
 
 
Bijlage bij de oefenversie van de toolbox en 
bijbehorende oefenopgaven wiskunde KB 
ter voorbereiding op het digitale examen wiskunde KB 2014 
 
Bij het digitale examen wiskunde KB wordt de toolbox gebruikt. De toolbox helpt een leerling bij 
het noteren van zijn berekeningen.  
 
Het is belangrijk de leerlingen goed voor te bereiden op het gebruik van de toolbox  in het digitale 
examen wiskunde KB. Dat kan op twee manieren:  

o Alle scholen die deelnemen aan het digitale examen wiskunde KB ontvangen in januari 
voorbeeldexamens waarin van deze toepassing gebruik moet worden gemaakt.  

o Met de bijgevoegde oefenversie van de toolbox wiskunde kunt u de leerlingen alvast met 
deze toepassing laten kennismaken, zonder dat u daarvoor ExamenTester nodig heeft.  

U kunt op bijvoorbeeld een smartboard een algemene introductie geven van de toolbox. Verderop 
in de bijlage geven we voorbeelden van zaken die op een smartboard kunnen worden getoond. 
Vervolgens kunt u de leerlingen laten oefenen met de beschikbare set oefenopgaven. Deze set is 
speciaal bestemd voor het oefenen met de toolbox.  
 
 
Enkele aandachtspunten bij het gebruik van de toolbox 
In het afgelopen examenjaar is voor het eerst gebruik gemaakt van de toolbox in het reguliere 
examen wiskunde KB. Daaruit bleek dat leerlingen weinig tot geen moeite hebben met de 
bediening van de toolbox.  
op grond van de ervaringen zijn er twee zaken die we bij u onder de aandacht willen brengen. 
  
1. Actief maken van de toolbox  
Als een leerling bij een nieuwe vraag komt en het antwoord in de toolbox wil typen, moet hij eerst 
even met zijn muis in de toolbox klikken: dan wordt de toolbox actief en kan er getypt worden. 
 
2. Opslaan 
In uitzonderlijke gevallen werd op de rekenmachine de knop ‘opslaan’, waarmee de berekening 
en uitkomst in het uitvoerveld van de toolbox wordt gezet, inactief; d.w.z. dat de knop op dat 
moment niet werkte. Nogmaals op de =-knop drukken van de rekenmachine verhielp dit 
probleem: op dat moment werd de ‘opslaan’-knop weer actief.  
 
 

NB  Op de toepassing toolbox wiskunde rusten auteursrechten. De toepassing mag alleen 
worden gebruikt om op school te oefenen voor het examen wiskunde KB; gebruik voor andere of 
commerciële doeleinden is niet toegestaan. Indien u meer gebruik wilt maken van deze toolbox 
kunt u contact opnemen met Eduhint: E-mail: info@eduhint.nl 



Introductie toolbox (bijvoorbeeld op smartboard) 
 
Hieronder worden een aantal zaken genoemd die op het smartboard 
kunnen worden getoond. Ernaast staat een voorbeeld bij elk punt.  
 
NB: Er zijn een aantal knoppen die wel werken als de toolbox als 
losse applicatie wordt bediend, maar niet als de toolbox binnen 
ExamenTester werkt. Dit geldt voor bijvoorbeeld de pijltjestoetsen, 
maar ook voor de Enterknop. Voor de Enterknop is een 
aparte knop gemaakt binnen de toolbox. Met deze knop 
kunnen de leerlingen naar een volgende regel gaan. 
 

1. De Toolbox kan gebruikt worden om antwoorden in te typen, 
ook met speciale tekens en wiskundige notaties. Hiernaast 
staan een paar voorbeelden om te tonen op het smartboard.  
Het vergt enige ervaring om steeds de cursor op de juiste 
plek te hebben bij het werken met de wiskundige notaties. 
De pijltjesknoppen werken niet binnen ExamenTester, 
waardoor zo nu en dan met een muisklik de cursor in de 
juiste positie moet worden gezet.  
Tip: De lijst met speciale tekens kan gewoon bovenin blijven 
staan. 
 

2. Een voorbeeld hoe een formule kan worden opgezocht en 
door erop te klikken naar het antwoordveld gaat. 
 

3. Een voorbeeld hoe een tabel kan worden gemaakt, aan de 
hand van de vereenvoudiging van een breuk. U kunt laten 
zien hoe kolommen (en rijen) kunnen worden toegevoegd of 
verwijderd. 
 

 
 

 

 



 
4. Een driehoek schetsen en gegevens invullen. Daarmee kan 

de Stelling van Pythagoras worden gedemonstreerd en de 
rekenmachine gebruikt. 

Als de cursor in de tabel staat, kan met de rekenmachine 
worden gerekend. Het antwoord kan dan direct in de tabel 
worden opgeslagen. 
 
 



 
 

5. Een voorbeeld waarin u de rekenmachine gebruikt bij het 
inklemmen. U kunt laten zien dat een leerling met de 
pijltjestoetsen op de rekenmachine door de berekening kan 
navigeren.  
 

6. Een voorbeeld waarin u de rekenmachine gebruikt om de 
knoppen INV en ANS uit te leggen.  
 

 
De laatste stap met ANS uitvoeren:  

 

 
 
 



7. Een voorbeeld waarin u de pijlenketting demonstreert (alleen 
als ze hier bekend mee zijn).  
 
In het ‘pijlenkettingmenu’ kan worden gekozen voor 2 pijlen 
naar rechts of links. Maar ook enkelvoudige pijlen en het 
toevoegen van pijlen (naar rechts en links) is mogelijk. 

Als de cursor in een van de invulhokjes staat, kan met de 
rekenmachine worden gerekend. Het antwoord kan in het 
invulhokje worden opgeslagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


