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Voorwoord bij de vierde editie
Deze vierde editie kent aanzienlijke verschillen met eerdere drukken. In de
basishoofdstukken (1 en 2) is weinig veranderd. Er zijn enkele opgaven
toegevoegd en er wordt meer aandacht besteed aan de begrippen groeivoet
en groeifactor. Het hoofdstuk over lineair programmeren is in deze editie als
laatste hoofdstuk geplaatst. Hierin is een stuk theorie toegevoegd waarin het
begrip Duration van een lening aan bod komt. Dit hoofdstuk zo te beschouwen als een tweetal speciﬁeke toepassingen van de eerder in het boek behandelde leerstof, te weten lineaire functies, ﬁnanciële rekenkunde en diﬀerentiaalrekening.
Voortschrijdend inzicht heeft mij geleerd dat de aanpak in het hoofdstuk
over ﬁnanciële rekenkunde verwarrend kon werken voor studenten. Met
name het vooraf maken van onderscheid tussen pre- en postnumerando
rentes is bij nader inzien niet handig. Ik heb nu de weg gevolgd die in de
Amerikaanse vakliteratuur, gekoppeld aan het gebruik van de ﬁnanciële
functies uit Excel, gebruikelijk is. Eerst de begrippen eindwaarde (future
value) en contante waarde (present value) aan de orde stellen; in principe
beide postnumerando (Excel: Type 0) zonder die term in de tekst daadwerkelijk te gebruiken. Daarna pas inzoomen op de mogelijkheid om vooraf te
betalen of te ontvangen (prenumerando; Excel: Type 1) en het verband
tussen pre- en postnumerando rentes via de factor 1+R. Voorts heb ik in
navolging van enkele Amerikaanse boeken in de symbolen S, A, s en a niet
meer het rentepercentage, maar het renteperunage gebruikt. Het voordeel is dat
de formule direct spoort met het symbool en niet eerst de factor 100 hoeft te
worden gehanteerd.
Dan heb ik er ook voor gekozen om de ﬁnanciële rekenkunde in twee
hoofdstukken onder te brengen, waarbij de onderwerpen nominale, eﬀectieve en reële interest en rentabiliteitswaarde van een lening bij de basistheorie
zijn weggehaald en aangevuld zijn met de begrippen Netto Contante Waarde
en Intern Rendement. Ook zijn een viertal afschrijvingstechnieken toegevoegd met een substantieel aantal uitgebreide voorbeelden.
Als de geluiden uit het middelbaar onderwijs me niet bedriegen, zullen de
komende generaties leerlingen bij de overstap naar het hbo en WO een
aanzienlijk betere rekenvaardigheid meebrengen dan in het afgelopen
decennium het geval was. Om die reden vertrouw ik erop dat dit boek weer
een goede aansluiting zal vormen voor de beginnende HEO’er. Het boek is
ook goed in te zetten in andere hbo-richtingen en universitaire studies waar
niet al te veel wiskunde wordt vereist, maar wel economische begrippen aan
bod komen.
Donald P.G. van As
Maarn, december 2010

Voorwoord bij de derde editie

Deze derde druk is aangepast op de euro.
Redacteur en uitgever

Voorwoord bij de tweede editie

Op verzoek van diverse collega’s in den lande heb ik de volgende essentiële
veranderingen aangebracht ten opzichte van de eerste editie:
• 3.4 is geheel herschreven; enerzijds voldeden de voorbeelden niet, anderzijds werd er kritiek geleverd op het feit dat een van de voorbeelden (te
veel) betrekking had op variabelen uit een discrete verzameling.
• 7.9 is sterk uitgebreid en getransformeerd tot een apart hoofdstuk (hoofdstuk 8), omdat er steeds meer behoefte bestaat om veel aandacht te
besteden aan elementen uit de ﬁnanciële rekenkunde.
• Een nieuw hoofdstuk (hoofdstuk 11) is toegevoegd met als onderwerp
e-machten; zo wordt de theorie van de groeifuncties aangevuld en kan
een principe als continue interest als toepassing aan de orde worden
gesteld.
• 7.10 over het multiplier eﬀect is geschrapt, omdat deze paragraaf niet
aansloot bij hetgeen in het programma Algemene Economie aan de orde
wordt gesteld.
Voorts zijn er naar aanleiding van fouten uit de eerste editie correcties
aangebracht en nieuwe opgaven toegevoegd; met kleine aanvullingen in
uitleg en voorbeelden hoop ik voor verdergaande duidelijkheid te hebben
gezorgd.
Ten slotte is de titel veranderd van ‘Wiskunde voor het HEAO’ in ‘Wiskunde
voor de sector HEO’, conform de veranderingen in het onderwijs.
Langs deze weg wil ik alle collega’s die hebben bijgedragen aan de nieuwe
editie, hartelijk danken voor hun bijdragen. Met name zeg ik in deze dank
aan mijn collega’s J. Klouwen, L.J. van de Leur en A.C.M. Debets.
D.P.G. van As
Maarn, maart 1996

Voorwoord bij de eerste editie

De stof uit dit boek is bedoeld voor de propaedeuse van het HEAO. Steeds
meer studenten aan het Hoger Economisch Onderwijs blijken over onvoldoende wiskundige kennis en vaardigheden te beschikken om het onderwijs
in de economische vakken goed te kunnen volgen. De ervaring heeft geleerd
dat ook studenten die het vak wiskunde op de middelbare school tot en met
het eindexamen hebben gevolgd nogal eens zondigen tegen de meest
elementaire rekenregels. Eén en ander blijkt vaak al bij het rekenen met
breuken, percentages en negatieve en gebroken exponenten; er zijn in
dergelijke gevallen nogal eens forse hiaten waar te nemen in de kennis en
het begrip van de leerstof uit de laatste twee jaar van het basisonderwijs en
de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs. Vaak blijken de studenten
niet in staat de geleerde wiskundige kennis en vaardigheden te gebruiken bij
het oplossen van problemen die in een economische context voorkomen; er
is regelmatig sprake van een rigide houding ten opzichte van de probleemaanpak, bijvoorbeeld: iedere tweedegraads vergelijking met behulp van de
abc-formule oplossen, in paniek raken als variabelen anders worden aangegeven dan door x en y, uitsluitend een functie kunnen herkennen als de
notatie f(x) gebruikt wordt.
In dit boek heb ik getracht de hiervoor genoemde problemen zo grondig
mogelijk aan te pakken. Het boek is geschreven vanuit de gedachte dat
studenten aan het Hoger Economisch Onderwijs moeten leren met gebruikmaking van inzicht en een gestructureerde denkwijze problemen op te
lossen; er moet vooral worden voorkomen dat studenten volharden in een
houding waarbij het blindelings uitvoeren van algoritmen troef is. Daartoe is
zeer veel aandacht besteed aan de opgaven: bij het maken van die opgaven
moet de student regelmatig inzicht tonen en/of terug zoeken in de leerstof
om de opgaven goed te beantwoorden. Na één of meer paragrafen volgen
steeds opgaven waarin de leerstof vanuit zoveel mogelijk invalshoeken aan
bod komt; voorkomen is dat teveel opgaven van eenzelfde type achter elkaar
gemaakt moeten worden.
Aan het eind van ieder hoofdstuk volgt dan nog een serie gemengde opgaven. Een belangrijk element bij vele opgaven is dat inzicht moet worden
getoond en niet kan worden volstaan met het gebruiken van een uit het
hoofd geleerde oplossingsmethode.
Bij de opbouw van de theorie is uitgegaan van de elementaire wiskundige
bewerkingen, omdat het grootste deel van de rekenfouten mijns inziens
terug te voeren is op een onvoldoende beheersing van die bewerkingen en
vooral ook een werkelijk begrip ervan. Er worden uitsluitend onderwerpen
en toepassingen behandeld die verband houden met de economische vakken
alsmede met het vak statistiek. Bij het gebruik van voorbeelden en het
behandelen van toepassingen is rekening gehouden met de nieuwe ontwik-
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Voorwoord

kelingen in het middelbaar onderwijs: wiskunde A en B op HAVO en VWO.
Daarentegen heb ik voor het behandelen van de theorie gekozen voor een
gestructureerde aanpak: eerst de wiskundige ondergrond behandelen en pas
daarna de toepassingen van de wiskunde aan de orde stellen.
De opzet van het boek maakt het mogelijk de leerstof en opgaven grotendeels op eigen kracht door te werken; van alle opgaven is achter in het boek
een antwoord opgenomen.
Om te voorkomen dat de aandacht van de studenten afgeleid wordt door
wiskundige scherpslijperij heb ik me regelmatig beperkt tot het aannemelijk
maken van wiskundige eigenschappen en heb ik symbolen en randvoorwaarden weggelaten daar waar ze voor de economische toepassingen niet van
belang zijn.
De keuze van de economische toepassingen is tot stand gekomen na uitvoerig overleg met docenten in de economische vakken.
Grote delen van het boek zijn al in de vorm van syllabi in de onderwijspraktijk getoetst. Ik heb vele nuttige adviezen gekregen van een groot aantal
collega’s, waarvoor ik hun veel dank ben verschuldigd. Met name wil ik de
volgende mensen bedanken:
J.M. Buhrman, P.G.M. Gielkens, J. Klouwen, L.J. van de Leur, F. Mettes, D.J.
Schenk en E.P.A.S. van der Zee.
In de wetenschap dat geen enkel boek volmaakt is, nodig ik eenieder die mij
verdere adviezen, verbeteringen en/of opmerkingen wil doen toekomen uit
om contact met mij op te nemen.
D.P.G. van As
Maarn, maart 1992
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1 Getalverzamelingen en bewerkingen

1.1 Inleiding
Voor het maken van berekeningen hebben we getallen en een wiskundige
bewerking nodig. De meest primitieve getalverzameling is die van de natuurlijke getallen (0, 1, 2, 3, 4, ...; symbool ). De meest primitieve bewerking is
optellen. De optelling (som; symbool ‘+’) van twee natuurlijke getallen is
weer een natuurlijk getal.
In de wiskunde streeft men er naar om iedere bewerking ook weer ongedaan
te kunnen maken. Zo ontstaan inverse bewerkingen. De inverse bewerking
van optellen is aftrekken. Voor het resultaat van de aftrekking (het verschil;
symbool ‘–’) van twee natuurlijke getallen bestaat niet altijd een natuurlijk
getal (bijvoorbeeld 13 – 18). Daarom is de verzameling van de natuurlijke
getallen uitgebreid tot de verzameling van de gehele getallen (..., –3, –2, –1,
0, 1, 2, 3, ...; symbool ). De som en het verschil van twee gehele getallen is
altijd weer een geheel getal.
Als we een optelling herhaald willen uitvoeren (bijvoorbeeld bij de berekening van 6+6+6+6+6+6+6+6) ligt het voor de hand om deze berekening af te
korten. Daartoe creëren we een nieuwe wiskundige bewerking: het vermenigvuldigen (symbolen ‘×’, ‘ ’ en ‘*’). De vermenigvuldiging (product) van
twee gehele getallen is weer een geheel getal. De inverse bewerking van de
vermenigvuldiging is de deling (het quotiënt, symbolen ‘/’, ‘÷’ en ‘:’) van
twee getallen.
Het quotiënt van twee gehele getallen is echter niet altijd weer een geheel
getal. Om die reden is de verzameling van de gehele getallen uitgebreid tot
de verzameling van de gebroken getallen, ook wel breuken of rationale
getallen genoemd (symbool ).
Som, verschil, product en quotiënt van twee breuken is altijd weer een breuk.
Er is één uitzondering: delen door 0 is onmogelijk.
Als we een vermenigvuldiging herhaald willen uitvoeren (bijvoorbeeld bij de
berekening van 2×2×2×2×2×2) ligt ook hier weer een afkorting voor de hand.
De nieuwe bewerking heet machtsverheﬀen (symbool yn, in het voorbeeld
26; 2 wordt het grondtal en 6 de exponent van de macht genoemd). Bij het
machtsverheﬀen binnen de gebroken getallen ontstaan problemen bij het
gebruik van negatieve grondtallen. Mede omdat die bij economische toepassingen geen rol spelen zullen we ons beperken tot positieve grondtallen. Er
zijn twee inverse bewerkingen van machtsverheﬀen te onderscheiden: het
worteltrekken en het bepalen van de logaritme van een getal.
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De laatste komt aan bod in hoofdstuk 5. De wortel (symbolen ‘ ’ en ‘ ’) uit
een gebroken getal is niet altijd weer een gebroken getal, bijvoorbeeld 2 en
–1. Door uitbreiding van de verzameling van de gebroken getallen tot de
reële getallen (symbool ) en daarna nog verder tot de verzameling van de
complexe getallen (symbool ) kan aan 2 (reëel getal) respectievelijk –1
(complex getal) betekenis worden toegekend.
Bij economische toepassingen spelen de complexe getallen geen rol, dus
zullen we die hier verder onbesproken laten. We zullen ons dus beperken tot
de reële getallen.

1.2 Optellen
De som van twee getallen a en b schrijven we als a + b; a en b noemen we de
termen van de som.
De termen van een som zijn verwisselbaar zonder dat de uitkomst
verandert:
a+b=b+a
Twee getallen zijn elkaars tegengestelde als hun som gelijk is aan 0; de
notatie is dan:
a + (–a) = 0
Op de meeste rekenmachines kan het tegengestelde van een getal worden
bepaald met behulp van de toets met daarop het symbool ‘±’ of ‘(–)’.
Het is nu mogelijk het verschil van twee getallen a en b te beschouwen als de
som van a en het tegengestelde van b, dus:
a – b = a + (–b)
Het vermeerderen van een getal p met 0 heeft als resultaat p:
p+0=p
Het optellen van meer dan twee getallen kan steeds geschieden door de som
van een willekeurig gekozen tweetal te vermeerderen met een volgend getal;
zo kan de som van bijvoorbeeld 1, 2, 3 en 4 verkregen worden door eerst 1
en 3 bij elkaar op te tellen en bij dat resultaat achtereenvolgens 2 en 4 op te
tellen (of eerst 1 en 2 optellen en daar de som van 3 en 4 bij optellen etcetera); we schrijven dan:
1 + 2 + 3 + 4 = (1 + 3) +2 + 4 = (1 + 2) + (3 + 4) enzovoort.
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Notatie:
a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c) = (a + c) + b

1.3 Vermenigvuldigen
Het produkt van twee getallen a en b schrijven we als a b of a * b of a × b
(of alleen met letters: ab) enzovoort; a en b noemen we de factoren van het
produkt.
De factoren van een produkt zijn verwisselbaar zonder dat de uitkomst
verandert:
a b=b a
Twee getallen zijn elkaars omgekeerde als hun produkt gelijk is aan 1; de
notatie is dan:
=1
Op de meeste rekenmachines kan het omgekeerde van een getal worden
bepaald met behulp van de toets met daarop het symbool of x–1.
Het is nu mogelijk het quotiënt van twee getallen a en b te beschouwen als
het produkt van a met het omgekeerde van b, dus:
=
Het vermenigvuldigen van een getal met 0 heeft als resultaat 0.
Het vermenigvuldigen van een getal p met 1 heeft als resultaat p.
Het vermenigvuldigen van een getal p met –1 heeft als resultaat
–p, dus het tegengestelde van p.
Dus: p 0 = 0 en p 1 = p en p (–1) = –p
Het produkt van een positief en een negatief getal is een negatief getal; het
produkt van twee negatieve getallen is een positief getal.
Voorbeelden
5 (–4)
= 5 4 (–1)
(–5) (–4) = 5 (–1) 4 (–1)
(–a) (–b) = a (–1) b (–1)

= 20 (–1)
= 20 (–1) (–1)
= ab (–1) (–1)

= –20
= 20 1 = 20
= ab 1 = ab
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Merk hierbij op dat twee maal achtereen vermenigvuldigen met –1
betekent twee maal achtereen tegengesteld maken en dat levert per saldo
hetzelfde resultaat als het vermenigvuldigen met 1.
Voor het vermenigvuldigen van meer dan twee getallen geldt een zelfde regel
als bij het optellen, dus bijvoorbeeld het produkt van 5, 6, 7 en 8 kunnen we
vinden door het produkt van 5 en 7 te vermenigvuldigen met 8 en dat
resultaat tenslotte weer met 6 te vermenigvuldigen (of het produkt van 5 en
6 vermenigvuldigen met het produkt van 7 en 8 etcetera), dus:
5 6 7 8 = (5 7) 8 6 = (5 6) (7 8) enzovoort.
Notatie: a b c = (a b) c = a (b c) = b (a c)

1.4 Optellen en vermenigvuldigen
Bij afspraak zullen we vermenigvuldigen (delen) voorrang geven boven
optellen (aftrekken); indien we in die volgorde verandering willen aanbrengen, zullen we haakjes gebruiken.
Voorbeelden
3 4+5
= 12 + 5
3 (4 + 5) = 3 9
3 (4 + 5) = 3 4 + 3 5

= 17, maar
= 27; merk daarbij op:
= 12 + 15 = 27;

(5 + 7) y = 12 y maar ook
(5 + 7) y = 5 y + 7 y = 12 y; anders genoteerd:
(5 + 7)y
= 5y + 7y
= 12y;
(a – b)c = ac – bc maar ook
a(b + c) = ab + ac en
(a + b)(p + q) = a(p + q) + b(p + q) = ap + aq + bp + bq
8(2x – 5) – 6(2y – 3x) = 16x – 40 – 12y + 18x = 34x – 12y – 40
(2a – b)(3 – c) – c(3b + a) =
2a(3 – c) – b(3 – c) – 3cb – ca =
6a – 2ac – 3b + bc – 3bc – ac = 6a – 3ac – 3b – 2bc
Samengevat:
(a + b)c = ac + bc
c(a – b) = ca – cb
(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd
(a + b)(c – d) = ac – ad + bc – bd
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Uit de voorbeelden blijkt dat de haakjes weg te werken zijn, ofwel: de haakjes
zijn te verdrijven.
Omgekeerd geldt dat uitdrukkingen zonder haakjes soms in een uitdrukking
met haakjes om te zetten zijn, zoals bijvoorbeeld:
ab + ac = a(b + c) of pq – tq = (p – t)q
We noemen deze techniek ontbinden in factoren en we zullen er in één van
de volgende paragrafen op door gaan.

Opgaven
1. Schrijf zo eenvoudig mogelijk:
a. 23 + 34 + (–45) – 56
b. 23 – 34 – (–45) + 56
c. 4a + 2b + (–3a) – b
d. 3x – (–2y) – x + y
e. –4s + (–3t) – (–2s) – t – (–5) – 3
f. 7p + (3q – 8p) – 4r + (7q + r – 6p)
2. Zijn de termen van een verschil verwisselbaar zonder dat de uitkomst
verandert?
3. Geldt voor alle waarden van a en b ongelijk aan nul dat a : b dezelfde
uitkomst geeft als b : a? Zoniet, geef dan een tegenvoorbeeld.
4. Wat is het verschil tussen a – (b + c) en a – b + c?
5. Verdrijf de haakjes en schrijf met zo weinig mogelijk termen:
a. 7a + 8b + 9a + 10b
b. 23 – 4x – 2q + 3x – 4
c. 4(p + 1) + 6(p + 5)
d. 17q – 68 + 13(6 – q)
e. 15p – 3(5 – 4p) – 24p
f. 3(2 – a) – (3b – 7) + 3(b – 7) – (–a)
g. 6(1 – x – y) – 5(1 – x – y)
6. Verdrijf de haakjes en schrijf zo eenvoudig mogelijk:
a. 8(25 + 4) + 5(4 – 25)
b. 7(b + 3)
c. (3x – 4)y
d. 2q(p – 35)
e. (p + 1)(q + 3)
f. (3x – 5)(2 – 3y)
g. 2r(4 – s) – rs – 6(s – 3r) + 5s
h. –2x(y – 1) + x(y – 1)
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1.5 Breuken
Iedere breuk is opgebouwd uit twee getallen: de teller (het getal waarop
gedeeld moet worden) en de noemer (het getal waardoor gedeeld moet
worden).
Dus: breuk =
De waarde van een breuk blijft gelijk als teller en noemer met hetzelfde getal
worden vermenigvuldigd of door hetzelfde getal worden gedeeld, dus
bijvoorbeeld:
=

en

=

=

en

en

=

en

=

=

Merk op dat bij twee gelijke breuken het produkt van de teller van de ene en
de noemer van de andere breuk steeds hetzelfde getal oplevert, dus in de
voorgaande voorbeelden geeft dat:
2 6 = 4 3 en 2 48 = 3 32 en 2 240 = 3 160 en
abc = bac enzovoort.

1.6 Het optellen van twee breuken
Breuken kunnen slechts worden opgeteld als hun noemers gelijk zijn.
Als de noemers niet gelijk zijn, moeten we ze gelijk maken op de manier
zoals in §1.5 is aangegeven.
Bijvoorbeeld:
=

=

=

=

;

=
;

=
=

=

1.7 Het vermenigvuldigen van twee breuken
Het produkt van twee breuken is gelijk aan het quotiënt van het produkt van
de tellers en het produkt van de noemers van die breuken, dus bijvoorbeeld:
=

=

en algemeen

a c
a ⋅ c
ac
·
=
=
b d
b ⋅ d
bd
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1.8 Het quotiënt van twee breuken
In §1.3 zagen we al dat delen door een getal kan worden vervangen door
vermenigvuldigen met het omgekeerde van dat getal:
=

=

en in getallenvoorbeelden:

=

=

en

= 5 16 = 80

De voornoemde breuken worden ook wel geschreven als:
respectievelijk

Opgaven
7. Schrijf als één breuk en vereenvoudig die zo ver mogelijk (geen rekenmachine gebruiken):
a.

f.

k.

b.

g.

l.

c.

h.

m.

d.

i.

n.

e.

j.

8. Schrijf met zo weinig mogelijk termen:
a.

b.

9. Verdrijf de haakjes en schrijf met zo weinig mogelijk termen:
a.

b.

c.

8
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1.9 Machtsverheffen
In de inleiding hebben we gezien dat machtsverheﬀen van oorsprong een
herhaalde vermenigvuldiging is, bijvoorbeeld:
3 3 3 3 3 = 35
waarbij we 35 de macht, 3 het grondtal en 5 de exponent noemen.
In alle gevallen waarbij de exponent een natuurlijk getal is, kunnen we
spreken van zo’n herhaalde vermenigvuldiging; is de exponent gelijk aan 2,
dan hebben we te maken met het kwadraat van het betreﬀende grondtal.

1.10 Het vermenigvuldigen van twee machten
Neem als voorbeeld eens het produkt van 23 en 24: we hebben hier te maken
met het produkt van 3 factoren 2 en 4 factoren 2, in symbolen dus:
(2 2 2) (2 2 2 2)
2 2 2 2 2 2 2

ofwel
ofwel 27

immers er zijn nu 7 factoren 2; we zien dan dat de exponenten opgeteld zijn
en er geldt dus:
23 24 = 23+4 = 27
In het algemeen geldt voor natuurlijke getallen p en q:
2p 2q = 2p+q
Wat is nu de betekenis van het produkt 23 34?
Uitschrijven geeft 2 2 2 3 3 3 3 en we zien dan dat er in dit geval
geen kortere schrijfwijze voor dit produkt bestaat; de oorzaak hiervan is
natuurlijk het gebruik van twee verschillende grondtallen.
Indien de grondtallen gelijk zijn,kunnen we een algemene regel opstellen
voor het produkt van twee machten:
ap aq = ap+q

1.11 Het quotiënt van twee machten
Neem als voorbeeld eens het quotiënt van 36 en 34: we hebben hier te maken
met het quotiënt van 6 factoren 3 en 4 factoren 3, dus met als antwoord 2
factoren 3; in symbolen:
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=

=

=

9

= 9 (=

)

We zien hier dat de exponenten van elkaar afgetrokken zijn; dit gaat voorlopig alleen maar goed als de exponent in de teller groter is dan de exponent
in de noemer, uiteraard met hetzelfde grondtal.
De algemene regel luidt dan:
=

1.12 De macht van een macht
Neem als voorbeeld eens 43 in de macht 4; in symbolen wordt dat:
(43)4 = 43 43 43 43 = 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 = 412
We zien dat de exponenten met elkaar vermenigvuldigd zijn.
De algemene regel luidt dan ook:
(ap)q = apq

1.13 De macht van een produkt
Neem als voorbeeld de vierde macht van het produkt 5a, in symbolen:
(5a)4 = 5 a 5 a 5 a 5 a = 5 5 5 5 a a a a = 54 a4
De algemene regel is dan:
(ab)p = ap bp

1.14 De macht van een quotiënt
Neem als voorbeeld de vijfde macht van
=
De algemene regel:
=

=

=

, in symbolen:
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1.15 Ontbinden in priemfactoren
Een priemgetal is een getal dat binnen de verzameling der natuurlijke
getallen uitsluitend deelbaar is door precies twee getallen (door 1 en door het
getal zelf). Bijvoorbeeld 2, 3, 5 en 7 zijn priemgetallen, maar 1, 4, 6, 8 en 9
niet. Ieder natuurlijk getal is nu te ontbinden in priemfactoren; we geven
hiervan twee voorbeelden:
54 = 2 27 = 2 3 3 3 = 2 33
1260 = 2 630 = 2 2 315 = 22 3 105 = 22 3 3 35 = 22 32 5 7
Bij het optellen van breuken is het vaak noodzakelijk om de noemers gelijknamig te maken en daarbij kan het ontbinden in priemfactoren het rekenwerk aanzienlijk bekorten.
Voorbeeld
Stel men wil twee breuken optellen die als noemers 30 en 45 hebben. Het
zou van weinig inzicht getuigen om als nieuwe noemer 30 45 te nemen.
We zoeken het kleinst mogelijke getal dat nog door 30 en 45 deelbaar is:
30 = 5 3 2 en 45 = 5 3 3 en hieruit valt af te leiden dat het getal
5 3 3 2 aan die eis voldoet, immers 30 en 45 hebben een factor 5 en
een factor 3 gemeenschappelijk.
De nieuwe noemer is derhalve 90.

Opgaven
10. Schrijf zo eenvoudig mogelijk, maar zonder haakjes:
a.

e.

b.

f.

c.

g.

d.

h.

11. Ontbind de volgende getallen in priemfactoren:
a. 52
f. 125
b. 144
g. 416
c. 98
h. 1024
d. 180
i. 1023
e. 17
j. 1022

1 · Getalverzamelingen en bewerkingen
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12. Wat zou er gebeuren als we de macht van een som nemen?
Schrijf zo eenvoudig mogelijk, maar zonder haakjes:
a.

=

b.

=

=

=

c. en als algemene regel:
(a + b)2 =
d. Probeer nu eens een algemene regel te vinden voor:
(a + b)3 =

1.16 Negatieve gehele exponenten
Bekijk het volgende schema:
exponent:

....

..

..

..

1

2

3

4

5

...

macht van 3:

....

..

..

..

3

9

27

81

243

...

Als we in de bovenste rij van links naar rechts gaan, worden de getallen in
die rij steeds met 1 vermeerderd.
Als we in de onderste rij van links naar rechts gaan, worden de getallen in
die rij steeds met 3 vermenigvuldigd.
Gaan we van rechts naar links, dan moeten we in de bovenste rij steeds met
1 verminderen (of met –1 vermeerderen) en in de onderste rij steeds delen
door 3 (of met vermenigvuldigen).
In de bovenste rij (bij de exponenten) geldt dus de bewerking optellen en in
de onderste rij (bij de machten van 3) de bewerking vermenigvuldigen.
Voorbeelden
32 = 9
35 = 243

en
en dus

32 3 = 33 = 27
36 = 35 3 = 243 3 = 729

37 = 36 3 = 729 3 = 2187
34 = 35

en

32 = 33

Als we nu eens kijken naar een mogelijke voortzetting naar links, dan zou in
de bovenste rij het volgende getal 0 en in de onderste rij het volgende getal
1 moeten zijn.
Dat zou dan betekenen: 30 = 1.
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Neem eens als voorbeeld 34 : 34 = 34–4 = 30 = 1; dit levert een correcte uitspraak op.
Laten we eens uitgaan van 30 = 1; als we nu nog verder naar links voortzetten, zou het schema er als volgt uit gaan zien:
exponent:

…

macht van 3:

…

–4

–3

Dat zou dan betekenen: 3–1 =

–2

–1

, 3–2 =

0

1

2

3

4

5

…

1

3

9

27

81 243 …

en zo verder.

Stemmen deze uitspraken nu overeen met de eerder gevonden rekenregels?
We bekijken weer een paar voorbeelden:
3–3 35 = 32 (exponenten optellen), maar ook:
243 = 9 = 32
33 : 35 = 3–2 (exponenten aftrekken), maar ook:
27 : 243 =

= 3–2

(3–2)2 = 3–4 (exponenten vermenigvuldigen), maar ook:
=

= 3–4

In deze voorbeelden zien we dat de rekenregels voor positieve gehele exponenten ook opgaan voor negatieve gehele exponenten.

Opgaven
13. Maak een schema zoals het voorgaande, maar nu voor machten van 4.
Neem de exponenten van –5 tot en met 5.
Ga na dat ook hier de eerder afgeleide rekenregels opgaan voor negatieve
exponenten.
14. Als opgave 13, maar nu voor machten van 10.
15. Als opgave 13, maar nu voor machten van

.
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16. Als opgave 13, maar nu voor machten van 2.
17. Bekijk het volgende schema, maar maak het niet af:
exponent:

.. –7 .......

0

1

2

macht van 5:

.. ?

?

5

25 125 625 ....... ? ..

.......

3

4

....... 7 ..

Welke getallen moeten op de plaatsen van de vraagtekens staan om de
systematiek in het schema te handhaven?
18. Bekijk de schema’s voor de diverse machten ga na wat het verband is
tussen machten die horen bij tegengestelde exponenten.
Uit het voorgaande is gebleken dat als we twee tegengestelde getallen uit de
bovenste rij van een schema met machten nemen, dan zijn de bijbehorende
getallen uit de onderste rij elkaars omgekeerde; anders gezegd: als de exponenten elkaars tegengestelde zijn, dan zijn de bijbehorende machten elkaars
omgekeerde.
Het produkt van twee machten met gelijk grondtal en met tegengestelde
exponenten is dus gelijk aan 1.
In het algemeen geldt dan ook voor ieder positief reëel grondtal
a en iedere gehele waarde van p:
=
Tevens geldt voor ieder positief reëel grondtal a:
a0 = 1
Met behulp van een calculator kunnen ook machten worden berekend of
benaderd. We geven hiervan enige voorbeelden:
(1,4)5 = 5,37824
(1,08)–10
(0,97)40

(calculator: 1.4 xy 5 = …)

0,4632 (calculator: 1.08 xy 10 ± = …)
0,2957 (calculator: .97 xy 40 = …)
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Opgaven
19. Bereken uit het hoofd:
a. 6–2

c. 8–1

e.

g.

b. 10–3

d. 1–8

f.

h.

20. Vereenvoudig zo ver mogelijk, maar schrijf in de antwoorden uitsluitend positieve exponenten:
a. 75 7–7

d. 3–2 + 7–1

b. 6–4 : 6–7

e. (4–2 33)2

c. (10–3)2

f. 34 9–2

21. Vereenvoudig zo ver mogelijk, maar schrijf in de antwoorden uitsluitend positieve exponenten:
a. x–2 (x3)–1

c. (y3 q2 q–2) : y–2

b. p–4 : p–3

d. (a2 b–4)3 b11 a–8

22. Benader met behulp van een calculator op vier decimalen nauwkeurig:
a. (1,065)15

b. (1,04)–10

c. (0,92)–20

1.17 Gebroken exponenten
Tot nog toe hebben we voor de exponenten uitsluitend gehele getallen
gebruikt. Is het nu mogelijk ook gebroken getallen als exponent te gebruiken?
Neem als voorbeeld eens grondtal 3 met als exponent ½. Volgens de rekenregels zou moeten gelden:
=

= 31 en

= 32 = 9.

Dit betekent dat grondtal 3 met exponent ½ gelijk zou moeten zijn aan 3
(de wortel uit 3).
Om meer duidelijkheid te krijgen, bekijken we nu het schema van machten
van grondtal 3:
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exponent:

...

macht van 3:

...

–3

–2

–1

15

0

1

1

2

3

3

4

5

9

...

...

We kunnen de getallen uit de onderste rij ook schrijven als machten van 3:
exponent:

...

macht van 3:

..

–2

–1

0

1

2

...

1

3

9

...

De struktuur in dit schema blijft gehandhaafd waarbij het vermeerderen met ½
in de bovenste rij overeenkomt met vermenigvuldigen met 3 in de onderste rij.
We bekijken nu machten van grondtal 2 met exponent ¼.
Volgens de rekenregels zou moeten gelden:
= 21 = 2

=

en het getal dat tot de vierde macht verheven 2 oplevert, is per deﬁnitie
gelijk aan de vierdemachtswortel uit 2.
Men hanteert daarvoor het symbool:
Zo kunnen we ook bijvoorbeeld de twaalfdemachtswortel uit 1,06 met behulp
van zo’n symbool schrijven:
; er geldt:

=

= 1,06

Voorbeelden
=
=
=

=
=
=

=

=

=

=
of:

=

=

In het algemeen geldt nu de volgende rekenregel:
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=

=

Zonder bewijs vermelden we hier dat de eerder genoemde rekenregels ook
voor gebroken exponenten van kracht blijven.
Machten met gebroken exponenten kunnen met behulp van een calculator
worden berekend of benaderd op vergelijkbare wijze als machten met gehele
exponenten, waarbij echter de toets:
‘xy’ wordt vervangen door de toets ‘

’.

Voorbeelden
=

= 9 en

=

= 9 (immers 93 = 729)

=

=

=

= 32 = 9

=

=

=

=

=3

=

=

=

(calculator:
(calculator:

= …)
= …)

(calculator: 1.08 xy (45 : 365) = …)

Opgaven
23. Bekijk het volgende schema:
exponent:

…

macht van 4:

…

–2

–1

?

0

?

1

1

?

4

?

2

…

16

…
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Welke getallen moeten op de plaats van de vraagtekens staan om de
systematiek in het schema te handhaven?
24. Bekijk het volgende schema:
exponent:

… –1

macht van 8:

…

0

?

?

1

1

?

?

8

?

?

2

…

64

…

Welke getallen moeten op de plaats van de vraagtekens staan om de
systematiek in het schema te handhaven?
25. Vul naar aanleiding van de antwoorden van opgave 24 aan:
=…;

=…;

=…;

=…

26. Vereenvoudig zo ver mogelijk, maar laat in de antwoorden geen gebroken exponenten staan:
a.

b.

c.

d.

e.

f.

c.

d.

e.

f.

27. Schrijf als macht:
a.

b.

28. Benader met behulp van een calculator op vier decimalen nauwkeurig:
a.

b.

c.

d.

1.18 Optellen, vermenigvuldigen en machtsverheffen
Bij afspraak zullen we machtsverheﬀen (en worteltrekken) voorrang verlenen
boven vermenigvuldigen (en delen).
In combinatie met §1.4 komen we dan tot de volgende volgorde: eerst
machtsverheﬀen, dan vermenigvuldigen en tot slot optellen, tenzij we
haakjes gebruiken. Het gebruik van haakjes dient om de afgesproken bewerkingsvolgorde te doorbreken.
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Het verdient aanbeveling om bij twijfel een verschil als een som, een quotiënt als een produkt en een wortel als een macht te schrijven en pas daarna
verder te rekenen.
Voorbeelden
2 34 + 5
= 2 81 + 5 = 162 + 5 = 167
2 (34 + 5) = 2 (81 + 5) = 2 86 = 172
2 + 34 5

= 2 + 81 5 = 2 + 405 = 407

(2 + 34) 5 = (2 + 81) 5 = 83 5 = 415
=

= 16,2
=

=

= 0,64 = 0,1296

of ook

2p2 + 4p2 : p – 3p + 7 = 2p2 + 4p2

+ (–3p) + 7 =

= 2p2 + 4p – 3p + 7 = 2p2 + p + 7
:

=

=a

a

=a

Opgaven
29. Bereken:
a. 4 23 + 23 – 4–1 32

c. (2–3 33)–1 + 4 : 33

b. 54 + 625 : 54

d. 1 : (22 + 33) + 0,5

30. Werk de haakjes weg en vereenvoudig zo ver mogelijk zonder dat er in
de antwoorden nog gebroken exponenten voorkomen:
a. 42 + q – 2–1 +
b.
c.

q+

+ 2a – (4a)

–
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31. Schrijf eerst gebroken exponenten en werk dan uit tot een zo eenvoudig
mogelijke vorm:
a.

e.

b.

f.

c.

g.

d.

h.

32. Welk getal moet op de plaats van x staan om een correcte uitspraak te
verkrijgen:
a. 2x 2x = 1024
b. 2x + 2x = 1024
c. (2 + 2)x = 1024
d. 2 2x = 1024
e. (2 2)x = 1024

1.19 Reële getallen en de rekenregels
Tot dusverre golden alle rekenregels voor machtsverheﬀen uitsluitend voor
gebroken getallen.
Met behulp van een lastige wiskundige bewijsvoering is aan te tonen dat die
rekenregels ook gelden voor reële getallen.
We zetten ze, samen met de beperkende voorwaarden, nog even op en rij:
ap · aq = ap+q

en

(ap)q = apq

en (ab)p = ap · bp

a–p =

1
ap

en

= ap–q

=

Mits:
a positief reëel is
p en q reëel zijn,
a en b positief en reëel zijn,
n positief geheel is.

a0 = 1

1.20 Ontbinden in factoren
In vele wiskundige toepassingen kan het van belang zijn een som te schrijven als een produkt.
We schrijven eerst nog eens een viertal standaardvormen van produkten als
een som:
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I

a(a – 2b) = a2 – 2ab

II

(p – 7)(p + 4) = p2 – 3p – 28

III

(p + q)(p – q) = p2 – q2

IV (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 en (a – b)2 = a2 – 2ab + b2
Het is nu de bedoeling deze stappen in omgekeerde richting te zetten; we
moeten daartoe goed nagaan hoe de heenweg is verlopen.
I

In het geval a2 – 2ab zien we een tweeterm die een gemeenschappelijke
factor heeft in iedere term.
Neem nu een voorbeeld: ontbind ab2 – 3ab in factoren.
We moeten nu de gemeenschappelijke factor(en) in beide termen
trachten te vinden; dat zijn er in dit geval twee, namelijk a en b, zodat
we kunnen schrijven:
ab2 – 3ab = ab(b – 3).
(Controleer dit door de haakjes nog eens te verdrijven!)

II

In het geval p2 – 3p – 28 kunnen we stellen dat de factor –3 ontstaat
door –7 en 4 op te tellen en –28 ontstaat door –7 en 4 te vermenigvuldigen.
Neem nu een voorbeeld: ontbind y2 + 2y – 35 in factoren.
We moeten twee getallen zoeken waarvoor geldt dat hun som +2 is en
hun produkt –35; het handigste is om te beginnen bij het produkt (er zijn
dan immers minder mogelijkheden!).
We onderscheiden de volgende mogelijkheden:
–35 = 1 –35
som van de factoren = –34;
5 –7
som = –2;
7 –5
som = 2; dit is de gezochte combinatie,
dus: y2 + 2y – 35 = (y + 7)(y – 5).
(Controleer!)

De vormen III en IV zijn bijzondere gevallen van II; het herkennen van dit
type is belangrijk.
III

Het verschil van twee kwadraten kan worden geschreven als het produkt
van het verschil en de som van hun wortels:
p2 – q2 = (p + q)(p – q).

IV De som van twee kwadraten vermeerderd respectievelijk verminderd
met het tweevoud van het produkt van de wortels van die kwadraten
geven het kwadraat van de som respectievelijk verschil van de wortels
van die kwadraten:
a2 + 2ab + b2 = (a + b)2 en a2 – 2ab + b2 = (a – b)2.
Samenvattend:
s2 – t2 = (s – t)(s + t) en a2 ± 2ab + b2 = (a ± b)2
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Ook hogere machten dan kwadraten kunnen een rol spelen zoals de in
economische toepassingen nogal eens voorkomende derdemachtsvormen.
We moeten dan onderzoeken of de betreﬀende vorm is terug te brengen tot
het produkt van eerste- en/of tweedegraads vormen.
Voorbeelden
0,01q3 – q2 + 50q = q(0,01q2 – q + 50)
0,4q3 – 0,8q2 = 0,4q2(q – 2)
5a2 – 15ab = 5a(a – 3b)
16x3 – 2x2 + 4xy2 = 2x(8x2 – x + 2y2)
a4 – b4 = (a2 – b2)(a2 + b2) = (a – b)(a + b)(a2 + b2)

Opgaven
33. Ontbind zo ver mogelijk in factoren:
a. y2 + 7y + 10

f. r2 – 2r – 48

b. q2 + 9q + 20

g. x2 – x – 12

c. s2 – 2s

h. h2 – 81

d. p2 + 16p + 64

i. p2 – 7p – 144

e. p2 – 2qp

j. 2y3 – 9y2

34. Voor welke waarde(n) van x geldt: x2 + 4 = 0?
Controleer het (de) antwoord(en).
35. a. Ontbind y2 – 2y – 48 in factoren.
b. Vul –6 en 8 in y2 – 2y – 48 in.
Wat valt op?
36. Ontbind, indien mogelijk, zo ver mogelijk in factoren:
a. p2 – 18p + 81

f. –q2 + 25q

b. 4 – x2

g. 2q2 + 2

c. y2 – y – 2

h. 23ab3 – 46a2b2

d. y2 + y – 2

i. –t2 – 4

e. y2 + y + 1

j. 4x2 – 9

37. Als opgave 36:
a. 4p2 – 9q2

c. 0,07q3 – 0,21q2 + 3,5q

b. x2 – 2xy + y2

d. 121 + 22w + w2
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e. 121 + w2

f. q4 – q2

1.21 Het rekenen met percentages. Groeivoet en groeifactor
Vaak wordt gesuggereerd dat het rekenen met percentages samenhangt met
de wiskundige bewerking optellen (c.q. aftrekken), hetgeen bijvoorbeeld
terug te vinden is in uitspraken als:
• de kosten bedragen e 450,– vermeerderd met 5% administratiekosten;
• de werkloosheid is met 4% verminderd in vergelijking met dezelfde
periode van het vorige jaar;
• de kosten van het levensonderhoud zijn in de maand april met 0,2%
toegenomen;
• de meeste banken hebben de hypotheekrente verhoogd met een half
procent.
Het is echter van belang dat men inziet dat het rekenen met procenten
samenhangt met de wiskundige bewerking vermenigvuldigen (c.q. delen),
immers procent betekent letterlijk ‘per honderd’ en als men over bijvoorbeeld 14% van een bepaald kapitaal spreekt, dan bedoelt men:
bedrag ×

ofwel

bedrag × 0,14

Die 0,14 noemen we de groeivoet van het kapitaal. Het nieuwe bedrag is dan
het oude bedrag plus 14% van het oude bedrag en dus 114% van het oude
bedrag ofwel:
nieuwe bedrag =

× oude bedrag = 1,14 × oude bedrag

Die 1,14 noemen we de groeifactor van het kapitaal. Is er nu sprake van een
afname met 14% dan wordt het nieuwe bedrag 86% van het oude bedrag
ofwel:
nieuwe bedrag =

× oude bedrag = 0,86 × oude bedrag

:100

+1
groeiperunage
(groeivoet)

groeipercentage
×100

groeifactor
–1
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In het algemeen kunnen we nu stellen dat bij een groeipercentage p (en p
kan ook negatief zijn) geldt:
nieuwe bedrag =

× oude bedrag

of ook:
nieuwe bedrag = (1 +

) × oude bedrag

Vaak wordt in publikaties het nieuwe bedrag genoemd alsmede het groeipercentage ten opzichte van het oude bedrag. Kunnen we het oude bedrag nu
terugvinden?
Voorbeeld
In een dagbladartikel wordt geschreven dat de netto jaarwinst van een
zeker bedrijf in vergelijking met het voorgaande jaar met 14% is toegenomen tot 15,2 miljoen euro.
Onze vraag: hoe groot was de netto jaarwinst in het voorgaande jaar?
Schematisch ziet het probleem er als volgt uit:
×

(of: × 1,14)

?

> 15,2 miljoen

We moeten de gegeven bewerking ongedaan maken en dat kan door te
vermenigvuldigen met het omgekeerde van de gegeven factor, dus:
×
? <

(of: ×

)
15,2 miljoen

De netto jaarwinst over het voorafgaande jaar was dus circa 13,3 miljoen
euro (calculator: 15.2 100 : 114 = …).
Samenvattend kunnen we stellen dat bij groei met een percentage p geldt:
oude bedrag =

× nieuwe bedrag

of ook:
oude bedrag =

× nieuwe bedrag
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Men kan het groeipercentage bij gegeven oude en nieuwe bedragen bepalen
met behulp van:
p=

× 100 – 100 of: p =

× 100

Tot slot een opmerking die aansluit bij de als laatste genoemde uitspraak uit
de inleiding van deze paragraaf: ‘‘de meeste banken hebben de hypotheekrente met een half procent verhoogd’’. Strikt genomen zou dat betekenen dat
bij een rente van bijvoorbeeld 8% de verhoogde rente uit zou komen op
8,04%, immers 0,5% van 8 is 0,04). Het is zeer waarschijnlijk dat vrijwel
iedereen in dit geval zal denken aan een verhoogde rente van 8,5%. Toch is
het zinvol om een duidelijk onderscheid te maken tussen deze twee mogelijke conclusies: correct geformuleerd is er hier dan sprake van een verhoging
van de hypotheekrente met een half procentpunt.

Opgaven
38. Het hoge belastingtarief van de BTW bedraagt 19%.
De gegeven bedragen zijn exclusief BTW, bereken de bedragen inclusief
BTW:
a. e 480,–
b. e 1050,–
c. e 12,–
39. De nettowinst van een multinational is in 2010 t.a.v. 2009 met 17,6%
gestegen tot 1,1 mld. euro.
a. Bereken hoe hoog de nettowinst van de multinational over 2009 is
geweest.
b. Bereken hoeveel procent (één decimaal) de nettowinst van de multinational in 2009 lager was dan in 2010.
40. De prijs van een bepaald artikel is e 799,– inclusief 19% BTW. Bereken op
de cent nauwkeurig de prijs exclusief BTW.
41. In 2010 bedroegen de inkomsten uit export van een bedrijf 6,5 miljoen
euro en dat is 11,8% minder dan over 2009.
Bereken de inkomsten uit export van dat bedrijf in 2009.
42. Een artikel, dat oorspronkelijk e 75,50 kostte, is eerst met 5% en daarna
nog eens met 10% in prijs verlaagd.
Bereken de nieuwe prijs op e 0,05 nauwkeurig.
43. Op een kassabon staat: e 142,20 inclusief 19% BTW.
Bereken het bedrag dat aan BTW is betaald.
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44. Iemand betaalt voor een artikel e 367,20. Dit bedrag is ontstaan toen op
de oorspronkelijke prijs eerst 15% en daarna nog eens 10% korting is
gegeven.
Bereken de oorspronkelijke prijs.
45. Produkt A is 45% duurder dan produkt B.
Bereken hoeveel procent B goedkoper is dan A.

1.22 Het symbool E
Met name in de vakgebieden van de statistiek, ﬁnanciële rekenkunde en
leveringsverzekeringswiskunde wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het
zogenaamde somteken E (sigma, de hoofdletter S uit het Griekse alfabet).
E is een verkorte notatie voor een som van een rij getallen waarbij met
behulp van een index aangegeven wordt uit hoeveel termen de rij bevat en
hoe die termen opgebouwd zijn.
Voorbeelden
=

=

=

=
=
=

– 6n

=
Als er bij een som geen twijfel bestaat over de waarden die de index aan
moet nemen, worden index en de aan te nemen waarden doorgaans weggelaten.
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1.23 Het symbool A
In het vakgebied van de statistiek wordt naast E ook wel gebruikgemaakt van
een symbool voor het produkt van een groot aantal termen, we noemen dit
teken het produktteken A (pi, de hoofdletter P uit het Griekse alfabet).
Het gebruik van dit teken verloopt op dezelfde wijze als bij het gebruik van E
met dien verstande dat het optellen is vervangen door vermenigvuldigen.
Voorbeelden
=

=

=

=

=

(meetkundig gemiddelde)

= n!

(‘n faculteit’; zie toets ‘x!’ op calculator)

Opgaven
46. Bereken:
a.

b.

c.

47. Schrijf de volgende uitdrukkingen zo kort mogelijk op met behulp van
het E-teken:
a. 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + … + 69
b.
c.
48. Bereken:
a.

b.

c.
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49. Schrijf de volgende uitdrukking zo kort mogelijk op met behulp van het
A-teken:

Gemengde opgaven
1. Verdrijf de haakjes en schrijf als een som met zo weinig mogelijk termen:
a.

b.

c.
d.
e.

2. Schrijf als een wortel:
a.

b.

c.

d.

3. Schrijf als één breuk:
a.

b.
c.
d.

4. De prijs van een artikel is verhoogd van e 34,50 tot e 38,95.
Bereken op één decimaal nauwkeurig het stijgingspercentage ten opzichte van de oude prijs.
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5. Ontbind in factoren:
a. q2 – 10q – 144
b. y2 – 121
c. y2 – 119
d. p2 + 64 + 20p
e. 4r(r – 1) + 3(r – 1)
f. s2 – 2s + 1

6. Bereken zonder gebruikmaking van een calculator:
a.

e.

b.

f.

c.

g.

d.

h. 2–3 – (23 2–1

7. Bereken p uit:
a. p =

d.

b. p =

e.

c.

f. (p2 – 1)4 = 81

=

=
=

8. In een nieuwsuitzending wordt gemeld dat ‘de meeste banken hun
hypotheekrente met 0,5% hebben verhoogd tot de recordwaarde van
13,4%.
Bereken op één decimaal nauwkeurig hoe hoog de hypotheekrente vóór
de verhoging was.
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9. Gelezen op de verpakking van een wasmiddel:
Tijdelijk 15% meer wasmiddel voor maar e 1,- meer.
Netto gewicht nu: 4,6 kg.
Prijs nu: e 9,48.
Bereken met welk percentage de prijs per kilogram wasmiddel is gedaald
ten opzichte van de normale prijs (één decimaal nauwkeurig).
10. Een artikel is achtereenvolgens 20% in prijs verhoogd, 20% in prijs
verlaagd en ten slotte 10% in prijs verhoogd.
Met welk percentage is het artikel in totaal in prijs verhoogd ten opzichte
van de beginsituatie?
(niet afronden!)
11. Bereken:
a.

b.

c.

(n > 0, n geheel)

12. Bekijk de volgende tabel:
i

1

2

3

4

5

6

7

8

xi

3

4

5

6

7

8

9

10

fi

2

3

9

12

7

4

2

1

Bereken

en zeg wat de betekenis hiervan is.

13. Neem x = 3 en y = 0,5 en bereken (bij voorkeur zonder een rekenmachine
te gebruiken):
a.

e.

b.

f.

c.

g.

d.
14. Is –a altijd een negatief getal?
Zo nee, geef dan een tegenvoorbeeld.
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15. Schrijf zo kort mogelijk:
a.

c.

b.

d.

16. Verdrijf de haken en vereenvoudig zo ver mogelijk:
a. (3 – x)2
b. (3 – x)(3 + x)
c. (3 – x)3
d. (3 – x)4

Index

A
Aanbod
-functie 51
-overschot 52
Aanvangswaarde 116
Abc-formule 70
Afgeleide 197
functie 197
tweede 215
waarde 204
Afhankelijk stelsel vergelijkingen
241
Afkoopsom 138
Aﬂossing
(s)bestanddeel 163
(s)plan 163
(s)schema 163
Afschrijving
(s)methode (188
(s)schema 189
Aftrekken 1
Agio 181
Amortisatieschema 163
Annuïtaire afschrijvingsmethode 189
Annuïteit 162
Asymptoot
horizontale 84
scheve 98
verticale 85
B
Beeld
van een functie 31
Beginwaarde 105
Bereik 31
van een functie 31
Boekwaarde 188
Break-even-afzet 77
Break-even-point 77
Breuken 1
Buigpunt 216

C
Cash ﬂows 154
Cel
van een matrix 233
Concaaf 220
Contante waarde 118
Contributiemarge 271
Convex 220
Coördinaat 33
Continue-intestpercentage 262
D
Dalend 34
Degressief stijgend 220
Dekkingsbijdrage 271
Deling 1
Diﬀerentiaalquotiënt 206
Diﬀerentiequotiënt 204
Diﬀerentiëren 207
Disagio 181
Discriminant 70
Doel(stellings)functie 267
Doelvermogen 153
Domein
van een functie 31
Dpm 188
Duration 286
Duurzaam productiemiddel 188
E
E (getal) 251, 255
Eerstegraads
gebroken functie 83
vergelijking 38
Eindwaarde 116
Elasticiteit
punt- 224
segment- 224
Element
van een matrix 233
Eliminatie 40
-methode van Gauss 239
Evenredig 84
Evenwichtsprijs 51
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Evenwijdig 36
Exponent 1, 8
Extreme waarde 73
F
Factor 3
Functie 31
constante 31
continue 31
discrete 31
exponentiële 105
van één variabele 31
Functie (vervolg)
van meerdere variabelen 41
G
Gemiddelde kosten 95
Gemiddelde totale kostenfunctie 95
Getallen
gebroken 1
gehele 1
natuurlijke 1
rationale 1
reële 2
Getransponeerde
van een matrix 233
Gevoeligheidsanalyse 276
Grenslijn 276
Groei
absolute 47
constante 34
disproportionele 197
-factor 104
lineaire 34
-model 105
proportionele 197
relatieve 47
veranderlijke 197
-voet 22, 105
Grondtal 1, 8
H
Helling 2197
Hoofddiagonaal 233
Hoofdsom 163
Hyperbool 84
I
Index 25
Interval 48

Index

Interest
-bestanddeel 163
continue 251
continue samengestelde 261
discrete samengestelde 261
eﬀectieve 175
enkelvoudige 54
nominale 175
-percentage 117
-perunage 116
reële 175
samengestelde 103
-voet 116
werkelijke 175
Intern Rendement 178
Inverse bewerking 1
Inwendig produkt 236
IR 178

K
Kasstromen 154
Knelpuntsfactor 271
Koers 180
Kolom 235
-vector 236
Kwadraat 8
Kwadratische ongelijkheid 78
L
Lijfrente 118
Lineaire
programmeringsmodel 272
samenhang 31
schaalverdeling 112
Ln (logaritmus naturalis) 257
Logaritme 1, 118, 251
natuurlijke 251, 257
Logaritmisch papier 114
Logaritmische schaalverdeling 113
Looptijd 117
M
Macaulays’ duration 287
Macht 1, 8
Machtsverheﬀen 1
Matrix 233
data- 233
eenheids- 234
inverse 243

Index

kolom- 235
rij- 235
vierkante 233
Maximum 73, 216
Meetkundig gemiddelde 26, 120
Minimum 73, 216
Modiﬁed Duration 289
N
NCW 178
Netto Contante Waarde 178
Niveaulijn 266
Noemer 6
Nulpunt 72
O
Obligatie 175
Omgekeerd evenredig 84
Omgekeerde 3
Omkeren 83
Onbekende 38
Ontbinden in factoren 5
Optellen 1
Orde
van een matrix 233
Origineel
van een functie 31
Overgangskans 245
P
Parabool 63
berg- 67
dal- 67
Parameter 33, 54
Priemgetal 10
Prijs-afzetfunctie 53
Prijselasticiteit van de vraag 53
Procentpunt 24
Produkt 1, 3
-teken 26
Progressief stijgend 220
Q
Quotiënt 1
R
Raaklijn 197
Rangnummer 127
Reden 131
Rendement 141
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Rentabiliteit 179
Rentabiliteitswaarde 180
Rente 141
coupon- 175
kapitaalmarkt- 176
markt- 175
postnumerando 147
prenumerando 147
restwaarde 188
Richtingscoëﬃciënt 34
Rij 127
-matrix 2435
meetkundige 131
rekenkundige 127
-vector 236
S
Schuldrest 163
Simultaan oplossen 244
Slotwaarde 116
Som 1, 2
Somteken 25
Spaarverzekering 137
Stabiele verdeling 246
Startkapitaal 116
Stelsel van twee vergelijkingen met
twee onbekenden 40
Stijgend 34
Strijdig stelsel vergelijkingen 241
Substitutie 40
Sum of the years’ digits 189, 190
Symmetrie-as 63
T
Tegengestelde 2
Teller 6
Term 2, 127
Termijn 141
Tijdlijn 143
Toegelaten gebied 267
Toegestane gebied 267
Top
van een parabool 63
Totale constante kosten 77
Totale kostenfunctie 77
Totale opbrengstfunctie 77
Totale variabele kosten 77
Tweedegraads vergelijking 68
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U
Uiterste waarde 73
V
Variabele
afhankelijke 31
continue 31
discrete 31
onafhankelijke 31
Vast percentage van de boekwaarde
189, 190
Verieste rendement 178
Vergelijking 31, 33

Index

Vermenigvuldigen 1
Vermogenskostenvoet 189
Verschil 1, 127
Vierdemachtswortel 15
Vierkantsvergelijking 68
Vraag
-functie 51
-overschot 52
W
Wortel
-formule 70
-trekken 2
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de mogelijkheid om vooraf te betalen of
te ontvangen; dit wordt gekoppeld aan
het gebruik van de financiële functies uit
Excel. Dan worden ook de begrippen preen postnumerando behandeld, waarna
verschillende soorten renten en leningen
aan de orde komen.
Het volgende hoofdstuk gaat in op de
onderwerpen nominale, effectieve en reële
interest en rentabiliteitswaarde van een
lening, aangevuld met de begrippen Netto
Contante Waarde, Intern Rendement,
een viertal afschrijvingstechnieken en een
groot aantal uitgebreide voorbeelden.
Het boek sluit af met een hoofdstuk
over lineair programmeren; hierin
komt ook het begrip Duration van een
lening aan bod. Dit hoofdstuk is zo te
beschouwen als een toepassing van de
eerder in het boek behandelde leerstof,
te weten lineaire functies, financiële
rekenkunde en differentiaalrekening.

van As

Wiskunde voor de sector HEO is bestemd
voor de propedeuse van economische hboopleidingen en is daarnaast geschikt voor
andere hbo-richtingen en universitaire
studies waar niet al te veel wiskunde
wordt vereist, maar wel economische
begrippen aan bod komen. Het boek
sluit aan op de kennis van de huidige
eerstejaars student. Per hoofdstuk
worden eerst de wiskundige inzichten
en technieken geleerd en pas daarna de
toepassing in de economie, bedrijfskunde
of statistiek. De vele opgaven toetsen en
verdiepen inzicht en kennis.
Deze vierde editie kent aanzienlijke
verschillen met eerdere drukken.
In de eerste hoofdstukken over de
basisbegrippen en -bewerkingen wordt
meer aandacht besteed aan de begrippen
groeivoet en groeifactor.
Financiële rekenkunde wordt nu
behandeld in twee hoofdstukken. Eerst
komen de begrippen eindwaarde en
contante waarde aan de orde, daarna
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