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Voorwoord 

 

Het keuzevak beslissen kan dienen als het onderwerp keuzevak uit het examenprogramma 

wiskunde D. Het keuzevak heeft een omvang van 40 slu. Het studiemateriaal bestaat uit vijf 

onderwerpen waarin steeds aan de hand van twee problemen basistheorie uit de 

speltheorie/besliskunde in combinatie met grafentheorie aan de orde komt. Bij elk onderwerk 

is een paragraaf met verwerkingsopgaven. De theorie van lineaire vergelijkingen is de enige 

voorkennis en dus kan dit keuzevak relatief vroeg in het studieprogramma aan de orde komen. 

Het is wel aan te bevelen om vooraf het onderwerp combinatoriek (telproblemen) uit 

statistiek en kansrekenen te behandelen omdat er in een aantal opgaven systematisch moet 

worden geteld. 

 

De onderwerpen die aan de orde komen zijn achtereenvolgens 

 

hoofdstuk 1 optimaliseren 

In dit hoofdstuk wordt de basistheorie van lineair programmeren besproken. Dat onderwerp  

was eerder onderdeel van wiskunde A vwo maar vormt geen examenonderdeel meer van het 

nieuwe wiskunde A programma. 

 

hoofdstuk 2 beslissen in een netwerk 

In dit hoofdstuk worden begrippen en algoritmes uit de grafentheorie gebruikt om kosten van 

deelnemers in een coalitie te bepalen. Daarbij komt ook theorie uit het hoofdstuk 

optimaliseren terug.  

 

hoofdstuk 3 koppelen 

Net als hoofdstuk 2 een onderwerp dat thuishoort in de grafen- en de speltheorie. In koppelen 

gaat het om het voordelig toekennen van bijvoorbeeld taken aan spelers.  

 

hoofdstuk 4 macht 

In het onderdeel macht wordt de macht van spelers of partijen of landen in een gewogen 

stemprocedure bekeken. Machtindices van Banzhaf en Shapley-Shubik  komen daarbij aan de 

orde. In het bijzonder wordt gekeken naar “wiskundige machtsverhoudingen” in de Tweede 

Kamer. 

 

bijlage antwoorden  

 

Er wordt ook een document met uitgebreidere uitwerkingen van de opdrachten gemaakt. Dat 

document is opvraagbaar bij het regionaal steunpunt wiskunde D. Op de site van het 

steunpunt worden ook allerlei aanvullend studiemateriaal (extra opgaven, rekentools etc) 

aangeboden 

 
Dit studiemateriaal is ontwikkeld door het regionaal steunpunt wiskunde D Eindhoven en mag gratis gebruikt 

worden in het wiskundeonderwijs in het vo. Uitwerkingen van de opdrachten zijn opvraagbaar bij het regionaal 

steunpunt wiskunde D. 
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