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Het eindexamen 

 

Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. 

 

Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: 

Domein A  Vaardigheden 

Domein B  Formules, functies en grafieken 

Domein C  Differentiaal- en integraalrekening 

Domein D  Goniometrische functies 

Domein E Meetkunde met coördinaten 

Domein F Keuzeonderwerpen 

 

Het centraal examen 

Het centraal examen heeft betrekking op de domeinen B, C, D en E in combinatie met de vaardigh eden uit domein A. 

Het CvE stelt het aantal en de tijdsduur van de zittingen van het centraal examen vast. 

Het CvE maakt indien nodig een specificatie bekend van de examenstof van het centraal examen. 

 

Het schoolexamen 

Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en: 

- subdomein E1; 

- domein F; 

- indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen 

betrekking heeft; 

- indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen. 

 

 

 

De examenstof 

 

Domein A: Vaardigheden 

 

Subdomein A1: Algemene vaardigheden 

1. De kandidaat heeft kennis van de rol van wiskunde in de maatschappij, kan hierover gericht informatie 

verzamelen en de resultaten communiceren met anderen. 

Subdomein A2: Profielspecifieke vaardigheden 

2. De kandidaat kan profielspecifieke probleemsituaties in wiskundige termen analyseren, oplossen en het resultaat 

naar het oorspronkelijke probleem terugvertalen. 

Subdomein A3: Wiskundige vaardigheden 

3. De kandidaat beheerst de bij het examenprogramma passende wiskundige denkactiviteiten, waaronder modelleren 

en algebraïseren, ordenen en structureren, analytisch denken en probleemoplossen, formules manipuleren, 

abstraheren, en logisch redeneren en bewijzen – en kan daarbij ICT functioneel gebruiken. 
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Domein B: Functies, grafieken en vergelijkingen 

 

Subdomein B1: Formules en functies  

4. De kandidaat kan formules interpreteren en bewerken, bij een verband tussen twee variabelen een grafiek tekenen 

in een assenstelsel en bepalen of een gegeven formule herschreven kan worden als functievoorschrift. 

Subdomein B2: Standaardfuncties 

5. De kandidaat kan grafieken tekenen en herkennen van de volgende standaardfuncties: machtsfuncties met 

rationale exponenten, exponentiële functies, logaritmische functies, goniometrische functies en de absolute-

waardefunctie en kan van deze verschillende typen functies de karakteristieke eigenschappen benoemen en 

gebruiken. 

Subdomein B3: Functies en grafieken 

6. De kandidaat kan functievoorschriften opstellen, bewerken, combineren, de bijbehorende grafieken tekenen en 

aan de hand van een functievoorschrift zonder hulpmiddelen kwalitatieve uitspraken doen over de functie en haar 

grafiek. 

Subdomein B4: Inverse functies  

7. De kandidaat kan de inverse van een functie begripsmatig hanteren, opstellen en gebruiken. 

Subdomein B5: Vergelijkingen en ongelijkheden 

8. De kandidaat kan vergelijkingen, ongelijkheden en stelsels van twee lineaire vergelijkingen oplossen en de 

oplossingen interpreteren. 

Subdomein B6: Asymptoten en limietgedrag van functies 

9. De kandidaat kan het asymptotisch gedrag van functies bepalen en dit met limietberekening aantonen. 

Domein C: Differentiaal- en integraalrekening 

 

Subdomein C1: Afgeleide functies  

10. De kandidaat kan de eerste en tweede afgeleide van een functie begripsmatig interpreteren en gebruiken om die 

functie te onderzoeken en de eerste en tweede afgeleide gebruiken in toepassingen. 

Subdomein C2: Technieken voor differentiëren 

11. De kandidaat kan de eerste en tweede afgeleide van functies bepalen met behulp van de regels voor het 

differentiëren en daarbij algebraïsche technieken gebruiken. 

Subdomein C3: Integraalrekening 

12. De kandidaat kan in geschikte toepassingen een bepaalde integraal opstellen en exact berekenen. 

Domein D: Goniometrische functies 

13. De kandidaat kan bij periodieke verschijnselen formules opstellen en bewerken, de bijbehorende grafieken 

tekenen, vergelijkingen oplossen en hierbij de periodiciteit met inzicht gebruiken. 

Domein E: Meetkunde met coördinaten 

 

Subdomein E1: Meetkundige vaardigheden 

14. De kandidaat kan meetkundige eigenschappen van objecten onderzoeken en bewijzen en kan daarbij gebruik 

maken van meetkundige en algebraïsche technieken en van ICT. 

Subdomein E2: Algebraïsche methoden in de vlakke meetkunde 

15. De kandidaat kan eigenschappen en onderlinge ligging van punten, lijnen, cirkels en andere geschikte figuren 

onderzoeken met behulp van algebraïsche voorstellingen, kan in een gegeven of zelfgekozen coördinatenstelsel 

algebraïsche voorstellingen van figuren opstellen en kan algebraïsche voorstellingen gebruiken om meetkundige 

problemen op te lossen. 
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Subdomein E3: Vectoren en inproduct 

16. De kandidaat kan met behulp van vectoren en inproducten eigenschappen van figuren in het vlak afleiden en 

berekeningen uitvoeren. 

Subdomein E4: Toepassingen 

17. De kandidaat kan de aangegeven technieken toepassen in geschikte natuurwetenschappelijke en technische 

situaties. 

Domein F: Keuzeonderwerpen 

 

 


