
De Grafische Rekenmachine i.v.m. het examenjaar 2018 VWO 

 

1. Voorwaarden gebruik GR 

Sinds 2016 is een grafische rekenmachine alleen toegestaan als het geheugen 

van de grafische rekenmachine is geblokkeerd door een examenstand, dan wel 

gewist door een 'reset' van de gehele machine. In 2018 blijft deze voorwaarde 

gehandhaafd op vwo.  

 

2. Types toegestane grafische rekenmachines  

Het is mogelijk dat te zijner tijd nieuwe types worden toegestaan. De machines 

die in 2018 op vwo in elk geval zijn toegestaan zijn: 

- Casio FX-9750GII, FX-9860GII (SD), CG20  

- Hewlett Packard Prime  

- Texas Instruments 84 plus (C) (SE), 84 plus CE  

- Texas Instruments TI-Nspire CX (alleen de versie zonder CAS)  

 
N.b. Op machines die over CAS-functionaliteiten beschikken (HP Prime), dient 

deze functionaliteit te worden geblokkeerd in de examenstand. 

In machines met een SD-slot mag tijdens het CE geen SD-kaart zitten. 

Oudere types, ook die eerder wel waren toegestaan, zijn NIET meer 

toegestaan. 

Toelichting: CAS staat voor Computer-Algebra-Systeem, dit is tegenwoordig in 

een aantal grafische rekenmachines geïntegreerd. Met CAS-rekenmachines 

kunnen rekenopgaven op de meest uiteenlopende gebieden van de wiskunde 

worden opgelost, van het uitrekenen van eenvoudige opgaven tot het werken 

met symbolische begrippen zoals variabelen, functies en matrices. 

 

3 Grafische Rekenmachine resetten 

Druk op 2ND MEM en kies 7: Reset. Kies daarna ALL en bevestig het resetten. 

Alle data, inclusief programma’s, wordt dan verwijderd.  



4 TI-84 Plus (C) en nieuwere examenstand in- en uitschakelen 

Inschakelen 

- Schakel je TI-84 Plus (C) uit. 

- Druk op tegelijkertijd op PIJLTJE LINKS en PIJLTJE RECHTS, houd deze 

ingedrukt en druk dan ook op ON. 

- Kies met de pijltjestoetsen de gewenste optie voor hoekinstelling (kan je 

later ook nog weer veranderen) en andere opties. 

- Druk op F3 om de Examenstand in te schakelen. 

Uitschakelen 

Er zijn 2 manieren om dit te doen: 

Met een andere TI-84 Plus (C) 

- Verbind je TI-84 Plus (C)  met een kort USB-kabeltje aan een andere  TI-

84 Plus (C).  

- Zet je examenstand-TI-84 Plus (C)  met 2nd LINK RECEIVE 1 op 

ontvangen. 

- Stuur op de andere TI-84 Plus (C)  met 2nd LINK SEND LIST SELECT ENTER 

TRANSMIT ENTER een list naar je examenstand-TI-84 Plus (C). 

- Kies op de je examenstand- TI-84 Plus (C) op OVERWRITE. 

- Je TI-84 Plus (C) gaat nu uit de examenstand. 

 

Met een PC en de gratis TI-Connect software 

- Download het bestand TI-84L1.8XI . 

- Google op “ti-connect download”. 

- Ga naar de site van Texas Instruments, download, installeer en start het 

programma. 

- Sluit de GR met de USB-kabel aan op de PC. 

- Klik op Send To TI Device 

- Klik op Browse 

- Zoek het bestand TI-84L1.8XI en open het. 

- Klik op Send to Device 

- Klik op Replace 

- De TI-84 Plus (C) is nu weer uit de Examenstand. 


