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Opzet basisdeel wiskunde MBO 

Afgeleid van “Basisdeel Wiskunde voor het technisch mbo niveau 4”. 
Dit is versie 3 bedoeld voor de sectoren ICT&CI (ict en creatieve industrie), TGO (techniek en 
gebouwde omgeving) en MTLM (mobiliteit, transport, logistiek en maritiem). De sector ICT&CI kent 
vooralsnog alleen de context ICT, de sector MTLM valt onder de context ENG. 
De sector TGO is verdeeld in drie contexten:  
BEV = bouwtechniek / infratechniek 
ASC = laboratoriumtechniek / procestechniek 
ENG = elektrotechniek / installatietechniek / werktuigbouwtechniek / human technology / MTLM 
De contextkeuze gebeurt per onderdeel vooraf in de Inleiding. 

Elk onderwerp (totaal 12 onderwerpen) bestaat uit een aantal onderdelen en wordt afgesloten met 

het onderdeel Totaalbeeld, een samenvattingsactiviteit met testopgaven en eventuele gevorderde 

contextgekleurde toepassingen. 

Elk onderdeel bestaat uit (contextkleuring is alleen benoemd voor de sector TGO): 

• Inleiding: met mogelijkheid voor de contextkeuze 

• Verkennen: contextgekleurde verkennende opdracht gerelateerd aan “Verwerken” 

• Uitleg: wiskundig gerichte uitleg met enkele opgaven om de uitleg te ondersteunen 

• Theorie: theorieblok, bedoeld voor snelle terugblik 

• Voorbeeld(en): wiskundige voorbeelden van berekeningen met enkele opgaven 

• Oefenen: alleen oefenopgaven, inoefenen van kale wiskunde 

• Verwerken: contextgekleurde verwerking steeds startend met een voorbeeld 

 

De grijs gemarkeerde onderdelen geven overlap aan met het keuzedeel! 

Rekenen en algebra wordt   

1 Rekenen 1 bt-ra11 Getallen 

  leerdoelen 1/2/3 bt-ra12 Rekenen 

    bt-ra13 Rekenvolgorde 

    bt-ra14 Afronden en schatten 

  bt-ra15 Wetenschappelijke en technische notatie 

  bt-ra16 Eenheden 

    bt-ra17 Totaalbeeld 

2 Rekenen 2 bt-ra21 Breuken 

  leerdoelen 1/4 bt-ra22 Breuken optellen/aftrekken 

    bt-ra23 Breuken vermenigvuldigen/delen 

  bt-ra24 Machten 

  bt-ra25 Wortels 

    bt-ra27 Totaalbeeld 

3 Algebra 1 bt-ra31 Wat is een formule? 

  leerdoelen 1/2/3/4/5 bt-ra32 Variabelen optellen/aftrekken 

    bt-ra33 Variabelen vermenigvuldigen/delen 

    bt-ra34 Haakjes wegwerken 

    bt-ra35 Vergelijkingen 

    bt-ra36 Totaalbeeld 

4 Algebra 2 bt-ra41 Formules met machten en wortels 

  leerdoelen 1/2/3/4/5 bt-ra42 Breuken met variabelen 

    bt-ra43 Formules met breuken herleiden 

    bt-ra44 Ongelijkheden 

    bt-ra45 Totaalbeeld 
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Functies en vergelijkingen     

1 Lineaire functies bt-gr11 Recht evenredig 

  leerdoelen 7/8/16/18 bt-gr12 Lineaire functies 

    bt-gr13 Hellingsgetal 

    bt-gr14 Lineaire modellen 

    bt-gr15 Stelsels oplossen 

    bt-gr16 Totaalbeeld 

2 Kwadratische functies bt-gr21 Kwadratische functies 

  leerdoelen 7/8/16/18 bt-gr22 Kwadratische vergelijkingen 

    bt-gr23 Nulpunten en top 

    bt-gr24 Kwadratische vergelijkingen 

    bt-gr25 Handig oplossen 

    bt-gr26 Totaalbeeld 

4 Exponenten en machten bt-gr31 Exponentiële groei 

  leerdoel 7/9/18 bt-gr32 Reële exponenten 

    bt-gr33 Exponenten en machten 

    bt-gr34 Exponentiële functies 

    bt-gr35 Machtsfuncties 

    bt-gr36 Totaalbeeld 

4 Logaritmen bt-gr41 Logaritmen 

  leerdoelen 6/7/9/10/18 bt-gr42 Eigenschappen 

    bt-gr43 Logaritmische functies 

    bt-gr44 Totaalbeeld 

5 Periodieke functies bt-gr51 Periodiciteit en de eenheidscirkel 

 Extra bt-gr52 Graden en radialen 

  bt-gr53 Sinusfunctie en cosinusfunctie 

  bt-gr54 Periode, amplitude, evenwichtsstand 

  bt-gr55 Totaalbeeld 

Meetkunde     

1 Vlakke figuren bt-me11 Driehoeken en vierhoeken 

  leerdoelen 11/12/15 bt-me12 Stelling van Pythagoras 

    bt-me13 Omtrek en oppervlakte 

    bt-me14 Bijzondere lijnen 

    bt-me15 Cirkels 

    bt-me16 Eenheden 

    bt-me17 Totaalbeeld 

2 Goniometrie 1 bt-me21 Vectoren 

  leerdoelen 14/15/17 bt-me22 Sinus, cosinus, tangens 

    bt-me23 Hoeken berekenen 

    bt-me24 Rekenen in driehoeken 

  bt-me25 Cosinusregel 

  bt-me26 Sinusregel 

    bt-me27 Totaalbeeld 

3 Ruimtelijke figuren bt-me31 Lichamen 

  leerdoelen 13 bt-me32 Aanzichten 

    bt-me33 Doorsnedes 

    bt-me34 Oppervlakte en inhoud 

    bt-me35 Totaalbeeld 
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Afspraken aangevuld 23-02-2018: 

1. Het ingangsniveau is 4vmbo-kgt. Deze leerlingen hebben nog nooit met lettervariabelen 

gewerkt en hebben geen enkel benul van algebra. 

2. Het doel is deze leerlingen naar het niveau van eind havo 3 te tillen met als extra dat ze iets 

meer krijgen van exponenten en logaritmen en dat ze de sinusregel en de cosinusregel 

kunnen gebruiken. 

3. Basisdeel en keuzedeel vertonen overlap. Dat is alleen niveauverschil, de overlappende 

onderwerpen in het basisdeel moeten veel eenvoudiger en eenduidiger worden gebracht. 

Contextkleuring is belangrijk. 

4. Bij “Uitleg” horen opbouwende opgaven, kort houden. 

5. Bij “Voorbeelden” horen opgaven die het voorbeeld doornemen afdwingen. 

6. Bij “Testen” komen opgaven zonder antwoorden voor de leerlingen. Die antwoorden zijn er 

wel voor de docenten. 

7. Op verzoek is een begin van goniometrische functies toegevoegd. 

8. We doen een spatie tussen getallen en eenheden, tussen geldteken en getal. 

9. We gebruiken verschillende tekens voor aftrekken en negatief. 

10. We sluiten voor de getallennotaties aan bij Rekenen 3F, dus decimale komma en 

waarschijnlijk halve spaties i.p.v. de duizendtallenpunt. 

11. We nummeren tabellen en figuren, en geven de mogelijkheid voor bijschriften. 

12. We gebruiken geen GR, bij antwoorden/uitwerkingen kunnen grafieken worden gemaakt 

met GeoGebra, een GR, of een ander programma/apparaat. 

13. Functienotatie: in basisdeel y = … gebruiken, woord functie vermijden, maar formule of 

vergelijking gebruiken. 

14. Meer abstracte begrippen rond functies zoals (on)afhankelijk variabele, domein, bereik, 

functievoorschrift, functiewaarde alleen in keuzedeel (en dan nog beperken). 

15. In basisdeel geen abstracte transformaties, maar wel verschuiven en vermenigvuldigen 

gebruiken. Wordt dan: verschuiving/vermenigvuldiging in de x-, dan wel y-richting. 

16. Notatie breuken zowel met gehelen eruit als zonder gehelen eruit. 

17. Werken met significante cijfers opnemen, al in basisdeel. 

18. Geen abstracte termen als reële getallen gebruiken in basisdeel. 

19. Machten van 10 en wetenschappelijke/technische notatie naar eerste hoofdstuk Rekenen. 

20. Vermenigvuldigen met omgekeerde afleiden. 
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Pagina Inleiding voor de sectoren TGO en MLTM: 

 

 
 
- gebouwde omgeving 
- infratechniek 
- bouwkunde 
 

  

 
 
- laboratoriumtechniek 
- procestechniek 

  

 
 
- elektrotechniek 
- werktuigbouwkunde 
- installatietechniek 
- mechatronica 
- human technology 
- mobiliteit, transport, 
logistiek, maritiem 
 

 

En voor de sector ICT&CI: 

 

 
 
- ict 
- media 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
- mode 
- design 

 

 

 

 


