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OVERZICHT: WISKUNDE IN MCR

Overzicht: wiskunde in MCR.

•

Richtingen zonder component WISKUNDE
Ø
•
•
Ø

•

3 uur wiskunde:
Latijn-Moderne talen
Humane wetenschappen

4 uur wiskunde:
•
Latijn-Wetenschappen
•
Moderne talen-Wetenschappen

Richtingen met component WISKUNDE
•
•

6 uur wiskunde:
Latijn-Wiskunde
Wetenschappen-Wiskunde-6

•

6+2 uur wiskunde
Wetenschappen-Wiskunde-6+2

Ø

Ø
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Hier op school is er in de derde graad keuze tussen studierichtingen met 3, 4, 6, of 6+2
uur wiskunde.
•

De studierichtingen zonder component wiskunde hebben als focus talen,
humane wetenschappen, of (exacte) wetenschappen. Deze studierichtingen
hebben 3 of 4 uur wiskunde.
* De studierichtingen zonder component wetenschappen hebben 3u wiskunde. Dit
zijn de richtingen Latijn-Moderne Talen en Humane Wetenschappen.
* De studierichtingen met component wetenschappen hebben 4u wiskunde. Dit zijn
de richtingen Latijn-Wetenschappen en Moderne Talen-Wetenschappen.
De twee verschillende 3-uurs-richtingen zien dezelfde leerstof. Afhankelijk van
het leerlingenaantal kunnen deze twee richtingen voor het vak wiskunde
eventueel samen zitten of eventueel apart zitten. Ook het examen is hetzelfde.
Dezelfde opmerking geldt voor de twee verschillende 4-uurs-richtingen.

•

De studierichtingen met component wiskunde hebben ofwel 6 ofwel 6+2 uur
wiskunde.
* Met 6u wiskunde bieden wij op school Latijn-Wiskunde en WetenschappenWiskunde-6 aan.
* Met 6+2u wiskunde bieden wij op school Wetenschappen-Wiskunde-6+2 aan.
De inhoud van het vak "wiskunde-6" is in deze studierichtingen in principe
hetzelfde. Ook het examen is hetzelfde, eventueel op 1 of 2 vragen na. Dit laatste
kan een gevolg zijn van een verschillende nadruk die een andere leerkracht legt.
Het kan ook zijn dat er in de 6+2 wat moeilijkere oefeningen behandeld worden.
In het verleden is er al eens een hoofdstuk weggevallen in de 6u o.w.v. tijdsdruk,
terwijl we dit in de We-Wi-6+2 wel behouden hebben.
De leerlingen die kiezen voor We-Wi-6+2 hebben een vak "wiskunde-6" en
daarnaast twee uur per week "wiskunde-plus". We vertellen hier op het einde
van deze uiteenzetting meer over.

Hoe maak je een keuze?
Voor we de keuzemogelijkheden overlopen willen we benadrukken dat het maken van
een keuze een proces is. Het is een beslissing die je noch ineens, noch alleen maakt.
We raden aan om met verschillende mensen over deze keuze te praten: verschillende
mensen zoals familie (ouders, broers of zussen, nonkels of tantes, meter of peter),
vrienden (van jezelf of van je ouders) en mensen op school (je titularis, je
vakleerkrachten, de leerlingenbegeleidsters, de coördinatie, het CLB) kunnen je in deze
keuze begeleiden.
Nu volgt wat meer uitleg voor de verschillende pakketten wiskunde.
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3 UUR WISKUNDE – ALGEMEEN

3 uur wiskunde - algemeen.

Interessegebied = talen en Latijn, humane wetenschappen

Latijn – Moderne Talen of Humane Wetenschappen
• Voor HuWe: aandacht voor statistische onderzoeksvaardigheden binnen het seminarie
• Mogelijkheid om de vrije ruimte “Statistiek en Kansrekenen
voor leerlingen met <6u” te kiezen

Hogere studies met zwaar pakket wiskunde niet haalbaar

Dit is (hier op school) van toepassing voor Latijn-Moderne Talen en Humane
Wetenschappen.
Wie goed is in Latijn, talen, of humane wetenschappen, kan natuurlijk een positieve
keuze voor één van deze richtingen maken. Echter, voor leerlingen die kiezen voor 3u
wiskunde in de derde graad, zijn hogere studies met een zwaar pakket wiskunde
eigenlijk niet haalbaar.
Er zijn daarnaast ook veel studierichtingen in het hoger onderwijs binnen het domein
menswetenschappen (zoals psychologie of pedagogie), waar statistiek traditioneel voor
veel studenten het moeilijkste vak is. Om hieraan tegemoet te treden, komen statistische
onderzoeksvaardigheden voor de leerlingen humane wetenschappen reeds aan bod
binnen het seminarie (2u per week in het 6e jaar). Daarnaast is er de mogelijkheid om in
de vrije ruimte in het 6e jaar te kiezen voor het vak "Statistiek en kansrekenen voor
<6u" (2u per week gedurende het hele jaar).
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4 UUR WISKUNDE – ALGEMEEN

4u wiskunde - algemeen.

Interessegebied = talen/Latijn en exacte wetenschappen
Resultaat in het vierde situeert zich rond de 60% of hoger

Latijn – Wetenschappen of Moderne Talen – Wetenschappen
• Mogelijkheid om de vrije ruimte “Statistiek en
Kansrekenen voor leerlingen met <6u” te kiezen

Hogere studies met zwaar pakket wiskunde niet evident

Dit is (hier op school) van toepassing voor Latijn-Wetenschappen en Moderne TalenWetenschappen.
We denken dat, van alle verschillende opties voor wiskunde (dus 3-4-6-8u), het
vieruurspakket in het vijfde qua werklast, niveau en moeilijkheidsgraad het meest in de
lijn ligt van 5u wiskunde in het vierde.
Dat maakt eigenlijk ook dat een keuze voor 4u wiskunde in de derde graad niet logisch is
als je jaartotaal wiskunde in de 5uurs in het vierde 55% of minder is.
Het is ook mogelijk om voor 4u wiskunde in de derde graad te kiezen als je in het vierde
jaar in Lat4 of HumWet4 zat. Maar allicht zal je in het 4e voor 4u wiskunde gekozen
hebben omdat 5u niet haalbaar was. In dat geval is 4u wiskunde in de derde graad,
denken we, ook hoog gegrepen.
Een studiekeuze binnen een wetenschappelijke context, waar dus een vak "hogere
wiskunde" of "calculus" of "differentiaal- en integraalrekening" in kan voorkomen, is
mogelijk. We denken bv. aan farmaceutische wetenschappen of T.E.W.
Een studiekeuze waar een zwaarder pakket wiskunde in voorkomt, zoals bio-ingenieur,
industrieel ingenieur, handelsingenieur, burg. ingenieur, of fysica, is niet evident. (We
zeggen niet dat het onmogelijk is.)
Leerlingen met 4u wiskunde hebben in het 6e jaar ook de mogelijkheid om de vrije
ruimte in het 6e jaar "Statistiek en kansrekenen voor <6u" (2u per week gedurende het
hele jaar) te kiezen.
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6 UUR WISKUNDE – ALGEMEEN

6u wiskunde - algemeen.

Interessegebied = Latijn/wetenschappen en wiskunde
Leerlingen met voldoende aanleg en interesse voor wiskunde
Resultaat in het vierde situeert zich rond 65% of hoger

Latijn – Wiskunde of Wetenschappen – Wiskunde
• “6u in het 5e” is wezenlijk meer en moeilijker dan “5u in het 4e”
• Iedereen moet tandje bijsteken, ook ‘sterkere’ leerlingen
• Eventuele adviezen goed in overweging nemen!

Hogere studies met zwaar pakket wiskunde mogelijk

Dit is (hier op school) van toepassing voor Latijn-Wiskunde en WetenschappenWiskunde-6 en Wetenschappen-Wiskunde 6+2.
Leerlingen die voor 6u kiezen, hebben voldoende aanleg en interesse voor wiskunde. In
de praktijk zien we dat leerlingen uit de 5-uurs van het 4e, wiens jaartotaal wiskunde
minstens 65% is, hiervoor in aanmerking kunnen komen. Gemiddeld gezien zakken de
punten wiskunde met 10% bij de overstap naar het vijfde jaar in de zesuurs.
Voor leerlingen die geen 60% als jaartotaal wiskunde halen in het 4e jaar, is 6u
wiskunde in de derde graad vaak te hoog gegrepen is.
Voor leerlingen die in de tweede graad 4u wiskunde volgen, is 6u wiskunde in de derde
graad in principe uitgesloten.
We benadrukken dat er best wel wat verschil is tussen "6u wiskunde in het 5e" en "5u
wiskunde in het 4e":
• Je hebt 1u meer les in het 5e dan in het 4e;
• Er wordt op één lesuur meer leerstof behandeld in het 5e dan op één lesuur in
het 4e;
• Je hebt meer werk thuis. Je zou na elke les je leerstof thuis moeten
inoefenen/studeren/herhalen.
• Er wordt meer nadruk op theorie en bewijzen gelegd. Er wordt meer inzicht
gevraagd. Er wordt meer creativiteit en zelfstandigheid bij moeilijkere
oefeningen verwacht. Er zijn soms oefeningen die in verschillende stukken
uiteenvallen of waar je verschillende stukken leerstof moet combineren.
Je ziet dat "6u wiskunde in het 5e" wezenlijk meer en moeilijker is dan "5u wiskunde in
het 4e". Onderschat dit niet. Het is niet voor iedereen weggelegd, en ook de sterke
leerlingen gaan een tandje moeten bijsteken.
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Af en toe horen we dat er leerlingen zijn die zonder veel nadenken in de derde graad
WeWi6 kiezen, omdat dit zonder meer als het vervolg op Wetenschappen in de tweede
graad gezien wordt. Dit is geen juiste zienswijze. Het is één van de mogelijke vervolgen.
Er zijn vele andere vervolgopleidingen in de derde graad na Wetenschappen in de
tweede graad, en WeWi6 is daar één van, en één waar je eigenlijk bewust en kritisch
voor zou moeten kiezen.
De volgende puntjes geven onze verwachtingen voor de leerlingen in de 6u verder weer:
• Je komt in de derde graad in een klas leerlingen die allemaal voor wiskunde
kiezen en die allemaal sterker in wiskunde zijn. In het vierde jaar zat je in een
klas waarvan er sommigen voor het drie-uurspakket kozen. De klas wordt dus
homogener en sterker.
• Er zijn ook grotere gehelen. Er zijn geen Paasexamens in de derde graad.
• Houd in het achterhoofd dat ook voor andere vakken de eisen in de derde graad
hoger liggen. De ervaring leert dat leerlingen in WeWi6 niet enkel voor het vak
wiskunde, maar ook voor ál de wetenschapsvakken, met hogere eisen
geconfronteerd worden bij de overstap naar het vijfde jaar.
• Soms vraagt men ons hoeveel je als leerling zou moeten leren als je 6u wiskunde
doet. Het antwoord hierop is per leerling verschillend.
Maar gemiddeld gezien verwachten we dat je elke avond na een les wiskunde ook
een half uur besteedt aan de verwerking van de leerstof of het maken van
oefeningen. En dan zou je één of twee keer per week nog eens een groter geheel
grondig moeten instuderen of aan een taak werken. Als je de optelsom maakt,
denk ik dat je gemiddeld aan vijf of zes uur per week zal komen.
• Ga er a.u.b. niet vanuit dat het voldoende is om de avond voor de toets in actie te
schieten… dit werkt écht niet, zelfs indien dit in het vierde wel werkte.
We vermelden nog eens dat de inhoud van het vak "wiskunde 6" hetzelfde of zo goed als
hetzelfde is in de richtingen Latijn-Wiskunde, Wetenschappen-Wiskunde-6 en
Wetenschappen-Wiskunde-6+2. Deze leerlingen kunnen ook samen les hebben.
Leerlingen met 6u wiskunde kunnen in het zesde jaar de vrije ruimte "Wiskunde en
natuurkunde" kiezen, waarin ze tijdens het tweede semester 2u per week de
wisselwerking tussen wiskunde en natuurkunde zien.
Daarnaast hebben de leerlingen van de We-Wi de keuze om We-Wi-6 te doen of We-Wi6+2.
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WEWI6 OF WEWI 6+2?

Wetenschappen-Wiskunde 6
• Vijfde jaar: 1u Duits, 1u Wetenschappen Plus
• Zesde jaar: 1u Duits
• Zowel in het vijfde als zesde: 32u/w les.
Wetenschappen-Wiskunde 6+2
• Vijfde jaar: 2u wiskunde-plus
• Zesde jaar: 2u wiskunde-plus
• Vijfde jaar 32u/w les; zesde jaar 33u/w les.
• Alle andere lesuren zijn hetzelfde.

Dan willen we nog even op het verschil tussen We-Wi-6 en We-Wi-6+2 focussen.
• Als je voor We-Wi-6 kiest heb je in het vijfde jaar 1u Duits en 1u WetenschappenPlus, en in het zesde jaar 1u Duits. Je hebt steeds 32u per week les.
• Als je voor We-Wi-6+2 kiest, heb je in het vijfde jaar en het zesde jaar 2 u
wiskunde-plus. In het vijfde jaar heb je 32u per week les. In het zesde jaar heb je
33u per week les.
• Alle andere uren (dus 30u in het 5e en 31u in het 6e) zijn hetzelfde.
Voor leerlingen die een richting met 6u wiskunde met goed gevolg afgewerkt hebben,
zijn hogere studies met een zwaarder pakket wiskunde mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan
een ingenieursrichting.
•

•

In het ideale geval maak je een positieve keuze voor wiskunde. We hopen dat er
veel leerlingen in de zesuursrichting zitten, die ook graag wiskunde doen, die
graag puzzelen, die het plezierig vinden om ergens op te zoeken, die het fijn
vinden om zelf iets te vinden, die de uitdaging aangaan om een bewijs helemaal te
begrijpen en niet gewoon vanbuiten te leren, die zich aangesproken voelen als de
leerkracht een uitdagende oefening opgeeft.
Voor de twijfelaars: bekijk het als een uitdaging om op je Paasexamen eens te
tonen wat je écht kan.

We willen nu de verwachtingen die wij hebben voor leerlingen in de 6-uurs (en de
andere opties) wat concreter maken:
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vb. GONIOMETRISCHE FUNCTIES

Vergelijking tussen de pakketten: Goniometrische functies.
In deze slide zie je het verschil tussen de verschillende opties aan de hand van één enkel
onderwerp.

3 uur

4 uur

Domein, bereik,
periodiciteit, stijgen/ dalen,
extrema van de functie
f(x) = sin x aflezen van de
grafiek en beschrijven.

Domein, bereik,
periodiciteit, stijgen/ dalen,
extrema van de functies

uitbreidingsleerstof

f(x) = sin x en f(x) = cos x

aflezen van de grafieken en
beschrijven.
Som- en verschilformules en
de formules van Simpson
hanteren met een
formularium.

6 uur
Domein, bereik, periodiciteit,
stijgen/ dalen, extrema van de
functies f(x) = sin x , f(x) = cos x
en f(x) = tan x aflezen van de
grafieken en beschrijven.
Som- en verschilformules,
verdubbelingsformules en
formules van Simpson bewijzen
en gebruiken om
goniometrische uitdrukkingen
te vereenvoudigen,
vergelijkingen op te lossen en
eenvoudige identiteiten te
bewijzen.

Vergelijking tussen de pakketten: Een voorbeeldvraag.
Om het verschil tussen de verschillende opties te verduidelijken, hebben we een vraag
uit het vierde jaar op verschillende manieren voorgesteld. De linkerkolom verduidelijkt
onze verwachtingen voor de 3-uurs, de rechterkolom voor de 6-uurs.
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6 + 2 UUR WISKUNDE –
ALGEMEEN

Wiskunde-plus en We-Wi-6+2.

• Resultaat wiskunde situeert zich rond 75% of hoger.
• Goed zijn in wiskunde en er ook voor willen werken.
• 2 uur extra als apart vak bovenop ‘gemeenschappelijk programma’ van 6 uur.
• Er is een examen van dit vak.
• Soms aparte klas, soms niet

Leerlingen die écht gebeten zijn voor wiskunde, kunnen voor We-Wi-6+2 kiezen. Naast
"wiskunde-6" hebben ze nog twee uur per week "wiskunde-plus".
Deze studierichting is dus eigenlijk bedoeld voor de leerlingen die erg goed zijn in
wiskunde en hier ook voor willen werken. In de praktijk is deze studierichting eigenlijk
eerder bedoeld voor leerlingen met als jaartotaal wiskunde in het 4e jaar minstens
75%.
Als leerkracht hebben we hoge verwachtingen van je als leerling, zowel voor het vak
wiskunde-6 als voor het vak wiskunde-plus. Kies deze studierichting dus niet enkel en
alleen maar omdat je geen Duits wil hebben. Beschouw wiskunde-plus niet zomaar als
een leuk extraatje. Je zal week per week tijd moeten investeren in dit vak, en er is ook
een examen voor het vak wiskunde-plus.
De keuze van de onderwerpen van het vak wiskunde-plus kan je verder voorbereiden op
een wiskundige studierichting in het hoger onderwijs. Een aantal onderwerpen laat toe
om het abstractievermogen en wiskundig redeneringsvermogen verder aan te scherpen.
Bij enkele onderwerpen zullen we definities op strikt rigoureuze wijze geven, wat in het
hoger onderwijs kan terugkomen.
In het hoger onderwijs moet je ook vaak een erg groot stuk theorie beheersen (bv.
bewijzen of afleidingen van een formule) terwijl de leerstof die je tot nu toe hebt moeten
studeren beperkt was. Via het vak wiskunde-plus word je ook voorbereid op deze
grotere leerstofgehelen.
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In wiskunde-plus zullen we ook enkele onderwerpen uit de differentiaal- en
integraalrekening (m.n. limieten, reeksontwikkelingen en dubbele integralen)
behandelen die je typisch in een cursus hogere wiskunde in het hoger onderwijs
tegenkomt.
Enkele onderwerpen die op dit moment in het 5e en 6e op het programma staan, zijn:
5. Rekenregels.
• limieten (de 𝜀-𝛿-definitie)
• meetkundige plaatsen
• determinanten, eigenwaarden en eigenvectoren
• reeksontwikkelingen
• dubbele integralen.
Dit kan natuurlijk per schooljaar verschillen.
Stelling 2 (Veelvoud van een eindige limiet).

Veronderstel a, b, c R en lim f (x) = b. Dan bestaat de limiet lim c · f (x) ook, en deze
x a
x a
limiet is eindig en gelijk aan c · b.

Bewijs van Stelling 2. Laat

> 0 een willekeurig getal zijn.

R \ {a}, van zodra

We moeten nu aantonen dat er een > 0 bestaat zodat, voor elke x
|x a| < ook geldt dat |c · f (x) c · b| < .

Eerste geval. Als c = 0, dan nemen we bijvoorbeeld = 17. Als |x a| < 17 dan is
|c · f (x) c · b| = |0 · f (x) 0 · b| = |0 0| = 0 en dit is strikt kleiner dan .
Tweede geval. Veronderstel nu dat c = 0. Omdat lim f (x) = b kan je een
waarvoor |f (x)

b| <

Veronderstel nu dat x
|c · f (x)

x

van zodra |x

|c|

a| <

R \ {a} en |x

kiezen

a

R \ {a} .

en x

a| < . Dan is

c · b| = |c · (f (x)

b)| = |c| · |f (x)

b| < |c| ·

|c|

= .

Dit beëindigt het bewijs.

q.e.d.

Stelling 3 (Som van eindige limieten).
Veronderstel a, p, q

R en lim f (x) = p en lim g(x) = q. Dan bestaat de limiet
x

a

x

a

a

Bewijs van Stelling 2. Laat

> 0 een willekeurig getal zijn.

Omdat lim f (x) = p kan je een
x

WISKUNDE PLUS

x

lim f (x) + g(x) ook, en deze limiet is eindig en gelijk aan p + q.

Enkele onderwerpen:

1

a

Ø Limieten (! − #-definitie)

|x
Omdat lim g(x) = q kan je een

Ø Meetkundige plaatsen

x

a

a| <
2

|x

Ø Determinanten, eigenvectoren,

R+
0 kiezen zodat, voor elke x
|f (x)

1

p| <

2

|g(x)

q| <

(f (x) + g(x)) (p + q) = |(f (x)

Ø Reeksontwikkelingen

p) + (g(x)

R \ {a},

.

R \ {a}, en |x
|f (x)

q)|

Dit beëindigt het bewijs.

Ø Dubbele integralen

2

R \ {a},

.

R+
0 kiezen zodat, voor elke x
a| <

We noemen nu = min { 1 , 2 }. Veronderstel x
|x a| < 1 én |x a| < 2 . Dan volgt dat

eigenwaarden

2

p| + |g(x)

a| < . Dan is
q| <

2

+

2

= .

q.e.d.

5 WW 8 — Limieten van Functies

15.

Lessentabellen.
In onderstaand overzicht vergelijken we de verschillende lessentabellen in de
verschillende studierichtingen met 6+2, 6, en 4 uur wiskunde.

WeWi 6+2
5de

Wiskunde
Moderne vreemde talen
(Duits+Eng+Fra)

Wetenschappen
(Aard+Bio+Chem+Fys+WetPlus)

6de

6+2 6+2

WeWi-6

Lat-Wisk

LaWet

MtWet

5de

6de

5de

6de

5de

6de

5de

6de

6

6

6

6

4

4

4

4

5

5

6

6

5

5

5

5

9

9

8

7

9

7

6

4

8

7

8

7

Latijn

0

0

0

0

4

4

4

4

0

0

Totaal (alle vakken)

32

33

32

32

32

32

32

33

32

33
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Maak een goede studiekeuze.
Tot slot benadrukken we dat je in het vijfde en zesde middelbaar dezelfde studierichting
dient te volgen. Bovendien is het geenszins de bedoeling om in de loop van het vijfde
middelbaar van studierichting te veranderen. Soms is zo’n verandering van
studierichting in de loop van het jaar ook praktisch onmogelijk omdat een klas volzet is.
Maak dus onmiddellijk de juiste studiekeuze!
Opmerking.
Informatie onder voorbehoud. De planning en de binnen de vrije ruimte aangeboden keuzemogelijkheden
kunnen per schooljaar gewijzigd worden.

Vakgroep wiskunde derde graad.
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