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Wie wetenschappen of ingenieursstudies ambieert heeft 
wiskunde nodig. Afhankelijk van de wetenschapsvakken die in 
de opleiding voorkomen kies je best voor 6 of 8 uur. Zo hebben 
de vakken biologie en chemie iets minder wiskunde nodig dan 
fysica en mechanica. 
 
Als voorbereiding op de richtingen bio-ingenieur, industriële 
wetenschappen (industrieel ingenieur), burgerlijk ingenieur, 
geneeskunde, wiskunde, informatica of fysica en sterren-
kunde kies je best in de derde graad voor acht uur wiskunde. 
 
 
Eerste semester vijfde jaar 
 

Aan de hand van een wiskundige casestudie (bijvoorbeeld 
leven en werk van Pythogaras) leren de leerlingen de 
basistechnieken voor het maken van een volwaardige 
paper en bijbehorende PowerPointpresentatie.   
 
Naast de basistechnieken worden ook specifieke 
wiskundige vaardigheden zoals implementatie van formules 
(MathType)  en grafieken (Geogebra) in Word aangeleerd. 

 
 

Tweede semester vijfde jaar 
 
1. Grafentheorie (discrete wiskunde) 
 

Het wegennet, het Internet, spoorrails verbinden, 
buizenstelsels voor gas en water, het kabelnet voor tv, het 
telefoonnet zijn allemaal voorbeelden van netwerken. 
Dergelijke netwerken kunnen worden beschreven met een 
eenvoudig wiskundig hulpmiddel: de graaf. Afhankelijk van 
het toepassingsgebied, bijvoorbeeld een reisplanner voor 
de spoorwegen of snel transport voor e-mails tussen 
internetgebruikers, worden verschillende eisen aan deze 
grafen gesteld. 

 
Grafentheorie is een onderdeel van het vak discrete 
wiskunde. Een vak dat je terugvindt in de meeste 
ingenieursrichtingen en zeker binnen de richting 
informatica op masterniveau. 

 
 
2. Plaatsbepaling op Aarde 

 
Wat is de kortste weg van Aalst naar New York? Wat is 
kimduiking? Hoe werkt GPS? Hoe projecteer je de aardbol 
op een blad papier? Hoe komt het dat op een wereldkaart 
nooit een schaalaanduiding staat? 
Het antwoord vind je in de driehoeksmeting op een bol. 

 
 

3. Krommen 
 

Wanneer je fietst beschrijft de reflector aan de buitenkant 
van je wiel een cycloïde, maar op de aardbol een 
hypocycloïde. 



 
Met poolcoördinaten teken je op een zeer eenvoudige 
manier tal van wonderbaarlijke krommen zoals het 
lemniscaat, de slakkenlijn, een roos, … 
Via wiskundesoftware worden al deze krommen op een 
leuke manier verkend en geplot. 
 
 

Eerste semester zesde jaar 
 
4. Wiskunde & kiesstelsels (politieke wiskunde) 
 

Er zijn heel wat manieren om verkiezingen te organiseren. 
Meer dan je misschien zou denken. Elk kiesmechanisme 
blijkt echter behept met vreemde paradoxen. Zo kan het 
gebeuren dat meer stemmen op een partij er juist toe leidt 
dat die partij minder zetels krijgt. 
Ook is het in sommige kiesmechanismen mogelijk dat een 
meerderheid van de kiezers kandidaat A prefereert  boven 
B, maar dat B toch wordt verkozen. Verkiezing-systemen 
in verschillende landen worden onder de loep genomen, 
en er wordt ingegaan op de vraag of er eigenlijk wel een 
“goed” kiesmechanisme bestaat. 
 

 
5. Reeksontwikkeling  

 
In tegenstelling tot wat de meeste denken is wiskunde 
geen exacte wetenschap. Wetenschappers en ingenieurs 
zijn meestal al tevreden met een goede benadering.  
Elke (afleidbare) functie kan (plaatselijk) worden benaderd 
door een veeltermfunctie. Deze zijn immers vlot 
hanteerbaar en programmeerbaar. 

6. Boole-algebra 
 

In de wiskunde, met name de abstracte algebra, en in de 
informatica is een booleaanse algebra of Boole-algebra 
een algebraïsche structuur met de logische operatoren 
AND (en), OR (of) en NOT (niet). Deze operatoren zijn 
direct gerelateerd aan de begrippen doorsnede, vereniging 
en complement uit de verzamelingenleer. 
De booleaanse operatoren zijn genoemd naar de Brit 
George Boole, die ze in het midden van de 19e eeuw 
invoerde. Booleaanse algebra is een poging om 
algebraïsche technieken te gebruiken teneinde te kunnen 
omgaan met logische uitdrukkingen. De booleaanse 
algebra vindt zijn toepassing in het samenstellen van 
digitale elektronische schakelingen zoals die in computers 
worden gebruikt. 

 
 

7. Logica 
 

Logica of redeneerkunst is de wetenschap die zich 
bezighoudt met de formele regels van het redeneren. 
Traditioneel wordt de logica door de filosofie bestudeerd, 
maar zij wordt ook tot de wiskunde gerekend. 
 
De propositielogica is een tak van de logica die zich 
bezighoudt met geldige redeneringen in de vorm van 
proposities. Proposities zijn uitspraken of beweringen die 
ofwel waar, ofwel onwaar zijn. 

 
 
 
 
 



Tweede semester zesde jaar 
 
8. Getalmysteries 
 

De studie van de gehele getallen, de getaltheorie, is één 
van de oudste takken van de wiskunde met nog tal van 
onopgeloste problemen. De getaltheorie kent heel wat 
recente ontwikkelingen zoals die rond de laatste stelling 
van Fermat, de cryptografie, de ontbinding van zeer grote 
getallen en het abc-vermoeden.  

 
 

9. Besliskunde & speltheorie 
 
Het spel wordt gekenmerkt door grenzeloze vrijheid, maar 
heeft niettemin ook de aandacht getrokken van een geheel 
nieuwe groep geïnteresseerden: wiskundigen. 
Vooraanstaande wiskundigen als John von Neumann en 
Emile Borel werkten een discipline uit die volledig gericht 
was op besluitvorming: de speltheorie. De gevierde 
Amerikaanse econoom en wiskundige John Nash voerde 
haar nog een stapje verder en maakte het mogelijk dat je 
er ook winnende strategieën mee kon vinden om optimale 
situaties te creëren. 

 
 

10. Differentiaalvergelijkingen 
 
De temperatuur van een voorwerp is een maat voor de 
hoeveelheid warmte. Als een temperatuurverschil bestaat 
tussen een voorwerp en zijn omgeving leidt dit tot een 
verplaatsing van de warmte. Daardoor verandert de 
temperatuur. Er bestaat dus een verband tussen de 
temperatuurverandering en het temperatuurverschil. 

De hoeveelheid kapitaalgoederen in een land neemt toe 
ten gevolge van investeringen. Anderzijds neemt de 
waarde van die goederen af door veroudering. Hoe groter 
de hoeveelheid, hoe groter de afschrijving. De verandering 
van de hoeveelheid wordt dus niet alleen bepaald door de 
investeringen, maar ook door de hoeveelheid zelf. 
In beide gevallen bestaat een verband tussen een fysische 
variabele en de snelheid waarmee die variabele verandert. 
De wiskundige beschrijving van het gedrag van de 
variabele is een functie y(t) van de tijd, de snelheid wordt 
gegeven door de afgeleide naar de tijd y’(t). De vergelijking 
die het verband tussen y(t) en y’(t) geeft heet een 
differentiaalvergelijking. 

 
 

11. IJkingstoetsen & toelatingsexamen Geneeskunde (module 
wiskunde) 

 
De beste manier om in te schatten of je bepaalde 
opleidingen in het hoger onderwijs aankan of niet, is 
meedoen aan een ijkingstoets georganiseerd door de 
universiteiten. 
Wat een ijkingstoets precies is en hoe je je hierop best 
voorbereid, leer je in deze module. 
 


