
Key terms 11 Key terms hoofdstuk 1: setie 1.4 (p 77)1. Re�ele getallen2. Intervallen: open, gesloten, halfopen3. Absolute waarde4. Evenredig5. Rehten: standaard vergelijking,vergelijking van een rehte met gegevenpunt en helling, vergelijking van eenrehte met gegeven helling en hetsnijpunt met de y-as.6. Evenwijdige rehten en loodlijnen7. Cirkel: straal, vergelijking van de irkel,eenheidsirkel8. Hoek: radialen, graden9. Goniometrishe identiteiten10. Complexe getallen: re�eel deel, imaginairdeel11. Funties: domein, doel,beeld(-verzameling), beeld(-punt)12. Symmetrie van funties: even, oneven13. Samenstelling van funties14. Veeltermen15. Graad van een veelterm16. Chemishe reatie: wet van massa-interatie17. Rationale funtie18. Groeisnelheid of groeigraad19. Spei�eke groeisnelheid en groeisnelheidper hoofd (aput = hoofd)

20. Groeifuntie van Monod (zoals de logis-tishe kromme)21. Mahtsfuntie22. Allometrie (= leer van verhouding vandelen tot het geheel) en shaalver-houdingen23. Exponenti�ele funtie24. Exponenti�ele groei25. Natuurlijk grondtal voor de expo-nenti�ele26. Radioatief verval27. Halfwaardetijd of halveringstijd28. Inverse funtie, �e�en-�e�enduidige funtie29. Logaritmishe funtie30. Verband tussen exponenti�ele en logarit-mishe funtie31. Periodishe funties32. Goniometrishe funties33. Amplitude, periode34. Vershuiving: horizontaal, vertikaal35. Logaritmishe shaal36. Grootte-orde37. Logaritmishe transformatie38. Log-log gra�ek39. Semilog gra�ek
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Key terms 22 Key terms hoofdstuk 2: setie 2.4 (p 113)1. Exponenti�ele groei2. Groeifator3. Vast punt4. Evenwiht5. Reursie6. Oplossing7. Dihtheidsonafhankelijk8. Rij9. Eerste-orde reursie10. Limiet11. Lange termijnsgedrag12. Convergentie, divergentie13. Limietstellingen

14. Di�erentievergelijking15. Beverton-Holtreruitmentsurve16. Dihtheidsafhankelijkheid17. Draagkraht18. Groeifator19. Disrete logistishe vergelijking20. Het \dimensieloos"maken21. Periodish gedrag22. Chaos23. Rikersurve24. Reeks van Fibonnai25. De Gulden Snede3 Key terms hoofdstuk 3: setie 3.7 (p 160)1. Limiet van f(x) als x tot  nadert2. Linker- en rehterlimieten3. Oneindige limieten4. Osillerende divergentie5. Convergentie6. Divergentie7. Limietwetten8. Continu��teit
9. Linker- en rehterontinu��teit10. Continue funties11. Ophefbare disontinu��teit12. Sandwihtheorema13. Limieten van goniometrishe funties14. Tussenwaardestelling15. Bisetiemethode16. Epsilon-deltade�nitie voor limieten4 Key terms hoofdstuk 4: setie 1.4 (p 243)1. Afgeleide, formele de�nitie2. Di�erentiequoti�ent3. Koorde (snijlijn) en raaklijn 4. Ogenblikkelijke groeisnelheid5. Gemiddelde groeisnelheid6. Di�erentiaalvergelijkingMonitoraat WiskundeFaulteit Wetenshappen



Key terms 37. Aeidbaarheid en ontinu��teit8. Mahtsregel9. Basisregels voor afgeleiden10. Produtregel11. Quoti�entregel12. Kettingregel13. Impliiete funtie14. Impliiet di�erenti�eren15. Verband tussen grootheden geeft ver-band tussen de afgeleiden van diegrootheden

16. Hogere afgeleiden17. Afgeleide van goniometrishe funties18. Afgeleide van exponenti�ele funties19. Afgeleide van de inverse funtie en vanlogaritmishe funties20. Logaritmish aeiden21. Raaklijnbenadering22. Foutenafshatting door lineaire benade-ring23. Absolute fout, relatieve fout, pro-entuele fout5 Key terms hoofdstuk 5: setie 5.9 (p 332)1. Globale of absolute extrema2. Lokale of relatieve extrema: lokaal min-imum en lokaal maximum3. De Extremumstelling4. De stelling van Fermat5. De Middelwaardestelling6. De Stelling van Rolle7. Stijgende en dalende funties8. Monotone funties en de eerste afgeleide9. Convexiteit: onaaf (bol) en onvex(hol)10. Convexiteit van funties en de tweedeafgeleide11. Diminishing return12. Kandidaten voor lokale extrema

13. Monotonie en lokale extrema14. De tweede afgeleidetest voor lokale ex-trema15. Buigpunten16. Buigpunten en de tweede afgeleide17. Asymptoten: horizontale, vertikale enshuine18. Calulus gebruiken om verloop vanfunties te tekenen19. De regel van de l'Hôpital20. Dynamishe modellen: obwebbing21. Stabiliteit van evenwihten22. Methode van Newton-Raphson voor hetbepalen van nulpunten23. Primitieve funtie
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Key terms 46 Key terms hoofdstuk 6: setie 6.4 (p 394)1. Oppervlakte2. Sommatienotatie3. Algebra��she regels voor sommaties4. Een paritie van een interval en de normvan een paritie5. De Riemannsom6. Bepaalde integraal7. Riemannintegreerbaar8. Meetkundige betekenis van bepaalde in-tegralen9. De veelvoud- en somregel voor inte-gralen10. De bepaalde integraal over een verenig-ing van intervallen11. Vergelijkingswetten voor bepaalde inte-gralen12. De Hoofdstelling van de integraalreken-ing (deel 1)

13. De regel van Leibniz14. Primitieve funties15. De Hoofdstelling van de integraalreken-ing (deel 2)16. De Hoofdstelling van de integraalreke-ning (deel 2) gebruiken voor de bereke-ning van bepaalde integralen17. Oppervlakte tussen krommen bepalenmet bepaalde integralen18. Cummulatieve verandering en bepaaldeintegralen19. De Middelwaardestelling voor bepaaldeintegralen20. Het volume van een lihaam metbepaalde integralen21. Berekening van de booglengte van eenvlakke krommen22. De booglengte van een kromme23. De booglengtedi�erentiaal7 Key terms hoofdstuk 7: setie 7.8 (p 470)1. De substitutieregel voor onbepaalde in-tegralen2. De substitutieregel voor bepaalde inte-gralen3. Parti�ele integratie4. De tru: "vermenigvuldig met 1"5. Splitsing in partieelbreuken6. Methode van het splitsen in partieel-breuken7. Rationale funtie8. Een onontbindbare kwadratishe fator

9. Een oneigenlijke integraal10. Integraal met onbegrensd integratiein-terval11. Integraal van een disontinue integrand12. Convergentie en divergentie vanoneigenlijke integralen13. De vergelijkingstest voor oneigenlijkeintegralen14. Nummerieke integratie: middelpunts-en trapeziumregel15. Foutenafshatting voor de trapezium-regelMonitoraat WiskundeFaulteit Wetenshappen



Key terms 516. Gebruik van integralentabel voor inte-gratie17. Lineaire benadering 18. Taylorveeltermen van graad n19. De formule van Taylor8 Key terms hoofdstuk 8: setie 8.4 (p 519)1. Di�erentiaalvergelijking2. Di�erentiaalvergelijking met sheidingvan veranderlijken3. Oplossing van een di�erentiaalvergelij-king4. Pure time di�erential equation:dydt = f(t) de afgeleide naar de tijd isenkel funtie van de tijd.5. Autonome di�erentiaalvergelijking6. Exponenti�ele groei7. De Von Bertalan�yvergelijking8. Logistishe vergelijking

9. Allometrishe groei10. Evenwiht11. Stabiliteit12. Eigenwaarde13. Mengingsprobleem met een vat14. Levinsmodel15. Allee-e�et16. Kermak-MKendrikmodel17. Nul-isloline18. Model met hi�erarhishe ompetitie9 Key terms hoofdstuk 9: setie 9.5 (p 601)1. Stelsel lineaire vergelijkingen2. Oplossen van stelsel lineaire vergelij-kingen3. Bovendriehoeksvorm4. Gausseliminatie5. Matrix6. Elementaire rijbewerkingen: som, ver-menigvulgigen met een salar7. Transpositie8. Matrixprodut9. Eenheidsmatrix10. Inverse matrix11. Determinant

12. Lesliematrix13. Stabiele leeftijdsdistributie14. Vetor15. Parallellogramregel16. Lineaire afbeelding17. Eigenwaarden en eigenvetoren18. Vetorsom19. Salair veelvoud van een vetor20. Lengte van een vetor21. Salair produt of inprodut22. Hoek tussen twee vetoren23. Orthogonale of loodrehte vetoren24. Rehte in het vlak en in de ruimteMonitoraat WiskundeFaulteit Wetenshappen



Key terms 625. Vergelijking van een vlak 26. Parametervergelijking van een rehte10 Key terms hoofdstuk 10: setie 10.8 (p 700)1. Funtie met re�ele funtiewaarden2. Funtie van twee veranderlijken3. Oppervlak4. Niveaukromme5. Limiet6. Limietstellingen7. Continu��teit8. Parti�ele afgeleide9. Meetkundige betekenis van een parti�eleafgeleide10. Wet van gemengde parti�ele afgeleiden11. Raakvlak12. Aeidbaarheid13. Aeidbaarheid en ontinu��teit14. Voldoende voorwaarde voor aeid-baarheid15. Standaard lineaire benadering,raakvlakbenadering

16. Vetorwaardige funties17. Jaobimatrix, matrix van afgeleiden18. Kettingregel19. Impliiet aeiden20. Rihtingsafgeleiden21. Gradi�ent22. Lokale extrema23. Voldoende voorwaarden voor het zoekenvan lokale extrema24. Hessiaan25. Globale extrema26. De Extremumstelling27. Di�usie28. Stelsel van di�erentievergelijkingen29. Evenwihtspunten en hun stabiliteit30. De vergelijking van Niholson-Bailey
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