Centrale Commissie Voortentamen Wiskunde

Syllabus voortentamen
Wiskunde A

Deze syllabus bevat een beschrijving van het programma van het voortentamen Wiskunde A dat wordt
afgenomen door de Centrale Commissie Voortentamen Wiskunde, alsmede van de hulpmiddelen die bij het
voortentamen gebruikt mogen worden.
Deze syllabus is samengesteld door Bert Esmeijer (secretaris CCVW)
Het examenprogramma van het vwo en de lijst van formules die bij het tentamen meegedrukt worden zijn
overgenomen uit de Syllabus voor het Centraal Examen Wiskunde A vwo 2010, zoals gepubliceerd op
www.examenblad.nl. De beschrijving van de toegestane types van de grafische rekenmachine komt eveneens
van deze website.
Nadere informatie over de voortentamens, zoals de tentamendata en de inschrijfprocedure, vindt u op
www.ccvx.nl.
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Het voortentamen Wiskunde A
Inleiding
De Centrale Commissie Voortentamen Wiskunde neemt namens een groot aantal universitaire opleidingen de
voortentamens Wiskunde A en Wiskunde B op vwo-niveau af. A.s. studenten die een opleiding willen gaan
volgen waarvoor een van deze vakken verplicht is en die dat vak niet of op onvoldoende niveau in hun
vooropleiding hebben gehad, kunnen deze deficiëntie wegwerken door het CCVW-voortentamen wiskunde A
of wiskunde B met voldoende resultaat af te leggen.

Tentamenprogramma
Het programma van het voortentamen wiskunde A is gebaseerd op het examenprogramma Wiskunde A van
het vwo en omvat de volgende (sub)domeinen uit dit programma:
Bg: Functies en Grafieken
Cg2: Rijen en reccurente betrekkingen
Eg: Combinatoriek en Kansrekening
Ba: Differentiaalrekening met toepassingen
Fa: Statistiek en Kansrekening
Subdomeinen A5 (algebraïsche vaardigheden) en Cg1 (veranderingen) worden niet afzonderlijk getoetst, maar
komen wel aan de orde bij vragen over de andere domeinen (met name Bg, Cg2 en Ba). In bijlage 1 vindt u
een overzicht van de inhoud van deze domeinen.

Verschillen met het centraal examen wiskunde A van het vwo
-

-

-

In domein Bg horen de goniometrische functies, die op het vwo alleen op het schoolexamen aan
de orde komen, wel bij het programma van het CCVW voortentamen wiskunde A.
Evenzo hoort subdomein Cg2 (rijen en recurrente betrekkingen), dat op het vwo alleen op het
schoolexamen aan de orde komt, wel bij het programma van dit voortentamen.
Gebruik van een grafische rekenmachine is bij het CCVW voortentamen niet verplicht. De
opgaven over domeinen Bg, Cg en Ba zijn zo geformuleerd, dat deze ook zonder rekenmachine of
met een “gewone” rekenmachine met logaritme- en sinusfunctie gemaakt kunnen worden; de
opgaven over domeinen Eg en Fa kunnen ook met behulp van de meegeleverde tabellen gemaakt
worden.
In veel opgaven wordt aangegeven dat de uitkomst algebraïsch berekend moet worden. Bij deze
opgaven moet de berekening volledig op papier worden gegeven en is het gebruik van speciale
functies van de grafische rekenmachine (zoals het oplossen van vergelijkingen en het bepalen van
snijpunten en hellingen van grafieken) niet toegestaan.
Er worden geen vragen gesteld over logaritmisch grafiekenpapier en over normaal
waarschijnlijkheidspapier.

Toegestane hulpmiddelen
Naast het gebruikelijke schrijfgerei (pen, potlood, liniaal) dient de kandidaat zelf een rekenmachine mee te
nemen. Bij het CCVW tentamen wiskunde A mag gebruik gemaakt worden van een “gewone” rekenmachine
en/of van een grafische rekenmachine van een goedgekeurd model (zie bijlage 2).
Studenten met een niet Nederlandstalige vooropleiding kunnen daarnaast gebruik maken van één
woordenboek (Nederlands – eigen taal of Nederlands – Nederlands).
Alle overige benodigdheden worden door de surveillanten aan de kandidaat verstrekt, te weten:
Uitwerkpapier, kladpapier en indien nodig grafiekenpapier;
Tabellen (zie bijlage 3);
Formulelijst (zie bijlage 4).
Houd er ook rekening mee dat het gebruik van een mobiele telefoon of andere communicatieapparatuur en
(vertaal)computers streng verboden is, ook al gebruikt u deze alleen als klok, rekenmachine of woordenboek.
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Voorbeeldtentamens
Op www.ccvx.nl vindt u onder CCVW/Wiskunde A de meest recente voortentamens wiskunde A.

Voorbereiding op het tentamen
Ter voorbereiding op de ccvw tentamens wiskunde A kan gebruikt gemaakt worden van alle reguliere vwolesmethoden. De ccvw spreekt geen voorkeur uit voor één van de methoden. Voor alle methoden geldt dat ze
geschreven zijn voor gebruik als lesboek en daardoor niet speciaal geschikt zijn voor zelfstudie.
Meer informatie over de methodes, zoals prijzen, ISBN-nummers en aanvullend lesmateriaal vind u op de
genoemde websites.
Methode
Moderne Wiskunde
10e editie
Netwerk

Getal en Ruimte
10e editie
of editie 2007

Boeken voor de tweede fase vwo Wiskunde A
vwo 4 wiskunde A/C
vwo 5 wiskunde A/C
vwo 6 wiskunde A
4 vwo AC
5 vwo AC
6 vwo A
vwo AC deel 1
vwo AC deel 2
vwo A deel 3
vwo A deel 4

Website
www.modernewiskunde.noordhoff.nl

www.netwerk.noordhoff.nl

www.getalenruimte.noordhoff.nl

Als voorbereiding op het bestuderen van bovenstaande boeken kan gebruik gemaakt worden van het boek
Wiswijs van Pach en Wisbrun (derde druk ISBN 978900178537)
Voor een gedetailleerd overzicht van de leerstof van het voortentamen verwijzen wij naar het boekje
Samengevat (ISBN 9789006073829). Zoals hierboven aangegeven kunnen daarbij worden overgeslagen:
het oplossen van vergelijkingen en het manipuleren van grafieken met de grafische rekenmachine
het gebruik van enkel- en dubbellogaritmisch grafiekenpapier
het gebruik van normaal waarschijnlijkheidspapier
De met een * aangegeven onderwerpen Goniometrie en Rijen en recurrente betrekkingen moeten wel
bestudeerd worden.
Op www.ccvx.nl vindt u links naar instituten die cursussen verzorgen om u op het tentamen voor te bereiden.
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Bijlage 1: Examenprogramma vwo Wiskunde A
Hieronder zijn alleen de (sub)domeinen opgenomen die tot het programma van het CCVW voortentamen
Wiskunde A behoren.

Algebraïsche vaardigheden (subdomein A5)
De kandidaat beheerst de bij het examenprogramma passende rekenkundige en algebraïsche vaardigheden
en formules, heeft daar inzicht in en kan de bewerkingen uitvoeren zonder gebruik van ICT-middelen zoals de
grafische rekenmachine. Zie ook: verschil CCVW-VWO op bladzijde 3.

Functies en grafieken (domein Bg)
Standaardfuncties
De kandidaat kan grafieken tekenen en herkennen van machtsfuncties, exponentiële functies, logaritmische
functies en goniometrische functies en van die verschillende typen functies de karakteristieke eigenschappen
benoemen.

Functies, grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden
De kandidaat kan functievoorschriften opstellen en bewerken, de bijbehorende grafieken tekenen en
vergelijkingen en ongelijkheden oplossen met behulp van numerieke, grafische of algebraïsche methoden.

Discrete analyse (domein Cg)
Veranderingen
De kandidaat kan het veranderingsgedrag van grafieken of functies relateren aan differentiequotiënten,
toenamendiagrammen en hellinggrafieken en daarbij een relatie leggen met contexten.

Rijen en recurrente betrekkingen
De kandidaat kan rekenkundige en meetkundige rijen herkennen, beschrijven en er berekeningen mee
uitvoeren en werken met recurrente betrekkingen.

Combinatoriek en kansrekening (domein Eg)
Combinatoriek
De kandidaat kan bij telproblemen de situatie visualiseren met een schema, diagram of rooster en
combinatorische berekeningen uitvoeren.

Kansen
De kandidaat kan toevalsexperimenten vertalen in een kansmodel, de begrippen onafhankelijke
gebeurtenissen en voorwaardelijke kansen hanteren en kansen berekenen op basis van een kansexperiment
en op basis van symmetrie en combinatoriek.

Rekenen met kansen
De kandidaat kan bij discrete toevalsvariabelen het begrip onafhankelijkheid hanteren, kansen berekenen met
behulp van somregel, complementregel en productregel en van een discrete toevalsvariabele de
verwachtingswaarde berekenen

Speciale discrete verdelingen
De kandidaat kan vaststellen of een toevalsexperiment kan worden vertaald naar een uniforme
discrete verdeling of een binomiale kansverdeling en binnen die verdelingen kansen en
verwachtingen berekenen.
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Differentiaalrekening met toepassingen (domein Ba)
Afgeleide functies
De kandidaat kan, ook in toepassingssituaties, van een functie met behulp van rekenregels voor machts-, somen kettingfuncties de afgeleide bepalen, aan de hand daarvan het veranderingsgedrag van de functie
beschrijven, inclusief de extreme waarden en deze resultaten betekenis geven in de context.

Rekenregels
De kandidaat kan, ook in toepassingssituaties, van een functie met behulp van de rekenregels voor producten quotiëntfuncties de afgeleide bepalen, aan de hand daarvan het veranderingsgedrag van de functie
beschrijven, inclusief de extreme waarden en deze resultaten betekenis geven in de context.

Statistiek en kansrekening (domein Fa)
Populatie en steekproef
De kandidaat kan bij een gegeven probleemsituatie de populatie aangeven, een gegeven steekproef
beoordelen op geschiktheid en een geschikte steekproef kiezen.

Ordenen, verwerken en samenvatten van statistische gegevens
De kandidaat kan, eventueel met behulp van ICT, waarnemingen verwerken in een geschikte tabel,
visualiseren in een geschikt diagram, samenvatten met geschikte centrum- en spreidingsmaten en gegeven
grafische representaties interpreteren.

Kansverdelingen
De kandidaat kan het binomiale en het (standaard)normale verdelingsmodel gebruiken voor het berekenen van
kansen, relatieve frequenties, grenswaarden, gemiddelden en standaardafwijkingen van discrete en continue
verdelingen.

Het toetsen van hypothesen
De kandidaat kan nul- en alternatieve hypothesen en bijbehorende een- en tweezijdige toetsen formuleren en
uitvoeren bij binomiaal- of normaal verdeelde toevalsvariabelen.
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Bijlage 2: Grafische rekenmachine
De meest recente toegestane grafische rekenmachines zijn:


Casio CFX-9850Gplus, CFX-9850GBplus, fx-9860G of fx-9860G SD



Hewlett Packard 38G of 39G+



Sharp EL 9600, EL 9650 en EL 9900



Texas Instruments 83, 83 plus, 84 of 84 plus silver edition



Texas Instruments TI-Nspire, alleen de versie zonder CAS (de TI-Nspire CAS is niet toegestaan)

Oudere typen zijn ook toegestaan maar de kans bestaat dat sommige examenopgaven daarmee niet of minder
goed te maken zijn. De volgende grafische rekenmachines zijn in ieder geval nog voldoende:


Casio cfx 9850Gplus en cfx 9850GBplus



Hewlett Packard 38G of 39G



Sharp EL 9600, EL 9650 en EL 9900



Texas Instruments 84 of 84 plus silver edition

Verder geldt het volgende:


Een grafische rekenmachine mag tijdens het examen niet op het lichtnet worden aangesloten of met
andere apparatuur worden verbonden.



Het is een kandidaat niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van de grafische
rekenmachine van een andere kandidaat.



Het is niet nodig dat het geheugen van een grafische rekenmachine wordt gewist voor de aanvang van
een zitting van een CCVX-voortentamen.

Bijlage 3: Tabellen die bij het voortentamen wiskunde A
meegeleverd worden.
De volgende tabellen worden bij het voortentamen wiskunde A uitgereikt.
N.B. Het is ook toegestaan om in plaats van deze tabellen de grafische rekenmachine te gebruiken voor het
berekenen van kansen.
-

Cumulatieve binomiale kansverdeling voor n = 10, n = 20 en n = 50,
voor p = 0,05 t/m p = 0,95.
Standaardnormale kansverdeling
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Bijlage 4: Lijst van formules die in het voortentamen Wiskunde
A wordt opgenomen.
Kansrekening

Voor toevalsvariabelen X en Y geldt: E( X  Y )  E( X )  E(Y )
Voor onafhankelijke toevalsvariabelen X en Y geldt:  ( X  Y )   2 ( X )   2 (Y )
Wortel-n-wet:
Bij een serie van n onafhankelijk van elkaar herhaalde experimenten geldt voor de som S en voor het gemiddelde X
van de uitkomsten X:
E( S )  n  E( X )
 (S )  n   ( X )

E( X )  E( X )

 (X ) 

 (X )
n

Binomiale verdeling
Voor de binomiaal verdeelde toevalsvariabele X waarbij n het aantal experimenten is en p de kans op succes per keer,
geldt:
 n
P( X  k )     p k  (1  p) n  k , met k = 0, 1, 2, 3, …., n
k 

Verwachting: E( X )  n  p

Standaardafwijking:  ( X )  n  p  (1  p)

Normale verdeling
Voor een toevalsvariabele X die normaal verdeeld is met gemiddelde μ en standaardafwijking σ geldt:
X 
g

Z
is standaard-normaal verdeeld en P( X  g )  P Z 


 


Differentiëren
naam van de regel
Somregel

functie
s( x)  f ( x)  g ( x)

Productregel

p( x)  f ( x)  g ( x)

Quotiëntregel

q ( x) 

Kettingregel

k ( x)  f ( g ( x))

f ( x)
g ( x)

afgeleide
s( x)  f ( x)  g ( x)
p( x)  f ( x)  g ( x)  f ( x)  g ( x)
q( x) 

f ( x)  g ( x)  f ( x)  g ( x)

g ( x) 2

k ( x)  f ( g ( x))  g ( x) of

dk d f d g


dx dg dx

Logaritmen
regel

voorwaarden
g  0 ; g 1, a  0 , b  0

log a log b log ab
a
g
log a  g log b g log
b

g

g

g

g

log a p  p g log a

g

log a 

p

log a

p

log g

Rijen

g  0 ; g 1, a  0 , b  0

g  0 ; g 1, a  0
g  0 ; g 1, a  0 , p  0 ; p 1

Rekenkundige rij:

Som  12  aantal term en   u e  u l 

Meetkundige rij:

u l1  u e
(r  1)
r 1
e = nummer eerste term; l = nummer laatste term

In beide formules geldt:
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Som =

