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Kansrekening 

Voor toevalsvariabelen X en Y geldt: )()()( YEXEYXE

Voor onafhankelijke toevalsvariabelen X en Y geldt: )()()( YXYX

wet-n : bij een serie van n onafhankelijk van elkaar herhaalde experimenten geldt voor de som S en 
het gemiddelde X  van de uitkomsten X:

)()( XEnSE )()( XnS

)()( XEXE
n

XX )()(

Binomiale verdeling 

Voor de binomiaal verdeelde toevalsvariabele  X,  waarbij n het aantal experimenten is en p de kans 
op succes per keer, geldt:  

knk ppkX
k

n )(    )P(      met k = n

Verwachting: pnXE )(

Variantie: )()Var( ppnX

Standaardafwijking: )()Var()( ppnXX

Normale verdeling 

Voor een toevalsvariabele  X  die normaal verdeeld is met gemiddelde  en standaardafwijking 
geldt:

X
Z  is standaard normaal verdeeld en

ggZgX P)P(

Hierin is  de cumulatieve verdelingsfunctie van de standaardnormale verdeling. 
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Algebra en verbanden 

Vergelijkingen 

vergelijking oplossing voorwaarde

cbxax
a

Db
x

    of
a

Db
x

  a , D

met acbD

cxn n ccx n 0c , 0n

ag x
g

ag ax
log
loglog  a > 0 , ,0g 1g

bxg  log bgx 0g , 1g

axe ax ln 0a

bxln bx e

Machten en logaritmen 

regel voorwaarde

n
n

a
a a

n aa n a , n

qpqp aaa a
qpqp aaa : a

pqqp aa )( a
ppp baab)( a , b

g

a
a

p

p
g

 log
 log log g > 0 , g  0 , a > 0 , p > 0 , p  1 

abba ggg  log   log   log g , g , a > 0 , b > 0 

b

a
ba ggg log   log   log g , g , a > 0 , b > 0 

apa gpg log  log g , g , a > 0 

Verbanden

Lineair verband 
tabH b is de beginwaarde en a is de helling of richtingscoëfficiënt 

Exponentieel verband 
tgbH b is de beginwaarde en g is de groeifactor 

Harmonische trilling d is de evenwichtsstand, (c, d) is een beginpunt, 
)(sin ctbadH  of 
)(sin ctbadH b

 is de periode, a is de amplitude en a > 0 , b > 0 
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Somformules voor rijen 

Voor de som S van de rekenkundige rij   vnavavaa )(  , ...  ,  ,  ,    geldt: 

termlaatste  termeerste
nS

Voor de som S van de meetkundige rij    geldt: narararara   , ...  ,  ,  ,  ,

1
1

11

0
r

r

r
aarS

nn

k

k

Voor de som S van de oneindige meetkundige rij     met -1 < r < 1 geldt: ...  ,  ,  ,  , ararara

r
aarS

k

k

Differentievergelijkingen

recursievergelijking directe formule 
bnuanu )()(

met beginwaarde )(u
n

a

b

a

b
aunu ))(()(     of

UuaUnu n )()(   met
a

b
U

Als a  , dan geldt: 
a

b

n
nu )(lim

exponentiële groei 
)()( nuanu naunu )()(

logistische groei 
)()()()( nuGnucnunu

waarbij G de grenswaarde is 

Differentiëren 

naam van de regel functie afgeleide

constante maal f )()( xfcxg )()( xfcxg

somregel )()()( xgxfxs )()()( xgxfxs

productregel )()()( xgxfxp )()()()()( xgxfxgxfxp

quotiëntregel )(
)()(

xg

xf
xq

))((
)()()()()(

xg

xgxfxgxf
xq

kettingregel ))(( xgf )())(( xgxgf      of      
x

g

g

f

x

f

d
d

d
d

d
d
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standaardfunctie afgeleide

cxf )( )(xf

nxxf )( nxnxf )(
xxf e)( xxf e)(
xgxf )(    met g > 0 ggxf x ln )(

xxf ln )(
x

xf )(

xxf g  log  )(   met g > 0  en g  1 
gx

xf
ln

)(

xxf sin )( xxf  cos)(

xxf  cos)( xxf sin )(

xxf tan )( x
x

xf tan
cos

)(

Lineaire benadering van in a:f )()()()( axafafxL

Integreren

functie primitieve

nxxf )(    met n  -1 cxxF n
n

)(

x
xf )( cxxF ||ln)(

xaxf )(    met a > 0 cxaxF
aln

)(

xxf e)( cxF xe)(
xxf ln)( cxxxxF ln)(

xxf alog )(   met a > 0 en a  1 cxxxxF
a

)ln()(
ln

xxf sin)( cxxF cos)(
xxf cos)( cxxF sin)(

Lengte van de grafiek van f op het interval ba,  : xxfL
b

a

d))((

Inhoud van een omwentelingslichaam dat ontstaat door de grafiek van de functie f

op het interval  om de x-as te wentelen:  ba, xxfI
b

a

d))((

Formulekaart vwo

www.examen-cd.nl - 4 - www.havovwo.nl



Goniometrie 

tt cossin tt sin)sin( tt cos)sin( tt sin)sin(

t

t
t

cos
sintan tt cos)cos( tt sin)cos( tt cos)cos(

ttt cossinsin ttttt sincossincoscos
ututut sincoscossin)sin( utut

ut cossinsinsin

ututut sincoscossin)sin( utut
ut cossinsinsin

ututut sinsincoscos)cos( utut
ut coscoscoscos

ututut sinsincoscos)cos( utut
ut sinsincoscos

sinsin    geeft k   of k

coscos   geeft k   of   k

Parameterkrommen 

Als de positie in het Oxy-vlak geeft van een bewegend punt op tijdstip t,))(),(( tytx

dan wordt de snelheidsvector op tijdstip t gegeven door ))(),(( tytx .
De snelheid van het punt op tijdstip t wordt gegeven door : 

))(())(()( tytxtv

en de lengte van de afgelegde weg tussen de tijdstippen t = a  en t = b door:   

ttytxttv
b

a

b

a

d ))(())((d )(

Eenparige cirkelbeweging met middelpunt , straal r en hoeksnelheid),( nm :

)(sin  )(
 )(cos)( 

ttrnty

ttrmtx
met

T
, waarbij T de omlooptijd is. 

Differentiaalvergelijkingen

differentiaalvergelijking oplossingen
Exponentiële groei of verval  

yc
t

y

d
d ctyty e)()(

Begrensde groei 

)(
d
d

yKc
t

y    met  c > 0 -ctKyKty e))(()(

Logistische groei 

)(
d
d

yGyc
t

y
cGta

G
ty

e
)(   met G de grenswaarde en 

)(
)(

y

yG
a

Standaardlimieten 

n

k

n a

nlim      met  a > 1 x
n

n n

x e lim
n

n
alim      met  a > 0 

Formulekaart vwo

www.examen-cd.nl                                                                        - 5 - www.havovwo.nl



Meetkunde

Rekenen in cirkels 

omtrek cirkel r  r is de straal 
lengte cirkelboog met middelpuntshoek  (rad) r r is de straal 

oppervlakte cirkel r r is de straal 

oppervlakte cirkelsector met middelpuntshoek  (rad) r r is de straal 

Rekenen in driehoeken

Stelling van Pythagoras:   Als driehoek ABC een rechte hoek in C heeft, dan geldt:  cba

Omgekeerde stelling van Pythagoras:  Als in driehoek ABC geldt , dan is hoek C recht cba

Cosinusregel:   In elke driehoek ABC geldt cosabbac

Sinusregel:   In elke driehoek ABC geldt 
sinsinsin

cba

Vlakke meetkunde; lijst van definities en stellingen 

De cursief gedrukte termen mogen als verwijzing in een bewijs gebruikt worden. 

Meetkundige plaatsen

De verzameling van alle punten die dezelfde afstand hebben tot twee gegeven punten A en B is de 
middelloodlijn van het lijnstuk AB (middelloodlijn).
De verzameling van alle punten binnen een hoek die dezelfde afstand hebben tot de benen van die 
hoek is de deellijn (bissectrice) van die hoek (deellijn).
De verzameling van alle punten die afstand r tot een gegeven punt M hebben, is de cirkel met 
middelpunt M en straal r (cirkel).
De verzameling van alle punten die dezelfde afstand hebben tot twee elkaar snijdende lijnen, is het 
deellijnenpaar (bissectricepaar) van die twee lijnen (deellijnenpaar).
De verzameling van alle punten die dezelfde afstand hebben tot twee evenwijdige lijnen, is de 
middenparallel van dat lijnenpaar (middenparallel).
De verzameling van alle punten die gelijke afstand hebben tot een punt F en een lijn l is een 
parabool (parabool). 

P op parabool met brandpunt F en richtlijn l lPdFPd ,,  

P op ellips met brandpunten F1 en F2 FPdFPd ,,  = constant 

P op hyperbool met brandpunten F1 en F2 FPdFPd ,, = constant 
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Hoeken, lijnen en afstanden 

De overstaande hoeken bij twee snijdende lijnen zijn gelijk (overstaande hoeken).

Als twee evenwijdige lijnen gesneden worden door een derde lijn, dan zijn de F-hoeken en Z-hoeken 
gelijk (F-hoeken, Z-hoeken).
Als twee lijnen in twee verschillende punten gesneden worden door een derde lijn waarbij er een paar 
gelijke F-hoeken of Z-hoeken optreedt, dan zijn die twee lijnen evenwijdig (F-hoeken, Z-hoeken).

Een rechte hoek is 90°, een gestrekte hoek is 180°. 

De som van de hoeken van een driehoek is 180° (hoekensom driehoek).

De afstand (kortste verbinding) van een punt tot een lijn is de lengte van de loodlijn neergelaten vanuit 
dat punt op die lijn (afstand punt tot lijn).

Als drie punten A, B en C niet op één lijn liggen dan geldt:  AB + BC > AC  (driehoeksongelijkheid).

Driehoeken

Gelijkbenige driehoek 

Als in een driehoek twee hoeken gelijk zijn, dan zijn de tegenoverliggende zijden ook gelijk 
(gelijkbenige driehoek).
Als in een driehoek twee zijden gelijk zijn, dan zijn de tegenoverliggende hoeken ook gelijk 
(gelijkbenige driehoek).

Gelijke driehoeken 

Twee driehoeken zijn gelijk (congruent) als ze gelijk hebben: 

Een zijde en twee aanliggende hoeken. (HZH)

Een zijde, een aanliggende hoek en de tegenoverliggende hoek. (ZHH)

Twee zijden en de ingesloten hoek. (ZHZ)

Alle zijden. (ZZZ)

Twee zijden en de rechte hoek tegenover één van die zijden. (ZZR)

Gelijkvormige driehoeken 

Twee driehoeken zijn gelijkvormig als ze gelijk hebben: 

Twee paren hoeken. (hh)

Een paar hoeken en de verhouding van de omliggende zijden. (zhz)

De verhouding van de zijden. (zzz)

Een paar rechte hoeken en de verhouding van de twee niet-omliggende zijden. (zzr)
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Vierhoeken

De som van de hoeken van een vierhoek is 360° (hoekensom vierhoek).

Equivalente definities en eigenschappen van een parallellogram.

Het is een vierhoek met twee paren evenwijdige zijden. 
Het is een vierhoek met twee paren gelijke overstaande zijden. 
Het is een vierhoek waarin twee overstaande zijden gelijk zijn en evenwijdig. 
Het is een vierhoek waarin de diagonalen elkaar middendoor delen. 

Equivalente definities en eigenschappen van een ruit.

Het is een parallellogram met vier gelijke zijden. 
Het is een parallellogram waarin een diagonaal een hoek middendoor deelt. 
Het is een parallellogram waarin de diagonalen elkaar loodrecht snijden. 

Equivalente definities en eigenschappen van een rechthoek.

Het is een vierhoek met vier rechte hoeken. 
Het is een parallellogram met een rechte hoek. 
Het is een parallellogram met gelijke diagonalen. 

Raaklijneigenschappen

De raaklijn in een punt P van een parabool maakt gelijke hoeken met de lijn die P verbindt met het 
brandpunt en de lijn door P loodrecht op de richtlijn  (raaklijneigenschap parabool).

De raaklijn in een punt P van een ellips of hyperbool maakt gelijke hoeken met de lijnen 
die P verbinden met de twee brandpunten (raaklijneigenschap ellips of hyperbool).

Cirkeleigenschappen 

Bij gelijke bogen behoren gelijke koorden (boog en koorde).

De loodlijn vanuit het middelpunt op een koorde deelt die koorde middendoor (loodlijn op koorde).

Stelling van Thales: Als hoek C in driehoek ABC recht is, dan ligt C op de cirkel met middellijn AB.
Omgekeerde stelling van Thales: Als C op de cirkel met middellijn AB ligt, dan is recht.ACB

Stelling van de omtrekshoek: Elke omtrekshoek is half zo groot als de bijbehorende middelpuntshoek. 
De hoek tussen een raaklijn en een koorde is gelijk aan de bij die koorde behorende omtrekshoek (hoek
tussen koorde en raaklijn).
Als punt over de cirkelboog AB tussen de punten A en B beweegt, dan verandert de grootte van 

niet (Stelling van de constante hoek).
C

ACB
Als punt D aan dezelfde kant van AB ligt als puntC en ACBADB , dan liggen en D op dezelfde 
cirkelboog AB (Omgekeerde stelling van de constante hoek).

C

Koordenvierhoekstelling: Als een koordenvierhoek is, dan is de som van elk paar overstaande 
hoeken 180° 

ABCD

Omgekeerde koordenvierhoekstelling: Als in een vierhoek de som van een paar overstaande hoeken 
180° is, dan is het een koordenvierhoek. 
Een raaklijn aan een cirkel staat loodrecht op de verbindingslijn van middelpunt en raakpunt (raaklijn).
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