
MODULE 

verschil 
WISKUNDE 

A & B   



Dit jaar moeten jullie kiezen tussen twee soorten wiskunde. Veel kinderen vinden het 

kiezen van de juiste wiskunde nog erg lastig. Op de havo kan je kiezen tussen 
wiskunde A en wiskunde B. Het vak wiskunde is een verplicht vak bij de profielen 

E&M, N&G en N&T. Als je C&M kiest hoef je op de havo niet verplicht wiskunde te 
doen. Degene die wiskunde A kiezen krijgen in de vierde klas 3 uur wiskunde in de 
week en in de vijfde klas ook 3 uur. Degene die wiskunde B kiezen krijgen in de 

derde klas 4 uur wiskunde in de week en in de vijfde klas 3 uur in de week. Een uur 
wiskunde meer bij wiskunde B in de week in de vierde klas is wel nodig omdat 

wiskunde B toch iets moeilijker is dan wiskunde A. Bij wiskunde ben je vaak 
zelfstandig aan het werk, en zal de leraar af en toe wat vertellen. De leraar zal vooral 
jouw vragen beantwoorden.  

 
Tabel 
Profiel Welke wiskunde? 

C&M Geen, A of B 

E&M A of B 

N&G A of B 

N&T B 

 
Het grootste verschil tussen wiskunde A en B is dat in wiskunde A een flink stuk 
statistiek en ICT zit. Statistiek zijn sommen met grafieken, tabellen en diagrammen. 

Ook moet je met functies en grafieken kunnen werken. In wiskunde B zit geen 
statistiek. Er wordt bij wiskunde B veel aandacht besteed aan functies, 

veranderingen, meetkunde en algebra. Je leert hoe je van allerlei figuren en 
voorwerpen de oppervlakte en inhoud kan berekenen. In wiskunde A zit geen 
meetkunde. Wiskunde B wordt vaak moeilijker gevonden dan wiskunde A. 

 
Het is voor jou erg belangrijk om eerst uit te zoeken of jouw vervolgopleiding een 

wiskundesoort verplicht als jij al een beetje weet welke vervolgopleiding je wilt gaan 
doen. Bij studies in de sector economie of natuur en milieu is wiskunde onmisbaar. 
Bij sommige schoonheidsopleidingen komt wiskunde ook goed van pas. Voor de 

sector techniek of natuur en milieu heb je wiskunde B nodig. Hoe exacter en 
technischer, des te meer je wiskunde B nodig hebt.  

 
In deze les ga je een aantal sommen maken waardoor het verschil tussen wiskunde 
A en B voor jou wat duidelijker wordt. Je kan de sommen thuis nog even bekijken en 

verder maken als je het in de les niet af krijgt.  
 

De antwoorden op de vragen zijn in een ander bestand te vinden.  
 
Probeer in deze les een aantal wiskunde A en B sommen te maken om te kijken 

welke wiskunde jou het beste ligt! 

De som met de grafische rekenmachine wordt begeleid door de 5 havo 

leerlingen.  



WISKUNDE A  

 
THEORIE BIJ OPRDRACHT 1 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
FIGUUR 1 

 
Bij sommige telproblemen moet je niet allen aantallen vermenigvuldigen, maar ook 

aantallen optellen  
 
Ga je figuur 1 van A naar B, dan moet je via R of via S 

 
Het aantal manieren van A via R naar B is 3 x 4 

Het aantal manier van A via S naar B is 3 x 2  
Het totale aantal manieren van A naar B is 3 x 4 + 3 x 2 = 18 
 
Je past hier de somregel toe  

 

Dat je moet optellen kun je vaak herkennen aan het woordje ‘of’ via S  
Hieronder staat hoe je kunt onthouden wanneer je bij telproblemen de aantallen moet 
optellen en wanneer je ze moet vermenigvuldigen  

 
Kan handeling I op p manieren en handeling II op q manieren, dan kan 

Handeling I EN handeling II op p x q manieren 
Handeling I OF handeling II op p + q manieren 
 

 
 

 
 
 

 
 



OPDRACHT 1 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

FIGUUR 1 
 
Tussen de plaatsen P en Q stroomt een rivier die bij m en  kan worden overgestoken  

Op hoeveel manieren kun je  
 

a. Van P naar Q  via M 
b. Van P naar Q via N 
c. In totaal van P naar Q? 

 
  



WISKUNDE A 

 
THEORIE BIJ OPDRACHT 2  
 
Centrummaten  

Het kan nuttig zijn aan serie waarnemeingsgetallen te typeren door één getal. Voor 
dat getal nemen we vaak het gemiddelde.  

Maar het gemiddelde geeft niet altijd een juiste indruk van de waarnemingsgetallen 
Uitschieters kunnen het gemiddelde sterk beïnvloeden. Je kunt dan beter 
gebruikmaken van de mediaan of van de modus.  

Gemiddelde, mediaan en modus heten centrummaten 
 

Centrummaten  
 

Gemiddelde  Het gemiddelde is de som van de waarnemingsgetallen 
                               ----------------------------------------------------- 

                                           Totale frequentie  

Mediaan Schrijf de getallen in volgorde van grootte 
De mediaan is het middelste getal bij een oneven aantal getallen  

Bij een even aantal getallen is de mediaan het gemiddelde van de 
middelste twee getallen 

Modus  De modus is het waarnemingsgetal meet de grootste frequentie 

 

De mediaan bij een oneven aantal 

waarnemingsgetallen  
 
Bij 49 waarnemingsgetallen is de 

mediaan het 25e getal  
 

 

 

De mediaan bij een even aantal 

waarnemingsgetallen 
 
Bij 60 waarnemingsgetallen is de 

mediaan het gemiddelde van het 30e  en 
het 31e getal 

 
 

 
 

 

Zijn er twee of meer waarnemingsgetallen met de grootste frequentie, dan is er geen 
modus 

 
  



OPDRACHT 2 

 
In klas 4HA is gedurende enige tijd dagelijks bijgehouden hoeveel leerlingen die dag 

te laat in de les kwamen 
 
TELAATKOMERS IN KLAS 4HA 

 

Aantal  0 1 2 3 4 5 6 

Frequentie 3 3 7 0 3 2 2 

 
a. Hoeveel dagen duurde het onderzoek? 

b. Bereken het gemiddelde, de mediaan en de modus. 
 

  



WISKUNDE A 

 

OPDRACHT 3 

TABEL I 

 Man  Vrouw 

Onderzocht  1000 1000 

Ziek  300 180  

 

TABEL II 

 Man Vrouw 

 Roken Niet roken Roken Niet roken 

Onderzocht 500 500 200 800 

Ziek  250 50 100 80 

 

Bij een onderzoek naar een bepaalde ziekte levert een steekproef tabel I op  

a. Welke conclusie trek je uit de tabel? 

De onderzoeker heeft zich ook bezig gehouden met de leefgewoonten van de 

ondervraagden. Dat leverde ten aanzien van het al dan niet roken tabel II op 

b. Is het geslacht van invloed op het al dan niet ziek zijn? Licht toe  

 



WISKUNDE B 

 

THEORIE BIJ OPDRACHT 1 

 

Herleiden van machten  

Voor het rekenen met machten ken je de volgende regels  

Bij het vermenigvuldigen van machten met hetzelfde 

grondtal moet je de exponenten optellen 

Bij het delen van machten met hetzelfde grondtal moet je de 

exponenten van elkaar aftrekken 

Bij een macht van een macht moet je de exponenten 

vermenigvuldigen 

Bij een macht van een product neem je elke factor tot die 

macht  

 

(2p)³ + 2p x 3p² = 

8p³ + 6p³ = 14p³ 

 

24a⁶b² 

----------  = 3a⁴b 

 8a²b 

OPDRACHT 1  

Herleid   

a. (3p)³ – 4p x 3p² 

b. 18a¹²b⁶ 

-------- 

2a⁴b³ 

c. (p²q³)⁴ – 3p⁶q¹⁰  x (2pq)² 

d. 50(a³b)² 

---------- 

(5ab)² 

  



WISKUNDE B 

 

OPDRACHT 2 

Van driehoek ABC is AB=20, AC=15 en hoek A = 90°.  

Het punt D ligt op AB zo, dat BD=8. 

Het punt E ligt op BC, zo dat hoek D = 90°. 

 

Bereken BE 

 

TIP! Gebruik de stelling van Pythagoras (A² + B² = C²) 



WISKUNDE B 

 

GRAFISCHE REKENMACHINE SOM (met hulp van de 5HAVO leerlingen) 

Gegeven zijn de functies y (1) =0,6x² + 5,4x + 3  

                                            y (2) =-2,25x² – 5x + 2 

a. Schets beide grafieken in één figuur 

b. Bereken de coördinaten van de top van de grafiek van y (1) 

c. Bereken in twee decimalen nauwkeurig de nulpunten van y (1) 

d. Bereken in twee decimalen nauwkeurig de coördinaten van de snijpunten van 

de grafieken van y (1) en y (2) 

e. De lijn y = -3 snijdt de grafieken van y (1) en y (2) van links naar rechts in de 

punten A, B, C en D  

Bereken in twee decimalen nauwkeurig de lengte van lijnstuk AD 


