemen, maar niet voor gekozen)
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Bemensing Werkgroep Avans‐RxH

7

Wiskunde docenten met een ‘missie’ voor de aansluiting 
wiskunde mbo‐hbo

Oud‐leden: Henk Jansen (roc nijmegen), Rene van Haaften (Curio), Michel van 
Wietmarschen (HVHL hogeschool van Hall Larenstein)

Initiatief oprichten Werkgroep Avans‐RxH genomen door directies instellingen
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‘Takenpakket’ Werkgroep Avans‐RxH

• ≤  Schooljaar 20‐21:
(Werkgroep RxH) Opzetten van een leerlijn voor K0205 (zoals 
lesprogramma, docentenhandleiding, ontwikkelen Dtoetsen, 
enz)

Opzetten Examinering K0205 
(Deelexamens, Uitwerkingen, 

normering in samenwerking met STEM, 
voorbeelddeelexamens)

• Schooljaar 20‐21:
‘onvrede’ met K0205,  zie ook onderzoek Werkgroep mbo‐
hbo (meer info, zie bijdrage Pim)

Oplossing mogelijk: 240 naar 480 SBU

Oplossing definitief: opsplitsen K0205
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‘Takenpakket’ Werkgroep Avans‐RxH
vervolg

• Schooljaar 21‐22: 

Opzetten keuzedelen Vhbo Wiskunde‐Breed en 

Vhbo Wiskunde‐Specifiek 

• Schooljaar 21‐22 :

‘Start’ opzetten Examinering nieuwe keuzedelen i.s.m.              
STEM

9
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Reader

Na afloop wordt een Reader toegestuurd, met als inhoud:

1. Deze Powerpoint

2.   Over K0205:

‐ Officiële tekst keuzedeel K205

‐ Bijlage: Kruisjeslijst

‐ Voorbeeld vanuit RxH: Lesplan K0205 en docentenhandleiding

‐ Stand van Zaken (Rapport werkgroep mbo‐hbo)

3.    Over opgesplitste keuzedelen

‐ Conceptteksten keuzedelen Breed en Specifiek

‐ Bijlage  Kruisjeslijst 

‐ Bijlage Voorbeeldvragen

Voorbeelden van deelexamens K0205 zijn te vinden op https://www.nvvw.nl/werkgroepen/werkgroep‐mbo‐
hbo/keuzedeel‐0205/
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Doel van het keuzedeel 

11

Studenten goed voorbereiden voor de overstap naar het HBO

Het doel van dit keuzedeel:

• De studenten, in wiskundig opzicht, een goede aansluiting te geven op  overstap van 

het MBO naar technische opleiding op het HBO. 

• Door dit keuzedeel te volgen vergroten de studenten hun kans van slagen op de 

nieuwe opleiding.

• Voor de aansluiting zijn bij het keuzedeel K0205 twee servicedocumenten ontwikkeld 

door de werkgroep MBO‐HBO .

 De kruisjeslijst  

 een set met voorbeeldopgaven

• De kruisjeslijst bevat de onderwerpen die aansluiten op de algemene kennis en 

vaardigheden die bij de beschrijving van het keuzedeel horen. Hiermee is de inhoud 

vertaald naar herkenbare wiskundige onderwerpen.

• Verschillen in de 4 contexten 

• Het tweede servicedocument probeert het niveau van de kennis en vaardigheden in 

beeld te brengen. 
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Splitsing:
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Stand van zaken:
Goedkeuring van de minister begin juli.

Splitsing:

Het bestaande keuzedeel K0205 wordt nu gesplitst in:

Het keuzedeel “Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek Breed ” en

“Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek Specifiek”

Beide net een studiebelasting van 240 uur.

Uitgangspunt blijft de kruisjeslijst en de voorbeeld opgaven van de werkgroep 

MBO‐HBO. Binnen beide service documenten zijn kleine verschuivingen van 

lesstof plaats gevonden, waardoor deze documenten opnieuw vastgesteld 

moeten worden door de werkgroep. 

Zij hebben nu de status van voorlopig service document. (A7, D11 zijn 

opgenomen in “Breed”)

Voor docenten onder ons die samenwerken met het examenservicebureau STEM 

zal dit leiden tot een set nieuwe deel examens. Dit zijn er twee per keuzedeel. 

Ook de andere examenservice bureaus zullen dit gaan doen, omdat de keuzedeel 

K0205 gefaseerd zal worden afgebouwd.

Stand van zaken :

Het voorstel bij de toetsingskamer van het SBB. 

Vervolgens komt rond 1 juli de goedkeuring van de minister. 

Zodra dit allemaal officieel worden ook de K‐nummers bekend.
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Breed, vakkennis en vaardigheden

13

De beginnend beroepsbeoefenaar:

1. kent de rekenregels voor het gebruik van breukvormen in letters.

2. kent de eigenschappen van wortelvormen.

3. kent de eigenschappen van bijzondere producten.

4. kent de rekenregels van oneigenlijke machten, kan het begrip logaritme omschrijven en 
kent de rekenregels voor logaritmen.

5. Kan de formule opstellen van een lineaire vergelijking

6. kent de algoritmen voor het oplossen van een aantal typen wiskundige vergelijkingen.

7. kan eenvoudige herleidingen binnen expressies uitvoeren door substituties van 
getallen, van (andere) expressies en door het omwerken van formules.

8. kan bovenstaande kennis van rekenregels, eigenschappen en begrippen routinematig 
toepassen in eenvoudige  contexten.

9. kan bovenstaande rekenkundige, algebraïsche en deductieve vaardigheden al naar 
gelang de context zowel  exact als grafisch toepassen.

10. kan wiskundige denkactiviteiten zoals: redeneren, ordenen en structureren, formules 
manipuleren, abstraheren en modelleren op basisniveau inzetten in eenvoudige 
probleemsituaties.

Breed, vakkennis en vaardigheden

Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek Breed, de naam zegt, het al zal de basis 

zijn voor veel technische opleidingen. Bijv. ICT of gebouwde omgeving. 

Uit de kruisjeslijst blijkt dat voor sommige opleidingen niet alle lesstof aanbod komt. 

Daar zal dan in het basisdeel (klas 1 en 2) van de wiskunde aandacht gegeven kunnen of 

moeten worden.

Deze officiële lijst is een onderdeel van het nieuwe keuzedeel. Deze is toegevoegd aan 

de reader.

Deze zijn zeer algemeen, via de kruisjeslijst kan hier handen en voeten aangegeven 

worden
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Breed, inhoud keuzedeel vertaald

14

• Machten en logaritmen
• Algebraïsche vaardigheden
• Herleidingen
• Vergelijkingen oplossen
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Specifiek, vakkennis en vaardigheden

De beginnend beroepsbeoefenaar:

1. kent de definitie van sinus, cosinus en tangens en kent een beperkt aantal 
goniometrische formules.

2. kent de grafische voorstelling en de karakteristieken van een aantal standaard 
functies en transformaties.

3. kent de stelling van Pythagoras, de sinus en de cosinusregel.

4. kent de regels voor het differentiëren voor een aantal eenvoudige 
functievoorschriften.

5. kan het begrip afgeleide en afgeleide functie omschrijven.

6. Kan complexere herleidingen binnen expressies uitvoeren door substituties van 
getallen, van (andere) expressies en door het omwerken van formules.

7. kan kennis van rekenregels, eigenschappen en begrippen gebruiken in passende 
technische toepassingen en binnen andere (bijvoorbeeld economische) contexten.

8. kan bovenstaande rekenkundige, algebraïsche en deductieve vaardigheden al naar 
gelang de context zowel  exact als grafisch toepassen.

9. kan eenvoudige realistische optimaliseringsproblemen opstellen en oplossen.

10. kan wiskundige denkactiviteiten zoals: redeneren, ordenen en structureren, 
formules manipuleren, abstraheren en modelleren op complexer niveau inzetten 
in eenvoudige wiskundige en in domeinspecifieke probleemsituaties.

15

Specifiek, vakkennis en vaardigheden

Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek Specifiek, is voor de technisch 

zwaardere opleidingen, zoals bijvoorbeeld elektro en, engineering.

Ook deze officiële lijst is een onderdeel van het nieuwe keuzedeel
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Specifiek, inhoud keuzedeel vertaald
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• Functies en grafieken
• Expressies herkennen
• Vlakke meetkunde
• Karakteristieken bepalen
• Differentiaalrekenen
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Taxonomie: RTTI

De letters staan voor de volgende 4 cognitieve niveaus:

• R: reproductie
• Het reproduceren van belangrijke begrippen en regels (letterlijk uit de lesstof)

• T1: Trainingsgericht
• Toepassen van een getrainde procedure in een vergelijkbare context (zoals geoefend)

• T2: Transfergericht
• Toepassen van wat geleerd is, maar dan in een nieuwe combinatie, situatie of context. 
(nieuwe context)

• I: Inzicht
• Het construeren van een creatieve oplossing door analyse en doorgronden (nieuwe 
ideeën)

17

Taxonomie: RTTI 

NOOT: Dit is een didactisch model dat STEM gebruikt bij het maken van de examens. 
Dit is géén onderdeel van de nieuwe keuzedelen! 
Elk van de examensercive bureaus heeft zijn eigen manier van het keuzedeel af te 
sluiten, Marcel gaf dat al aan.
Om het niveau van de examen(s) te borgen gebruikt STEM deze taxonomie. 
Het gaat om een toets‐ en onderwijsmethode van docentplus.nl, wordt gebruikt door 
BOOM voor het VO en MBO (bv. KERN wiskunde), evenals door SLO. 
RTTI is te beschouwen als een aanpassing van de taxonomie van Bloom, die beter past 
bij de wiskundige didactiek.
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Kaart:

18

“het is geen keurslijf, maar geeft richting aan je denkwijze”.

Voor de geheugensteun bij het maken van opdrachten en toetsopgaven. 

Wij hebben hier binnen onze groep regelmatig gediscussieerd bij het maken van 

opdrachten. Een van de leden verwoordde het als volgt: 

Het is geen keurslijf, maar geeft richting aan je denkwijze (met dank aan Jos).

Tijdens de klankbordgroep bijeenkomst (juni) is dit een belangrijk agendapunt.
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Voorbeeld van RTTI
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Voor een indruk van de niveaus

R  kennis van feiten, procedures en begrippen.

T1 veel geoefend, en aangegeven dat het een exponentiele functie is start 

met B0.

T2 geoefend, geen B0 hierdoor meerdere wiskundige “denkstappen”.

I inzicht in de oplosmethoden van functies.

19



Voorbeeld van RTTI
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Voor een indruk van de niveaus

R  kennis van feiten, procedures en begrippen.

T1 veel geoefend, en aangegeven dat het een exponentiele functie is start 

met B0.

T2 geoefend, geen B0 hierdoor meerdere wiskundige “denkstappen”.

I inzicht in de oplosmethoden van functies.



Voorbeeld van RTTI
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Voor een indruk van de niveaus

R  kennis van feiten, procedures en begrippen.

T1 veel geoefend, en aangegeven dat het een exponentiele functie is start 

met B0.

T2 geoefend, geen B0 hierdoor meerdere wiskundige “denkstappen”.

I inzicht in de oplosmethoden van functies.



Voorbeeld van RTTI
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Voor een indruk van de niveaus

R  kennis van feiten, procedures en begrippen.

T1 veel geoefend, en aangegeven dat het een exponentiele functie is start 

met B0.

T2 geoefend, geen B0 hierdoor meerdere wiskundige “denkstappen”.

I inzicht in de oplosmethoden van functies.



Vragen in chat van themabijeenkomst, 11 mei 2022 
 
 

Q: Lijkt zo een beetje op de nieuwe vakkenstructuur wiskunde havo/vwo 

A: in de zin dat de tweede een verdieping is op de eerste. Zie hier voor het Eindrapport van 
de Werkgroep Vakkenstructuur Wiskunde. Voor meer info, zie ook 
https://www.slo.nl/knelpunten-onderzoek-vakkenstructuur/ 

Q: Begrijp ik het goed dat het nu 2 keuzedelen zijn geworden? 

A: Inderdaad. Ze volgen elkaar wel op. Je moet dus het niveau van deel Breed hebben, om 
deel Specifiek succesvol te kunnen volgen. Dat kan echter ook op een andere manier dan via 
keuzedeel Breed (bijvoorbeeld vooropleiding Havo met voldoende wiskunde). 

Q: Hoeveel SBU hebben de twee nieuwe keuzedelen? 240 elk? 

A: Inderdaad 

Q: Is dat al door SBB goedgekeurd? 

A: De concepten liggen nu ter “goedkeuring” bij SBB. Daarna gaan ze ter “instemming” naar 
het ministerie  (juiste woorden erbij zoeken), waarna de keuzedelen ook elk een eigen 
officieel K-nummer krijgen.  Naar verwachting is dit per 1 juli. Scholen kunnen het keuzedeel 
vervolgens aanbieden.  

Q: als de onderwerpen die bij deel Breed worden genoemd al in het basisprogramma van de 
MBO-wiskunde worden behandeld, kan een student dus voor "specifiek" kiezen? 

A: Er zijn mogelijk MBO techniek opleidingen die de inhoud (of een deel daarvan) in het 
gewone curriculum hebben zitten. In die gevallen zo een opleiding kunnen overwegen alleen 
deel Specifiek aan te bieden. In de meeste gevallen zal het niveau van Breed echter hoger 
liggen dan wat in de opleiding aan bod is geweest. In die gevallen is het zeer aan te raden 
ook deel Breed aan te bieden.  
 
Q: Er zijn ook andere toetspiramides dan de RTTI-taxonomie. Voor wiskunde is er de 
Toetspiramide van de Lange, of die van Dekker.  

Link toetspiramide van Dekker https://www.fi.uu.nl/publicaties/literatuur/Dekker_2003.pdf 

(Mogelijk gebruikt Dekker de toetspiramide van De Lange) 

A:  De RTTI-taxonomie is géén onderdeel van de aanvraag voor de keuzedelen, het is een van 
de  taxonomieen die kunnen worden toegepast. Voor de examens behorend bij de 
keuzedelen Breed en Specifiek wordt bij het examenservicebureau STEM de RTTI-methode 
gebruikt. Onze collega Jos van Weert heeft naar aanleiding van deze vraag wat meer 

https://vakkenstructuurwiskunde.nl/wp-content/uploads/2022/03/doc_slo_vakkenstructuur_wiskunde20220316.pdf
https://www.slo.nl/knelpunten-onderzoek-vakkenstructuur/
https://www.fi.uu.nl/publicaties/literatuur/Dekker_2003.pdf


informatie over de toetspiramide van Jan de Lange gezocht. (In het verhaal van Dekker 
wordt inderdaad ook naar deze toetspiramide verwezen).  

De Lange gebruikt drie verschillende richtingen waarin je kunt kijken, weergegeven als een 
piramide (zie figuur): 

1. het wiskundige onderwerp (algebra, meetkunde, statistiek, enz) 
2. het niveau, 1, 2 of 3 

a. Niveau I: reproductie, gebruik van standaard procedures, kennis van feiten en 
definities 

b. Niveau II: verbindingen leggen, integratie 
c. Niveau III: mathematiseren, wiskundig redeneren, generaliseren, inzicht 
d. De verhoudingen van de niveaus binnen een toets liggen vast: 

Niveau I: Niveau II: Niveau III = 3:2:1 
3. Binnen een niveau wordt nog onderscheid gemaakt van makkelijk naar moeilijk 

Er is echter weinig materiaal te vinden over het inrichten van zo'n piramide.  

Elke indeling is slechts richtinggevend, ook die van RTTI. Het zijn middelen om 
wiskundevraagstukken in te kunnen delen op moeilijkheid. Voor ons heeft de RTTI-indeling 
de voorkeur boven die van De Lange, omdat: 

• Het model eenvoudiger is. 
• Er veel materiaal over te vinden is (van de piramide van Jan de Lange weinig). 
• Geen enkel model perfect is, maar het RTTI-model veel gebruik wordt en 

waarschijnlijk bij veel collega's bekend is. 

Q: bouwkundestudenten hebben toch ook meetkunde en goniometrie nodig. waarom alleen 
bij specifiek? 

A: Wat BK studenten nodig hebben, zit al in het standaard aanbod van het curriculum. Wij 
noemen dat de Basis-wiskunde, zoals bijvoorbeeld Math4MBO dat ook gebruikt 



Q: niet alle eerstejaars zouden die laatste opgave kunnen maken. Is het niveau niet te hoog? 

A: Het is een voorbeeld, en mist een inleidende vraag die de student de “goede weg wijst”.   

Q: Waar past de huidige cursus Wiskunde Basis in dit verhaal? 

A: Bedoeld wordt waarschijnlijk het Basisdeel Wiskunde? Dit basisdeel heeft een informele 
status en is bedoeld als voorbereiding op de technisch theoretische vakken in het MBO, en 
op het Keuzedeel Voorbereiding HBO Wiskunde voor de Techniek. Het is dus geen 
vervanging voor het keuzedeel Breed, maar geeft aan van welk instroomniveau in deel Breed 
wordt uitgegaan. Het Basisdeel blijft dus bestaan.  

Q: Hoeveel procent van de mbo-cursisten koos in het verleden dit keuzedeel en wat zijn de 
concurrerende keuzedelen? 

A: Er zijn hiervan nog geen cijfers bekend. Ieder keuzedeel heeft zijn eigen doelgroep, dus in 
die zin zijn er geen concurrerende keuzedelen. Wel zijn er door enkele opleiding specifieke 
voorbereidende keuzedelen ontwikkeld, zoals …. voor Applied Sciences en …. voor 
Automative. Zie voor een overzicht van alle keuzedelen https://kwalificatie-mijn.s-
bb.nl/keuzedelen  
 

Q: als de splitsing een feit is, kan het oude keuzedeel niet meer worden aangeboden? 

A: Er zal een (waarschijnlijk korte) overgangsperiode worden vastgesteld waarin zowel de 
oude als de nieuwe varianten kunnen worden aangeboden; deze is nu nog niet bekend. 

Q: Wanneer zijn de examens van STEM klaar? 

A: Hier wordt komend jaar aan gewerkt. We zijn momentel al ver gevorderd met de 
toetsmatrijs; deze is geheel vernieuwd ten opzicht van de eerdere. De toetsen zullen dan 
zeker op tijd klaar zijn. 

Q: Je mag als je eenmaal gestart bent met een keuzedeel nog 5 jaar bezig zijn om het af te 
ronden. 

A: Dank voor informatie 

Q: Als er al in september kan worden gestart, moeten we dan lesmateriaal van K0205 
gebruiken? 

A: Dit lesmateriaal is nagenoeg gelijk, alleen soms anders geordend. 

Q: Als de goedkeuring voor de splitsing in juli komt, dan is jullie verwachting dat je meteen 
na de zomervakantie kan starten met het nieuwe keuzedeel. Hoe zorgen jullie ervoor dat alle 
scholen dit voor de zomervakantie weten? 

https://www.nvvw.nl/wp-content/uploads/2021/09/Basisdeel-Wiskunde-voor-het-technisch-mbo-niveau-4-3.0.pdf
https://kwalificatie-mijn.s-bb.nl/keuzedelen
https://kwalificatie-mijn.s-bb.nl/keuzedelen


A: Het zal worden vermeld in de Nieuwsbrief van SBB. Het is niet onze taak hierin een rol te 
spelen, maar deze bijeenkomst draagt hopelijk wel bij aan en betere voorbereiding. De 
MBO-raad zal hierin naar verwachting geen rol willen spelen.  

Q: Krijgen studenten geen achterstand op het HBO als ze alleen keuzedeel breed doen? 

A: De keuzedelen Breed en Specifiek horen beide bij een type opleidingen. Als een student 
voor een hardere technische opleiding volstaat met deel Breed, heeft hij inderdaad nog 
steeds een achterstand, maar minder dan wanneer hij geen keuzedeel had gevolgd. Voor de 
studie Bouwkunde is deel Breed achter voldoende, zoals door de bouwkunde-opleidingen 
zelf wordt aangegeven. 

Q: hebben jullie ook een vergelijking gemaakt tussen de verschillende beschikbare methodes 
voor Breed en Specifiek 

A: Nee. Elke aanbieder van het keuzedeel zal zelf een keuze (moeten) maken uit beschikbare 
boeken of software. Alleen Math4all biedt een compleet online programma aan.   

https://www.math4all.nl/overzichten/keuzedeel-technisch-mbo-k0205/50


Keuzedeel mbo

Voorbereiding HBO Wiskunde
voor de techniek

behorend bij één of
meerdere kwalificaties mbo

Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur wordt
geregeld. Dat betekent dat op dit moment nog geen keuzedelen kunnen worden vastgesteld. Wel ontwikkelen de kenniscentra
keuzedelen die de instellingen in het zogeheten vrijwillige jaar kunnen aanbieden in de vrije ruimte.

In de kwalificatiestructuur worden daarom al criteria opgenomen waarin wordt verwezen naar het keuzedeel. Op die manier wordt
gewaarborgd dat door de kenniscentra voorgestelde keuzedelen na toetsing hun plaats kunnen krijgen in de kwalificatiestructuur.
Vanzelfsprekend treden voorschriften over keuzedelen pas in werking na aanvaarding van het genoemde wetsvoorstel door de
Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal.



 

Penvoerder:  kenteq

Ontwikkeld door: Kenteq, afd. Kwalificatiestructuur

Gelegitimeerd door: Paritaire Commissie Kenteq

Op: 15-01-2014
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1. Algemene informatie
D1: Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek

Studielast

240

Branchevereisten

nee
 

Certificaten

Nee

Behorend bij kwalificatiedossier(s)/profiel(en)

Zie bijlage op www.kwalificatiesmbo.nl

Toelichting

Dit keuzedeel is bedoeld om mbo-deelnemers beter voor te bereiden op een hbo-opleiding in de sector techniek. Studenten die dit
keuzedeel kiezen, vergroten hun kansen om succesvol te zijn in het hbo aanzienlijk. Het met goed gevolg afsluiten van dit
keuzedeel is evenwel geen formele toelatingseis voor het hbo. Extra aandacht voor wiskundevaardigheden en een aanzet tot de
ontwikkeling van relevante wiskundige denkactiviteiten geven een betere basis bij de start van een hbo-opleiding.

In dit keuzedeel staan dan ook wiskundige kennis en vaardigheden beschreven die een belangrijke basis zijn voor het hbo. De
inhoud is gebaseerd op de resultaten van onderzoek dat uitgevoerd is door de Landelijke Werkgroep HBO-Wiskunde (LWHW)
onder 80 hbo-docenten. Deze werkgroep heeft 4 domeincontexten beschreven die in het onderzoek naar voren komen. De kennis
en vaardigheden die in dit keuzedeel beschreven staan (zie bijlage) worden grotendeels in één van deze 4 contexten uitgevoerd.
De contexten zijn indicatief voor het wiskunde-niveau en de wiskunde inhouden: een specifieke opleiding kan qua niveau en
inhoud ook (delen uit) een aangrenzende context kiezen.
De 4 contexten zijn:
Context I: het domein ICT
Context II: het domein Built Environment
Context III: het domein Applied Science
Context IV: het domein Engineering

Binnen alle contexten maakt de leerling kennis met een aantal wiskundige concepten, zoals: getal, formule, functie en
verandering.

In de bijlage bij keuzedeel Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek wordt de invulling van de verschillende contexten nader
gespecificeerd. Deze bijlage is onderdeel van het keuzedeel. Zie voor de bijlage www.nvvw.nl/17184.
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2. Uitwerking
D1-K1: Treft voorbereidingen binnen het leergebied wiskunde voor het volgen van een technische hbo-opleiding

Complexiteit

n.v.t.

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

n.v.t.

Vakkennis en vaardigheden

De beginnend beroepsbeoefenaar:
§ kent de rekenregels voor het gebruik van breukvormen in letters.
§ kent de eigenschappen van wortelvormen.
§ kent de eigenschappen van bijzondere producten.
§ kent de rekenregels van oneigenlijke machten, kan het begrip logaritme omschrijven en kent de rekenregels voor logaritmen.
§ kent de definitie van sinus, cosinus en tangens en kent een beperkt aantal goniometrische formules.
§ kent de grafische voorstelling en de karakteristieken van een aantal standaard functies.
§ kent de algoritmen voor het oplossen van een aantal typen wiskundige vergelijkingen.
§ kent het algoritme voor het oplossen van een beperkt aantal ongelijkheden.
§ kent de stelling van Pythagoras, de sinus en de cosinusregel.
§ kent de regels voor het differentiëren voor een aantal eenvoudige functievoorschriften.
§ kan het begrip afgeleide en afgeleide functie omschrijven.
§ kan herleidingen binnen expressies uitvoeren door substituties van getallen, van (andere) expressies en door het omwerken

van formules.
§ kan bovenstaande kennis van rekenregels, eigenschappen en begrippen routinematig toepassen in wiskundige contexten.
§ kan bovenstaande kennis van rekenregels, eigenschappen en begrippen gebruiken in passende technische toepassingen en

binnen andere (bijvoorbeeld economische) contexten.
§ kan bovenstaande rekenkundige, algebraïsche en deductieve vaardigheden - waar relevant - exact, grafisch en met ICT

toepassen.
§ kan eenvoudige realistische optimaliseringsproblemen opstellen en oplossen.
§ kan wiskundige denkactiviteiten zoals: redeneren, ordenen en structureren, formules manipuleren, abstraheren en modelleren

inzetten in eenvoudige wiskundige en in domeinspecifieke probleemsituatie.
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Definitieve versie 

 

Bijlage bij MBO-keuzedeel  
Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek 

 
Beschrijving van de verschillende contexten 
 

I. Algebraïsche vaardigheden (kruis: gewenst) 
Onderwerp Facet Nr. Context 

I II III IV 

A.  
Breukvormen 
 
 
 

1. 
BA

BA

BA 




11
 

2. 
A

A

A

1
1

1 
  

3. 
BD

BCAD

D

C

B

A 
    

4. 
1

      
B A B A

A B A B
C C C C

 

5. 


 


A C A C

B D B D
 

6. 



B
C

A A C

B
 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

B.  
Wortelvormen 
 

1.    A B A B  

2.  
A A

B B
 

1 
    

2 
    

C.  
Bijzondere 
producten 

1. 2 2 22 ( )A AB B A B     

2. 
2 2 ( )( )A B A B A B     

3. BDBCADACDCBA  ))((  

4. som-product-methode: 
BCACBACABA  )())(( 2

 
 

5. kwadraat afsplitsen: 
2x p x q   schrijven in de vorm srx  2)(  

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

D.  
Machten en 
logaritmen 

1. Getal van Euler 

2. 
qpqp aaa   

3. 
qpqp aaa :  

4. 
qpqp aa )(  

5. ( )p p pab a b   

6. 
p

p
a

a


1

 

7. 
paa

p
1

  

8. )log()log()log( baba ggg   

9. )log()log()log(
b
aggg ba   

10. )log()log( apa gpg   

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10 
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Onderwerp Facet Nr. Context 
I II III IV 

11. 
)log(

)log(
)log(

g

a
a

p

p
g    

12. 
)ln(

)ln(
)log(

g

a
ag   

11 

    

12 

    

E.  
Goniometrie 

1. sin(-x) = - sin(x) 

2. cos(-x) = cos(x) 

3. sin
2
x + cos

2
x = 1 

4. sin(x) = cos(½π – x)  

5. sin(2 x) = 2 sin(x)cos(x) 

6. cos(2 x) = 2 cos
2
(x) – 1 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

F. 'Herleidingen' 
uitvoeren aan de 

hand van de 
elementen genoemd 
bij A - E 

1. via substitutie van getallen 

2. via substitutie van expressies 

3. via het omwerken van formules 

1     

2     

3     

G.  
Vergelijkingen 
oplossen met 

behulp van 
algemene vormen 

1. 0 0 of 0A B A B      

2. 0 ofA B A C A B C       

3. , 0A B A C A B C       

4. 0met,  BCBAC
B

A
 

5. 0,met,  DBCBDA
D

C

B

A
 

6. 
2 2  of     A B A B A B  

7. 
2BABA   

1 
     

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

H.  
Vergelijkingen 
oplossen met 

behulp van 
standaardfuncties 
en transformaties 

1. ( )f a x b d e    

2. ( ) ( )f A f B  

1 
    

2 
    

I.  
Vergelijkingen 
oplossen via 
algoritmen 

1. eerstegraadsvergelijkingen 

0 b
a

a x b x      

2. tweedegraadsvergelijkingen, abc-formule 
2

2 4
0

2

b b ac
a x b x c x

a

  
    

 

3. ncxcxn
1

  

4. )log(axag gx   

5. )ln(axaex   

6. 
bg gxbx )log(  

7. ln( ) ebx b x    

1 
    

2 

    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
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K.  
Vergelijkingen 
en ongelijk-
heden van het type 

1. )()( xgxf   grafisch 

2. )()( xgxf   exact 

3. )()( xgxf   grafisch 

4. )()( xgxf   exact  

1     

2     

3     

4     

 
II. Functies en Grafieken (kruis: gewenst) 
Onderwerp Facet Nr. Context 

I II III IV 

L. 
Formule 
opstellen 

1. van een standaardfunctie 

a. eerstegraads/lineaire functie 

b. tweedegraadsfunctie 

c. exponentiële functie 

d. logaritmische functie 

e. goniometrische functie 

f. machtsfunctie 

2. door generaliseren via getallenvoorbeelden 
3. door schakelen van formules 

  

1a     

1b     

1c     

1d     

1e     

1f     

2     

3     

M.  
Expressies 
herkennen 

1. vaststellen of een (deel)expressie behoort tot 
een van de volgende families 
a. eerstegraads/lineaire functies 

b. tweedegraadsfuncties 

c. exponentiële functies 

d. logaritmische functies 

e. goniometrische functie 

f. machtsfuncties 

2. structuur van een expressie vaststellen 

3. rol van een voorkomende parameter bepalen 

 

1a     

1b     

1c     

1d     

1e     

1f     

2     

3 
    

N 
Karakteristieken 
bepalen 

kwalitatief redeneren over expressies of delen 
daarvan met betrekking tot karakteristieken als 
1. uiterste waarden 

2. stijgen of dalen 

3. symmetrie 

4. asymptotisch gedrag 

  

1     

2     

3     

4 
    

O.  
Algebraïsche 
expressies 
reduceren en 
representeren 

1. complexe delen van een expressie 
vervangen door 'plaatsvervangers' zodat 
herkenbare expressies ontstaan 

2. flexibel kunnen wisselen tussen betekenis 
toekennen aan symbolen en betekenisloos 
kunnen manipuleren 

3. flexibel verschillende representaties van 
functies (formule, tabel, grafiek) kunnen 
inzetten en tussen deze representaties 
kunnen wisselen 

1 

    

2 

    

3 
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III. Meetkunde (kruis: gewenst) 
Onderwerp Facet Nr. Context 

   I II III IV 

P. 
Vlakke 
meetkunde 

1. In meetkundige, contextrijke toepassingen 
afstanden tussen een punt en een lijn en 
hoeken tussen lijnen kunnen bepalen 

2. de stelling van Pythagoras kennen en 
kunnen toepassen 

3. de sinus- en cosinusregel kennen en 
kunnen toepassen. 

1 
    

2 
    

3 
    

 
IV. Differentiaalrekening (kruis: gewenst) 
Onderwerp Facet Nr. Context 

   I II III IV 

Q. 
Begrip afgeleide 

1. het begripsmatig en routinematig kunnen 
omgaan met het begrip afgeleide van een 
(strandaard)functie als maat voor de 
verandering van een functiewaarde in een 
bepaald punt 

1     

R. 
Rekenen aan 
afgeleiden 

1. De som-. product- en quotiëntregel kunnen 
toepassen op eenvoudige enkelvoudige functies 

2. de kettingregel kunnen toepassen op 
eenvoudige samengestelde functies 

 

1     

2     

S. 
Toepassen 

1. binnen een beroepscontext begrippen als 
toename, snelheid, groei en gradiënt wiskundig 
kunnen beschrijven en hanteren 

2. realistische optimaliseringproblemen kunnen 
opstellen en oplossen. 

3. Het vermogen om rekenkundige, algebraïsche 
en deductieve vaardigheden te kunnen 
uitvoeren zonder ICT. 

1     

2     

3     

 
V. Modelleren (kruis: gewenst) 
Onderwerp Facet Nr. Context 

   I II III IV 

T. 1. Het kunnen vertalen van technische 
probleemsituaties in wiskundige termen, deze 
(wiskundige) problemen kunnen analyseren en 
kunnen oplossen, en het resultaat naar de 
betreffende technische context kunnen 
terugvertalen. 

2. Het kunnen vertalen van economische 
probleemsituaties in wiskundige termen, deze 
(wiskundige) problemen kunnen analyseren en 
kunnen oplossen, en het resultaat naar de 
betreffende economische context kunnen 
terugvertalen. 

1 

    

2 

    

  
 



methode: Wiskunde voor het hoger onderwijs, deel A isbn9789001888084
Algemeen ·         Elk schooljaar bestaat uit 2 semesters. Elk semester wordt afgesloten met een deelexamen (DE). 

.         herexamen wordt, in principe, afgenomen op een dinsdagavond

               .        Voor de docenten. Meer info: zie bijbehorende Docentenhandleiding 

Semester 1 Week Datum vrijdag Onderdeel 
35 1.1 03.09.2021 Start cursusjaar. Rekenregels, haakjes wegwerken, merkwaardige producten, 
36 1.2 10.09.2021 ontbinden in factoren.     § 1.1 t/m § 1.4
37 1.3 17.09.2021
38 1.4 24.09.2021
39 1.5 01.10.2021
40 1.6 08.10.2021
41 1.7 15.10.2021 Diagnostische toets § 1.1 t/m § 1.4 + bespreking 90 min (maaktijd) + 45 min (nabespreking Dtoets).
42 1.8 22.10.2021
43 29.10.2021 Herfstvakantie HAN en Zuid
44 1.9 05.11.2021 Breukvormen en machten § 1.5 / 1.8 / 1.9
45 1.10 12.11.2021
46 1.11 19.11.2021
47 1.12 26.11.2021
48 1.13 03.12.2021
49 1.14 10.12.2021
50 1.15 17.12.2021 Voorbeeld-deelexamen 1
51 1.16 24.12.2021
52 31.12.2021 Kerstvakantie landelijk
1 07.01.2022 Kerstvakantie landelijk
2 1.17 14.01.2022 Voorbeeld-deelexamen 1 bespreken 100 min (maaktijd) + 35 min (nabespreking)
3 1.18 21.01.2022 Terugblik hele leerstof semester 1
4 1.19 28.01.2022 Deelexamen 1 Algebra (leerstof semester 1)  9.00-10.40uur 100 min (maaktijd) + 35 min (nabespreking)

Semester 2 Week Datum vrijdag Onderdeel 
5 2.1 04.02.2022 Eenvoudige vergelijkingen, vergelijkingen oplossen door ontbinden. Formules bewerken.  § 

1.6 / 1.7 / 1.10  
6 2.2 11.02.2022
7 2.3 18.02.2022
8 22.02.2022 Herexamen deelexamen 1 18.30-20.10 uur. Let op: dinsdag avond 100 min
8 2.4 25.02.2022 Vervolg eenvoudige vergelijkingen, vergelijkingen oplossen door ontbinden en formules 

bewerken. § 1.6 / 1.7 / 1.10 
9 04.03.2022 Voorjaarsvakantie HAN en Zuid
10 2.5 11.03.2022
11 2.6 18.03.2022
12 2.7 25.03.2022 Diagnostische toets § 1.6 / 1.7 / 1.10 + bespreking
13 2.8 01.04.2022 Lineaire, exponentiële en logaritmische functies § 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.5 / 11.1 / 11.2 / 11.5 / 

12.1 / 12.3 / 12.4   (*)   
14 2.9 08.04.2022
15 15.04.2022 Goede Vrijdag (*)
16 2.10 22.04.2022 Lineaire, exponentiële en logaritmische functies § 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.5 / 11.1 / 11.2 / 11.5 / 

12.1 / 12.3 / 12.4   (*)   
17 2.11 29.04.2022
18 06.05.2022 Meivakantie 
19 2.12 13.05.2022
20 2.13 20.05.2022 Vervolg lineaire, exponentiële en logaritmische functies § 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.5 / 11.1 / 11.2 

/ 11.5 / 12.1 / 12.3 / 12.4   (*)  
21 27.05.2022 dag na  hemelvaartsdag
22 2.14 03.06.2022 Voorbeeld-deelexamen 2 100 min (maaktijd) + 35 min (nabespreking)
23 2.15 10.06.2022 Terugblik hele leerstof semester 2
24 2.16 17.06.2022 Deelexamen 2 Vergelijkingen (leerstof semester 2)  9.00-10.40uur 100 min
25 2.17 24.06.2022
26 2.18 01.07.2022 Herexamen deelexamen 2      9.00-10.40uur 100 min
27 2.19 08.07.2022

LESROOSTER K0205 STUDIEJAAR 2021-2022       

Centraal thema in de leerstof DE2 is het oplossen van allerlei ve   

Dat betekent dat bij de onderwerpen lineaire- exponentiele en 
logaritmische functies de eigenschappen/kenmerken van deze functies 
een ondergeschikt dienen te zijn aan de technieken om vergelijkingen 
op te lossen. Zie ook Docentenhandleiding



methode: Wiskunde voor het hoger onderwijs, deel A isbn9789001888084
Algemeen ·         Elk schooljaar bestaat uit 2 semesters. Elk semester wordt afgesloten met een deelexamen (DE). 

.     Herexamen wordt, in principe, afgenomen op een dinsdagavond
             .   Voor de docenten: zie bijbehorende Docentenhandleiding 

Semester 3 Week Datum vrijdag Onderdeel 
35 3.1

3-9-2021
Start schooljaar, inleiding hfst 8

36 3.2

10-9-2021

Goniometrische functie (*)                                                                                                                              
H8 §-en 1 / 2 / 3 / 6 en reader: sos, cas, toa, sin- cos-regel.                                                                           
H9 §-en 1 / 2 /3 / blz.195 / blz.201 / blz. 205 opg. 9.44 en 9.46 en reader.  eenheidscirkel, 
radiaal,  sinusfunctie,   amplitude,  periode,  evenwicht, hoeksnelheid, verschuiven, 
vermenigvuldigen

37 3.3 17-9-2021
38 3.4 24-9-2021
39 3.5 1-10-2021
40 3.6 8-10-2021
41 3.7 15-10-2021
42 3.8 22-10-2021 Diagnostische toets goniometrie en goniometrische functie + inleiding 1e gr functie 

(deels herhaling klas 3) (*) 90 + 45 min.
43 29-10-2021 Herfstvakantie HAN en Zuid
44 3.10

5-11-2021
1e gr. functie (*)                H2    §-en 1 /2 /3/ 4/ 5    (deels herhaling klas 3) + inleiding 
Exponentiele functie H11  §-en 1 /2 /3 /4  (deels herhaling klas 3)

(*) Uit de Examenmatrix: kent de grafische voorstelling en de 
karakteristieken (kenmerken/eigenschappen) van een aantal 
standaard functies.

45 3.11 12-11-2021 Exponentiele functie (*)      H11  §-en 1 /2 /3 /4  (deels herhaling klas 3)   + inleiding 
Logaritmische functie    H12  § 12.2   (deels herhaling klas 3)

46 3.12 19-11-2021 2e gr. functies   (*)       § 4.1, § 4.2, § 4.4, § 4.5, § 4.7 en reader
47 3.13 26-11-2021
48 3.14 3-12-2021
49 3.15 10-12-2021
50 3.16 17-12-2021 Machts functies   (*)       § 6.1 en § 6.2
51 3.17 24-12-2021
52 31-12-2021 Kerstvakantie landelijk
1 7-1-2022 Kerstvakantie landelijk
2 3.18 14-1-2022 Voorbeeld-deelexamen3 100 + 45 min.
3 3.19 21-1-2022 herhaling semester 3
4 3.20 28-1-2022 Deelexamen 3 Functies (leerstof semester 3) 100 min

Semester 4 week Datum vrijdag Onderdeel 
5 4.1

4-2-2022

Differentieren                            H7        §-en  1 / 2 / 3 / 4 / 7 / 5 en reader.                                                                  
Gemiddelde-  lokale verandering (NIET de begrippen: totale verandering en 
differentiequotient en differentiaal quotient), terug naar grafiek, afgeleide functie, macht-, 
som- en verschilregel.                                                                      

6 4.2 11-2-2022
7 4.3 18-2-2022
8 22-2-2022 Herexamen deelexamen 3 18.30-20.10 uur. Let op: dinsdag
8 4.4 25-2-2022
9 4-3-2022 Voorjaarsvakantie HAN en Zuid
10 4.5 11-3-2022
11 4.6 18-3-2022
12 4.7 25-3-2022 Diagnostische toets differentieren 
13 4.8

1-4-2022 differentieren vervolg § 7.5, 7.6, 7.7, 7.9  + Afgeleide functie toepassen op onderwerpen uit 
H4 §-en 1 / 2 / 4  en H6  §-en  2 / 3 en reader

14 4.9 8-4-2022
15 15-4-2022 Goede Vrijdag
16 4.10 22-4-2022
17 4.11 29-4-2022 Voorbeeld-deelexamen 4 uitreiken
18 6-5-2022 meivakantie
19 4.13 13-5-2022 Deelexamen 4 Differentieren (leerstof semester 4) 100 min
20 4.14 20-5-2022
21 27-5-2022 hemelvaart en vrije vrijdag
22 4.15 3-6-2022 Herexamen deelexamen 4   9.00 - 10.40 uur. 100 min
23 4.16 10-6-2022 extra onderwerp: integreren, hfst 13
24 4.17 17-6-2022
25 4.18 24-6-2022
26 4.19 1-7-2022
27 4.20 8-7-2022
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Docentenhandleiding bij K0205 Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek versie 1920 
(boek: Wiskunde voor het hoger onderwijs, deel A, 2e druk, Sieb Kemme, Wim Groen, e.a. + 
 readers HAN University of Applied Sciences, oefenopgaven K0205 (WIS-MBO) klas 3 en 4, 
 resp. 6190 en 6191) 
 
Algemeen: Aan de hand van een flink stuk formele wiskunde raakt de student vertrouwd met de 
wiskunde, die bij technische vervolgstudies gebruikt wordt als taal om allerlei vraagstukken op te 
lossen. Praktische voorbeelden worden incidenteel gebruikt. 
In sommige passages wordt gekozen voor een bepaalde didaktiek. Het staat de lezer natuurlijk vrij 
om daarin andere keuzes te maken. 
Voorts nemen we in ogenschouw, dat we bij deze cursus niet te maken hebben met studenten, die 
een wiskundestudie doen. 
 
SEMESTER 1 
 
In het eerste semester komen vooral de basisvaardigheden aan de orde. Aanvankelijk met getallen, 
later met letters. Overgang van de basiswiskunde (onderbouw BOL 4) naar de meer formele 
wiskunde van het HTO. 
 
§ 1.1 t/m § 1.4: Rekenregels, haakjes wegwerken, merkwaardige producten en ontbinden in 
factoren 

1. Allereerst aandacht voor de rekenvolgorde. Daarbij wordt tegenwoordig een betere 
ezelsbrug gebruikt: Hoe moeten we van de onvoldoendes afkomen? 
 

2. Haakjes wegwerken en merkwaardige producten. 
 
Sta stil bij: -2(a + b) = -2a – 2b en 2 – (a + b) = 2 – a – b 
   (a + b) – 2 = a + b – 2 en (a + b) ∙ -2 = ……….. 
                           -5 = -1∙5, dus -(a + b) = -1∙(a + b) = -a – b 
   3(a ∙ b) = 3ab en niet 3a ∙ 3b 
 
Het verdient aanbeveling om ook al het volgende te bespreken: 
4𝑥𝑥3  +  2𝑥𝑥3  = 6𝑥𝑥3         
 4𝑥𝑥3  +  2𝑥𝑥5  = kan niet 

� a.d.h.v. al dan niet gelijksoortige termen (zo ook bij aftrekken) 

4𝑥𝑥3  ∙  2𝑥𝑥3  = 8𝑥𝑥6 
 4𝑥𝑥3  ∙  2𝑥𝑥5  = 8𝑥𝑥8  

� a.d.h.v. uitschrijven als vermenigvuldiging. Voorbeeld: 

                                                                       4𝑥𝑥3 ∙ 2𝑥𝑥5 = 4 ∙ 𝑥𝑥 ∙ 𝑥𝑥 ∙ 𝑥𝑥 ∙ 2 ∙ 𝑥𝑥 ∙ 𝑥𝑥 ∙ 𝑥𝑥 ∙ 𝑥𝑥 ∙ 𝑥𝑥 = 
                                                                                              4 ∙ 2 ∙ 𝑥𝑥 ∙ 𝑥𝑥 ∙ 𝑥𝑥 ∙ 𝑥𝑥 ∙ 𝑥𝑥 ∙ 𝑥𝑥 ∙ 𝑥𝑥 ∙ 𝑥𝑥 = 8𝑥𝑥8 
En dus 3𝑥𝑥 + 3𝑥𝑥 = 6𝑥𝑥 en 3𝑥𝑥 ∙ 3𝑥𝑥 = 9𝑥𝑥2 
 

3. Ontbinden in factoren. 
Een techniek die gebruikt kan worden bij het vereenvoudigen van breuken en bij het 
oplossen van sommige vergelijkingen. 
Ontbinden in factoren = een vorm maken, waarin de laatste bewerking ‘vermenigvuldigen’ is. 
Dus: Ontbind x2 + 7x + 12 geeft (x + 3)(x + 4) en niet x(x + 7) + 12. 
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§ 1.5, § 1.8 en § 1.9: Breukvormen en machten 

1. Breuken. 

 −1
2

= −1
2

= 1
−2

 

Eerst met getallenvoorbeelden het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen van 
breuken bespreken. De pizzapunt kan dienst doen. 

6 : 3
4
 = Hoe vaak kan ik driekwart pizza uit 6 pizza’s halen? 8 keer. Dus: 6 : 3

4
 = 8. 

Of: 6 : 3
4
 = 6

1
 : 3
4
 = 6

1
 ∙ 4
3
 = 24

3
 = 8 

Vervolgens de bewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen met 
letterbreuken. Bruikbaar voorbeeld: 
Bij twee parallel geschakelde weerstanden R1 en R2 geldt voor de vervangingsweerstand Rv: 

 1
Rv

= 1
R1

+ 1
R2

.  Hieruit volgt:   1
Rv

= R2+R1
R1R2

  →  Rv = .….. 

 
Breuken vereenvoudigen. 

 6
8

= 3 ∙ 2
4 ∙ 2

= 3
4
              3+2

4+2
≠ 3

4
  want  5

6
≠ 3

4
 

 2 ∙ 3+4
2 ∙ 5

= 3+4
5

 ? Neen, want 1 ≠ 1,4 
2 ∙ (3+4)
2 ∙ 5

= 3+4
5

 ?  Ja,  1,4 = 1,4 

In 2 ∙ (3+4)
2 ∙ 5

 is in teller en noemer de laatste bewerking ‘vermenigvuldigen’. De 

gemeenschappelijke factor 2 mag worden weggedeeld. 
Het verschil tussen ‘term’ en ‘factor’ vermelden. 

Voorbeeldopgaven: Vereenvoudig  𝑥𝑥+𝑦𝑦
𝑥𝑥+𝑧𝑧

= ? ,  𝑥𝑥𝑦𝑦
𝑥𝑥2

= ? ,  𝑥𝑥
2+𝑥𝑥𝑦𝑦
𝑥𝑥2+𝑥𝑥𝑧𝑧

= ? ,  𝑥𝑥
2+𝑥𝑥
𝑥𝑥2−1

= ? 

2. Machten. 
Rekenregels voor machten aannemelijk maken a.d.h.v. voorbeelden. Pas ‘machten 
uitschrijven’ en ‘breuken vereenvoudigen’ toe. 

Nieuwe machten als 30 of 3-2 op een natuurlijke wijze laten ontstaan uit de regel  𝑎𝑎
𝑚𝑚

𝑎𝑎𝑛𝑛
= 𝑎𝑎𝑚𝑚−𝑛𝑛. 

Uit de techniek weten veel studenten dat 10-1 = 0,1 ,  10-2 = 0,01 enz. Verklaar dit met de 

regel  𝑎𝑎−𝑛𝑛 = 1
𝑎𝑎𝑚𝑚

 . Memoreer dat machten van 10 het meest voorkomen in de techniek. 

Relateer aan de voorvoegsels micro, milli, kilo, mega, giga, enz. 
 
Voor machten met gebroken exponent eerst hogeremachtswortels introduceren. 
√9 = 3 omdat 32 = 9. Ooit stond er:  √92 = 3 omdat 32 = 9. 
Nieuw: √83 = 2 omdat  23 = 8 
  √6254 = 5 omdat  54 = 625 

  √2105 = 22 omdat  (22)5 = 210 

   √4217 = 43 omdat  (43)7 = 421 en dan  √𝑎𝑎𝑝𝑝
𝑞𝑞 = 𝑎𝑎

𝑝𝑝
𝑞𝑞  

8
2
3 op twee manieren: 

1. Via wortels  8
2
3 = √823 = √643 = 4 omdat  43 = 64 

2. Bestaande rekenregels voor machten gebruiken  8
2
3 = (23)

2
3 = 23∙

2
3 = 22 = 4 

Vraag: Ligt 8
2
3 dichter bij  80 dan bij  81 ? 
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Bespreek: √83 = 8
1
3 ,  √75 = 7

1
5  en  √9 = 9

1
2. Ga na met de rekenmachine: 9

1
2 = 3 

Tot slot: -5 = -1 ∙ 5 
en dus: -32 = -1 ∙ 32 = -1 ∙ 9 = -9 (‘machtsverheffen’ gaat voor ‘vermenigvuldigen’) 
-32 dus zien als  -(32) 
maar: (-3)2 = -3 ∙ -3 = 9 
Bereken -32 en (-3)2 op de rekenmachine. 

SEMESTER 2 

§ 1.6, § 1.7 en § 1.10: Vergelijkingen oplossen en Formules bewerken 

1. In § 1.6 en § 1.7 komen techniekjes aan de orde, die je kunt gebruiken bij het oplossen van 
vergelijkingen: ‘de balansmethode’, ’kruislings vermenigvuldigen’ en ‘oplossen m.b.v. 
ontbinden in factoren’. Speciaal bij tweedegraadsvergelijkingen wordt de abc-formule 
besproken, waarbij via de discriminant ook het aantal oplossingen wordt vastgelegd. 
De kreet ’kruislings vermenigvuldigen’ overigens alleen gebruiken bij ‘breuk = breuk’. 
 
Wat betekent eigenlijk, dat x = 2 de oplossing is van de vergelijking 7x – 5 = 4x + 1? 
Antw.: x = 2 is (in dit geval) de enige x, die na invulling ervoor zorgt, dat 7x – 5 = 4x + 1. 
 

2. Het aardige is, dat bij § 1.10, het omwerken van formules, de methodes van § 1.6 en § 1.7 
gebruikt kunnen worden. Voorbeeld: 
Opgave uit § 1.6/§ 1.7:   Opgave uit § 1.10: 

Bereken x uit:   5𝑥𝑥
2𝑥𝑥−1

= 4  Druk x uit in de overige variabelen:   𝑎𝑎𝑥𝑥
𝑏𝑏𝑥𝑥−𝑐𝑐

= 𝑑𝑑 

                            5𝑥𝑥
2𝑥𝑥−1

= 4
1
              𝑎𝑎𝑥𝑥

𝑏𝑏𝑥𝑥−𝑐𝑐
= 𝑑𝑑

1
  

                 4(2𝑥𝑥 − 1) = 5𝑥𝑥 ∙ 1                𝑑𝑑(𝑏𝑏𝑥𝑥 − 𝑐𝑐) = 𝑎𝑎𝑥𝑥 ∙ 1 
                       8𝑥𝑥 − 4 = 5𝑥𝑥                𝑑𝑑𝑏𝑏𝑥𝑥 − 𝑑𝑑𝑐𝑐 = 𝑎𝑎𝑥𝑥 
                       8𝑥𝑥 − 5𝑥𝑥 = 4               𝑑𝑑𝑏𝑏𝑥𝑥 − 𝑎𝑎𝑥𝑥 = 𝑑𝑑𝑐𝑐 
                                 3𝑥𝑥 = 4    moeilijkste stap  (𝑑𝑑𝑏𝑏 − 𝑎𝑎)𝑥𝑥 = 𝑑𝑑𝑐𝑐 

                                 𝑥𝑥 = 4
3
                𝑥𝑥 = 𝑑𝑑𝑐𝑐

𝑑𝑑𝑏𝑏−𝑎𝑎
 

Dus: 
Als je bij § 1.10  x moet isoleren uit   𝑎𝑎𝑥𝑥

𝑏𝑏𝑥𝑥−𝑐𝑐
= 𝑑𝑑, stel jezelf dan de vraag:  

Hoe zou ik  x moeten berekenen, als a, b, c en d  bekend zouden zijn. Kies eens tijdelijk voor 
a, b, c en d  getallen. Zie verder bovenstaand voorbeeld. 

       § 2.1 t/m § 2.5, § 11.1, § 11.2, § 11.5, § 12.1, § 12.3 en § 12.4: Lineaire en Exponentiële 
       functies/vergelijkingen en Logaritmen 

       Onderstaande bespreking van de eigenschappen/kenmerken van de lineaire- en exponentiele 
       functies zijn ondergeschikt aan de technieken om vergelijkingen op te lossen. 
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1. § 2.1 t/m § 2.5 Lineaire functies 
Allereerst beginnen met de basisformule y = ax + b. 
Introduceer de richtingscoëfficiënt a.d.h.v. formule en tabel. Voorbeeld: 

Formule y = 3
4
x +2.  Tabel:  

  
  
Definieer ∆x en ∆y als toename x resp. toename y. 

Zie tabel: Als ∆x = 1, dan ∆y = 
3
4
  

   Als ∆x = 3, dan ∆y = 21
4
 

  Als ∆x = 4, dan ∆y = 3 
  Als ∆x = 8, dan ∆y = 6 

Telkens is:   ∆y
∆x

= 3
4
.       Deze 3

4
 heet richtingscoëfficiënt …. = a uit de formule ‘y = ax + b’. 

Is a < 0, dan daalt de lijn (van links naar rechts gekeken). 
Is a > 0, dan stijgt de lijn. 
De lijn y = 3x + 1 loopt steiler dan de lijn y = 2x + 1, omdat …. 
 
Richtingscoëfficiënt kennen studenten misschien ook als ‘hellingsgetal’ of ‘helling’. 
 

Bij het onderwerp ‘Differentiëren’ komt de breuk ∆y
∆x

 weer aan de orde. 

 
In § 2.4/§ 2.5 draait het om het snijpunt berekenen van twee lijnen. 
Voorbeeld: 
Twee taxibedrijven Pieters en Willems gebruiken de volgende tarieven: 
Pieters: voorrijkosten € 4, per gereden km € 0,25 
Willems: voorrijkosten € 5, per gereden km € 0,20 
Laat de studenten de kosten berekenen bij een ritje van 20 km. 
Ze zullen dat gedaan hebben via € 4 + € 0,25 ∙ 20 en € 5 + € 0,20 ∙ 20. 
Dit geeft de kostenformules KP = € 4 + € 0,25 ∙ x en KW = € 5 + € 0,20 ∙ x met x = aantal km. 
De grafieken van y = 4 + 0,25 ∙ x en y = 5 + 0,20 ∙ x laten het snijpunt (20, 9) zien, waarbij het 
snijpunt kan worden berekend door een x te zoeken, waarvoor 4 + 0,25 ∙ x = 5 + 0,20 ∙ x. 
Met de balansmethode van § 1.6 kunnen we verder: 4 + 0,25 ∙ x = 5 + 0,20 ∙ x 
   (links en rechts 4 en 0,20 ∙ x aftrekken)       0,05 ∙ x = 1 
   (links en rechts delen door 0,05)   x = 20 
 
De ongelijkheid 5 + 0,20 ∙ x < 4 + 0,25 ∙ x kan vervolgens grafisch worden opgelost. 
 
Bij het berekenen van snijpunten kan desgewenst het ‘stelsel van 2 vergelijkingen met 2 
onbekenden’ worden besproken. Zo’n stelsel kan worden opgelost met behulp van de 
eliminatiemethode of de substitutiemethode. 
 

2. § 11.1 en § 11.2 Exponentiële functies. 
Klassiek introductievoorbeeld is een bedrag wat jaarlijks met 2% toeneemt. 
Bijv. beginbedrag is € 500 (t = 0) 

x -2 -1 0 1 2 3 4 
y 1

2
 114 2 234 312 414 5 
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Na 1 jaar bedrag B = 500 ∙ 1,02 = 510 
Na 2 jaar               B = 500 ∙ 1,02 ∙ 1,02 = 520,20 
Na 3 jaar               B = 500 ∙ 1,02 ∙ 1,02 ∙ 1,02     = 500 ∙ 1,023 
Na t jaar                B = ……………………………………. = 500 ∙ 1,02t met t het aantal jaren 
In de formule is 500 de beginwaarde en 1,02 de groeifactor. 
Laat B eens met de formule uitrekenen bij t = 0. 
Maak een t-B-tabel en bijbehorende grafiek. Noem het begrip ‘asymptoot’. 
Geef in de tabel aan hoe de groeifactor uit de formule te achterhalen is. 
Een groeifactor kan alleen per tijdseenheid gevraagd worden! 
Wat zou t = -1 betekenen? 
Bespreek y = b ∙ gt als g > 1, als g = 1 en als 0 < g < 1. 
In § 11.5 een selectie van bijzondere exponentiële vergelijkingen, waarbij links en rechts van 
het ‘=-teken’ machten met hetzelfde grondtal kunnen worden gemaakt. 

3. § 12.1, § 12.3 en § 12.4: Logaritmen. 
In Hoofdstuk 12 is er voor gekozen alleen de bewerking log te introduceren, inclusief 
rekenregels en vergelijkingen met logaritmen. 
De meeste mbo-ers hebben de bewerking log nog niet gehad. 
Een mooi startprobleem is: Na hoeveel jaar is onze € 500 verdubbeld? 
Dit geeft 1000 = 500 ∙ 1,02t ofwel 1,02t = 2. 
Een onbekende exponent moet worden berekend! 
Introductie: 
We weten, als x2 = 7 dan (o.a.) x = √7 
   als x3 = 7 dan x = √73   Bij een onbekend grondtal krijgen we te maken met 

               wortels.     �√73 �
3

= 7 
Maar nu: als 3x = 7 dan ??    Bij een onbekende exponent krijgen we te maken met 
          logaritmen.     We definiëren x = 3log 7 
          (uitspraak: x = de 3-de logaritme van 7) 

   Dus 3  3log 7= 7     Kan de student 3log 7 schatten? (tussen 1 en 2) 

Zo ook 5  5log41 = 41       Kan de student 5log 41 schatten? (tussen 2 en 3) 

        en 2  2log8 = 8
anderzijds 23 = 8

                       �  Blijkbaar is 2log 8 = 3 

Ander voorbeeld: 

            5  5log25 = 25
anderzijds 52 = 25

                    �  Blijkbaar is 5log 25 = 2 

We schrijven het anders: 
 
  2log 8 = 3 omdat 23 = 8 
5log 25 = 2 omdat 52 = 25 
  3log 9 = .. omdat 3.. = 9 
3log 81 = .. omdat 3.. = 81 

  3log 1
9
 = .. omdat 3.. = 1

9
 

7log √7 = .. omdat 7.. = √7         Algemeen: glog b = c ↔ gc = b 
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10log 100 = .. omdat 10.. = 100 
10log 0,01 = .. omdat 10.. = 0,01 

   10log 1
10

 = ..  omdat 10.. = 1
10

 

Logaritmen met grondtal 10 komen in de techniek het meest voor. Om die reden heeft men 
ooit de 10 weggelaten. 
Dus  log 100 = 10log 100 = 2. 
Log-toets op de rekenmachine is de logaritme met grondtal 10 ! 
Sta eventueel stil bij de voorwaarden bij logaritmen (grondtal > 0 en ≠ 1 en argument > 0) 
De student zal vragen: ’Hoe reken je 3log 7 uit met de rekenmachine?’. 

Weggeven dat  alog b = logb
loga

  (we komen er in § 12.3 op terug). 

                    dus  3log 7 = log 7
log 3

 = 1,77.. . (inderdaad tussen 1 en 2)      Wat reken je uit bij 3log 7? 

Laat checken met de rekenmachine, dat 31,77.. = 7 
 
Kijk nog even terug naar: Na hoeveel jaar is onze € 500 verdubbeld? 
1000 = 500 ∙ 1,02t ofwel 1,02t = 2 → t = 1,02log 2 ≈ 35 jaar. 
 
In § 12.3 de rekenregels voor logaritmen. 
g  glog a = a is hierboven belicht (1) 
glog(a) + glog(b) = glog(ab) (2) en glog(a) – glog(b) = glog(a

𝑏𝑏
) (3) aannemelijk maken a.d.h.v. 

getallenvoorbeelden. 
Rekenregel (4) zou als volgt het daglicht kunnen zien: 
x + x + x = 3x. Dus glog(a) + glog(a) + glog(a) = 3∙glog(a) 
Anderzijds is  glog(a) + glog(a) + glog(a) = glog(a∙a∙a) = glog(a3) volgens rekenregel (2) 
Dus:  glog(a3) = 3∙glog(a).  Algemeen:  glog(ap) = p∙glog(a) (4) 
Rekenregel (5): 
  alog b = c (*) ↔ ac = b 
         glog(ac) = glog(b) met voor g een ‘willekeurig’ grondtal 
        c∙glog(a) = glog(b) zie (4) 

       c =  
glog(b) 
 glog(a) 

 

            alog b =  
glog(b) 
 glog(a) 

 zie (*) 

Bij g = 10 krijgen we  alog b = logb
loga

 , een ons welbekende regel. 

 
In § 12.4 Vergelijkingen oplossen m.b.v. logaritmen. 
Een voorbeeld zagen we al: 1000 = 500 ∙ 1,02t. Een exponentiële vergelijking waarbij log 
gebruikt wordt. 
Bespreek de fout: log(x) + log(2) = log(6) ↔ x + 2 = 6 ↔ x = 4. 
Wel goed: log(x) + log(2) = log(6) ↔ log(2x) = log(6) ↔ 2x = 6 ↔ x = 3. 
Aandacht voor ‘schrijf een getal als willekeurige logaritme’. Voorbeeld:  5 = 4log(…) 
Gebruik de definitie van logaritme en je krijgt: 45 = … . Dus  5 = 4log(45). 
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C 

h 

D c 
α β 

B A 

SEMESTER 3 

In dit semester komt een aantal functies aan de orde, waarbij onderzocht wordt, welke 
eigenschappen de bijbehorende grafieken hebben. Zo wordt gekeken naar het stijgen/dalen, 
uiterste waarden, asymptotisch gedrag, snijpunten x- en y-as (indien aanwezig), periodiciteit, 
eenvoudige transformaties met de gevolgen voor de grafiek en de formule, enz., enz. 
Onderzocht worden: 
- de goniometrische functie 
- de exponentiële functie 
- de logaritmische functie 
- de lineaire functie 
- de kwadratische functie 
- machtfuncties 

 
§ 8.1 t/m § 8.3, § 8.6 en § 9.1 t/m § 9.3 + reader: Goniometrie en goniometrische functies 

1. § 8.1 kan via zelfstudie (geheugen opfrissen). 
2. § 8.2 en § 8.3 het berekenen van de lengte van een zijde of de grootte van een hoek in een 

rechthoekige driehoek (ezelsbrug SOSCASTOA).  Bespreek minstens 3 opgaven: 
1. Gegeven α = 56°, β = 90° en b = 7. Bereken a. 
2. Gegeven α = 34°, β = 90° en c = 8. Bereken b. 
3. Gegeven a = 12, c = 7 en β = 90°. Bereken α. 
Wanneer gebruik je sin-1(…), cos-1(…) en tan-1(…)? 

3. § 8.6 de sinusregel en de cosinusregel. 
Er moet duidelijk worden, dat beide regels in een willekeurige driehoek gebruikt mogen 
worden. Beide regels worden eens niet klakkeloos aangenomen, maar bewezen. 
De sinusregel wordt bewezen door eerst aan te tonen dat opp ∆ ABC = ½∙b∙c∙sin α 

  
 

  
             ∆ ABC is een willekeurige driehoek! 
   

 
 

In ∆ ADC is sin α = h
b
 → h = b ∙ sin α 

Opp ∆ ABC = basis ∙ 1
2
 hoogte = c ∙ 1

2
 h = c ∙ 1

2
 ∙ b ∙ sin α = 1

2
 ∙ b ∙ c ∙ sin α 

Zo ook: Opp ∆ ABC = 1
2
 ∙ a ∙ c ∙ sin β = 1

2
 ∙ a ∙ b ∙ sin γ 

Gevolg: 1
2
 ∙ b ∙ c ∙ sin α = 1

2
 ∙ a ∙ c ∙ sin β = 1

2
 ∙ a ∙ b ∙ sin γ 

Delen door  1
2
 ∙ a ∙ b ∙ c  geeft:  sinα

a
= sinβ

b
= sinγ

c
  (de sinusregel) 

 
In ∆ ADC is cos α = AD

b
 → AD = b ∙ cos α 

In ∆ BDC is      a2 = (c – AD)2 + h2 
In ∆ ADC is      b2 =      AD2  +  h2  – 
                  a2 – b2 = (c – AD)2 – AD2 →  
                  a2 – b2 = c2 – 2 ∙ c ∙ AD → 
                  a2 = b2 + c2 – 2 ∙ b ∙ c ∙ cos α 
 

a b 
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   Zo ook:  b2 = a2 + c2 – 2 ∙ a ∙ c ∙ cos β 
           en   c2 = a2 + b2 – 2 ∙ a ∙ b ∙ cos γ  (de cosinusregel) 
Laat de stelling van Pythagoras als bijzonder voorbeeld uit de cosinusregel volgen. 
 

4. § 9.1 t/m § 9.3 + reader: Goniometrische functies. 
Ongemerkt worden in § 8.6 de sin en cos van een stompe hoek gebruikt (bijv. bij opgave 5a)  
Deze zijn echter nog niet gedefinieerd. Dit gebeurt pas in § 9.1. 
Definieer in een willekeurige cirkel met straal r voor alle hoeken α: 
sin(α) = yP

r
, cos(α) = xP

r
 en tan(α) = yP

xP
, waarbij (xP, yP) het punt is, waar het ronddraaiende 

been van α de cirkel snijdt (het andere been valt samen met het positieve deel van de x-as). 
Toon aan, dat voor scherpe hoeken α bovenstaande definitie overeen komt met SOSCASTOA. 
Toon aan, dat voor sin(α), cos(α) en tan(α) de grootte van r er niet toe doet. 
Voor het gemak kiezen we in § 9.1 voor r = 1 (de eenheidscirkel). 
De definitie gaat dan over in:  sin(α) = yP, cos(α) = xP en tan(α) = yP

xP
. 

Vraag eens met de definitie uit het hoofd uit te rekenen: sin(180°), cos(0°), sin(−90°), 
tan(405°) en tan(270°). Laat checken met de rekenmachine. 
Laat sin(148°) schatten. Check weer met de rekenmachine. 
Sta stil bij goniometrische formules. Verklaar bijv. sin(α) = sin(180° −𝛼𝛼) a.d.h.v. de 
definitie in de cirkel. 
In § 9.2/§ 9.3 wordt de hoekmaat ‘radiaal’ geïntroduceerd. Binnenkort nodig bij het begrip 
hoeksnelheid (ω). Het omrekenen van graden naar radialen en andersom kan worden 
gedaan m.b.v. een verhoudingstabel. 

5. In § 9.4 e.v. de goniometrische functie. 
Alleen de sinusfunctie wordt belicht, immers ieder cosinusfunctie is ook als sinusfunctie te 
presenteren. De tangensfunctie is wat minder relevant. 
Aanvankelijk de goniometrische functie met horizontaal een hoek-as. 
De student moet goed de relatie kennen tussen cirkel en sinusoïde. 
Zie: https://www.walter-fendt.de/html5/mnl/sincostan_nl.htm 
Het besef dat een tijd-as horizontaal te tekenen is, als de ronddraaisnelheid bekend is. 
Zie: https://www.walter-fendt.de/html5/phnl/circularmotion_nl.htm 
Deze ronddraaisnelheid heet ook wel hoeksnelheid, wordt aangeduid met ω (omega) en 
wordt gegeven in rad/s. Maak duidelijk dat draaihoek α gelijk is aan ω∙t. 
De formule h = hmax∙sin(α) met h-α-grafiek gaat dan over in h = hmax∙sin(ω∙t) waarbij een h-t-
grafiek te tekenen is, als ω bekend is. 
De student moet bij een grafiek de formule kunnen achterhalen en andersom. 
Rekenmachine op RAD als h uitgerekend wordt! 
Laat de begrippen amplitude, periode, hoeksnelheid, frequentie, toerental en evenwichtslijn 
de revue passeren.  
De goniometrische functie leent zich uitstekend voor het bespreken van het onderwerp 
‘Transformaties’. Bij transformaties worden verticale en horizontale verschuivingen en 
verticale en horizontale vermenigvuldigingen bedoeld. 
h = sin(t) over een afstand 2 naar boven verschuiven geeft h = sin(t) + 2 
h = sin(t) over een afstand 2 naar links verschuiven geeft h = sin(t + 2)  

https://www.walter-fendt.de/html5/mnl/sincostan_nl.htm
https://www.walter-fendt.de/html5/phnl/circularmotion_nl.htm
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h = sin(t) verticaal t.o.v. de x-as met 2 vermenigvuldigen geeft h = 2∙sin(t) 
h = sin(t) horizontaal t.o.v. de y-as met 2 vermenigvuldigen geeft h = sin(½∙t) 

§ 11.1 t/m § 11.4: Exponentiële functies + reader 
 
Herhaal y = b ∙ gt met b de beginwaarde en g groeifactor 
Bekijk het voorbeeld  B = 500 ∙ 1,02t met t het aantal jaren. 
In de formule is 500 de beginwaarde en 1,02 de groeifactor. 
Maak een t-B-tabel en bijbehorende grafiek. Noem het begrip ‘asymptoot’. De grafiek stijgt en 
heeft een horizontale asymptoot. 
Geef in de tabel aan hoe de groeifactor uit de formule te achterhalen is. 
Een groeifactor kan alleen per tijdseenheid gevraagd worden! 
Wat zou t = -1 betekenen? 
Bespreek y = b ∙ gt als g > 1 (een stijgende grafiek), als g = 1 (een horizontale lijn) en als 0 < g < 1 
(een dalende grafiek). 
Als de formule y = b ∙ gt – 2 + 3 wordt, welke gevolgen heeft dat dan voor de grafiek. 
Andersom: Bij gegevens over een exponentieel proces de formule kunnen opstellen. 
 
§ 12.2: Logaritmische functies 
 
y = 3t kun je ombouwen tot t = 3log y.  In beide gevallen voldoet het koppel t = 2 en y = 9. 
y = 3x en y = 3log x heten elkaars inverse. 
De tabellen: 
                            y = 3x                                                                        y = 3log x 

 

  
  
  

De grafieken: 
 
                                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y = 3log x heeft een stijgende grafiek en een verticale asymptoot. 
 
Bespreek y = glog x als g > 1 (een stijgende grafiek) en als 0 < g < 1 (een dalende grafiek). 

x -2 -1 0 1 2 3 4 

y 1
9 

1
3 

1 3 9 27 81 

x 1
9 

1
3 

1 3 9 27 81 

y -2 -1 0 1 2 3 4 
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Als de formule y = glog(x + 1) + 2 wordt, welke gevolgen heeft dat dan voor de grafiek. 
Andersom: Bij gegevens over een logaritmische functie de formule kunnen opstellen. 
 
§ 2.1 t/m § 2.5: Lineaire functies 
 
Reeds in semester 2 besproken. Destijds gelinkt aan het oplossen van vergelijkingen via de 
balansmethode. Bedoeld om snijpunten van 2 lijnen te berekenen. Ook stelsels lineaire 
vergelijkingen werden opgelost. Dit gebeurde met de eliminatie- of de substitutiemethode. 
 
§ 4.1, § 4.2, § 4.4, § 4.5, § 4.7: Kwadratische functies + reader 

Parabolen hebben de meeste studenten in het voortraject al eens gehad. 
Het introductievoorbeeld kan een balletje zijn, wat in de lucht wordt gegooid. 
De hoogte h wordt vastgelegd via h(t) = -5t2 + 40t + 2          (h(t) in m, t de tijd in s) 
 

 
 
Relevante vragen: 
a. Bereken vanaf welke starthoogte het balletje wordt gegooid (snijpunt y-as) 
b. Bereken na hoeveel seconden het balletje de grond weer raakt (snijpunt(en) x-as) 
c. Bereken de maximale hoogte van het balletje en na hoeveel seconden deze hoogte wordt 
    bereikt (top van de parabool) 
 
Binnen de wiskunde komt daar nog de symmetrieas en het onderscheid tussen berg- en 
dalparabool bij. 
 
a. t = 0 invullen → hstart = 2 m. 
b. h(t) = 0 → 0 = -5t2 + 40t + 2. Is vanuit § 1.4 met de abc-formule op te lossen → t ≈ 8,05 s. 
c. Kan mooi m.b.v. de kennis over differentiëren (H7). h’(t) = 0 → -10t + 40 = 0 → t = 4 s. 

    Maximale hoogte = h(4) = 82 m.    De formule xtop = −b
2a

 droppen, is niet nodig. Deze formule 

    kan overigens wel afgeleid worden uit  f ’(x) = 0, waarbij  f (x) = ax2 + bx + c. 
§ 4.1 Algemene vorm:  f (x) = ax2 + bx + c 
a < 0 → de grafiek van  f  is een bergparabool 
a > 0 → de grafiek van  f  is een dalparabool 
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1. De techniek ‘Kwadraat afsplitsen’ overslaan (§ 4.3) . 
Wel vanuit  f (x) = ax2 + bx + c de formule  f (x) = a(x – p)2 + q kunnen maken via de top (p, q). 
In § 4.2 het begrip ‘uiterste waarde’ toelichten. 

2. In § 4.4 het begrip ‘nulpunt’ toelichten. Speciale aandacht voor opgave 4.18 van § 4.4; de 
meest ‘efficiënte’ methode om een tweedegraadsvergelijking op te lossen. 

3. § 4.5: De abc-formule en z’n discriminant vertaalt naar de tweedegraadsfunctie en 
bijbehorende grafiek. De begrippen ‘definiet positief’ en ‘definiet negatief’ overslaan. 
Pak § 4.6 er deels bij. Bespreek het verband tussen de formulevorm  f (x) = a(x – s)(x – r) en 
de nulpunten (s, 0) en (r, 0). 
Speciale aandacht voor een bepaald type opgaven → Van grafiek naar de formule van een 
tweedegraadsfunctie. 

4. In § 4.7 twee typen vraagstukken. Snijpuntberekening van een parabool met een lijn en 
snijpuntberekening van twee parabolen. 
Er kan worden afgesloten met toepassinkjes van § 4.7, § 4.8 en § 4.9. 

§ 6.1 en § 6.2: Machtsfuncties 
 
y = a ∙ xn met n > 0 en n is even, heeft een grafiek die symmetrisch is in de y-as. 
y = a ∙ xn met n > 0 en n is oneven, heeft een grafiek die puntsymmetrisch is in de oorsprong. 
y = an ∙ xn + an – 1 ∙ xn – 1 + … + a1 ∙ x + a0 is opgebouwd uit machtsfuncties. 
Als y = an ∙ xn + an – 1 ∙ xn – 1 + … + a1 ∙ x + a0 geschreven kan worden als y = p(x – a)(x – b) … (x – k), 
dan zijn de nulpunten (a, 0), (b, 0), … , (k, 0).  Andersom geldt ook: 
Als de nulpunten (a, 0), (b, 0), … , (k, 0) gegeven zijn, dan kan y = an ∙ xn + an – 1 ∙ xn – 1 + … + a1 ∙ x + 
a0 geschreven worden als y = p(x – a)(x – b) … (x – k). 
(zie ook § 4.6 Kwadratische functies → het verband tussen de formulevorm  f (x) = a(x – s)(x – r) 
en de nulpunten (s, 0) en (r, 0)). 

SEMESTER 4 

§ 7.1 t/m § 7.5 Differentiëren t/m de productregel + blz. 206/207 gedeeltelijk + reader 

Herhaal  ‘ ∆𝑦𝑦
∆𝑥𝑥

= 𝑦𝑦2−𝑦𝑦1
𝑥𝑥2−𝑥𝑥1

=  rico van de lijn door de punten (𝑥𝑥1,𝑦𝑦1) en (𝑥𝑥2,𝑦𝑦2)’. 

Introduceer het verschijnsel ‘functievoorschrift’. 
Gebruik bij het ‘Differentiëren’ een beperkt aantal begrippen (cursief):  
De gemiddelde verandering (vergelijkbaar met gemiddelde snelheid) van f(x) op bijv. het 
interval [3, 3+h] = 
𝑓𝑓(3+ℎ)−𝑓𝑓(3)

3+ℎ−3
 = Δ𝑦𝑦

Δ𝑥𝑥
 = rico van de verbindingslijn tussen de punten (3,f(3)) en (3+h, f(3+h)) 

En bij h heel klein:                                (het limietbegrip komt niet aan de orde) 
𝑓𝑓(3+ℎ)−𝑓𝑓(3)

3+ℎ−3
 = de lokale verandering (vergelijkbaar met de (momentane) snelheid) van f  bij 

                              x = 3 …. = rico van de raaklijn aan f door het punt (3,f(3)) 
Handige link: http://users.telenet.be/chris.cambre/chris.cambre/1anal_3afg_begrip.htm 
(Gebruik  f (x) = x2  als voorbeeld en ontdek ricoraaklijn = 2∙xraakpunt) 
Introduceer de afgeleide (functie)  f ’(x). 
Dit geeft: Als f (x) = x2 dan f ’(x) = 2x 

http://users.telenet.be/chris.cambre/chris.cambre/1anal_3afg_begrip.htm
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                                       Dus f ’(4) =  8  =  rico van de raaklijn aan grafiek f door het punt (4, 16) 
                                                                                                                                                    16 =  f (4) ! 
Poneer f (x) = xn → f ’(x) = nxn-1 en laat zien, dat    f (x) = x2 → f ’(x) = 2x    er een voorbeeld van 
is. De regel is ook bruikbaar bij negatieve en gebroken exponenten. 
Verklaar ‘f (x) = c → f ’(x) = 0’ bijv. grafisch. 
A.d.h.v. grafieken transformeren kan ook in een grafiek duidelijk worden gemaakt dat: 
g (x) = f (x) + c →  g’(x) = f ’(x)  en  g (x) = c∙f (x) →  g’(x) = c∙ f ’(x). 
De som- en verschilregel poneren en met voorbeelden illustreren. 
Zoals h(x) = f (x) + g(x) → h’(x) = f ’(x) + g’(x), 
zo geldt niet  h(x) = f (x) ∙ g(x) → h’(x) = f ’(x) ∙ g’(x) 
Laat deze laatste bewering zien bij  h(x) = x3 ∙ x4.  h’(x) moet 7x6 zijn.  f ’(x) ∙ g’(x) geeft 12x5. 
h’(x) = f ’(x) ∙ g’(x) leidt niet en h’(x) = f ’(x) ∙ g(x) + f (x) ∙ g’(x) leidt wel tot de goede uitkomst. 
 
(Eventueel te gebruiken link 2 bij differentiëren: 
                                                https://www.walter-fendt.de/html5/mnl/secanttangent_nl.htm ) 

§ 7.5 t/m § 7.7, § 7.9 en § 9.10 + reader: Differentiëren t/m de kettingregel 

1. § 7.5 De quotiëntregel. 
De quotiëntregel, net als de productregel, aannemelijk maken a.d.h.v. een voorbeeld. 

f (x) = 𝑥𝑥
6

𝑥𝑥3
         f ’(x) moet 3x2 worden. 

f ’(x) = 𝑔𝑔
′(𝑥𝑥)

ℎ′(𝑥𝑥)
  leidt tot de foutieve  f ’(x) = 2x3. Laat dat zien. 

f ’(x) = 𝑔𝑔
′(𝑥𝑥)∙ℎ(𝑥𝑥)−𝑔𝑔(𝑥𝑥)∙ℎ′(𝑥𝑥)

ℎ2(𝑥𝑥)
  leidt wel tot  f ’(x) = 3x2. Laat dat zien. 

 
2. § 7.6 De kettingregel. 

We weten: f (x) = x17 → f ’(x) = 17x17-1 = 17x16 
Maar nu: f (x) = (5x+1)17 → f ’(x) = 17(5x+1)16? 
Beschouw f (x) = (5x+1)2. Is dan f ’(x) = 2(5x+1)1? 
       ofwel  f (x) = 25x2+10x+1 → f ’(x) = 10x+2 ? Antwoord: neen. We missen een factor 5. 
Blijkbaar: f (x) = (5x+1)2 → f ’(x) = 2(5x+1)1∙(5x+1)’ 
Zo ook:  f (x) = (5x+1)17 → f ’(x) = 17(5x+1)16∙(5x+1)’ 
Als volgt opgeschreven: kies g = 5x+1, dan f = g17 
Volgens kettingregel wordt nu f ’(x) = f ’(g)∙g’(x) 
Eigenlijk zouden de hier bovenstaande twee regels als volgt geschreven moeten worden: 
Kies g(x) = 5x+1 en schrijf dan f als functie van g(x) → f (g(x)) = (g(x))17 
Volgens kettingregel wordt nu f ’(x) = f ’(g(x))∙g’(x) 
Vanwege de leesbaarheid is niet voor de laatste twee regels gekozen. 

Laat kennismaken met een nieuwe notatie,  𝑑𝑑𝑓𝑓
𝑑𝑑𝑥𝑥

= 𝑑𝑑𝑓𝑓
𝑑𝑑𝑔𝑔
∙ 𝑑𝑑𝑔𝑔
𝑑𝑑𝑥𝑥

 

 
3. § 9.10 De afgeleiden van sin(x), cos(x) en tan(x). 

Geef de afgeleiden van sin(x) en cos(x). 
De afgeleide van tan(x) kan m.b.v. de quotiëntregel gevonden worden (zie opg. 9.48). 
Gebruik de afgeleiden van sin(x), cos(x) en tan(x) in combinatie met voorgaande regels voor 
differentiëren. 

https://www.walter-fendt.de/html5/mnl/secanttangent_nl.htm
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4. § 7.7 Functieonderzoek 
Introduceer het tekenverloop van  f ’(x). Voorbeeld: 
   x              -5          2         . 
f ’(x)  – – – 0 + + + 0 – – –  
   f      daalt    stijgt   daalt f ’(x) < 0 als x < -5 of 2 < x → f daalt als x < -5 of 2 < x 
     f ’(x) > 0 als -5 < x < 2 → f stijgt als -5 < x < 2 
     f (-5) is een minimum 
     f (2) is een maximum 
Buigpunten zoeken a.d.h.v. f ’’(x) komt niet aan de orde. 
 

5. § 7.9 Differentiëren toepassen. 
Bespreek een paar toepassingsvraagstukken (reader). 
Klassiek voorbeeld: Bij welk cilindervormig literblik heb je zo min mogelijk materiaal nodig? 
Bij zo’n blik is de diameter van de grondcirkel gelijk aan de hoogte van het blik. Toon dit aan 
m.b.v. differentiëren. Neem ook eens wat blikken en potten mee van thuis. Welke hebben 
wel en niet de ‘ideale’ vorm? 
 

Nawoord: 
Bij de samenstelling van deze handleiding is de vigerende examenmatrijs  leidraad geweest. 
Wijzigingen in deze matrijs hebben ook veranderingen in deze docentenhandleiding tot gevolg. 
(Examenmatrijs: https://stichtingstem.nl/  inloggen op STEMTOETS noodzakelijk: Examenmatrijs 
  K0205 18-19 1v1) 
 
 
Henk Jansen, 
docent wiskunde, keuzedeel K0205, ROC-Nijmegen 
docent wiskunde VHTO, HAN 
 
23-5-2020 

https://stichtingstem.nl/


Stand van Zaken Keuzedeel Voorbereiding HBO Wiskunde voor de Techniek (K0205) 

16 april 2020 

Opgesteld door Werkgroep Mbo-Hbo (onderdeel van de NVvW) 

In januari 2014 is het keuzedeel K0205 als een van de eerste keuzedelen erkend door SBB en  het 

ministerie van OCW. Op dit moment is het keuzedeel gekoppeld aan tal van kwalificatiedossiers voor 

mbo-opleidingen op niveau 4. 

Het keuzedeel is bedoeld om mbo-studenten beter voor te bereiden op een hbo-opleiding in de 

sector techniek. In de afgelopen jaren is ons gebleken dat studenten die dit keuzedeel kiezen, hun 

kansen aanzienlijk vergroten om succesvol te zijn in het hbo. Dat is mogelijk omdat in dit keuzedeel 

algebraïsche vaardigheden en analyse centraal staan, maar er ook  ruimte is voor de ontwikkeling 

van wiskundige denkactiviteiten. Deze vormen een belangrijke basis voor het technisch hbo zeker als 

het gaat om het eerste leerjaar. De inhoud van het keuzedeel is gebaseerd op de resultaten van 

onderzoek dat in 2011 is uitgevoerd vanuit de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren onder 

80 hbo-docenten. De afgelopen jaren is gemonitord of de inhoud nog up-to-date is. Zo zijn, in 

navolging van de wijzigingen in het vernieuwde havo-programma voor wiskunde-B, enkele 

onderdelen gewijzigd (differentiëren, logaritmen). 

In de oorspronkelijke opzet van het keuzedeel is een generieke lijst van kennis en vaardigheden 

opgenomen (hoofdstuk 2 van het hoofddocument), met een specificatie voor vier domeincontexten: 

ICT, Built Environment, Applied Science, en Engineering. De gedachte hierbij was dat de kennis en 

vaardigheden grotendeels binnen één of meer van deze vier contexten worden verworven. Het 

verrichte onderzoek en ook de reacties uit de hbo-wereld op de kennisbasis lieten zien dat dit 

onderscheid relevant was. De vier domeincontexten komen terug in de vorm van de zogenaamde 

‘kruisjeslijst’, die de bijlage vormt bij het keuzedeel. Per context worden het niveau en de inhoud per 

generieke vaardigheid gespecificeerd.  

In de afgelopen jaren bleken er bij de implementatie van het keuzedeel enkele onduidelijkheden op 

te treden op het niveau van management, onderwijs en examenservicebureaus. Deze zijn op sterk 

uiteenlopende manieren opgelost, wat niet bevorderlijk is voor de uitwisselbaarheid van het 

keuzedeel en de effectiviteit ervan.  

Wij gaan in dit overzicht in op deze onduidelijkheden, door het eigenlijke doel van het keuzedeel als 

maatstaf te nemen waarlangs de verschillende oplossingen gelegd kunnen worden. 

Achtereenvolgens richten we ons op de vragen: 

1. Wat is de status van de kruisjeslijst? 

2. Wat is het gewenste eindniveau van het keuzedeel? 

3. Wat is een realistisch aantal lesuren? 

Ad 1.  

Maatgevend voor het keuzedeel is de generieke lijst met kennis en vaardigheden zoals vermeld in 

hoofdstuk 2 van het keuzedeel. De kruisjeslijst in de bijlage is een servicedocument en het is dus niet 

verplicht om de vier contexten precies zo aan te houden. Er moet worden bedacht dat de kruisjeslijst 

een opsomming is van specifieke vaardigheden en niet de generieke vaardigheid van wiskundige 

denkactiviteiten afdekt.  

In de praktijk wordt door examenservicebureaus in verband met de uitvoerbaarheid van het 

keuzedeel gekozen voor één examen voor alle vier contexten. Hierbij wordt een eigen verantwoorde 

keuze gemaakt voor specifieke vaardigheden. Dit is op zichzelf niet in strijd met de opzet van het 

https://kwalificaties.s-bb.nl/Details/Index/3208?type=Dossier&returnUrl=%2F%3FResultaatType%3DKeuzedeel%26AardKeuzedeel%3D%26SBU%3D%26Niveau%3D%26Wettelijkeberoepsvereisten%3D%26Cohort%3D%26Schooljaar%3D%26Certificaat%3D%26Trefwoorden%3DK0205
https://kwalificaties.s-bb.nl/Details/Index/3208?type=Dossier&returnUrl=%2F%3FResultaatType%3DKeuzedeel%26AardKeuzedeel%3D%26SBU%3D%26Niveau%3D%26Wettelijkeberoepsvereisten%3D%26Cohort%3D%26Schooljaar%3D%26Certificaat%3D%26Trefwoorden%3DK0205
http://www.nvvw.nl/17184


keuzedeel, zolang in het programma en in de examens de generieke vaardigheden af worden gedekt. 

Het onderscheid tussen de domeincontexten ligt dan vooral nog in de keuze voor de gebruikte 

contexten van toepassingsopgaven. Het is ons op dit moment niet bekend of elk 

examenservicebureau dezelfde keuzes maakt, doordat de toetsmatrijzen en voorbeeldexamens niet 

worden gedeeld. Dit is een hoogst onwenselijke situatie, waardoor de vergelijkbaarheid van de 

examens onbekend is, en kunnen de resultaten van de afgenomen examens maar heel beperkt 

worden geanalyseerd.  

Ad 2.  

De generieke lijst van vaardigheden is op zichzelf onvoldoende om het gewenste niveau aan te 

geven. De Werkgroep mbo-hbo heeft daarom een set van voorbeeldopgaven samengesteld die is 

goedgekeurd door Landelijk Platform Mbo-Hbo en de werkgroep mbo-docenten van Math4MBO en 

wordt ondersteund door het Sectoraal Adviescollege Techniek (Vereniging Hogescholen). De 

voorbeeldopgaven geven alle betrokkenen inzicht in het niveau waarop toetsing zou moeten 

plaatsvinden. 

Om te voorkomen dat het eindniveau op verschillende en teveel uiteenlopende manieren kan 

worden getoetst, zijn wij er van uitgegaan dat bij de toetsing geen grafische rekenmachine wordt 

gebruikt. Een eenvoudige wetenschappelijke rekenmachine is bij de meeste vaardigheden geen 

probleem, maar daarbij moet ook blijven. Weliswaar is op de havo een grafische rekenmachine 

toegestaan, maar omdat in het technisch-hbo een actieve beheersing van deze vaardigheden nodig 

is, is het verstandiger de mbo-student juist hierin te trainen.  

Ad 3.  

In de oorspronkelijke opzet van het keuzedeel werd ervan uitgegaan dat met een studiebelasting van 

240 klokuren een aantal uren begeleide tijd wordt gerealiseerd van zo’n 160 klokuren. Deze schatting 

kwam voort uit de verhouding die voor het overige onderwijs gold: 1000 klokuren begeleide 

onderwijstijd (BOT) op 1660 studiebelastingsuren (SBU) geeft voor een keuzedeel van 240 SBU een 

aantal van 145 klokuren BOT. Op basis van opgedane ervaringen met doorstroomonderwijs werd 

ingeschat dat dit weliswaar als krap, maar toch als haalbaar moet worden gezien.  

In de huidige onderwijspraktijk zien we echter een gehanteerd aantal uren BOT terug van ergens 

tussen de 40 en 160 klokuren. Het zal niet verbazen dat het gewenste niveau in zoveel minder tijd 

niet of nauwelijks is te realiseren. Mbo’ers hebben veel sturing en interactie nodig voor een abstract 

vak als dit, en allerlei oplossingen en werkvormen als zelfstandig werken en het gebruik van 

portfolio’s schieten hierin sterk te kort, zo is de ervaring van wiskundedocenten. In elk geval één 

hogeschool biedt dan ook een aanvullend doorstroomtraject aan dat studenten in hun eigen tijd en 

tegen betaling kunnen volgen. Dat zien we als een ongewenste situatie omdat daarmee het doel van 

het keuzedeel K0205 wordt ondermijnd.  

Het keuzedeel is weliswaar geen formele toelatingseis voor het hbo, maar het programma 

beantwoordt bij een (veel) te krap aantal uren BOT ook niet aan haar doel, namelijk de mbo-student 

een succesvolle start in het technische hbo te laten maken. 

Naast een voldoende aantal uren BOT is een belangrijke voorwaarde dat voorafgaande aan de start 

met het keuzedeel een voldoende beginniveau is bereikt, verworven in de eerste twee jaar van het 

mbo. Het wiskunde-onderwijs in het mbo staat echter sterk onder druk en de uitvoering ervan is zeer 

divers. Vanuit de werkgroep is om deze reden in samenwerking met de Werkgroep mbo-docenten 

van Math4MBO een Basisdeel Wiskunde opgesteld dat in principe in de eerste twee jaar van het mbo 

door iedere technische mbo‘er wordt gevolgd. Het Basisdeel Wiskunde is als zodanig een algemene 

voorbereiding op de technisch-theoretische vakken van het mbo. In die zin is dit programma 

https://nvvw.nl/wp-content/uploads/2017/02/Basisdeel-Wiskunde-voor-het-technisch-mbo-niveau-4-3.0.pdf


noodzakelijk voor alle studenten binnen het technisch mbo, maar het  biedt ook de garantie op een 

voldoende beginniveau voor het keuzedeel K0205.  

Als gevolg van een onvoldoende beginniveau en/of een te klein aantal uren BOT voor het keuzedeel 

is te verwachten dat de examinering vervolgens op het meest haalbare niveau zal worden afgestemd 

en dat het keuzedeel niet beantwoord aan haar doel: mbo-studenten in voldoende mate voor te 

bereiden op een hbo-opleiding in de techniek. 

Resumerend: 

Actuele ontwikkelingen rondom het keuzedeel K0205 laten zien dat: 

- in het programma en bij de examinering moet worden uitgegaan van de generieke lijst van 

kennis en vaardigheden; de kruisjeslijst is een aanvullend, maar niet verplicht hulpmiddel; 

- de examinering van het keuzedeel via verschillende bureaus die examens aanleveren, niet 

transparant is en daardoor niet vergelijkbaar is;  

- voor het bepalen van het gewenste eindniveau een set voorbeeldvragen is ontwikkeld, maar dat 

niet goed valt na te gaan of de examinering daarop voldoende is afgestemd; 

- wordt afgeraden de grafische rekenmachine bij de examinering toe te staan, maar dat niet 

duidelijk is in hoeverre dit wordt toegepast; 

- het benodigde aantal uren BOT bij veel van de mbo-instellingen sterk onvoldoende is om 

studenten voor te bereiden op examens die aan de juiste eisen voldoen; 

- het wiskunde-onderwijs in de onderbouw van technische mbo-opleidingen op het niveau van het 

Basisdeel Wiskunde moet liggen. 

Ondergetekenden spreken hun zorg uit over deze ontwikkeling en raden aan bij de verdere 

ontwikkeling van K0205 te sturen op: 

- afstemming tussen en transparantie door examenservicebureaus over de toetsing 

(toetsmatrijzen, toegestane hulpmiddelen, voorbeeldtoetsen); 

- controle door SBB op het eindniveau van de ontwikkelde examens; 

- vaststelling door de Minister van OCW, op voorstel van SBB, van een minimum aantal uren BOT 

voor het keuzedeel K0205; 

- aanbod door mbo-instellingen van voldoende wiskunde-onderwijs in de onderbouw van het 

technisch mbo. 

 

Roel van Asselt, ontwerper van de K0205 en oud lector Instroommanagement en Aansluiting 

Hans Daale, ontwerper van de K0205 en voorzitter Leido 

Namens de Werkgroep mbo-hbo (onderdeel van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren): 

Saskia Baars, docent ROC-Noorderpoort 

Christiaan Boudri, docent Hogeschool van Arnhem en Nijmegen  

Michel van Glabbeek, ouddocent ROC Leiden en ontwerper Basisdeel Wiskunde  

Jaap Grasmeijer, docent Hogeschool Inholland 

Tanja Groenendaal, docent Hogeschool Utrecht  

Anke Robertus, docent Hogeschool van Amsterdam 
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1. Algemene informatie 

D1: Voorbereiding hbo wiskunde techniek-breed 

Studielast 

240 

Beroepsvereisten 

Nee 

Certificaten 

Nee 

Ontwikkeld voor kwalificatie(s) 

Zie bijlage op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers 

Toelichting 

Relevantie van het keuzedeel 
Dit keuzedeel is bedoeld om mbo-deelnemers beter voor te bereiden op een breed scala aan hbo-opleidingen waarin elementaire 
wiskundige vaardigheden noodzakelijk zijn.  Dit zijn in elk geval alle technische opleidingen,  maar vaak ook opleidingen op het snijvlak 
met andere richtingen zoals bijvoorbeeld technische bedrijfskunde of technische informatica. Voor een deel van de technische en enkele 
ICT opleidingen is het aan te raden om aansluitend keuzedeel “Voorbereiding HBO wiskunde techniek-specifiek” te kiezen om een nog 
betere aansluiting te verkrijgen met de gekozen vervolgopleiding. 

Studenten die dit keuzedeel kiezen, vergroten hun kansen om succesvol te zijn in het hbo aanzienlijk. Het met goed gevolg afsluiten van dit 
keuzedeel is evenwel geen formele toelatingseis voor het hbo. Extra aandacht voor wiskundevaardigheden en een aanzet tot de 
ontwikkeling van relevante wiskundige denkactiviteiten geven een betere basis bij de start van een hbo-opleiding. 

Beschrijving van het keuzedeel 
In dit keuzedeel staan wiskundige kennis en vaardigheden beschreven die een belangrijke basis zijn voor een breed scala aan (technische) 
opleidingen in het hbo. Het gaat hierbij om basale-kennis en -vaardigheden binnen de analytische wiskunde en om een 1e aanzet tot de 
ontwikkeling van relevante wiskundige denkactiviteiten. Het is hierbij nadrukkelijk de bedoeling om binnen het algemene programma de 
wiskunde te plaatsen en aan te bieden binnen relevante beroepsspecifieke contexten. Wiskundige kennis en vaardigheid wordt 
concentrisch opgebouwd  waarbij het beheersingsniveau geleidelijk toeneemt. Deze beheersingsniveaus kunnen goed worden 
weergegeven met de zogenaamde RTTI-niveaus1   In keuzedeel techniek-breed zal de aandacht vooral liggen op niveau R en niveau T1. In 
keuzedeel techniek-specifiek zal het niveau worden uitgebreid naar niveau T2.  
 
Branchevereisten 
Nee 

Aard van keuzedeel 
Doorstroom 

 
 

 
1 Zie bijvoorbeeld RTTTI-DocentPlus BV, https://boomberoepsonderwijs.nl en wwww.slo.nl 
niveau R: eenvoudige situaties in wiskundige contexten / reproductie 
niveau T1: complexere situaties in geoefende contexten / toepassingsgericht 1 
niveau T2: eenvoudige situaties in nieuwe contexten / toepassingsgericht 2 
niveau I: complexere situaties in toepassingen / inzicht 
 

http://www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers
http://www.rtti.nl/
https://boomberoepsonderwijs.nl/rtti-wat-het-wel-en-wat-het-niet
https://www.slo.nl/handreikingen/havo-vwo/handreiking-se-bio-hv/toetsen-schoolexamen/artikel/rtti/
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2. Uitwerking 

D1-K1: Treft voorbereidingen binnen het leergebied wiskunde voor het volgen van een hbo opleiding waarin wiskunde een rol speelt 

Complexiteit 

Het nagestreefde niveau is vergelijkbaar met het eindniveau onderbouw havo/vwo, specifiek voorbereidend op een vervolg met Wiskunde-B. 

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid 

De student verwerft vakspecifieke kennis en vakgebonden vaardigheden onder regie van een docent. Tegelijk verwerft hij/zij inzichten in de werkwijze van 
het HBO, waarin een beroep wordt gedaan op samenwerking, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 

Vakkennis en vaardigheden 

De beginnend beroepsbeoefenaar: 
1. kent de rekenregels voor het gebruik van breukvormen in letters. 
2. kent de eigenschappen van wortelvormen. 
3. kent de eigenschappen van bijzondere producten. 
4. kent de rekenregels van oneigenlijke machten, kan het begrip logaritme omschrijven en kent de rekenregels voor logaritmen. 
5. Kan de formule opstellen van een lineaire vergelijking 
6. kent de algoritmen voor het oplossen van een aantal typen wiskundige vergelijkingen. 
7. kan eenvoudige herleidingen binnen expressies uitvoeren door substituties van getallen, van (andere) expressies en door het omwerken 

van formules. 
8. kan bovenstaande kennis van rekenregels, eigenschappen en begrippen routinematig toepassen in eenvoudige  contexten. 
9. kan bovenstaande rekenkundige, algebraïsche en deductieve vaardigheden al naar gelang de context zowel  exact als grafisch toepassen. 
10. kan wiskundige denkactiviteiten zoals: redeneren, ordenen en structureren, formules manipuleren, abstraheren en modelleren 

op basisniveau inzetten in eenvoudige probleemsituaties. 
 

Onderdeel van het keuzedeel is een bijlage waarin vakkennis en vaardigheden nader worden gespecificeerd en waarin middels voorbeeldopgaven 
het gewenste eindniveau wordt verduidelijkt.. Zie voor de bijlage (hier door SBB proforma verwijzing toevoegen naar een later toe te voegen bijlage 
op de sbb-site). 
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Kwalificatiedossier Voorbereiding hbo wiskunde voor de techniek-specifiek, dit dossier is een conceptversie.   

3 van 4 
 

1. Algemene informatie 

D1: Voorbereiding hbo wiskunde techniek-specifiek 

Studielast 

240 

Beroepsvereisten 

Nee 

Certificaten 

Nee 

Ontwikkeld voor kwalificatie(s) 

Zie bijlage op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers 

Toelichting 

  
Relevantie van het keuzedeel 
Dit keuzedeel is bedoeld om mbo-deelnemers beter voor te bereiden op een technische hbo-opleiding waarin verdieping van de 
wiskundige basisvaardigheden noodzakelijk is voor een succesvolle start. Studenten die dit keuzedeel kiezen aansluitend aan het 
keuzedeel Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek-breed, vergroten hun kansen om succesvol te zijn in het technisch hbo 
aanzienlijk.  

Het met goed gevolg afsluiten van dit keuzedeel is evenwel geen formele toelatingseis voor het hbo. Extra aandacht voor 
wiskundevaardigheden en een aanzet tot de ontwikkeling van relevante wiskundige denkactiviteiten geven een betere basis bij de start 
van een (technische) hbo-opleiding. 

Beschrijving van het keuzedeel 
In dit keuzedeel staan wiskundige kennis en vaardigheden beschreven die verbreding en verdieping bieden op hetgeen in keuzedeel 
Voorbereiding HBO wiskunde voor de techniek-breed aan bod kwamen  en die daarmee een belangrijke meerwaarde vormen voor veel 
technische opleidingen in het hbo (vaak “harde” techniek genoemd).  
Het gaat hierbij om kennis en (denk)vaardigheden op het niveau van Havo Wiskunde B, waarbij ook aandacht is voor toepassingen in 
diverse domeinspecifieke contexten, waarbij wiskunde als gereedschap gebruikt wordt om problemen te analyseren en op te lossen. 
 
Voor een zeer beperkt aantal technische opleidingen is er nog de mogelijkheid om ook keuzedeel Voorbereiding HBO wiskunde gevorderd  
te kiezen als vervolg op dit keuzedeel om zodoende een nog betere aansluiting te verkrijgen met de gekozen vervolgopleiding. 
 
Wiskundige kennis en vaardigheid wordt concentrisch opgebouwd  waarbij het beheersingsniveau geleidelijk toeneemt. Deze 
beheersingsniveaus kunnen goed worden weergegeven met de zogenaamde RTTI-niveaus 1. In keuzedeel techniek-specifiek zullen zowel de 
kennis en vaardigheden van keuzedeel techniek-breed als nieuwe onderwerpen op eindniveau T2 worden gebracht.  
 
Branchevereisten 
Nee 

Aard van keuzedeel 
Doorstroom 

 
 

 

 
1 Zie bijvoorbeeld RTTTI-DocentPlus BV, https://boomberoepsonderwijs.nl en wwww.slo.nl 
niveau R: eenvoudige situaties in wiskundige contexten / reproductie 
niveau T1: complexere situaties in geoefende contexten / toepassingsgericht 1 
niveau T2: eenvoudige situaties in nieuwe contexten / toepassingsgericht 2 
niveau I: complexere situaties in toepassingen / inzicht 

http://www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers
http://www.rtti.nl/
https://boomberoepsonderwijs.nl/rtti-wat-het-wel-en-wat-het-niet
https://www.slo.nl/handreikingen/havo-vwo/handreiking-se-bio-hv/toetsen-schoolexamen/artikel/rtti/
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4 van 4 
 

2. Uitwerking 

D1-K1: Treft voorbereidingen binnen het leergebied wiskunde voor het volgen van een technische hbo-opleiding 

Complexiteit 

Het nagestreefde niveau is vergelijkbaar met het eindniveau havo wiskunde B.  

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid 

De student verwerft vakspecifieke kennis en vakgebonden vaardigheden onder regie van een docent. Tegelijk verwerft hij/zij inzichten in de werkwijze van 
het HBO, waarin een beroep wordt gedaan op samenwerking, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 

Vakkennis en vaardigheden 
 

De beginnend beroepsbeoefenaar: 
1. kent de definitie van sinus, cosinus en tangens en kent een beperkt aantal goniometrische formules. 
2. kent de stelling van Pythagoras, de sinus en de cosinusregel. 
3. kent de grafische voorstelling en de karakteristieken van een aantal standaard functies en transformaties. 
4. kent het algoritme voor het oplossen van een beperkt aantal ongelijkheden. 
5. kent de regels voor het differentiëren voor een aantal eenvoudige functievoorschriften. 
6. kan het begrip afgeleide en afgeleide functie omschrijven. 
7. Kan complexere herleidingen binnen expressies uitvoeren door substituties van getallen, van (andere) expressies en door het omwerken 

van formules. 
8. kan kennis van rekenregels, eigenschappen en begrippen gebruiken in passende technische toepassingen en binnen andere (bijvoorbeeld 

economische) contexten. 
9. kan bovenstaande rekenkundige, algebraïsche en deductieve vaardigheden al naar gelang de context zowel  exact als grafisch toepassen. 
10. kan eenvoudige realistische optimaliseringsproblemen opstellen en oplossen. 
11. kan wiskundige denkactiviteiten zoals: redeneren, ordenen en structureren, formules manipuleren, abstraheren en modelleren 

op complexer niveau inzetten in eenvoudige wiskundige en in domeinspecifieke probleemsituaties. 
 

Onderdeel van het keuzedeel is een bijlage waarin vakkennis en vaardigheden nader worden gespecificeerd en waarin middels voorbeeldopgaven 
het gewenste eindniveau wordt verduidelijkt.. Zie voor de bijlage (hier door SBB proforma verwijzing toevoegen naar een later toe te voegen bijlage 
op de sbb-site). 
 

 

  
 



 

Definitieve versie jan 2022 
 

Bijlage bij MBO-keuzedelen  
Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek breed/specifiek 
 
Omzetting van de verschillende contexten naar Breed / Specifiek 
 
I. Algebraïsche vaardigheden (kruis: gewenst) 

Onderwerp Facet Nr. Context Breed Specifiek 
I II III IV 

A.  
Breukvormen 
 
 
 

1. 
BA
BA

BA ⋅
+

=+
11

 

2. 
A

A
A

111 +
=+  

3. 
BD

BCAD
D
C

B
A +

=+    

4. 
1⋅

⋅ = = ⋅ = ⋅ ⋅
B A B AA B A B
C C C C

 

5. ⋅
⋅ =

⋅
A C A C
B D B D

 

6. ⋅
=B

C

A A C
B

 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      

 
7. 

𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐴𝐴𝐴𝐴

= 𝐴𝐴
𝐴𝐴
 (toegevoegd 2021) 7 

      

B.  
Wortelvormen 
 

1.  ⋅ = ⋅A B A B  

2.  =
A A
B B

 
1       

2       

C.  
Bijzondere 
producten 

1. 2 2 22 ( )A A B B A B± + = ±  

2. 2 2 ( ) ( )A B A B A B− = + −  

3. BDBCADACDCBA +++=++ ))((  

4. som-product-methode: 
BCACBACABA +++=++ )())(( 2  

 
5. kwadraat afsplitsen: 

2x p x q+ +  schrijven in de vorm srx ++ 2)(  

1       

2       

3       

4       

5      Zie *) 

D.  
Machten en 
logaritmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Getal van Euler 

2. qpqp aaa +=⋅  

3. qpqp aaa −=:  

4. qpqp aa ⋅=)(  

5. ( ) p p pab a b= ⋅  

6. p
p a

a
−=

1
 

7. paap 1

=  

8. )log()log()log( baba ggg ⋅=+  

9. )log()log()log( b
aggg ba =−  

10. )log()log( apa gpg ⋅=  

1      Zie *) 

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       



 
 

Definitieve versie  2 

Onderwerp Facet Nr. Context Breed Specifiek 
I II III IV 

 
11. 

)log(
)log()log(

g
aa p

p
g =   

12. 
)ln(
)ln()log(

g
aag =  

11 
      

12 
      

E.  
Goniometrie 

1. sin(-x) = - sin(x) 

2. cos(-x) = cos(x) 

3. sin2x + cos2x = 1 

4. sin(x) = cos(½π – x)   cos(x) = sin(½π – x)  

5. sin(2 x) = 2 sin(x)cos(x) 

6. cos(2 x) = 2 cos2(x) – 1 

toegevoegd 2021: 

7. eenheidscirkel, radialen en graden 

8. tan(-x) = -tan(x) 

1       

2       

3       

4       

5      Zie *) 

6      Zie *) 

7       

8       

F. 
'Herleidingen' 
uitvoeren aan de 
hand van de 
elementen 
genoemd bij A – D  

1. via substitutie van getallen 

2. via substitutie van expressies 

3. via het omwerken van formules 

1       

2       

3       

G.  
Vergelijkingen 
oplossen met 
behulp van 
algemene vormen 

1. 0 0 of 0A B A B⋅ = ⇔ = =  

2. 0 ofA B A C A B C⋅ = ⋅ ⇔ = =  

3. , 0A B A C A B C⋅ = ⋅ ≠ ⇒ =  

4. 0met, ≠⋅=⇔= BCBAC
B
A

 

5. 0,met, ≠⋅=⋅⇔= DBCBDA
D
C

B
A

 

6. 2 2  of = ⇔ = = −A B A B A B  

7. 2BABA =⇒=  

1        

2       

3       

4       

5       

6       

7       

H.  
Vergelijkingen 
oplossen met 
behulp van 
standaardfuncties 
en transformaties 

1. ( )f a x b d e+ + =  

2. ( ) ( )=f A f B  

1 
      

2 
      

I.  
Vergelijkingen 
oplossen via 
algoritmen 

1. eerstegraadsvergelijkingen 
0 b

aa x b x+ = ⇒ = −  
2. tweedegraadsvergelijkingen, abc-formule 

2
2 4

0
2

b b a c
a x b x c x

a
− ± −

+ + = ⇒ =
 

3. ncxcxn 1

=⇒=  

4. )log(axag gx =⇒=  

5. )ln(axaex =⇒=  

6. bg gxbx =⇒=)log(  

7. ln( ) ebx b x= ⇒ =  

1 
      

2 
      

3       

4 
      

5 
     Zie *) 

6       

7 
     Zie *) 
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K.  
Vergelijkingen 
en ongelijk-
heden van het type 

1. )()( xgxf =  grafisch 

2. )()( xgxf =  exact 

3. )()( xgxf ≥  grafisch  

4. )()( xgxf ≥  exact   

1       

2       

3       

4      Zie *) 

 
II. Functies en Grafieken (kruis: gewenst) 

Onderwerp Facet Nr. Context Breed Specifiek 
I II III IV 

L. 
Formule 
opstellen 

 
1. Van een rechte lijn/lineaire vergelijking 

(toegevoegd 2021) 
2. van een standaardfunctie 

a. eerstegraads/lineaire functie 

b. tweedegraadsfunctie 

c. exponentiële functie 

d. logaritmische functie 

e. goniometrische functie 

f. machtsfunctie 

3. door generaliseren via getallenvoorbeelden 
4. door schakelen van formules 

    

1       

2a       

2b       

2c       

2d       

2e       

2f       

   3       

4 
      

M.  
Expressies 
herkennen 

1. vaststellen of een (deel)expressie behoort tot 
een van de volgende families 
a. eerstegraads/lineaire functies 

b. tweedegraadsfuncties 

c. exponentiële functies 

d. logaritmische functies 

e. goniometrische functie 

f. machtsfuncties 

g. gebroken functie 

2. structuur van een expressie vaststellen 

3. rol van een voorkomende parameter bepalen 

(toegevoegd in 2021:) zoals bij een 

goniometrische functie: amplitude, e.w.l., 

frequentie, periode. 

   

1a       

1b       

1c       

1d       

1e       

1f       

1g       

2       

3 

      

N 
Karakteristieken 
bepalen 

kwalitatief redeneren over expressies of delen 
daarvan met betrekking tot karakteristieken als 
1. uiterste waarden 

2. stijgen of dalen 

3. symmetrie 

4. asymptotisch gedrag (op basaal niveau) 

    

1       

2       

3       

4       

O.  
Algebraïsche 
expressies 
reduceren en 
representeren 

1. complexe delen van een expressie vervangen 
door 'plaatsvervangers' zodat herkenbare 
expressies ontstaan. 

2. flexibel kunnen wisselen tussen betekenis 
toekennen aan symbolen en betekenisloos 
kunnen manipuleren 

1 
      

2 
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Onderwerp Facet Nr. Context Breed Specifiek 
I II III IV 

3. flexibel verschillende representaties van 
functies (formule, tabel, grafiek) kunnen inzetten 
en tussen deze representaties kunnen wisselen 

3 
      

 
III. Meetkunde (kruis: gewenst) 

Onderwerp Facet Nr. Context Breed Specifiek 
   I II III IV   

P. 
Vlakke 
meetkunde 

1. In meetkundige, contextrijke toepassingen 
afstanden tussen een punt en een lijn en 
hoeken tussen lijnen kunnen bepalen 

2. de stelling van Pythagoras kennen en kunnen 
toepassen 

3. de sinus- en cosinusregel kennen en kunnen 
toepassen. 

1 
      

2 
      

3       

 
IV. Differentiaalrekening (kruis: gewenst) 

Onderwerp Facet Nr. Context Breed Specifiek 
   I II III IV   

Q. 
Begrip afgeleide 

1. het begripsmatig en routinematig kunnen 
omgaan met het begrip afgeleide van een 
(strandaard)functie als maat voor de 
verandering van een functiewaarde in een 
bepaald punt 

1       

R. 
Rekenen aan 
afgeleiden 

1. De som-. product- en quotiëntregel kunnen 
toepassen op eenvoudige enkelvoudige 
functies. 

2. de kettingregel kunnen toepassen op 
eenvoudige samengestelde functies 

 

1       

2       

S. 
Toepassen 

1. binnen een beroepscontext begrippen als 
toename, snelheid, groei en gradiënt wiskundig 
kunnen beschrijven en hanteren 

2. realistische optimaliseringproblemen kunnen 
opstellen en oplossen. 

3. Het vermogen om rekenkundige, algebraïsche 
en deductieve vaardigheden te kunnen 
uitvoeren zonder ICT. 

1       

2       

3       

 
V. Modelleren (kruis: gewenst) 

Onderwerp Facet Nr. Context Breed Specifiek 
   I II III IV   

T. 1. Het kunnen vertalen van technische 
probleemsituaties in wiskundige termen, deze 
(wiskundige) problemen kunnen analyseren en 
kunnen oplossen, en het resultaat naar de 
betreffende technische context kunnen 
terugvertalen (Toegevoegd 2021:) Van 
geoefende naar nieuwe contexten groeiend (T1 
naar T2) 

2. Het kunnen vertalen van economische 
probleemsituaties in wiskundige termen, deze 
(wiskundige) problemen kunnen analyseren en 
kunnen oplossen, en het resultaat naar de 
betreffende economische context kunnen 
terugvertalen. 

1       

2       
Zie *) 

  
Zie *) Vallen buiten de strekking van beide keuzedelen. Indien het voor vervolgopleiding wenselijk is, kan het 
keuzedeel K1218 Voorbereiding hbo wiskunde voor de techniek gevorderd daarvoor worden aangeboden. 
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