
1.	  	   Iemand	  heeft	  thuis	  12	  CD’s	  in	  een	  rekje	  waar	  er	  precies	  12	  inpassen.	  
a.	  Op	  hoeveel	  manieren	  kan	  hij	  ze	  in	  het	  rekje	  leggen.	  
b.	  Hij	  wil	  er	  2	  weggeven	  aan	  zijn	  vriendin,	  hoeveel	  mogelijkheden?	  
c.	  Hij	  wil	  een	  top	  4	  voor	  zichzelf	  maken.	  Hoeveel	  mogelijkheden?	  

	  
2.	  	   In	  een	  rooster	  kun	  je	  steeds	  een	  stap	  naar	  rechts	  of	  naar	  boven	  doen.	  

a.	  Hoeveel	  mogelijkheden	  zijn	  er	  om	  van	  (0,0)	  naar	  (3,4)	  te	  lopen	  
b.	  En	  van	  (2,3)	  naar	  (9,3)?	  
c.	  En	  van	  (3,4)	  naar	  (12,6)?	  
d.	  Op	  hoeveel	  manieren	  van	  (0,0)	  naar	  (5,6)	  via	  (2,3)?	  

	  
3.	  	   In	  een	  klas	  zitten	  12	  jongens	  en	  10	  meisjes.	  De	  docent	  wil	  een	  groepje	  van	  3	  

leerlingen	  aanwijzen	  om	  na	  afloop	  de	  klas	  op	  te	  ruimen.	  
a.	  Op	  hoeveel	  manieren	  kan	  hij	  3	  meisjes	  kiezen?	  
b.	  Op	  hoeveel	  manieren	  kan	  hij	  2	  jongens	  en	  1	  meisjes	  kiezen?	  
c.	  Op	  hoeveel	  manieren	  kan	  hij	  3	  leerlingen	  kiezen?	  

	  
4	  	   a.	  Hoeveel	  verschillende	  rijtjes	  van	  6	  cijfers	  kun	  je	  maken	  met	  twee	  

nullen	  en	  vier	  enen	  ?	  
b.	  En	  als	  die	  rijtjes	  moeten	  beginnen	  met	  een	  1	  ?	  
c.	  En	  als	  de	  nullen	  niet	  naast	  elkaar	  mogen	  staan	  ?	  

	  
5.	  	   3	  gelijke	  figuurtjes,	  2	  verschillende	  letters	  en	  4	  gelijke	  symbolen	  moeten	  op	  

een	  rijtje	  worden	  gezet.	  Op	  hoeveel	  manieren	  kan	  dat	  als	  de	  4	  symbolen	  
vooraan	  moeten	  staan	  ?	  

	  
6.	  	   Op	  tafel	  liggen	  10	  verschillende	  boeken.	  Op	  hoeveel	  verschillende	  manieren	  

kunnen	  3	  jongens	  daar	  ieder	  1	  boek	  uit	  kiezen	  ?	  
	  
7.	  	   5	  mensen	  gaan	  aan	  een	  ronde	  tafel	  zitten.	  We	  beschouwen	  de	  oplossing	  
	  	   en	  BCDEA	  als	  dezelfde.	  ABCDE	  en	  EDCBA	  zijn	  wel	  verschillend.	  

a.	  Op	  hoeveel	  manieren	  kan	  dat	  dan	  ?	  
b.	  En	  als	  de	  plaats	  waar	  A	  moet	  zitten	  steeds	  dezelfde	  is	  ?	  

	  
8.	   	  Een	  vereniging	  met	  20	  leden	  moet	  een	  bestuur	  van	  4	  verschillende	  

functies	  kiezen.	  Op	  hoeveel	  manieren	  kan	  dat	  ?	  
	  
9.	   	  Op	  hoeveel	  manieren	  kun	  je	  een	  toto	  invullen	  (13	  uitslagen)	  zodat	  er	  4	  

goed	  zijn	  en	  9	  fout	  ?	  Bij	  iedere	  uitslag	  3	  mogelijkheden	  waarvan	  er	  1	  goed	  
is	  en	  2	  fout.	  

	  
10.	  	   In	  een	  klas	  zitten	  10	  jongens	  en	  20	  meisjes.	  Op	  hoeveel	  manieren	  kun	  je	  

hieruit	  een	  groepje	  van	  3	  meisjes	  en	  2	  jongens	  selecteren	  ?	  
	  
11.	   Beschouw	  het	  resultaat	  van	  een	  proefwerk	  in	  een	  klas	  met	  20	  leerlingen.	  

De	  cijfers	  lopen	  van	  0	  t/m	  10,	  alleen	  gehele	  cijfers.	  
a.	  Hoeveel	  verschillende	  resultaten	  zijn	  er	  mogelijk	  ?	  
b.	  En	  hoeveel	  manieren	  als	  je	  weet	  dat	  precies	  6	  leerlingen	  een	  cijfer	  
halen	  5	  of	  lager	  ?	  



	  
12	  	   Op	  tafel	  liggen	  10	  rode	  rozen,	  5	  blauwe	  korenbloemen	  en	  7	  gele	  

paardebloemen.	  Op	  hoeveel	  manierenkan	  men	  daarvan	  een	  boeket	  maken	  
met	  3	  rozen,	  4	  paardebloemen	  en	  2	  korenbloemen	  ?	  

	  
13	  	   Er	  wordt	  een	  voetbalwedstrijd	  gespeeld.	  Alle	  uitslagen	  van	  0-‐0	  tot/met	  

10-‐10	  zijn	  mogelijk.	  Hoeveel	  mogelijke	  uitslagen	  zijn	  er	  als	  je	  weet	  dat	  de	  
thuisclub	  heeft	  gewonnen	  ?	  

	  
	  
14	  	   Iemand	  moet	  een	  M.C.	  werk	  maken	  met	  10	  vragen.	  Op	  elke	  vraag	  zijn	  4	  

antwoorden	  mogelijk	  waarvan	  er	  1	  goed	  is.	  Op	  hoeveel	  verschillende	  
manieren	  kan	  hij	  het	  werk	  invullen	  opdat	  hij	  7	  antwoorden	  goed	  en	  3	  
antwoorden	  fout	  heeft	  ?	  

	  
15	   Jan	  heeft	  3	  overhemden,	  4	  broeken	  en	  2	  paar	  sokken.	  Hoeveel	  

verschillende	  combinaties	  zijn	  er	  mogelijk	  ?	  
	  
16	  	   Op	  een	  schaakclub	  zijn	  60	  leden.	  Hoeveel	  wedstrijden	  moeten	  er	  totaal	  

worden	  gespeeld	  opdat	  ieder	  tegen	  ieder	  precies	  1	  keer	  heeft	  gespeeld	  ?	  
	  
	  
17	  	  

a.	  Op	  hoeveel	  verschillende	  manieren	  kun	  je	  een	  groepje	  van	  8	  personen	  
verdelen	  in	  twee	  groepjes	  van	  4	  ?	  
b.	  En	  in	  twee	  groepjes,	  een	  van	  2	  en	  een	  van	  6	  ?	  

	  
18	  	   Ik	  heb	  10	  verschillende	  planten	  maar	  op	  mijn	  bureau	  kunnen	  er	  maar	  3	  op	  

Een	  rijtje	  staan.	  Op	  hoeveel	  manieren	  kan	  ik	  mijn	  bureau	  versieren	  ?	  
	  
19	  	   Hoeveel	  wegen	  lopen	  er	  van	  de	  oorsprong	  (0,0)	  naar	  het	  punt	  A(4,7)	  als	  je	  

steeds	  maar	  1	  eenheid	  naar	  rechts	  of	  naar	  boven	  mag,	  je	  dus	  over	  de	  
roosterlijnen	  moet	  gaan.	  ?	  

	  
21	  	   Men	  gooit	  tegelijk	  3	  dobbelstenen	  op	  tafel.	  

a.	  Hoeveel	  verschillende	  worpen	  zijn	  er	  mogelijk	  ?	  
b.	  In	  hoeveel	  van	  die	  worpen	  is	  de	  som	  van	  de	  ogen	  hoogstens	  5	  ?	  

	  
22	  	   a.	  Hoeveel	  verschillende	  permutaties	  zijn	  er	  mogelijk	  met	  de	  letters	  

van	  het	  woord	  “broek”	  ?	  
b.	  En	  met	  het	  woord	  “veel”	  ?	  

	  
23	  	   Hoeveel	  morseseinen	  van	  5	  tekens	  kun	  je	  vormen	  met	  3	  strepen	  en	  2	  

punten	  ?	  
	  

24	  	   Op	  hoeveel	  manieren	  kan	  men	  4	  flesjes	  bier	  (2	  heineken,	  1	  bavaria	  en	  1	  
amstel)	  op	  een	  rijtje	  zetten	  ?	  (2	  heineken	  zijn	  hetzelfde)	  

25	   In	  het	  tweetallig	  stelsel	  gebruikt	  men	  de	  tekens	  0	  en	  1.	  Hoeveel	  
verschillende	  getallen	  van	  10	  tekens	  achterelkaar	  kan	  men	  hiermee	  maken,	  



een	  getal	  mag	  ook	  met	  0	  beginnen.	  
38	  Hoeveel	  permutaties	  kan	  men	  maken	  van	  het	  woord	  “einde”	  ?	  
	  

26	   In	  een	  winkel	  worden	  6	  verschillende	  merken	  tandenborstels	  verkocht.	  Zes	  
klanten	  kopen	  onafhankelijk	  van	  elkaar	  een	  tandenborstel.	  Hoeveel	  
mogelijkheden	  zijn	  er	  dat	  ze	  allemaal	  een	  andere	  tandenborstel	  kopen	  ?	  
	  
In	  een	  klas	  zitten	  14	  jongens	  en	  16	  meisjes.	  Op	  hoeveel	  manieren	  kun	  je	  
hieruit	  een	  groepje	  van	  3	  meisjes	  en	  2	  jongens	  selecteren	  ?	  

27.	  	   Beschouw	  het	  resultaat	  van	  een	  proefwerk	  in	  een	  klas	  met	  19	  leerlingen.	  
De	  cijfers	  lopen	  van	  1	  t/m	  10,	  alleen	  gehele	  cijfers.	  
a.	  Hoeveel	  verschillende	  resultaten	  zijn	  er	  mogelijk	  ?	  
b.	  En	  hoeveel	  manieren	  als	  je	  weet	  dat	  precies	  6	  leerlingen	  een	  cijfer	  
halen	  5	  of	  lager	  ?	  

28	  	   Op	  tafel	  liggen	  10	  rode	  rozen,	  6	  blauwe	  korenbloemen	  en	  7	  gele	  
paardebloemen.	  Op	  hoeveel	  manierenkan	  men	  daarvan	  een	  boeket	  maken	  
met	  4	  rozen,	  2	  paardebloemen	  en	  3	  korenbloemen	  ?	  

29	  	   Er	  wordt	  een	  voetbalwedstrijd	  gespeeld.	  Alle	  uitslagen	  van	  0-‐0	  tot/met	  
8-‐8	  zijn	  mogelijk.	  Hoeveel	  mogelijke	  uitslagen	  zijn	  er	  als	  je	  weet	  dat	  de	  
thuisclub	  heeft	  gewonnen	  of	  gelijkgespeeld	  ?	  

30	  	   Iemand	  moet	  een	  M.C.	  werk	  maken	  met	  12	  vragen.	  Op	  elke	  vraag	  zijn	  5	  
antwoorden	  mogelijk	  waarvan	  er	  1	  goed	  is.	  Op	  hoeveel	  verschillende	  
manieren	  kan	  hij	  het	  werk	  invullen	  opdat	  hij	  8	  antwoorden	  goed	  en	  4	  
antwoorden	  fout	  heeft	  ?	  

31	  	   a.	  Op	  hoeveel	  verschillende	  manieren	  kun	  je	  een	  groepje	  van	  10	  
verdelen	  in	  twee	  groepjes	  van	  5	  ?	  
b.	  En	  in	  twee	  groepjes,	  een	  van	  6	  en	  een	  van	  4	  ?	  
50	  Hoeveel	  getallen	  zijn	  er	  kleiner	  dan	  10000	  waarin	  geen	  cijfer	  2	  maal	  
	  

32	  	   In	  een	  klas	  zitten	  22	  leerlingen.	  10	  leerlingen	  voetballen,	  8	  leerlingen	  
tafeltennissen,	  11	  leerlingen	  tennissen,	  5	  leerlingen	  voetballen	  en	  tennissen,	  
3	  leerlingen	  voetballen	  en	  tafeltennissen	  en	  3	  leerlingen	  tennissen	  en	  
tafeltennissen.	  
a.	  Hoeveel	  leerlingen	  tafeltennissen	  niet	  ?	  
b.	  Hoeveel	  leerlingen	  voetballen	  en	  tennissen	  wel	  maar	  tafeltennissen	  niet	  ?	  

33	  	   Op	  een	  plankje	  staan	  10	  lampjes	  die	  allemaal	  aan	  of	  uit	  kunnen	  zijn.	  
Hoeveel	  mogelijkheden	  zijn	  er	  opdat	  er	  minimaal	  2	  lampjes	  aan	  zijn	  ?	  
	  

34.	  	   P(5	  antwoorden	  goed	  in	  MC	  toets	  met	  30	  vierkeuzevragen)	  =	  
	  
35	  	   P(13	  keer	  kop	  bij	  20	  keer	  gooirn	  met	  munt)	  =	  
	  
36.	  	   P(	  2	  rode	  en	  4	  blauwe	  uit	  vaas	  met	  8	  rode	  en	  5	  blauwe	  zonder	  terugleggen)	  =	  
	  
37.	  	   P(zelfde	  als	  bij	  3	  maar	  nu	  met	  terugleggen)	  
	  
38.	  	   P(3<X	  met	  n=12	  en	  p=0,2)	  =	  
	  
39.	  	   P(hoogstens	  10	  goed	  in	  voetbaltoto	  bij	  13	  wedstrijden)	  =	  



	  
40.	  	   P(minimaal	  30	  voor	  Gore	  in	  steekproef	  van	  50	  aangenomen	  55%	  voor	  Gore)=	  
	  
41.	  	   P(hoogstens	  6	  keer	  Munt	  bij	  10	  keer	  gooien	  met	  munt)	  =	  
	  
42	  	   P(van	  (1,3)	  naar	  (6,8)	  met	  kans	  naar	  rechts/boven	  steeds	  0,5)	  =	  
	  
43.	  	   P(X<4	  met	  X	  binomiaal	  en	  n=7	  en	  p=0,25)	  =	  
	  
44.	   Een	  fabriek	  maakt	  chocolade	  sinterklaasjes	  aan	  de	  lopende	  band.	  Het	  is	  bekend	  

dat	  de	  machine	  niet	  helemaal	  goed	  werkt,	  6%	  van	  de	  sinterklaasjes	  hebben	  geen	  
hoofd	  en	  worden	  afgekeurd.	  Iemand	  pakt	  willekeurig	  90	  sinterklaasjes	  van	  de	  
lopende	  band.	  
Wat	  is	  de	  kans	  dat	  daarvan	  minstens	  40	  geen	  hoofd	  hebben	  ?	  
	  

45.	  	   Iemand	  gooit	  met	  2	  dobbelstenen	  
a.	  wat	  is	  de	  kans	  dat	  de	  som	  van	  de	  ogenstallen	  8	  is	  ?	  
b	  Wat	  is	  de	  kans	  dat	  de	  som	  minimaal	  4	  is	  ?	  
c.	  Wat	  is	  de	  kans	  dat	  het	  product	  van	  de	  ogentallen	  hoogstens	  15	  is	  ?	  
	  

46.	  	   Iemand	  gooit	  met	  6	  dobbelstenen	  
Wat	  is	  de	  kans	  dat	  de	  som	  van	  de	  ogentallen	  hoogstens	  8	  is	  ?	  
	  

47	  	   Bekijk	  de	  vakken	  van	  een	  groep	  van	  16	  leerlingen	  uit	  vwo5:	  
12	  leerlingen	  hebben	  wiskunde	  A1	  
	  leerlingen	  hebben	  tekenen	  
9	  leerlingen	  hebben	  geschiedenis	  
7	  leerlingen	  hebben	  wiskunde	  A	  1	  en	  geschiedenis	  
5	  leerlingen	  hebben	  tekenen	  en	  geschiedenis	  
7	  leerlingen	  hebben	  tekenen	  en	  wiskunde	  A1	  
Hoeveel	  leerlingen	  hebben	  wel	  wiskunde	  A	  1	  en	  ook	  geschiedenis	  maar	  geen	  
tekenen	  	  
	  

48	   	  In	  een	  klas	  zitten	  32	  leerlingen,	  12	  jongens	  en	  20	  meisjes.	  
Ik	  wil	  1	  leerlingen	  willekeurig	  selecteren	  en	  de	  kans	  weten	  dat	  dat	  een	  meisje	  is.	  
Hoe	  kan	  ik	  dit	  probleem	  simuleren	  met	  mijn	  rekenapparaat	  ?	  Geef	  duidelijk	  aan	  
welke	  functie	  je	  moet	  gebruiken.	  

	  
49	  	   Op	  een	  bord	  staan	  6	  lampjes.	  Ieder	  lampje	  kan	  uit	  zijn	  of	  rood	  branden	  of	  

groen	  branden.	  
Hoeveel	  mogelijkheden	  zijn	  er	  dat	  er	  2	  rood	  zijn,	  1	  uit	  is	  en	  3	  groen	  zijn	  ?	  
Teken	  hier	  een	  nette	  boom	  en	  bereken	  daarmee	  je	  antwoord.	  

	  
50	   Iemand	  gooit	  met	  4	  dobbelstenen.	  

Op	  hoeveel	  verschillende	  manieren	  kan	  de	  som	  van	  de	  ogen	  7	  zijn	  ?	  
Netjes	  verklaren.	  
	  

51	   .	  Op	  een	  schaakvereniging	  doen	  40	  personen	  mee	  aan	  de	  interne	  competitie.	  
Ieder	  speelt	  tegen	  ieder	  een	  keer	  met	  wit	  en	  een	  keer	  met	  zwart.	  



Dan	  moeten	  er	  totaal	  hoeveel	  wedstrijden	  worden	  gespeeld.	  
	  
52.	  	   Pim	  gooit	  met	  5	  dobbelstenen.	  Eef	  telt	  het	  aantal	  ogen.	  

P(som	  van	  de	  ogen	  3	  6)	  =	  
	  
53.	  	   In	  een	  vaas	  zitten	  3	  rode,	  5	  blauwe	  en	  2	  gele	  knikkers.	  

Claudia	  trekt	  aselect	  3	  knikkers	  tegelijk	  uit	  deze	  vaas.	  
P(2	  blauwe	  en	  1	  gele	  knikker)	  =	  

	  
54.	  	   Hoeveel	  verschillende	  "woorden"	  kun	  je	  maken	  met	  de	  letters	  van:	  

het	  woord	  "peter"	  :	  
	  
55.	  	   Hanneke	  vult	  een	  toto	  (13	  uitslagen,	  steeds	  keus	  uit	  3)	  

aselect	  in.	  
P(precies	  11	  goede	  uitslagen)	  =	  

56.	  	   Een	  klas	  met	  30	  leerlingen	  moet	  worden	  opgedeeld	  in	  3	  groepen,	  een	  groep	  van	  
11,	  een	  groep	  van	  7	  en	  een	  groep	  van	  12.	  
Dat	  kan	  op	  hoeveel	  	  manieren.	  

	  
57.	  	   Freek	  maakt	  "morse-‐seinen"	  bestaande	  uit	  3	  strepen	  en	  2	  punten.	  

Dat	  kan	  op	  hoeveel	  manieren.	  
	  
58.	  	   Jessica	  gooit	  100	  keer	  met	  een	  zuiver	  muntstuk.	  

P(30	  keer	  kruis	  van	  de	  100)	  =	  
	  

59.	  	   In	  een	  vaas	  zitten	  n	  knikkers,	  k	  gele	  en	  de	  rest	  blauwe.	  Dorien	  trekt	  aselect	  3	  
knikkers	  uit	  deze	  vaas.	  Er	  geldt:	  n>3	  en	  k>3	  en	  k<n.	  Druk	  de	  volgende	  kans	  uit	  in	  
k	  en	  n.	  
P(2	  blauwe	  en	  1	  gele	  )	  =	  

	  
60	  	   Rene	  brengt	  bijzondere	  dobbelstenen	  mee	  naar	  school:	  op	  de	  zijvlakken	  staan	  de	  

getallen1,1,3,5,6,6	  Sander	  gooit	  tegelijk	  met	  2	  van	  deze	  dobbelstenen.	  Maike	  telt	  
het	  aantal	  ogen.	  
P(totaal	  7	  ogen)	  =	  
P(er	  valt	  minstens	  1	  zes)	  =	  

	  
61.	  	   Pierre	  organiseert	  een	  loterij.	  Hij	  maakt	  12	  loten.	  Op	  elk	  lot	  valt	  hoogstens	  1	  prijs.	  

Er	  is	  1	  prijs	  van	  40	  gulden,	  er	  zijn	  twee	  prijzen	  van	  20	  gulden	  en	  3	  prijzen	  van	  10	  
gulden.	  
Pim	  koopt	  2	  loten	  en	  Simon	  koopt	  3	  loten.	  
P(Pim	  wint	  40	  gulden)	  =	  
P(Simon	  wint	  40	  gulden)	  =	  

62.	  	   Ester	  doet	  mee	  met	  de	  lotto,	  ze	  vult	  1	  kolom	  in.	  
P(Ester	  heeft	  er	  2	  goed	  van	  de	  6)	  =	  
14.	  Anouk	  maakt	  nummerborden	  van	  de	  vorm	  AB-‐CD-‐24	  
Alle	  letters	  mogen	  worden	  gebruikt	  maar	  iedere	  letter	  mag	  ten	  hoogste	  1	  keer	  
voorkomen.	  Allecijfers	  zijn	  toegestaan,	  ook	  dubbel.	  Stel	  dat	  Suze	  in	  staat	  is	  alle	  
borden	  te	  makendie	  mogelijk	  zijn,	  dan	  maakt	  zij	  verschillende	  borden.	  

	  



66	   	  Mijntje	  trekt	  aselect	  3	  kaarten	  tegelijk	  uit	  een	  spel	  
met	  52	  kaarten.	  Nicole	  telt	  hoeveel	  ruiten	  erbij	  zijn.	  
P(2	  ruiten	  van	  de	  3	  kaarten)	  =	  

	  
67	   	  Dorte	  maakt	  allerlei	  woorden	  met	  de	  letters	  van	  het	  “	  woord	  “	  :	  EINDE	  

Zij	  kan	  verschillende	  woorden	  maken	  


