
TIPS WISKUNDE EXAMEN 
 
MEENEMEN 

§ Pen 
§ Tekenpotlood 
§ Gum 
§ Kleurpotloden 
§ Puntenslijper 
§ Liniaal 
§ Passer 
§ Geodriehoek 
§ Koershoekmeter 
§ Rekenmachine (geen grafische; zorg voor een volle batterij; geen 

mobiele telefoon als rekenmachine) 
  
  
WERKWIJZE 

§ Het is handig om de gegevens uit de opgave eerst apart op te 
schrijven. Veel tekst is overbodige informatie. 

§ De gegevens die je nodig hebt staan altijd boven de vraag! 
§ Schrijf bij je berekeningen op wat je berekent. 
§ Heb je alle berekeningen opgeschreven? Hoe simpel een 

berekening ook was, SCHRIJF HEM OP! 
§ Rond NOOIT midden in een som af! 
§ Als je klaar bent met je antwoord, lees de vraag dan nog even 

door: 
o  Heb je wel antwoord gegeven op de vraag?  Schrijf een 

CONCLUSIE 
o Heb je goed afgerond? 
o Heb je de eenheid (cm. Euro, kg, enz…) erbij gezet? 

 
ALGEMENE TIPS 

§ Verdeel je tijd goed. Het is zonde als je aan het eind opgaven niet 
af hebt, daar zitten vaak nog wel wat vragen die je eigenlijk wel 
weet, maar waar je door tijdgebrek niet aan toe bent gekomen. 

§ Laat geen enkele vraag onbeantwoord, vul overal iets in. Misschien 
verdien je nog punten.  

§ Werk netjes en overzichtelijk, schrijf opdrachten altijd onder elkaar 
en NOOIT naast elkaar. 

§ Blaadjes zijn gratis. Prop geen 3 antwoorden op je laatste regel 
omdat je anders een nieuw blaadje nodig hebt, neem een nieuw 
blaadje  



WISKUNDIGE TIPS (veel voorkomende opdrachten): 
 
Staat er in de som “is een deel van een cirkel” of iets dat daar op lijkt?  

§ Dan moet je vaak de totale omtrek/oppervlakte berekenen van die 
cirkel en dat delen door hoe vaak het gevraagde stukje erin past. 

Ø Examen 2010 opdracht 15 en 17 
Ø Examen 2013 opdracht 4 
Ø Examen 2015 opdracht 20 

 
Zie je in een tekening/plaatje een gelijkbenige driehoek of gelijkzijdige 
driehoek? 

§ Dan is het vaak handig om de driehoek door midden te delen 
waardoor je een rechthoekige driehoek krijgt. 

Ø Examen 2010 opdracht 16 
Ø Examen 2013 opdracht 17 
Ø Examen 2014 opdracht 9 
Ø Examen 2015 opdracht 19 

 
Is er een stijging of daling in procenten per week/jaar/dag/uur/enz…? 

§ Maak een formule voor een exponentieel verband: A = b x gt 
A = aantal,  
b = begingetal,  
g = groeifactor à (100 +- %) : 100 

Ø Examen 2010 opdracht 5 
Ø Examen 2012 opdracht 12 
Ø Examen 2014 opdracht 5 
Ø Examen 2015 opdracht 8 

 
Is er een stijging of daling in iets anders dan procenten? 

§ Maak een formule voor een lineair verband: y = b +- ax 
y = aantal 
b = begingetal,  
a = stapgrootte à Hoeveel gaat er per stapje van 1 bij/af 

Ø Examen 2014 opdracht 6 
Ø Examen 2015 opdracht 7 
 

Berekenen de inhoud/oppervlakte van een lastige vorm  
§ Voeg een stukje of stukjes aan het figuur toe om er een figuur van 

te maken waar je de oppervlakte wel van kan berekenen. Haal 
vervolgens de oppervlakte/inhoud die je toe hebt gevoegd er weer 
vanaf. 

Ø Examen 2010 opdracht 17 
Ø Examen 2014 opdracht 14 
Ø Examen 2014 opdracht 24 
Ø Examen 2015 opdracht 11  



NOG EVEN DIT: 
 
Bij een formule kun je altijd 2 kanten op werken: 

inhoud = 2 x π x straal3 à  Gegeven: Straal / bereken: Inhoud 
GEBRUIK DE FORMULE 

inhoud = 2 x π x straal3 à  Gegeven: Inhoud / bereken: straal 
     berekenen door INKLEMMEN 

 
Je moet een hoek berekenen met behulp van bekende zijdes? 

§ Gebruik sinus, cosinus en tangens en denk daarbij aan de 3 
stappen: 

o De berekening in letters 
o Wat je weet kan je invullen 
o Nu kun je het antwoord uitrekenen 

 
Heb je veel gegevens maar weet je niet hoe je het antwoord moet 
uitrekenen? 

§ Gebruik verhoudingstabellen om jezelf op gang te helpen. 
 
Je hebt geen idee wat je bij een opdracht moet doen 

§ Kijk of de gegevens in dezelfde eenheden staan. Is dat niet zo? 
Dan is de kans groot dat je punten krijgt voor het omrekenen van 
een van deze gegevens zodat alles in dezelfde eenheid staat. 

 
 
 
 
 
Casio FX-82MS instellen 
 
AFRONDEN UIT ZETTEN: 

(fix moet uit staan) 

         
 
OP DEG ZETTEN VOOR Sin Cos EN Tan 

(Er moet een D boven in beeld staan) 

     
 
Wat er verder boven in beeld staat maakt niks uit. 
 


