
Overzicht leerstof voor deel 1 van het examen 
 
 

Bij deel 1 van het schriftelijk examen moet je  – zonder gebruik van portfolio of 
andere hulpmiddelen –  uitleg geven over de wiskundige basisbegrippen en de 
toepassingen die gebruikt werden in de cursus.  
Het gaat om correcte formuleringen van die basisbegrippen en hun eigenschappen 
en aanwending ervan in directe standaardvoorbeelden (zoals in cursus en 
handboek) . In het handboek kan je hier dikwijls meer uitleg, afleidingen en 
voorbeelden vinden dan wat in de les aan bod kwam. Je zal alleen vragen krijgen 
over de begrippen die in de les aan bod kwamen. Het handboek kan hier als 
bijkomende verduidelijking dienen bij het hanteren van die begrippen maar 
daarover wordt dus niets op het examen “deel 1” gevraagd. Zo moet je 
bijvoorbeeld de kettingregel voor het berekenen van afgeleiden kunnen 
formuleren en moet je die regel kunnen hanteren in situaties die in de les aan 
bod kwamen, maar een bewijs (dat ook in het handboek staat) zal niet gevraagd 
worden op het examen.  
 
De toepassingen en correcte afleiding en verantwoording (bewijs) van resultaten bij 
de  studie van differentievergelijkingen en differentiaalvergelijkingen en van 
systemen differentievergelijkingen moeten WEL – zoals in cursus en handboek 
aan bod gekomen - gegeven kunnen worden.  
Van de  daarbij behandelde basismodellen en voorbeelden die in de lessen aan 
bod kwamen (cfr. TOLEDO) moet je de opbouw en betekenis kunnen uitleggen 
en moet je de gevonden resultaten zelf kunnen beschrijven en afleiden. 
 
Om je hierop goed voor te bereiden kan je best deze elementen  zelf opnemen in je 
portfolio. Hoewel je dat portfolio tijdens deel 1 van het examen niet mag gebruiken 
oefen je door het zelf op te schrijven in het correct formuleren en afleiden. Op het 
(schriftelijk !) examen moet je immers zo helder mogelijk antwoorden op de vragen – 
startend met een blanco blad.  
Voor het deel “oefeningen” (waar je je portfolio wel mag gebruiken) kan je dat 
portfolio op de juiste plaatsen aanvullen met illustraties (voorbeelden) van de te 
gebruiken technieken om problemen op te lossen. Je portfolio wordt daarmee een 
middel om zowel deel 1 als deel 2 van het examen goed voor te bereiden.  
Het handboek kan je bij je studie gebruiken in combinatie met de lesdocumentatie op 
TOLEDO om je portfolio samen te stellen. Verder staat er in het handboek dikwijls  
extra uitleg en worden meer voorbeelden  uitgewerkt over die onderwerpen die je 
kunnen helpen om de dingen beter te begrijpen, maar zonder dat je die op het examen 
van “Wiskundige methoden voor biomedische wetenschappen”  zelf zal moeten 
kunnen weergeven.   Het handboek kan ook zeer nuttig zijn om wiskundige 
technieken die gebruikt worden in de cursus “Biofysica”  te ondersteunen. 
 
PORTFOLIO 
Het persoonlijke portfolio mag geen losse nota’s uit theorieles of werkzittingen 
bevatten. Een (gestructureerd) uitgewerkt typevoorbeeld dat functioneel en op 
de gepaste plaats is ingewerkt in het portfolio mag wel worden opgenomen. 
Belangrijk voor het portfolio zijn een duidelijke structuur, helder overzicht en 
goede selectie.  
 



 
Hier volgt een overzicht van de topics waaruit vragen voor deel 1 van het examen  
aan bod komen. 
De lijst volgt de volgorde van de cursus en verwijst naar de paragrafen in het 
handboek. 
 
Exponentiële functies (1.2.5) 
Inverse functies (1.2.6) , Logaritmische functies (1.2.7) 
 
Logaritmische schalen (1.3.2), Transformaties naar lineaire functies (lin-log en log-
log) (1.3.3) 
 
Discreet model voor groei van een populatie 2.1.1 
Recursie 2.1.2 
Beverton-Holt model 2.3.1 
Discreet logistisch model 2.3.2  cfr. zoals op Toledo, dus bijvoorbeeld niet de 
canonieke vorm  
Ricker model 2.3.3 
 
Formele definitie van de afgeleide 4.1 

- 4.1.1 (raaklijn in een punt) 
- 4.1.2  (afgeleide als ogenblikkelijke graad van verandering) 

 
Afgeleiden van exponentiële functies 4.6 
Afgeleiden van inverse en logaritmische functies 4.7.1, 4.7.2 
 
Lokaal lineaire benadering  (raaklijnbenadering) 4.8 
 
Differentievergelijkingen : Stabiliteit van evenwichten 5.6 
5.6.1 + 5.6.2 + 5.6.3 
 
Primitieve functies (anti-afgeleiden) 5.8 
Integratietechnieken : substitutieregel 7.1.1 (tot en met voorbeeld 2) 
 
 
Bepaalde integraal  
6.1.1,  6.1.2 definitie Riemann integraal  
6.2.1  Fundamentele stelling Calculus deel 1 : formulering 
6.2.2  Onbepaalde integralen  
6.2.3  Fundamentele stelling Calculus deel 2 : formulering 
 
 
Differentiaalvergelijkingen  
8.1 Differentiaalvergelijkingen oplossen 8.1.1 + 8.1.2 + 8.1.3 
8.2 Evenwichten en stabiliteit 8.2.1+8.2.2+8.2.4
8.3.1  Een eenvoudig epidemiemodel 
 
  
Lineaire algebra 
9.1 Stelsels van lineaire vergelijkingen 9.1.1+9.1.2 
9.2  Matrices 9.2.1+9.2.2+9.2.3+ 9.2.5 
9.3  Eigenvectoren en eigenwaarden 9.3.1+9.3.2+9.3.3 
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Splitsing in partieelbreuken (7.3.2) (alleen voorbeeld 3) 
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Functies van meerdere variabelen 
10.1 Functies van twee variabelen 
10.3.1 Partiële afgeleiden  
10.4.1 Raakvlak (vergelijking + voorbeeld), linearisering  
10.4.2  Vectorwaardige functies, linearisering, Jacobi matrix 
10.7 Systemen van differentievergelijkingen  Nicholson-Bailey  model   
10.7.1 + 10.7.2 + 10.7.3 
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