
Stappenplan: Telproblemen – Combinatoriek (Variaties – Permutaties – Combinaties) 

_________________________________________________________________________________ 

 

Eerste vraag:    Is HERHALING mogelijk?  

Neen Ja 

Dan moeten we onderzoeken of de Volgorde 

al dan niet belangrijk is? 

De oplossing zal dan liggen in :  

Variaties – Permutaties - Combinaties 

Als Telprobleem oplossen (vaasmodel of boomdiagram) 
VOORBEELDEN: het aantal mogelijkheden om: 

− 4	jongens		die	3	prijzen	kunnen	winnen;	en	je	kan	alle	3	prijzen	winnen	

− 4	leerlingen		2	functies		als	lid	van	de	leerlingeraad	opnemen		

− een	menu	samenstellen	uit<	3	voorgerechten,	5	hoofdschotels	en	2	desserts>	

 

 

Tweede vraag : de Volgorde onderzoeken  

VARIATIES PERMUTATIES COMBINATIES 

1) VOLGORDE	belangrijk	

2) VERSCHILLEND	(DUS	GEEN	HERHALING)	

3) r	<	n	(r	kiezen	uit	n)	(n	=	grootste)	

1) VOLGORDE	belangrijk	

2) VERSCHILLEND	(DUS	GEEN	HERHALING)	

3) r	=	n	

1) GEEN	VOLGORDE	

2) VERSCHILLEND	(DUS	GEEN	HERHALING)	

FORMULE:    𝑽𝒏𝒓   
     

FORMULE:   𝑷𝒏   

  

FORMULE:  𝑪𝒏𝒓  

   

VOORBEELDEN: het aantal mogelijkheden om: 

− 3	werknemers	te	kiezen	uit	8	voor	3	verschillende	

functies	

− een	rangschikking/klassement	opmaken	

− een	bankcode	van	4	verschillende	cijfers	

− 6	verschillende	boekennemen	uit	10	maar	ze	

rangschikken	volgens	belangrijkheid		

 

VOORBEELDEN: het aantal mogelijkheden om: 

− 20	wielrenners	te	rangschikken	

− 4	leerlingen		4	verschillende	functies	te	laten	

invullen		

  

VOORBEELDEN: het aantal mogelijkheden om: 

− 3	werknemers	lukraak/zomaar	kiezen	uit	8	

− 6	verschillende	cijfers	kiezen	voor	de	lotto		

− 4	verschillende	kaarten	te	nemen	uit	een	pak	van	

52	

− 6	verschillende	boeken	nemen/kiezen	uit	10	

(gewoon	een	stapel	boeken)	

 



Op hoeveel manieren kunnen wij paswoorden vormen van 5 verschillende cijfers waarbij 
de cijfers genomen worden uit (1,2,3,4,5,6,7,8,9) 
 

HERHALING : is niet mogelijk daar het gaat om 5 verschillende cijfers  
VOLGORDE: is belangrijk (het gaat om een code en het getal 12345 is verschillend 
van het getal 54321) 

 
Formule: het gaat om VARIATIES (zie samenvattende tabel want het aantal cijfers 
dat we moeten hebben (nl 5) is verschillende van het totaal aantal cijfers waaruit we 
kunnen kiezen: nl 9) 

! =
#

$
 

 
(geheugensteuntje : V staat voor verschillend / volgorde belangrijk) 

 
 
Op hoeveel manieren kunnen wij 15 verschillende strips verdelen over 15 leerlingen?  
 

HERHALING : is niet mogelijk daar het gaat om 15 verschillende strips.  
VOLGORDE: is belangrijk (ofwel geef je strip 1 aan leerling 1 ofwel geef je strip 14 
aan leerling 1; het zijn verschillende strips en dus maakt het wel verschil uit welke 
strip je krijgt.) 

 
Formule: het gaat om variaties , maar daar het aantal strips = het aantal leerlingen nl 
15 strips verdelen over 15 leerlingen, spreken wij nu over PERMUTATIES) 

 
𝑃	15 = 15	! 

 
 

Op hoeveel manieren kunnen wij 5 knikkers nemen uit een bak van 15 knikkers? 
 

HERHALING : is niet mogelijk daar het gaat om 5 knikkers, eens een knikker genomen 
kunnen wij die niet opnieuw nemen. 
VOLGORDE: is niet belangrijk (het maakt weinig uit welke knikker als eerste of als 
laatste getrokken wordt. Er wordt ook niets gezegd omtrent een volgorde.) 

 
Formule: het gaat om COMBINATIES (en we moeten er 5 nemen uit een totaal 
aantal van 15) 

 

𝐶+##  
 

(de C staat voor de C van Combinaties) 



Op hoeveel manieren kunnen wij paswoorden vormen van 5 verschillende cijfers waarbij 
de cijfers genomen worden uit (1,2,3,4,5,6,7,8,9) 
 

HERHALING : is niet mogelijk daar het gaat om 5 verschillende cijfers  
VOLGORDE: is belangrijk (het gaat om een code en het getal 12345 is verschillend 
van het getal 54321) 

 
Formule: het gaat om VARIATIES (zie samenvattende tabel want het aantal cijfers 
dat we moeten hebben (nl 5) is verschillende van het totaal aantal cijfers waaruit we 
kunnen kiezen: nl 9) 

 

! =
#

$
 

 
(geheugensteuntje : V staat voor verschillend / volgorde belangrijk) 

 



Op hoeveel manieren kunnen wij 15 verschillende strips verdelen over 15 leerlingen?  
 

HERHALING : is niet mogelijk daar het gaat om 15 verschillende strips.  
VOLGORDE: is belangrijk (ofwel geef je strip 1 aan leerling 1 ofwel geef je strip 14 
aan leerling 1; het zijn verschillende strips en dus maakt het wel verschil uit welke 
strip je krijgt.) 

 
Formule: het gaat om variaties , maar daar het aantal strips = het aantal leerlingen nl 
15 strips verdelen over 15 leerlingen, spreken wij nu over PERMUTATIES) 

 
𝑷 	𝟏𝟓 = 15	! 

 :  

 



Op hoeveel manieren kunnen wij 5 knikkers nemen uit een bak van 15 knikkers? 
 

HERHALING : is niet mogelijk daar het gaat om 5 knikkers, eens een knikker genomen 
kunnen wij die niet opnieuw nemen. 
VOLGORDE: is niet belangrijk (het maakt weinig uit welke knikker als eerste of als 
laatste getrokken wordt. Er wordt ook niets gezegd omtrent een volgorde.) 

 
Formule: het gaat om COMBINATIES (en we moeten er 5 nemen uit een totaal 
aantal van 15) 

 

𝐶+##  

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 



 
In een klas zitten 10 jongens en 12 meisjes. We wensen een afvaardiging te kiezen. Op 
hoeveel manieren kan dit: 
 
Als we 4 willekeurige leerlingen kiezen? 
 
 

Het gaat om Combinaties want Herhaling niet mogelijk en volgorde niet belangrijk. 
We moeten 4 leerlingen kiezen uit een totaal aantal leerlingen van (10+12=) 22 

leerlingen.   𝐶//0  =  
 

 
 
 
 
 
Als er 1 jongen en 3 meisjes moet gekozen worden. 
 
Het gaat hier om een samenstelling: In de vaasstructuur zouden wij de vaas van de jongens 
hebben EN de vaas van de meisjes. 
 
Het aantal mogelijkheden om juist 1 jongen te kiezen uit 10 jongens =  

(Combinatie van 1 uit 10) : 𝐶+1+   
 
Het aantal mogelijkheden om juist 3 meisjes te kiezen uit 12 meisjes =  

(Combinatie van 3 uit 12) : 𝐶+/2  
 

 
 

 
Maar het was een samenstelling van jongens EN meisjes . EN staat voor vermenigvuldigen. 

 

𝐶+1+  . 𝐶+/2  = 10 . 220  = 2 200 
 

 
(Je merkt ook op dat we in totaal 22 leerlingen hadden – en het cijfer onderaan de C = 10 en 

12 = 22; En je moest 4 leerlingen kiezen : het cijfer bovenaan de C = 1 en 3 = 4) 
(Steeds nagaan dat dit klopt!) 

___________________________________________________________________________ 
 

 
 




