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• nascholing 

• docentontwikkelteams (DOT’s) 

• vaksteunpunten wiskunde 



Nieuw examenprogramma 2017 

 

relatief nieuwe onderdelen: 

• analytische meetkunde (wb en wd) 

• statistiek met grote datasets (wa) 

• wiskundige denkactiviteiten 

• logisch redeneren (wc) 

 

 



Google leergang 



Vaksteunpunten wiskunde 

 

analytische meetkunde door 3TU 

 

 

 

middagen cursisten 

voorjaar 2014 UT 4 7 

najaar 2014 TU Delft 3 40 

voorjaar 2015 TU/e 4 10 

voorjaar 2015 UT 4 17 

najaar 2015 



NVvW 

 

statistiek Delft/Leiden 

middagen cursisten 

najaar 2014 UT 4 15 

voorjaar 2015 Delft/Leiden 3 60 

najaar 2015 



NVvW 

wiskundige denkactiviteiten (WDA) 

Utrecht en Leiden/Delft 

 
middagen cursisten 

voorjaar 2015 Delft/Leiden 3 45 

najaar 2015 



SLO / PBT 

kleine wiskundige ontdekkingen  

Rotterdam en Delft 

middagen cursisten 

voorjaar 2016 



overdracht 

 

 

overdraagbaar maken analytische 

meetkunde en statistiek 



DOT’s 

 

aansluiting 

 

 
middagen docenten 

2014-2015 aansluiting UT 3 7 

2014-2015 havo wa Delft/HH 4 4 

WDA 

wiskunde D 



vaksteunpunten 

 

onderdeel van Betasteunpunten 

samenwerking met lerarenopleiding 



 
De middelloodlijnen van de 
zijden van een driehoek … 

 

 
 

1 Middelloodlijnen driehoek 

… snijden elkaar in één 
punt. 

 
 

2 Middelloodlijnen driehoek 

De bissectrices van de 
hoeken van een driehoek 

… 

 
 
 

1 Bissectrices in een driehoek 
 

Het snijpunt van de 
bissectrices van een 

driehoek … 

 
 
1 

 
… is het middelpunt van 

de ingeschreven cirkel van 
die driehoek. 

2 
 

… snijden elkaar in één 
punt. 

 
 

2 Bissectrices in een driehoek 

Een buitenhoek van een 
driehoek is … 

 
 

1 Buitenhoek driehoek 

 

… gelijk aan de som van 
de twee niet aanliggende 

binnenhoeken. 

 
        B2 = A + C 

2 Buitenhoek driehoek 
 

De hoogtelijnen van een 
driehoek… 

 
 

1 Hoogtelijnen driehoek 

De zwaartelijnen van een 
driehoek … 

 
 

1 Zwaartelijnen driehoek 

… snijden elkaar in één punt 
en delen elkaar in de 

verhouding 1 : 2.

 
2 Zwaartelijnen driehoek 

… snijden elkaar in één 
punt. 

 
2 Hoogtelijnen driehoek 

 


