
Examentraining Havo-5 Wiskunde-A 
 

A. Algemeen 
 

1.   GRM opladen en op examenstand. Zie www.lauranvanoers.nl links onderaan. 
2.   Schrijf netjes en duidelijk! 
3.   Geef complete berekeningen en redeneringen. Je verdient punten ´per stap´. 
      GRM: vermeld de knoppenroute. 
4.   Lees het vraagstuk nauwkeurig door. Markeer/noteer wat belangrijk is. Sommige 
      gegevens zijn niet nodig. Wat nét boven de vraag staat moet je zeker gebruiken! 
5.   Als je een onderdeel niet kunt oplossen, schrijf dan toch alles op wat je ervan 
      weet. Minder dan 0 punten voor een onderdeel krijg je niet. 
6.   Tijd per onderdeel: aantal punten x 2 minuten (ongeveer). 
7.   Weinig punten (2 of 3): zoek het niet te ver; je eerste gedachte is vaak de 
      juiste.  Meer punten (5 of 6): meestal behoorlijk wat werk. 
8.   Oefen extra op “formule-rekenen”; dat wordt steeds belangrijker!!!!!!!!!!!!!!! 
9.   Formuleblad: zie internet of boek (blz. 237). Bekijk heel precies wanneer je welke 
      formule gebruiken moet. 
10. Sluit een onderdeel altijd af met een precies antwoord op de gestelde vraag! 
 
B. Wat wordt zeker gevraagd op het examen? 

 

1. Lineair verband (telkens dezelfde hoeveelheid erbij of eraf).  H a t b    

Stijgend als a > 0, dalend als a < 0. Interpoleren, extrapoleren. 

2. Exponentieel verband (telkens hetzelfde percentage erbij of eraf. 
tH b g  . 

Je vermenigvuldigt met een vast getal: de groeifactor 
100

1
p

g   . 

Stijgend als g > 1, dus p > 0. Belangrijk: verdubbelingstijd: 2tg   

Dalend  als g < 1, dus p < 0. Belangrijk: halveringstijd: 1
2

tg   

 Logaritmisch papier. Rechte lijn hierop betekent: exponentieel verband. 

3. Percentage: 
nieuw-oud

100%
oud

  of ( 1) 100g   . Let op de haakjes! 

4. Normale verdeling. Alleen als in de tekst “normaal verdeeld” staat. 

Je moet weten: 68% zit op [ , ]      en 95% op [ 2 , 2 ]     . 

  = gemiddelde,   = standaardafwijking = standaarddeviatie berekenen. 

5. Formuleblad. Let op “steekproefproportie”, “steekproefgemiddelde” en het wel of 
niet gebruiken van percentages. 

6. Statistiek: modus (= waarde met hoogste frequentie), mediaan (= middelste 
waarde, dus bij 50%), eerste kwartiel (bij 25%), derde kwartiel (bij 75%), boxplot. 
Cumulatief: aantal of percentage t/m een waarde. Begrippen: nominaal/ordinaal. 

7. Werken met formules: maak … vrij, haakjes uitwerken, formules met delingen, 
recht evenredig, omgekeerd evenredig enz. 

8. Redeneren met formules: stijgen, dalen, grenswaarde enz. Schrijf dit heel precies 
stap voor stap en compleet op! 

9. Calc/intersect met de GRM. Oefen met het bepalen van het “window”. 
10. Aflezen uit grafieken. Let op de gebruikte eenheden! 

http://www.lauranvanoers.nl/


C. Oefeningen per punt van deel B. 
 

1. Examen 2013 (tijdvak 1): 3,4,5 = boek: blz. 147: 14, blz. 158: 23a. 
2. Examen 2012 (tijdvak 2): 11,12,16,17,18 = boek: blz. 172: 35 en blz. 213: 9 
3. Examen 2013 (tijdvak 1): 1,2 
4. Zoals je misschien wel weet is de Duitse dog een erg groot hondenras. De  

schofthoogte (= de grootte) van de volwassen dieren van deze soort is normaal 
verdeeld: 16% is groter dan 91,4 cm en slechts 2½% is kleiner dan 83,6 cm. 
Bereken in één decimaal nauwkeurig de gemiddelde schofthoogte van de 
volwassen Duitse dog. 

5. Boek: bladzijde 184: 41 
6. Boek: bladzijde 184: 41 
7. Boek: bladzijde 222: 18a,c  19a,c,f  21c,d. 
8. Boek: bladzijde 210: 3b,c  4d 
9. Boek: bladzijde 210: 3e, 4e 
10. Examen 2014 (tijdvak 1): 12,13. Boek: blz. 149: 16d,e. 

Tenslotte: 

De beste oefening voor het CSE-Wiskunde-A is het maken van examenopgaven. Let 
er op dat je alleen onderdelen kiest die voor jouw examen belangrijk zijn. Een 
duidelijke beschrijving vind je in het boek (deel 3) onderaan het Voorwoord: handig 
tellen (kansrekening), veranderingen (toenamediagrammen) worden niet gevraagd. 
Normale verdeling: zie punt 4: alleen de 68% en 95% gevallen. 

Succes en sterkte, 

L. van Oers 

 

 

 

 


