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Voorwoord

Dit is een boek voor volwassenen.
Niet dat er één onvertogen woord in staat, maar bij het schrijven stond ons
wel steeds een volwassen student voor ogen. Een student die het geheel, of
voor een deel, van zelfstudie moet hebben. Een student die geen behoefte
heeft aan overbodige franje. Die de essentiële zaken kort en duidelijk op
een rijtje wil hebben, maar ook weer geen genoegen neemt met het openzetten van de trukendoos: hij (of zij) wil wel weten waarom de wiskunde is
zoals ze is. Die beseft, dat als je eenmaal iets begrepen hebt, eindeloos oefenen overbodig is.
Voor die student is dit boek.
Structuur
Het boek heeft een duidelijke structuur, met als vaste elementen:
• tien hoofdstukken met de basisstof
• drie appendices in een iets compactere stijl, voor wie meer nodig heeft.
En per hoofdstuk:
• opening
• opsomming van de noodzakelijke voorkennis, met verwijzing naar
voorafgaande paragrafen
• motiverende openingscasus
• veel uitgewerkte voorbeelden
• tussen de tekst verwijzingen naar opgaven en naar voorafgaande theorie
• waarschuwingen (‘pas op’) voor veelgemaakte fouten
• samenvattingen (wat weet en kun je nu?)
• opgaven bij alle onderdelen van de theorie, en extra opgaven voor integratie van de leerstof.
Achter in het boek staan:
• antwoorden bij alle opgaven
• volledige uitwerkingen bij alle opgaven
• trefwoordenregister
• symbolenregister.
Op de website www.wiswijs.noordhoff.nl zijn bij elk hoofdstuk oefentoetsen te vinden, met uitgebreide feedback.
Ontstaan
Het boek is ontstaan vanuit een opfriscursus wiskunde voor studenten aan
de Open Universiteit. In de praktijk bleek dat ook mensen zonder veel
voorkennis met het materiaal uit de voeten konden. Later gingen ook veel
studenten die zich voorbereidden op een studie aan andere universiteiten
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(en aan hogescholen) het boek gebruiken. Wiswijs heeft zich sinds zijn ontstaan in 1990 meer dan voldoende bewezen. Er zijn er meer dan 25.000
exemplaren van verkocht.
Inhoud
Wat in de tien hoofdstukken wordt behandeld, is ongeveer de stof van de
eerste drie klassen (de onderbouw) van havo/vwo, maar dan beperkt tot de
algebra/analyse-lijn. Geen meetkunde, geen goniometrie. De appendices
gaan over enkele veelgevraagde onderwerpen die in havo/vwo in de hogere klassen worden behandeld.
Doelgroep
Zelf zien wij als voornaamste doelgroepen:
• mensen die zich, al dan niet via zelfstudie, voorbereiden op een studie
aan een universiteit of hogeschool (vooral: psychologie, sociale wetenschappen, bedrijfskunde, economie)
• studenten aan universiteiten en hogescholen die voor hun studie basiskennis van de wiskunde nodig hebben
Oefentoetsen
Een aanvulling bij Wiswijs is de website www.wiswijs.noordhoff.nl daar
aangeboden oefentoetsen zijn tot stand gekomen op basis van ervaringen
van diverse docenten die met Wiswijs werken. Onze dank gaat hiervoor uit
naar Eva Lobach, Universiteit van Amsterdam/Vrije Universiteit; Luc van
Baest, Universiteit van Tilburg en Bert Esmeijer, Wageningen UR.
Bij de vierde druk
Deze druk is niet meer te gebruiken naast de vorige druk. Weliswaar is de
wiskundige inhoud ongeveer hetzelfde gebleven, veel voorbeelden zijn
door actuelere vervangen. Ook is er een beperkt aantal onderwerpen bij
gekomen (zoals: wetenschappelijke notatie, transformaties van grafieken,
binomiale verdeling).
Wat vroeger Appendix A (Algebra) was, heet nu Hoofdstuk 10. Dit leek ons
in verband met de indeling in onder- en bovenbouwleerstof helderder.
Uiteraard zijn er ook allerlei kleinere wijzigingen aangebracht, meestal om
didactische redenen.
Al is dit boek niet geschreven voor leerlingen in het voortgezet onderwijs,
de (nieuwe) onderwijsprogramma’s wiskunde daar zijn bij het schrijven
wel goed in het oog gehouden.
Tot slot nog dit: er is geruime tijd geaarzeld over de verschillende mogelijke aanspreekvormen. ‘U’ is wat formeel, ‘je’ misschien te joviaal en ‘we’
(‘We voeren nu dit of dat in’) suggereert dat wiskunde alleen iets is dat ooit
door geleerde mensen is bedacht en niet een activiteit van de student zelf.
Uiteindelijk is voor ‘je’ gekozen, omdat wij onze eigen leerlingen en studenten ook zo aanspreken én om te benadrukken dat wiskunde, in onze
ogen, vooral iets is wat de student zelf opbouwt. Daarbij wensen we je veel
succes.
Amsterdam, voorjaar 2017
Fred Pach & Hans Wisbrun
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Studiewijzer

Ieder maakt op eigen wijze gebruik van dit boek. Als je al veel voorkennis
hebt, is de inhoud van dit boek om je wiskundekennis op te frissen. Als je
nog niet zo veel van wiskunde weet, kun je dit boek gebruiken om je in
korte tijd de nodige basiskennis eigen te maken.
Een belangrijk hulpmiddel bij het bestuderen van dit boek is het verwijsteken .[adjust to style as in chapter 5] Het verwijst ofwel naar opgaven, ofwel
naar voorkennis die je op dat moment nodig hebt. Afhankelijk van je wiskundevoorgeschiedenis kun je dat teken volgen of negeren.
De meeste voorkennis wordt in het boek zelf aangedragen. Een verwijzing
daarnaar gaat dan ook altijd naar bepaalde paragrafen in het boek. Heb je
het boek vanaf het allereerste begin hoofdstuk voor hoofdstuk bestudeerd,
dan is terugbladeren meestal niet nodig. Hooguit zou je dat kunnen doen
om je geheugen even op te frissen. Ben je echter ergens middenin het boek
begonnen (bijvoorbeeld bij de Appendices) en kom je bij een begrip dat je
niet meer kent, dan kun je – via dat verwijsteken – het beste even terugbladeren. Achterin staat ook een index.
Ook de verwijzingen naar opgaven kun je al dan niet volgen. Als je al helemaal vertrouwd bent met de theorie en de voorbeelden die vóór (en soms
na) zo’n teken staan, dan kun je deze opgaven negeren. Maar als je niet helemaal zeker weet of je het echt in de vingers hebt, dan kun je het beste direct de opgave(n) maken waarnaar verwezen wordt, en daarna, achterin
het boek, je antwoorden controleren. Zijn deze goed, dan ga je weer terug
naar waar je gebleven was.
Direct na de samenvatting van elk hoofdstuk wordt verwezen naar opgaven die een iets hogere moeilijkheidsgraad hebben. Kun je die aan, dan
heb je het hoofdstuk wel door. Lukt er iets niet, zorg dan dat je in ieder geval de uitwerkingen ervan achterin het boek begrijpt.
De opgaven staan steeds aan het eind van het hoofdstuk. Alle antwoorden
staan bij elkaar achter in het boek, en daar weer achter vind je ook de volledige uitwerkingen.
Mensen zijn soms een beetje lui, daarom is het gedeelte met uitwerkingen
zo verleidelijk. Maak er echter een verstandig gebruik van. Grijp niet bij iedere hobbel tijdens het maken van de opgaven direct naar de uitwerkingen. Je leert het meest als je blijft proberen en uiteindelijk je eigen antwoord met dat achter in het boek vergelijkt. Hopelijk klopt het. Probeer
anders eerst nog te ontdekken waar je fouten zou kunnen hebben gemaakt.
Ga pas, als je het echt niet meer weet, naar de uitwerkingen. Die vormen
alleen een soort vangnet. Ook bij opgaven die je goed had, kan het nuttig
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STUDIEWIJZER

zijn om achteraf naar de uitwerkingen te kijken. Soms zie je dan een andere, handiger, aanpak. Overigens staat er in de uitwerkingen meestal
maar één mogelijke (en uiteraard goede) oplossingsmethode. Als jij het
juiste antwoord hebt, maar een andere oplossingsmethode, dan wil dat
niet zeggen dat je het fout hebt gedaan. Raadpleeg in zo’n geval bij twijfel
een deskundige, een docent bijvoorbeeld.
Weet je op een gegeven moment echt niet meer waar het in de tekst over
gaat, probeer dan – als er geen verwijsteken staat – zelf een trefwoord of
trefwoorden op te sporen daar waar je het spoor bijster bent geraakt. Via
het trefwoordenregister (of via het symbolenregister) kun je weer op de
juiste weg raken. Daar staat namelijk achter elk begrip of symbool het paginanummer van de bladzijde waarop het geïntroduceerd werd.
Als je denkt dat je een hoofdstuk beheerst, maak dan een bijbehorende
(multiplechoice)toets op www.wiswijs.noordhoff.nl. Je antwoorden kun je
online laten nakijken en je krijgt daarbij een score, uitleg bij de vragen die
je niet goed had en een gedetailleerd studieadvies. Als je wilt kun je daar
over hetzelfde hoofdstuk nog een nieuwe toets maken.
Rest ons nog de wijsheid uit te dragen dat wiskunde niet iets is wat je tot je
neemt, maar iets wat je doet.
Fred Pach & Hans Wisbrun
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