Welke wiskunde in
de bovenbouw havo
op het
Mondriaan College?
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EXAMENPROGRAMMA WISKUNDE A, B, D
In het examenprogramma staan drie verschillende varianten van wiskunde. In de onderstaande
tabel staat welke wiskunde standaard in het gekozen profiel zit en welke wiskunde je er eventueel
bij zou kunnen kiezen.

Profiel

Welke wiskunde zit
standaard in het profiel?

Welke wiskunde kan je extra
kiezen?

C&M

Cultuur & Maatschappij

-

wiskunde A en/of B

E&M

Economie & Maatschappij

wiskunde A

wiskunde B

N&G

Natuur & Gezondheid

wiskunde A of B

wiskunde D (mits B gekozen)

N&T

Natuur & Techniek

wiskunde B

wiskunde D

De volgende onderwerpen komen aan bod gedurende de wiskundelessen bij de verschillende
varianten.
wiskunde A

wiskunde B

wiskunde D

 vaardigheden

 vaardigheden

 vaardigheden

 algebra en tellen

 functies, grafieken en vergelijkingen

 statistiek en kansrekening

 verbanden

 meetkundige berekeningen

 ruimtemeetkunde

 verandering

 toegepaste analyse

 wiskunde in technologie

 statistiek

 keuzeonderwerpen

Hieronder staat de huidige lessentabel. Dit zijn het aantal lessen per week.
4 havo

5 havo

Wiskunde A

4

3

Wiskunde B

4

3,5

Wiskunde D

nader te bepalen

nader te bepalen
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WISKUNDE A
Wiskunde A is een examenvak met een centraal examen. Over het
algemeen is wiskunde A toepassingsgericht. Dat wil zeggen dat
wiskunde wordt aangeboden in contexten. Statistiek is een belangrijk
onderdeel van wiskunde A. Ook moet je basisvaardigheden en
rekenregels uit de onderbouw goed beheersen. De grafische
rekenmachine is onmisbaar. Om je een idee te geven van wiskunde A
worden hieronder voorbeeldopgaven gegeven. De eerste opgaven zijn
op havo 3-niveau en de volgende opgaven zijn havo 4-niveau.

Wiskunde A
 Vaardigheden
 Algebra en tellen
 Verbanden
 Verandering
 Statistiek

Voorbeeldopgaven havo 3
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Voorbeeldopgaven havo 4
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WISKUNDE B
Wiskunde B is een examenvak met een centraal
examen. De onderwerpen in wiskunde B zijn belangrijk
voor opleidingen in de exacte hoek. Wiskunde B is over
het algemeen abstracter dan wiskunde A. De opgaven
worden niet altijd in een context geplaatst. De grafische
rekenmachine is een ondersteunend en onmisbaar
hulpmiddel. Inzicht en goede rekenvaardigheden zijn
belangrijk om wiskunde B succesvol af te ronden. Om je
een idee te geven van wiskunde B worden hieronder
voorbeeldopgaven gegeven. De eerste opgaven zijn op
havo 3-niveau en de volgende opgaven zijn havo op 4niveau.

Voorbeeldopgaven havo 3

Voorbeeldopgaven havo 4
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Wiskunde B
 Vaardigheden
 Functies, grafieken en vergelijkingen
 Meetkundige berekeningen
 Toegepaste analyse

WISKUNDE D
Met het vak wiskunde D maak je op een uitdagende manier kennis
met nieuwe ontwikkelingen in, maar ook op de grensvlakken van de
wiskunde. Het doel is enerzijds om de belangstelling voor studie en
beroep in het bètagebied te vergroten, maar ook om leerlingen beter
voor te bereiden op het wiskundig denken in het hoger onderwijs.
Kortom, speciaal voor de leerlingen die wiskunde echt leuk vinden!
Wiskunde D is geen verplicht vak in een profiel. Dit vak kan alleen
gekozen worden als je wiskunde B in je profiel hebt. Wiskunde D
wordt niet afgesloten met een centraal examen. Dit betekent dat je
gemiddeld een voldoende moet halen voor de toetsen om het vak
positief af te ronden. Omdat weinig leerlingen wiskunde D kiezen
wordt dit vak online aangeboden. Op een site vind je filmpjes en de
theorie. Dit moet je zelfstandig doornemen. Je maakt opdrachten en
die lever je iedere week in bij een coach. Je krijgt dan binnen een
paar dagen feedback op je huiswerk zodat je ervan kan leren. Er zijn
diverse contactmomenten met de docent zodat je de mogelijkheid
hebt om vragen te stellen. De docent zal je dus begeleiden. De
docent zal ook de toetsen afnemen. Meer informatie over wiskunde
D online kun je vinden op: https://www.ou.nl/web/wiskunde-d
Wiskunde D bereidt je goed voor op een vervolgopleiding omdat een
grote mate van zelfstandigheid en goede planvaardigheden worden
vereist.
Voorbeeldopgave havo 4
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Wiskunde D
 Vaardigheden
 Statistiek en kansrekening
 Ruimtemeetkunde
 Wiskunde in technologie
 Keuzeonderwerpen
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MOEILIJKHEIDSGRAAD WISKUNDE A
VERSUS WISKUNDE B
Er wordt vaak gezegd dat wiskunde A makkelijker is dan wiskunde B. Dit
is niet persé het geval. Wel kan wiskunde A je beter liggen dan
wiskunde B, of juist andersom.
Ondanks de grote verschillen tussen de twee soorten wiskunde zijn er
ook overeenkomsten. Sommige onderdelen komen namelijk in beide
wiskundevormen aan bod. Zo komt het gebruik van rekenregels,
breuken, verhoudingen, berekenen van toppen en formules met haakjes
terug in beide soorten wiskunde.
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