
 

 

 

 

 

1. Doel  In de opleiding Aanvullende Algemene Vorming vinden we 3 modules wiskunde 
terug. Een module Wiskunde Basis, een module Wiskunde M1 en een module 
Wiskunde M2.  

De inhouden van deze modules zijn natuurlijk verschillend: 

• Wiskunde Basis:      elementaire rekenvaardigheden  
• Wiskunde M1:         deeltje meetkunde en deeltje algebra 
• Wiskunde M2:         (beschrijvende) statistiek 

Sommige cursisten bezitten reeds voldoende de competenties van 1 of meerdere 
modules wiskunde en kunnen via de vrijstellingsproeven een vrijstelling voor deze 
module(s) verkrijgen. 

 
   

2. Verloop  De proeven worden volledig op de computer afgelegd. Enkel bij het eerste deel van 
de proef Wiskunde Basis mag geen rekenmachine gebruikt worden. Breng dus zeker 
een eenvoudige rekenmachine mee. 

 

 

 2.1 Wiskunde Basis 

Deze vrijstellingsproef test jullie elementaire rekenvaardigheden. Onder puntje 3. 

Voorbereiding vind je de competenties van de module Wiskunde Basis terug. 

 

2.2 Wiskunde M1 

Deze vrijstellingsproef behandeld een deeltje meetkunde en deeltje algebra.  Onder 

puntje 3. Voorbereiding vind je de competenties van de module Wiskunde M1 terug. 
 

2.3 Wiskunde M2  

Deze vrijstellingsproef polst naar jullie kennis van de beschrijvende statistiek.  

Onder puntje 3. Voorbereiding vind je de competenties van de module Wiskunde M2 

terug. 
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3. Voorbereiding  Wiskunde Basis  

 Je rekent vlot met natuurlijke en  gehele getallen: optellen, aftrekken, delen en 
vermenigvuldigen  

 Je zet rationale getallen om van breukvorm in decimale notatie en omgekeerd  
 Je rekent vlot met breuken: vereenvoudigen, optellen, aftrekken, delen en 

vermenigvuldigen  
 Je past de volgorde van de bewerkingen en het gebruik van haakjes vlot toe   
 Je past evenredigheden toe in concrete situaties en in eenvoudige vraagstukken  

 Je past evenredigheden toe bij schaalberekeningen  
 Je zet percentages om in een breuk of een decimaal getal en omgekeerd   

 
 Je rekent vlot met percenten, uit het hoofd en met een rekenmachine  
 Je kan percentages berekenen in concrete situaties en in eenvoudige 

vraagstukken  
 Je haalt concrete informatie uit grafieken en tabellen.  

 
 
 

Wiskunde M1  

Algebra  
 
 Betekenisvolle formules omvormen:   

• De waarde berekenen van een variabele in een formule bij vervanging 
van de andere variabele(n) door een getal  

• Één variabele in functie van de andere(n) schrijven  
• Het effect aangeven van de verandering van de ene variabele op de 

andere  
 In betekenisvolle context eenvoudige verbanden beschrijven tussen variabelen 

met behulp van formules  
 De samenhang geven tussen de verschillende voorstellingswijzen van een 

verband tussen 2 variabelen: verwoording, tabel, grafiek, formule  
 Een gegeven tabel en grafiek interpreteren, minstens met betrekking tot:  

• Het aflezen van bepaalde waarden  
• Het aflezen van extreme waarden  
• Het interpreteren van het globale verloop (constant, stijgen, dalen)  

 Een tabel maken van het verband tussen variabelen als de grafiek of de 
verwoording gegeven is. 
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   In een opportuun gekozen assenstelsel, een grafiek tekenen van het verband 

tussen variabelen in een gegeven betekenisvolle context als de tabel of de 
verwoording gegeven is  

 Aan de hand van voorbeelden grafieken tekenen en bespreken van enkele 
eenvoudige functies met behulp van ICT  

  

Meetkunde 
  
 Figuren indelen in vlakke figuren en ruimtelijke figuren   
 Vlakke figuren indelen in veelhoeken en in figuren die geen veelhoeken zijn   
 Veelhoeken classificeren volgens het aantal hoeken en zijden  
 Rechten, krommen, lijnstukken, halfrechten, hoeken, veelhoeken, driehoeken, 

vierhoeken, cirkels, kubussen, balken, piramides, cilinders, kegels en bollen 
herkennen  

 De onderlinge stand van rechten herkennen: evenwijdig, loodrecht, snijdend en 
kruisend  

 De elementen van een hoek aanduiden en benoemen  
 Nulhoek, scherpe hoek, rechte hoek, stompe hoek, gestrekte hoek en volle hoek 

herkennen  
 De verschillende vierhoeken herkennen: vierhoek, trapezium, parallellogram, ruit, 

rechthoek en vierkant  
 Gelijkbenige en gelijkzijdige driehoeken herkennen  
 Stomphoekige, scherphoekige en rechthoekige driehoeken herkennen  
 Omtrek en oppervlakte berekenen van bekende vlakke figuren  
 Inhoud berekenen van bekende ruimtefiguren  
 De stelling van Pythagoras gebruiken in betekenisvolle context  
 Vraagstukken oplossen in verband met bovenstaande inhouden en houden 

hierbij rekening met:  
• Maken van een figuur  
• Relevante gegevens scheiden van niet relevante  
• Gegevens met elkaar en met de probleemstelling in verband brengen  
• Gegevens en gevraagde weergeven in een geschikt wiskundig model 
• Het vraagstuk planmatig uitwerken 
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  WISKUNDE MODULE 2  

 
 Je omschrijft de populatie en de steekproef van statistische onderzoeken op een 

juiste wijze.  
 Je herkent de kwantitatieve en kwalitatieve kenmerken in statistische 

onderzoeken.  
 Je argumenteert bij concrete voorbeelden of de steekproef betrouwbare 

informatie oplevert voor de gehele populatie.  
 Je stelt losse en gegroepeerde gegevens voor in een absolute en procentuele 

frequentietabel.  
 Je kan m.b.v. ICT de passende frequentietabel opstellen om statistische gegevens 

binnen een bepaalde context te interpreteren.  
 Je kan de passende grafische voorstelling (staafdiagram, lijndiagram, 

cirkeldiagram, histogram en frequentiepolygoon) gebruiken om statistische 
gegevens binnen een bepaalde context te interpreteren.  

 Je kan m.b.v. ICT de passende grafische voorstelling (staafdiagram, lijndiagram, 
cirkeldiagram, histogram en frequentiepolygoon) gebruiken om statistische 
gegevens binnen een bepaalde context te interpreteren.  

 Je interpreteert correct statistische gegevens in frequentietabellen en grafieken.  
 Je gebruikt het gemiddelde en de mediaan als centrummaten om statistische 

gegevens binnen een bepaalde context te interpreteren.  
 Je voert zelfstandig een eenvoudig statistisch onderzoek uit (frequentietabellen, 

grafische voorstellingen, centrummaten en spreidingsmaten). 
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