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1. Het oplossen van eenvoudige (eerstegraads) vergelijkingen. De begrippen termen en factoren.
Haakjes uitwerken en ontbinden in factoren. Merkwaardige producten.

2. Het begrip veelterm, incl. graad. Grafieken, i.h.b. lijnen en parabolen en hun vergelijkingen. De
begrippen richtingscoëfficiënt (helling) van een lijn, intercept, stijgen/dalen, snijpunt. Het
bepalen van de vergelijking van een lijn. De begrippen dalparabool, bergparabool, top van
parabool, symmetrieas. Het oplossen van tweedegraads vergelijkingen met de abc-formule en
door ontbinden in factoren. Het verband tussen het aantal oplossingen van een tweedegraads
vergelijking en de discriminant. Het oplossen van hogeregraads vergelijkingen die eenvoudig
zijn te ontbinden. Het oplossen van eenvoudige ongelijkheden.

3. Eigenschappen van breuken. Het rekenen met breuken. Het oplossen van (eenvoudige) gebroken
vergelijkingen. Eigenschappen van wortels. Het rekenen met wortels. Het oplossen van
(eenvoudige) vergelijkingen met wortels. Het oplossen van twee lineaire vergelijkingen met twee
onbekenden. Het oplossen van (eenvoudige) niet-lineaire stelsels van twee vergelijkingen met
twee onbekenden, o.a. door substitutie of ontbinden in factoren. Absolute waarde.

4. Eigenschappen van machten en logaritmen. Het getal e, de natuurlijke logaritme. Het rekenen
met machten en logaritmen. Machtsfuncties, exponentiële functies en logaritmische functies en
hun grafieken. Het oplossen van (eenvoudige) vergelijkingen met machten en logaritmen.

5. De afgeleide functie. Verband tussen de afgeleide functie, de richtingscoëfficiënt van de raaklijn
en stijgen of dalen van de functie; tekenoverzicht van de afgeleide functie. Het differentiëren van
constante functies, machtsfuncties, exponentiële functies (incl. ex), logaritmische functies (incl.
ln(x)) en de goniometrische functies sin(x), cos(x) en tan(x). Rekenregels (eigenschappen) voor
differentiëren, incl. de kettingregel, en het toepassen hiervan. De tweede en hogere afgeleiden.
Het bepalen van extremen en buigpunten. Het bepalen van de vergelijking van een raaklijn.

6. Het bepalen van limieten, in het bijzonder voor veeltermen, breuken van veeltermen,
exponentiële en logaritmische functies, en eenvoudige combinaties hiervan (standaardlimieten).
Het systematisch onderzoeken van een functie, in het bijzonder definitiegebied, snijpunten met
assen, gedrag bij randen, asymptoten, stijgen/dalen, extremen en buigpunten.

7. De goniometrische verhoudingen sinus, cosinus en tangens in een rechthoekige driehoek. Graden
en radialen. Het berekenen van sinus, cosinus en tangens van bijzondere hoeken en van hoeken
groter dan 90° of kleiner dan 0°. Het berekenen van hoeken bij gegeven sinus of cosinus. De
goniometrische functies sin(x), cos(x) en tan(x), incl. hun afgeleiden. De functie f(x) =
a sin(bx+c)+d als model voor een periodiek verschijnsel; amplitude, periode, evenwichtslijn,
maximum, minimum, verschuivingen.

8. Logaritmische schalen. Het bepalen van de functie behorende bij een rechte lijn in een
enkellogaritmische en in een dubbellogaritmische grafiek.

9. Matrices, in het bijzonder begrippen element, rij, kolom, vierkant, hoofddiagonaal, nulmatrix,
eenheidsmatrix. Het optellen van matrices, vermenigvuldigen van een matrix met een getal
respectievelijk met een matrix, transponeren. Het interpreteren van deze bewerkingen.
Symmetrische matrix.

Literatuur 
1. De leerstof die het programma op de voet volgt, is te vinden in: Voorbereidingspakket Wiskunde 

(versie juni 2008 of recenter). Het is verkrijgbaar bij de WUR Shop, Forumgebouw 
(gebouwnummer 102), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen. Geopend: ma-do 9.00- 
16.00 uur, vr 9.00-14.00 uur (onder voorbehoud). email: wurshop.fb@wur.nl Prijs ca. € 10,00.

2. Er is een pakketje: Voorbeelden Toelatingsonderzoek Wiskunde (met uitwerkingen) beschikbaar 
op onze website. Hierin is een formuleblad opgenomen dat bij het toelatingsonderzoek mag 
worden gebruikt.
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Men moet op het toelatingsonderzoek vraagstukken kunnen maken m.b.t. de leerstof op het niveau van 
de opgaven, voorbeelden en toepassingen in het Voorbereidingspakket Wiskunde. Uitsluitend het 
formuleblad uit het pakketje Voorbeelden Toelatingsonderzoek Wiskunde mag worden geraadpleegd. 
Het gebruik van een zakrekenmachine (eventueel met grafische, maar zonder symbolische 
rekenmogelijkheden) is toegestaan. Men dient altijd de antwoorden volledig toe te lichten en de 
tussenstappen duidelijk te vermelden, dus ook bij gebruik van een (eventueel grafische) rekenmachine. 
Bij formuleringen als ‘bereken exact’ of ‘bereken algebraïsch’, e.d., dient het antwoord met 'formulewerk' 
(dus zonder rekenmachine) te worden afgeleid. In het bijzonder dienen vergelijkingen en ongelijkheden 
algebraïsch te worden opgelost.  
 
Opmerking. Van het Voorbereidingspakket Wiskunde zijn de volgende onderdelen facultatief: 
 van §2.5: Rekenregels voor ongelijkheden (de kleine letters) 
 van §6.1: Voorbeelden 6.6b1, b2 (de kleine letters) 
 
juni 2008 


