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BIJLAGE 1 W i s k u n d i g e  o p f r i s s i n g

1.1 Bewerkingen bij vergelijkingen

Veranderen van lid is omkeren van de bewerking, dus 
• verandering van teken bij som of verschil

vb.: 

• vermenigvuldiging wordt deling en omgekeerd

vb.: 

1.2 Voorrangsregels bij bewerkingen

• Machtsverheffing heeft voorrang op alle andere bewerkingen.

• Vermenigvuldiging en deling hebben voorrang op som en verschil.

• Haakjes heffen de voorrang op; dus de bewerking tussen de haakjes heeft 
voorrang boven de andere.

1.3 Bewerkingen met breuken

1.3.1 Optellen en aftrekken

Optellen en aftrekken van breuken is alleen mogelijk als ze gelijknamig zijn, 
d.w.z. dezelfde noemer hebben.

vb.: 

1.3.2 Gelijknamig maken

Alle breuken kunnen gelijknamig gemaakt worden.
De eenvoudigste methode om de gemeenschappelijke noemer te bepalen is het 
product te maken van de oorspronkelijke noemers.

vb.: 

1.3.3 Vermenigvuldigen

Men vermenigvuldigt teller met teller en noemer met noemer.

vb.: 

y ax b+ y b–⇔ ax= =

y ax y
a
---⇔ x= =

1
7
--- 4

7
---+ 5

7
---=

15
14
------ 8

14
------– 7

14
------ 1

2
---= =

1
3
--- 1

4
---– 1 4×

3 4×
------------ 1 3×

4 3×
------------– 4

12
------ 3

12
------– 1

12
------= = =

11
5
--- 21

3
---+ 11 3×

5 3×
------------ 21 5×

3 5×
------------+ 1 3

15
------ 2 5

15
------+ 3 8

15
------= = =

2
5
--- 3

7
---× 2 3×

5 7×
------------ 6

35
------= =

1
8
--- 2× 1 2×

8
------------ 2

8
--- 1

4
---= = =
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1.3.4 Delen

Bij deling vermenigvuldigt men met het omgekeerde van de deler.

vb.: 

1.3.5 Vereenvoudigen

Het is goed mogelijk dat voorgaande bewerkingen niet de eenvoudigste vorm 
van de resulterende breuk oplevert. Deze eenvoudigste vorm is deze waarbij 
teller en noemer zo klein mogelijk zijn. Om deze vorm te vinden ontbindt men 
de teller en de noemer in priemgetallen of getallen die niet verder deelbaar zijn 
tenzij door 1 of door zichzelf. Door schrapping van de gemeenschappelijke 
getallen onder en boven de breuklijn, bekomt men dan de meest eenvoudige 
vorm van de breuk.

vb.: 

1.4 Machten

Bij machtsverheffing vermenigvuldigt men het getal zoveel maal met zichzelf 
als de macht aangeeft.

vb. 

Vermits delen vermenigvuldigen is met het omgekeerde kent men ook negatieve 
machten en de macht 0.

vb.: 

Machten van machten

vb. 

Machten van een product

vb. 

1
2
--- : 3

5
--- 1

2
--- 5

3
---× 1 5×

2 3×
------------ 5

6
---= = =

1
2
--- : 2 1

2
--- 1

2
---× 1

4
---= =

30
48
------ 2 3× 5×

2 2× 2× 2× 3×
---------------------------------------- 5

8
---= =

a2 a a×=

a3 a a× a×=

a1 a=

a2 a3× a a× a× a× a× a5 a2 3+= = =

a 1– 1
a
---=

a 2– 1

a2
-----=

a0 a
a
--- 1= =

a5 a 3–× a a× a× a× a×
a a× a×

---------------------------------------- a2 a5 3–= = =

ax( )
y

axy=

ab( )n anbn=

a
b
---⎝ ⎠
⎛ ⎞

n an

bn
-----=
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Machten van een veelterm.
Deze machten kunnen meestal niet in een eenvoudige evenwaardige 
schrijfwijze omgezet worden. Uitzonderingen vormen een aantal merkwaardige 
producten

vb. 

1.5 Worteltrekking

Bij worteltrekking zoekt men naar een getal dat in de nde macht verheven, het 
getal onder het wortelteken als resultaat geeft.
We zoeken met andere woorden het grondgetal van de machtsverheffing 
waarbij we de exponent en het resultaat van de bewerking kennen.

vb. 

Alternatieve schrijfwijze

vb. 

Door combinatie met de machtsverheffing ontstaan gebroken exponenten.

vb. 

1.6 Logaritme

Het logaritme is eveneens een bewerking afgeleid van de machtsverheffing. 
Hier zoeken we de exponent van de machtsverheffing als het grondgetal en het 
resultaat van de machtsverheffing gekend zijn waar de worteltrekking naar het 
grondgetal zoekt.

Als we schrijven dat  dan is .

We spreken over het g-logaritme of het logaritme met grondgetal g van een 
reëel getal a. Als we dit grondgetal g tot de macht x verheffen is a het resultaat.

Voorbeeld:

, dus 3 is de macht waartoe 2 verheven moet worden om 8 te krijgen. 
Men noemt 3 het logaritme voor het grondgetal 2 waarvan 8 het resultaat is van 
de machtsverheffing. Notatie: .

a b+( )2 a2 2ab b2+ +=

a b–( )2 a2 2ab b2+–=

a b c+ +( )2 a2 b2 c2 2ab 2ac 2bc+ + + + +=

42 2 want 22 4= =

93 3 want 33 9= =

274 3 want 34 27= =

x2 x=

xn x
1
n
---

=

xn( )
m

xmn x
m
n
----

= =

alogg x= gx a=

23 8=

 8log2 3=
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1.6.1 Briggse logaritme

Als we 10 als grondgetal kiezen, spreken we van decimale of Briggse logaritmen, 
genoemd naar de Engelse wiskundige Henry Briggs (1561-1631). Dit logaritme 
wordt kortweg met “log” aangeduid.

Bijgevolg

Het reëel getal a moet strikt positief zijn, omdat elke macht van 10 strikt 
positief is. Het getal “log a” kan positief, negatief of nul zijn.

Log 1 000 = 3 omdat 103 = 1 000
Log 10 = 1 omdat 101 = 10
Log 1 = 0 omdat 100 = 1
Log 0,01 = —2 omdat 10—2 = 0,01

Met de ZRM kan je het logaritme van elke a behorende tot de strikt reële 
getallen berekenen. Hiervoor gebruik je de log-toets.

1.6.1.1 Voorbeelden

Merk op dat:
1. Negatieve getallen hebben geen log omdat ze niet geschreven kunnen wor-

den als een macht van 10.
2. Met de xy — toets of een gelijkwaardige toets kunnen we een controle uit-

voeren:
Log 3 = 0,477121... omdat 100,477121... = 3

1.6.1.2 Bewerkingen met logaritmen

Het gebruik van logaritmen laat ons toe ingewikkelde berekeningen sterk te 
vereenvoudigen: vermenigvuldigingen worden herleid tot optellingen, 
machtsverheffingen tot vermenigvuldigingen, delingen tot aftrekkingen, ...

Logaritme van een optelling

Men zal eerst a en b moeten samentellen alvorens het log te bepalen.

Logaritme van een verschil

Men zal eerst b van a moeten aftrekken alvorens het log te bepalen

Log a = x ⇔ 10x = a

10log a = a

ZRM display

Log 300 = ... 300 log 2. 4771213

Log 7 = ... 7 log 0.845098

Log 0,045 = ... 0,045 log —1.3467875

a b+( )log

a b–( )log
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Logaritme van een product

Logaritme van een quotiënt

Logaritme van een macht

Logaritme van een n-de machtswortel

Logaritme van een n-de machtswortel van een getal tot een macht

1.6.1.3 Vergelijkingen van de vorm ax = b

Een vergelijking van de vorm ax = b waarbij a en b strikt positieve reële getallen 
voorstellen, noemen we een exponentiële vergelijking.

Oplossen a x = b
log a x = log b

x . log a = log b
x = log b/log a

We kunnen dus de exponent van een exponentiële vergelijking op een 
eenvoudige wijze met logaritmen bepalen.

1.6.1.4 Voorbeeld — Praktische toepassingen met log

Bereken de eindwaarde van 125 375 belegd op s.i. gedurende 12 jaar aan 4,15% 
per jaar.

Oplossing

• Formule: Kn = Ko . u
n

• Berekening: = 125 375 . 1,041512

• Men zou dit kunnen omzetten naar log en vervolgens op de volgende wijze 
verder rekenen
Log Kn = log 125 375 + log 1,041512

Log Kn = log 125 375 + 12 log 1,0415

Log 125 375 = 5,0982109
12 . log1,0415 = 0,2119112
Log Kn = 5,3101221
Inv log Kn = 204 231,21

Uiteraard gebeurt dit sinds het bestaan van de elektronische rekenmachines 
niet meer expliciet. Impliciet zetten de meeste rekenmachines voor deze 

a b⋅( )log alog blog+=

a
b
---log alog blog–=

anlog n alog⋅=

log an 1
n
--- log a⋅=

log amn m
n
---- log a⋅=
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berekeningen een dergelijke rekenroutine op. Anderzijds kan men ook wanneer 
men de eindwaarde, de beginwaarde en de intresthoogte kent de lengte van de 
beleggingsduur vaststellen. We hernemen daartoe de cijfers van het voorbeeld.

125 375 . 1,0415x = 204 231,27

x = 12 wat we natuurlijk wisten want het was in het voorgaande gegeven.

1.6.2 Het natuurlijk logaritme of ln

In alle gevallen waarin men kan werken met log kan men evenzeer werken met 
ln. Het natuurlijk logaritme is een logaritmestelsel met e41 als grondgetal ipv 
10. Dezelfde rekenregels gelden als bij de Briggse logaritmen.

1.7 Rijen

1.7.1 Rekenkundige rij

t1, t2, t3,... is een rekenkundige rij als tussen twee elkaar opvolgende termen 
een vast verschil bestaat. Dit vast verschil wordt voorgesteld door v.

Voorbeeld

2,5,8,11 v = 3

De som van een rekenkundige rij van n termen kan gevonden worden met de 
formule

Daarbij is t1: de eerste term
tn: de laatste term
n: het aantal termen

Toegepast op het voorbeeld:

Indien men weet dat de RR n termen bevat, kan men de laatste vinden op grond 
van de vaststelling dat de opeenvolgende termen t1, t1 + v, t1 + 2v, t1 + 3v + ... 
+ t1 + v zijn. De laatste term is dus tn = t1 + v. 

De som werd gevonden door alle termen tweemaal te sommeren. Daarbij 
worden de termen in stijgende en in dalende volgorde onder elkaar gezet:

41 ‘e’ werd genoemd naar de Zwitserse wiskundige Leonhard Euler (1707-1783) en is bij benadering 
gelijk aan 2,718281828.

x = 
log 204 231,27

125 375
-----------------------------⎝ ⎠
⎛ ⎞

log 1,0415
-------------------------------------------

sn
RR t1 tn+

2
----------------⎝ ⎠
⎛ ⎞ . n=

s4
RR 2 11+

2
---------------⎝ ⎠
⎛ ⎞ . 4=

26=

n 1–( ) n 1–( )
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1.7.2 Meetkundige rij

t1, t2, t3,... is een meetkundige rij als de volgende term uit de voorgaande volgt 
door vermenigvuldiging met een positief vast getal. Dit vast getal is de rede en 
wordt voorgesteld door q. Er zijn dalende en stijgende meetkundige rijen al 
naargelang de vermenigvuldiger groter of kleiner is dan 1.

Voorbeeld

10,20,40,80,160 en 32,16,8,4,2,1

De som van de termen van een meetkundige rij kan gevonden worden met de 
formule

Daarbij is t1: de eerste term
q: de rede

Toegepast op het eerste voorbeeld:

1.7.3 Cijfervoorbeeld

Een bankinstelling die spaardeposito's beheert, kent in de loop van één 
burgerlijk jaar enkelvoudige intrest toe tegen een werkelijke rente van 6% en 
berekent deze per halve maand of quinzaine. Op het einde van elk burgerlijk 
jaar worden de intresten gekapitaliseerd en brengt het bekomen saldo rente 
voort op samengestelde intrest tegen een werkelijke rente van 8%. Een persoon 
stort om de 14 dagen, de eerste maal in de eerste week van januari, 25 euro op 
het depositoboekje en dit gedurende 10 jaar. De laatste van deze stortingen 
wordt uitgevoerd in de tweede helft van december van het 10de jaar.

We zoeken het slotsaldo waarover de persoon zal beschikken na 10 jaar.

De eerste storting geeft recht op 23 halve maanden intrest. Op 31 december 

bereikt deze storting als slotwaarde 26,4375, nl. .

De tweede storting (die uit de tweede helft van januari) bereikt op 31 decem-

ber, na 22 halve maanden intrest, als slotwaarde 26,375, nl. .

sn
RR t1 t1 v t1 2v … tn v tn+–+ + + + + +=

+ sn
RR tn tn v tn 2v … t1 v t1+ + + +–+–+=

2sn
RR t1 tn t1 tn t1 tn … t1 tn t1 tn+ + + + + + + + + +=

sn
RR t1 tn+( ) n⋅

2
----------------------------=

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sn
MR t1

1 qn–
1 q–
---------------⋅=

S5
MR 10 1 25–

1 2–
--------------⋅=

310=

25 1 0 06,+
23
24
------×⎝ ⎠

⎛ ⎞

25 1 0 06,+
22
24
------×⎝ ⎠

⎛ ⎞
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Voor de derde storting wordt dit 26,3125 of .

enz.

De voorlaatste storting uit het eerste burgerlijk jaar is nog één halve maand 

rentedragend en bereikt als slotwaarde 26,0625 of .

De laatste storting uit het eerste jaar levert geen rente meer op. Bijgevolg be-
draagt het slotsaldo na één burgerlijk jaar: 

.

De som 23 + 22 + 21 +.... + 3 +2 +1 = 276 is zó misschien minder aangenaam om 
te berekenen maar kan ook gemakkelijk berekend worden want de getallen 

vormen een rekenkundige rij. De som wordt dan .

Het slotsaldo na één burgerlijk jaar bedraagt dus 

.

Elk burgerlijk jaar spaart de persoon dus € 617,25 samen. Deze jaarlijks bijeen 
gespaarde bedragen brengen elk rente op tegen 8% op samengestelde intrest. 
Hier verschijnt een veelvoudig gebruikte financiële verrichting m.n. gelijke 
stortingen met jaarlijkse tussenpozen. Het probleem bestaat erin de slotwaarde 
tegen samengestelde intrest te berekenen van deze opeenvolgende stortingen.
De slotwaarde uit het eerste burgerlijk jaar brengt nog 9 jaren rente voort en 
groeit aan tot 617,25 x 1,089 = 1 233,8856.

Het slotsaldo van het tweede burgerlijk jaar groeit nog tot
617,25 x 1,088 = 1 142,4876

Het slotsaldo van het tiende burgerlijk jaar groeit niet meer aan. Bijgevolg 
bedraagt het slotsaldo na 10 jaar 617,25 (1,089 + 1,088 + 1,087 + ... + 1,081 + 
1,080).

De getallen tussen haakjes vormen nu een meetkundige rij die als we ze van 
achter naar voren lezen als rede 1,08 heeft. 

Bijgevolg is de som .

Na 10 jaren sparen beschikt de persoon uiteindelijk over 617,25 x 14,486562 = 
8 941,83.
Uiteindelijk zullen we deze som met annuïteitenformules veel sneller kunnen 
berekenen.

25 1 0 06,+
21
24
------×⎝ ⎠

⎛ ⎞⋅  

25 1 0 06,+
1
24
------×⎝ ⎠

⎛ ⎞⋅

25 24 0 06, 23 22 21 … 2 1+ + + + +
24

---------------------------------------------------------------×+⎝ ⎠
⎛ ⎞⋅

Sn
RR 23 1+

2
--------------- 23⋅ 276= =

25 24 0 06,
276
24

---------⋅+⎝ ⎠
⎛ ⎞⋅ 617 24,=

Sn
MR 1 1 1 0810,–

1 1 08,–
-------------------------⋅ 14 486562,= =
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1.8 Oplossen van vergelijkingen

1.8.1 Eerstegraadsvergelijkingen

Deze vergelijkingen kunnen steeds onder de vorm  gebracht worden.

Door overbrenging bekomt men dan als oplossing: .

1.8.2 Tweedegraadsvergelijkingen

Deze vergelijkingen kunnen steeds geschreven worden als .

Voor de oplossing dient eerst de discriminant berekend: .

Als

nl.

ax b+ 0=

x b
a
---–=

ax2 bx c+ + 0=

D b2 4ac–=

D 0<  is er geen oplossing

D 0 is de oplossing x D–
2a
------= =

D 0>  levert twee oplossingen:

x1
b– D+
2a

----------------------=

x2
b– D–
2a

---------------------=
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