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Studietips 

 
1. Alles begint met een goede studieplanning. Zorg ervoor dat je cursussen ‘blokklaar’ zijn voor 

de start van de blokperiode. Zo kan je je volledig focussen op het memoriseren van de 

leerstof. Maak ook een realistische planning voor de examenperiode zelf. Tel telkens terug 

vanop de dag dat je een examen hebt en noteer hoeveel dagen je nodig hebt om het vak te 

herhalen en te memoriseren. Eventueel kan je ook noteren hoeveel pagina’s je per dag gaat 

instuderen. Hou daarbij ook rekening met vaste verplichtingen. Een voetbalwedstrijd of een 

communiefeest kunnen er best bij als je deze op voorhand inplant. 

 
 

2. Verwittig anderen. Breng je omgeving op de hoogte van je planning. Vertel anderen 

wanneer je examens hebt en hoe je voorbereiding er uitziet. Zo kunnen ze daar rekening 

mee houden. Je vrienden hoeven niet de avond voor een examen aan te kloppen of je familie 

hoeft je niet lastig te vallen met klusjes op het cruciale moment. Durf ook nee te zeggen 

tegen verleidelijke en ongeplande verzoekjes om leuke dingen te gaan doen. 

 
 

3. Probeer een gezond ritme voor jezelf te vinden. De ene studeert liever ’s ochtends of 

overdag, de ander liever ’s avonds. Ga na wat het best voor je werkt. Neem in ieder geval 

voldoende nachtrust en probeer op geregelde tijdstippen te ontspannen. Probeer ook ’s 

avonds nog even iets leuks te doen voor je gaat slapen. Dan heb je overdag ook iets om naar 

uit te kijken. 

 
 

4. Ga na welke ontspanning het best voor je werkt. Wees zuinig met het www, in het bijzonder 

met smartphones. Je hersenen moeten al hard genoeg werken, laat staan dat je ze de hele 

dag door extra belast met het beantwoorden van sms’jes of Facebookposts. Uit onderzoek 

blijkt ook dat smartphones dodelijk zijn voor onze concentratie. Ga daarentegen eens een 

wandeling maken, kook met je kotgenoten of doe aan sport. Een gouden raad: ‘Disconnect to 

reflect!’. 

 
 

5. Zoek uit waar je het best studeert. Studeren doe je best in een rustige omgeving, waar er 

niet te veel afleiding is en anderen je niet kunnen storen. De bib werkt voor sommigen, maar 

zeker niet voor iedereen. Anderen overlopen dan weer wel graag de leerstof met 

medestudenten. 

 
 

6. Als je merkt dat je snel afgeleid bent door iets, ga dan na of je deze afleider kan uitstellen 

naar een ontspanningsmoment. Zo kan je bijvoorbeeld die ene aflevering van Mad Men of 

dat halfuurtje Facebook en Twitter houden voor als je klaar bent met je leerstof van die dag. 

 
 

7. Herhaal de dag erna of enkele dagen erna wat je de voorbij dag(en) hebt gememoriseerd. 

Korte herhalingsmomenten zijn een boost voor je geheugen! 
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8. Eet gezond en gevarieerd. Probeer erg zware maaltijden en fastfood te vermijden. Wees ook 

zuinig met pepdrankjes. Ze kunnen op korte termijn wel energie geven, maar de weerslag 

volgt meer dan waarschijnlijk de dag(en) nadien. 

 
 

9. Wees op tijd op de dag van je examen, maar ga er ook geen uren op voorhand rondhangen. 

Stresserende medestudenten kan je best vermijden. Ook na een examen overloop je best 

geen antwoorden op examenvragen met medestudenten, de kans bestaat dat je met een 

slecht gevoel naar huis gaat terwijl dat helemaal niet nodig is. 

 
 

10. Zoek steun bij vrienden en familie als het even wat moeilijker gaat. Afspreken is misschien 

niet altijd evident, maar een telefoontje kan al wonderen doen. Als je graag met iemand 

anders over je zorgen praat, kan je ook altijd langskomen op de Dienst voor Studieadvies en 

Studentenbegeleiding. 

 
 

Indien je nog met vragen zit over je studie, studiebegeleiding, blokken… of problemen 

ondervindt door stress, faalangst… kan je steeds geholpen worden via de de 

Blackboardpagina ‘Ondersteuning’. Op de afbeelding hieronder zie je hoe je deze kan vinden. 
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Onderwijs- en examenreglement* 

 
Het onderwijs- en examenreglement is een document dat je bij je inschrijving aan deze 

universiteit goedkeurt en dat tot het einde van het academiejaar hetzelfde blijft. Je kan het 

best bekijken als een soort van 'overeenkomst' tussen de universiteit en elke student: de 

basisregelingen over op welke manier het onderwijs en de examens aan de UAntwerpen 

worden ingevuld, vind je terug in het onderwijs- en examenreglement (OER). Vooral tijdens 

de examenperiodes blijkt dat studenten niet goed op de hoogte zijn van het bestaan en de 

inhoud van dit reglement. 

Het OER is een zeer belangrijk document voor jou als student. Gelukkig is niet altijd alles 

relevant voor jou en moet je de bladzijden niet vanbuiten kennen. Belangrijk is wel dat je op 

de hoogte bent van de grootste topics die hieronder toegelicht zullen worden. 

 
 

Ik ben ziek tijdens een examen, wat nu? 

Je moet zo snel mogelijk je faculteit verwittigen. Je moet dit ook staven met een doktersattest. 

Faculteiten aanvaarden geen dixitattesten (een doktersbriefje waaruit blijkt dat de dokter 

geen ziekte kon vaststellen maar dat de patiënt wel zegt dat hij zich ziek voelt) en post- 

factumattesten (attesten die na de ziekte werden uitgeschreven). Als je vanaf de dag van je 

examen ziek bent tot drie dagen na je examen, kan je ook bijvoorbeeld nog twee dagen na je 

examen naar de dokter gaan; zolang je doktersattest niet na de ziekte wordt uitgeschreven 

(en natuurlijk de dag van het examen zelf ook dekt), moet de faculteit jouw doktersattest 

aanvaarden. Je krijgt van de faculteit een gunst om het examen af te leggen tijdens de 

inhaaldag aan het einde van de examenperiode. Opgelet, dit is geen recht, je examen tijdens 

de inhaaldag afleggen is een gunst van de faculteit en geen verplichting! 

 
 

Wanneer mogen examens plaatsvinden en wat als ik er meerdere achter elkaar heb? 

Alle examens vinden plaats tussen 8u en 20u en een examen mag in totaal maximaal vier uur 

duren. Een mondelinge ondervraging (ook als je schriftelijke voorbereidingstijd hebt 

gekregen) duurt maximaal één uur. Examens mogen niet op zon- of feestdagen worden 

georganiseerd. Indien het geval zich voordoet dat er 2 examens op dezelfde dag gepland staan 

(gelijktijdig of 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag) laat je dit zo snel mogelijk aan de 

ombudsman van de faculteit BE weten. Je stuurt hiervoor een mailtje naar 

ombuds.fbe@uantwerpen.be. Hij/zij verplaatst immers een examen naar de inhaaldag. In het 

geval van meerdere examens achter elkaar kan je slechts een examen verzetten bij 4 

opeenvolgende dagen (niet enkel werkdagen) van examens, dit is een informele regel en kan 

dus in uitzonderlijke gevallen niet toegepast worden. Hiervoor dient ook naar de ombudsman 

gemaild te worden. 

mailto:ombuds.fbe@uantwerpen.be
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Krijgt iedereen voor hetzelfde vak ook hetzelfde examen? 

Ja, de examenvorm moet binnen dezelfde zittijd voor alle studenten hetzelfde zijn, ongeacht 

de contractvorm die de student heeft gekozen (diplomacontract, examencontract,...). De 

vragen zullen natuurlijk bij veel examens niet dezelfde zijn, maar de puntenverdeling, 

verbeterwijze en dergelijke meer moeten voor iedereen hetzelfde zijn. Het is wel mogelijk dat 

de examenvorm in tweede zittijd anders is dan die in eerste zit, zolang dit aan het begin van 

het academiejaar maar duidelijk was. 

Verder geldt naast het OER ook steeds het reglement van de faculteit BE wat nooit in strijd 

kan zijn met het OER maar aanvullend is. Deze regels zijn te raadplegen op de helpdesk van 

de faculteit BE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Weduc Vzw is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in dit document 
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Inleiding tot de economie 

 
Professor: Jan Bouckaert 

Wordt enkel in het eerste semester gegeven 

6 studiepunten 

Verplicht voor heel de faculteit BE m.u.v. Sociaal Economische Wetenschappen die de keuze hebben 

tussen dit opleidingsonderdeel of het vak economie in de faculteit FSW. 

 
 

Inhoud 

Inleiding tot de algemene economie is een hoofdvak. Ook al heb je economie gekregen in het 

middelbaar, mispak je niet aan de hoeveelheid. De moeilijkheidsgraad ligt een stuk hoger, maak er 

zeker voldoende tijd voor. Niet slagen betekent dat je sowieso micro-economie niet mag opnemen 

volgend jaar. Als je het jaar erop wel in eerste zit slaagt voor algemene economie, kan je aanvragen 

of je alsnog macro-economie mag opnemen in het tweede semester. 

 
 

Examen 

Het examen bestaat uit 40 multiple choice vragen zoals op de proefexamens. Deze kunnen gaan over 

zowel theorie als oefeningen. De helft van de vragen zal over het micro-gedeelte gaan, de andere 

helft over het macro-gedeelte. De helft van de vragen gaat over theorie, de andere helft zijn 

oefeningen. Let op: er is een giscorrectie van toepassing! 

Er mag een eenvoudig rekentoestel gebruikt worden. 

 

 
Tips 

 Het kan helpen om een samenvatting bij dit vak te gebruiken (of er zelf één te maken). 
 

 Zorg dat je begrijpt wat je leert, er zijn meerkeuzevragen waar inzicht is vereist. 
 

 Formules en grafieken zijn heel belangrijk, sla deze dus niet over. 
 

 Maak zeker de online-oefeningen. Deze zijn een ideaal om te kijken of je de leerstof onder 

knie hebt. 
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Voorbeeldvragen 

Op Blackboard verschijnen er proefexamens, deze zullen ook besproken worden tijdens de 

werkcolleges. De oplossingen van onderstaande voorbeeldvragen kan je terugvinden op het Weduc- 

forum bij het vak Algemene Economie. 

 
 

Wat verstaan we onder “gammavoordelen” of “diversificatievoordelen”? 

A. De gemiddelde kost per eenheid van een goed daalt naarmate je meer van dat goed produceert. 

B. Een bedrijf dat zijn goed produceert in meerdere fabrieken kan zijn productie efficiënter 

organiseren en heeft dus lagere kosten. 

C. Het is goedkoper meerdere producten binnen één bedrijf te produceren dan in verschillende 

bedrijven. x 

D. Grote bedrijven kunnen de voordelen van teamwork beter benutten dan kleine bedrijven. 

 

 
Een goed wordt “inferieur” genoemd: 

A. Wanneer de prijs ervan toeneemt, er minder van gekocht wordt. 

B. Wanneer de prijs ervan afneemt, er meer van gekocht wordt. 

C. Wanneer het inkomen van de consument toeneemt, er minder van gekocht wordt. x 

D. Wanneer het inkomen van de consument afneemt, er minder van gekocht wordt. 

 
 

Wat zijn voorbeelden van zuiver publieke goederen? 

A. Militaire bescherming, brandweer, radio 

B. Dijken, zwembaden, vuurtorens 

C. Defensie, schoon milieu, weginstallatie x 

D. Tunnels, straatverlichting, zware bezette weg 

 

 
Welke van de volgende uitspraken ivm indifferentiecurven is FOUT? 

A. Een beweging langs de indifferentiecurve van boven naar beneden gaat gepaard met een vlakkere 

helling. 

B. Het dalend verloop van de indifferentiecurve volgt uit de hypothese van niet-verzadiging. 

C. Wanneer de consument langsheen de indifferentiecurve het ene goed substitueert door het 

andere goed wijzigt het totale nutsniveau. x 

D. Indifferentiecurven zijn convex tov de oorsprong. 
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Welke bewering verwijst naar de “waardeparadox”? 

A. De prijzen van de goederen staan niet altijd in verhouding met het totale nut dat die goederen ons 

opleveren. x 

B. Het is onmogelijk de voorkeur van de consument te verklaren of objectief te onderzoeken waarom 

preferenties van consument tot consument verschillen. 

C. Sommige consumenten evalueren het nut van een goed aan de hand van zijn prijs, en gaan daarin 

zelfs zo ver dat zij meer kopen naarmate de prijs toeneemt 

D. Geen van de vorige 

 

 
Bij perfect substitueerbare goederen zijn indifferentiecurven… 

A. Convex 

B. Concaaf 

C. Lineair x 

D. Rechte hoeken 

 

 
Een consument maximaliseert zijn nut. In een punt op de budgetcurve links van het evenwicht 

geldt: 

A. ORV > SRV 

B. MSG21 > SRV 

C. MSG21 < p1/p2 

D. SRV > p1/p2 x 

 

 
Het nut van een consument kan weergegeven worden door de volgende nutsfunctie: U = 3.(x1 + 

2)2.(x2 + 1)3. Indien deze consument 4 eenheden van beide goederen consumeert, dan is de MSG 

van goed 2 door goed 1: 

A. 5/9 x 

B. 9/5 

C. 4/5 

D. 5/4 
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De preferenties van een consument voor de goederen x1 (p1 = €3) en x2 (p2 = €4) worden 

beschreven door volgende nutsfunctie U= 3(x1-4)x2
2. Wat is het maximale nutsniveau dat de 

consument met een budget van €66 kan bereiken? 

A. 1458 x 

B. 1644 

C. 1820 

D. 1936 

 
 

Het marginaal product van een goed is: 

A. Het nut dat iemand van de consumptie van één eenheid van dat goed ervaart. 

B. De wijziging in het totaal nut ten gevolge van een zeer kleine toename van de consumptie van het 

goed x 

C. De wijziging in het totaal nut ten gevolge van een zeer kleine prijswijziging van het goed 

D. Geen van de vorige 

 

 
De nutsfunctie van een consument is: U = 8.(x1 + 20).(x1 + 20)2. Het inkomen bedraagt 1200 euro. 

De prijzen van goed 1 en goed 2 zijn respectievelijk €40 en €50. Wat is dan JUIST? 

A. In het optimum zullen er 10 eenheden van goed 1 geconsumeerd worden. 

B. Wanneer het inkomen toeneemt tot 2400 euro dan zal in het optimum x2 = 20. 

C. In het optimum is de consument bereid om 2 eenheden van goed 2 af te staan voor 1 extra 

eenheid van goed 1. 

D. Wanneer de prijzen van beide goederen verdubbelen, zal de evenwichstconsumptie hetzelfde 

blijven indien het inkomen ook verdubbelt. x 

 
 

De preferenties van een consument worden gegeven door de nutsfunctie U = x1.x2. Hij beschikt 

over een inkomen van 400 euro en maximaliseert zijn nut bij prijzen p1 = 10 euro en p2 = 20 euro. In 

het optimum bedraagt het marginaal nut van x1 en x2 dan respectievelijk: 

A. 10 en 10 

B. 10 en 20 x 

C. 20 en 10 

D. 20 en 20 
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De inkomenselasticiteit van een bepaald goed bedraagt -0.54. Wat betekent dit? 

A. Het betreft een luxegoed. 

B. Dit goed is een noodzakelijk goed. 

C. Het is een inferieur goed. x 

D. Het gaat hierover een Giffen-goed. 

 

 
Wanneer de prijs van een Giffen-goed daalt, dan zal, ceteris paribus, 

A. Het inkomenseffect in dezelfde richting werken als het substitutie-effect zodat de gevraagde 

hoeveelheid van het goed zal toenemen. 

B. Het inkomenseffect in dezelfde richting werken als het substitutie-effect zodat de gevraagde 

hoeveelheid van het goed zal afnemen. 

C. Het inkomenseffect de gevraagde hoeveelheid van het goed doen afnemen en zal het in absolute 

waarde groter zijn dan het substitutie-effect. x 

D. Het inkomenseffect de gevraagde hoeveelheid van het goed doen afnemen en zal het in absolute 

waarde kleiner zijn dan het substitutie-effect. 

 
 

Een punt boven de productiemogelijkhedencurve is 

A. Inefficiënt 

B. Niet bereikbaar met de huidige hoeveelheid productiefactoren x 

C. Een opportuniteitskost gelijk aan nul 

D. Niet interessant 

 

 
Wat is een FOUTE manier om het bruto binnenlands product van een land te berekenen? (Ga 

eenvoudigheidshalve uit van een gesloten economie) 

A. De sommatie van de toegevoegde waarden in alle bedrijven van het land. 

B. De sommatie van de waarde van alle geproduceerde goederen en diensten in het land. x 

C. De sommatie van alle gecreëerde inkomens in het land. 

D. De sommatie van alle bestedingen in het land. 



11  

Wat is GEEN reden voor het opwaarts verloop van de aggregatieve aanbodcurve in de korte 

termijn? 

A. Nominale prijsrigiditeit. 

B. Nominale loonrigiditeit. 

C. Verwarring tussen een algemene en een relatieve prijswijziging 

D. Wijziging van het reële vermogen bij prijswijziging. x 

 

 
Beschouw de geldmarkt. Het geldaanbod is exogeen. De geldvraag bestaat enerzijds uit de 

transactievraag naar geld en anderzijds uit de speculatieve vraag naar geld. Wat is dan het effect 

van een stijging van het nationaal inkomen op de curve van de geldvraag en het geldaanbod? 

A. De curve van de geldvraag verschuift naar links; het geldaanbod blijft ongewijzigd. 

B. De curve van de geldvraag verschuift naar rechts; het geldaanbod blijft ongewijzigd. x 

C. De curve van de geldvraag en het geldaanbod verschuiven beide naar links. 

D. De curve van de geldvraag en het geldaanbod verschuiven beide naar rechts. 

 

 
Basisgeld bestaat uit: 

A. Alle uitgegeven munten en bankbiljetten (inclusief deposito’s van de banken bij de centrale bank). 

x 

B. Chartaal geld, giraal geld en quasi-geld (inclusief deposito’s van de banken bij de centrale bank). 

C. Zichtdeposito’s en termijndeposito’s (inclusief deposito’s van de banken bij de centrale bank). 

D. Alle bankbiljetten in handen van het publiek en het giraal geld (inclusief deposito’s van de banken 

bij de centrale bank). 

 
 

In een economie bedraagt de hoeveelheid basisgeld 1 500 mld euro. De chartale geldvoorkeur van 

het publiek bedraagt 20% en de banken houden een reservecoëfficiënt van 10% aan. Welke van de 

onderstaande uitspraken is JUIST? 

A. De geldbasismultiplicator is gelijk aan 10. 

B. De hoeveelheid chartaal geld en giraal geld bedragen respectievelijk 1000 mld euro en 5000 mld 

euro. x 

C. De geldhoeveelheid bestaat voor 1/5 uit chartaal geld. 

D. De bankreserves zijn gelijk aan 2000 mld euro. 
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Gegeven is de consumptiefunctie C = 10 + 3/5Y. Stel dat Y = 100. Welke van de onderstaande 

uitspraken is dan JUIST? 

A. De gemiddelde consumptiequote bedraagt 3/5. 

B. Het autonome sparen bedraagt 10. 

C. De marginale spaarquote bedraagt 2/5. x 

D. Geen van bovenstaande uitspraken is correct. 

 

 
Welke van de volgende uitspraken is JUIST? 

A. Als de Gini-coëfficiënt 1 bedraagt, heeft iedereen hetzelfde inkomen. 

B. Hoe groter de Gini-coëfficiënt, hoe armer de bevolking. 

C. Hoe kleiner de Gini-coëfficiënt, hoe gelijkmatiger het inkomen verdeeld is. x 

D. Alle bovenstaande uitspraken zijn fout. 

 
 

Onderbesteding (bestedingstekort) verwijst naar een situatie waarbij: 

A. Ye < Y* x 

B. Y < Ye 

C. Y* daalt 

D. Ye daalt 

 

 
Ga uit van het Solow groeimodel. In dit model neemt de kapitaalvoorraad toe wanneer: 

A. S > I 

B. I > 0 

C. S > δK 

D. δK > I x 

 

 
Wat stelt de endogene groeitheorie in verband met het marginaal product van kapitaal en de aard 

van de schaalopbrengsten van de productie? 

A. Constant marginaal product van kapitaal en constante schaalopbrengsten. 

B. Stijgend marginaal product van kapitaal constante schaalopbrengsten. x 

C. Constant marginaal product van kapitaal en toenemende schaalopbrengsten. 

D. Stijgend marginaal product van kapitaal en toenemende schaalopbrengsten. 
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Ga uit van en open economie met overheid waarbij de consumptiefunctie evenals de invoerfunctie 

lineair worden verondersteld. De nettobelastingen en overheidsbestedingen zijn autonoom, 

evenals de investeringen. Welke van de volgende uitdrukkingen geeft dan de multiplicator voor de 

overheidsbestedingen weer? (C) 
 

 
 

Ga uit van het macro-economisch langetermijnevenwicht. Welke uitspraak is JUIST? 

A. Een positieve vraagschok leidt tot een permanente stijging van het algemeen prijspeil en een 

permanente outputexpansie. 

B. Een positieve aanbodschok leidt tot een permanente daling van het algemeen prijspeil en een 

permanente outputexpansie. x 

C. Een negatieve vraagschok leidt tot een permanente daling van het algemeen prijspeil en een 

permanente outputvermindering. 

D. Een negatieve aanbodschok leidt tot een permanente stijging van het algemeen prijspeil en een 

tijdelijke outputvermindering. 

 
 

Wat wordt meegerekend in het bni van België? 

A. De winst van Belgische bedrijven gerepatrieerd uit het buitenland. x 

B. Het loon van Franse grensarbeiders in België. 

C. De rente op buitenlands kapitaal dat belegd werd in België. 

D. Geen van de voorgaande mogelijkheden. 

 
 

Het bruto binnenlands product is gelijk aan het netto binnenlands product vermeerderd met: 

A. De voorraadinvesteringen 

B. De uitbreidingsinvesteringen. 

C. De netto investeringen 

D. De vervangingsinvesteringen x 
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Wiskunde met (bedrijfs)economische toepassingen (BK-EB) 

 
Professor: Ann De Schepper 

Wordt zowel in het eerste als het tweede semester gegeven 

6 studiepunten 

Verplicht voor bedrijfskunde en economisch beleid 

 

 
Inhoud 

In het eerste semester bekijkt men het functieverloop van één en meer veranderlijken waarbij men 

dus afgeleiden gebruikt. In het tweede semester ligt de focus op integralen en reeksen. 

Indien je geen 8 of hoger behaalt voor dit vak, betekent dit dat je meerdere vakken van 2de bachelor 

niet zal kunnen opnemen waaronder micro- en macro-economie. Ook BOM zal je niet kunnen 

opnemen. 

 
 

Examen 

Er is een deelexamen voor 10 punten in januari en een deelexamen voor 10 punten in juni. Het is 

gesloten boek zonder formularium of rekenmachine. Er zijn ook geen deeloverdrachten naar 2de 

zittijd. In september leg je dus beide deelexamens in één examen af. 

Zowel in eerste zit als tweede zit zal er 50% theorie en 50% oefeningen bevraagd worden. 

 

 
Tips 

 Gebruik geen samenvatting, leer de theorie vanuit je boek. Iedere definitie, eigenschap, 

stelling, methode of regel kan gevraagd worden. 

 Hermaak de oefeningen zelf thuis. De extra oefeningen die zich bij de opgaven voor het 

werkcollege bevinden zijn ook zeker een aanrader! Je mag deze altijd laten verbeteren door 

de assistenten. 

 Let op voor de formulering van de vraag op het examen: “illustreer” duidt er op dat je een 

voorbeeld moet geven, terwijl je bij “toon aan” een bewijs moet geven. 

 Vermeld telkens de berekeningen bij de oefeningen, hiervoor krijg je ook al punten. 
 

 Bekijk zeker de proefexamens. Ieder jaar komt er wel een vraag van het examen uit het 

proefexamen! 

 Als je denkt dat je antwoord fout is en je zit in tijdnood, vermeld dan kort waarom je 

antwoord niet juist kan zijn. 
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Voorbeeldvragen 

Op Blackboard zijn er voorbeeldexamens te vinden, gebruik deze als proefexamen om te testen of je 

de leerstof beheerst. Hieronder nog enkele vragen van het examen uit 2009-2010: 

 
 

Los op met logaritmisch afleiden: 

f(x)= (ln(x))^3x²-5 

 

 
Bepaal de asymptoten van: 

x+1 / √x²-2x+3 

 

 
Bepaal de stationaire punten van: 

f(x,y,z)= ye^x -8x - y²+z³+27z 

Geef voor elk punt aan of het om een minimum, maximum of zadelpunt gaat. 

Theorie: 

1. 

a) Geef de definitie van bgsin, bgcos, bgtan. Geef voor elk van deze functies het domein en het 

bereik. 

b) Geef de definitie van de functies uit a) voor de hoofdwaarden. Geef voor elk van deze functies 

domein en bereik. 

c) Wat is het belangrijkste verschil tussen a) en b) ? 

2. 

a) Geef de definitie voor de gemiddelde waarde van de economische functie f. 

b) Geef de definitie voor de marginale waarde van de economische functie f. 

c) Wat is het verband tussen gemiddelde en marginale waarde van de economische functie? 

Toon aan. 

3. 

a) Geef de definitie voor homogene functies. 

b) Wat kan je zeggen over de partiële afgeleiden van een homogene functie? 

c) Geef de identiteit van Euler. 

d) Geef een voorbeeld van een homogene functie. 

e) Toon aan dat b) en c) van toepassing zijn op deze functie. 
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Wiskunde met (bedrijfs)economische toepassingen (HI-HIB) 

 
Professor: Tom Mestdag 

Wordt zowel in het eerste als tweede semester gegeven 

6 studiepunten 

Verplicht voor HI en HIB 

 

 
Inhoud 

Na een korte algemene inleiding, wordt er aandacht besteed aan volgende onderwerpen: 

verzamelingen en hun structuren, analyse (zowel met één veranderlijke als meer veranderlijken; 

onderzoek van functies; afgeleiden; extremenonderzoek), integraalrekening en reeksen. De leerstof 

loopt dus min of meer gelijk met deze van bedrijfskunde. Er worden echter andere accenten gelegd 

en het is vaak ook theoretischer. 

Minder dan een 8/20 halen voor dit hoofdvak betekent dat je meerdere vakken van 2de bachelor 

niet zal kunnen opnemen waaronder ook micro-en macro-economie. 

Examen 

Er is een deelexamen voor 10 punten in januari en een deelexamen voor 10 punten in juni. Het is 

gesloten boek zonder formularium of rekenmachine. Er zijn ook geen deeloverdrachten naar 2de 

zittijd. In september leg je dus beide deelexamens in één examen af. Je krijgt het theoriegedeelte en 

het oefeningengedeelte te samen zodat je zelf kan beslissen hoeveel tijd je aan elk onderdeel 

besteed. 

Zowel in eerste zit als tweede zit zal er 50% theorie en 50% oefeningen gevraagd worden. 

Tips 

 Zie tips bij de wiskunde van bedrijfskunde. 
 

 De extra oefeningen en oefeningen niet gemaakt tijdens de werkcolleges moeten ook 

allemaal gekend zijn. 

 Verklaar zeker al je tussenstappen met wat je hebt gezien in de theorie; als je bv. gebruik 

maakt van een eigenschap, schrijf deze er dan bij! 

 Herlees zeker het theoretische gedeelte, verlies geen punten doordat je kleine foutjes in je 

notaties hebt laten staan. 
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Voorbeeldvragen 

- Definitie van een euclidische vectorruimte. 
 
 
 

- Ga na dat:  lim 
( 

ln (𝑒) −
 (

) =
 (  

$→&'    ) $ 

 
 
 
 

- Zoek alle complexe oplossingen van de vergelijking: 
 

(𝑥 − 𝚤 + 1)8 – 2.5 = ln( lim 
9→&' 

(
   9:;   

)   9
<=<

)
 

9<&9 

 

 

- Je hebt een brug met 2 stukken halfrechte: de eerste door (1,1) en (2,2); de tweede door 

(2,2) en (3,4). De stroming op een bepaalde plaats (x,y) in zee is gelijk aan S(x,y) = x²+2y²-x²y. 

Bepaal dan (met Langrange) de plaats onder de brug en in de zee, waar de stroming het 

minst sterk is (daar wil je al zeker de eerste pyloon plaatsen voor de brug). 

 

 
- De rand van een diamant kan je beschrijven met de vergelijking 2x²+y² = 3. De helderheid van 

de diamant wanneer het punt (x,y) naar voren wordt geplaatst, wordt weergegeven door 

H(x,y) = 2x²y. Met welk punt zou jij de diamant naar voren plaatsen om een optimale 

helderheid te krijgen (Met Lagrange)? 

$²&$ 

 2 

13² 
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Accountancy 

 
Professor: Nadine Lybaert 

Wordt zowel in het eerste als tweede semester gegeven 

6 studiepunten 

Verplicht voor heel de faculteit Be m.u.v. sociaal-economische wetenschappen die de keuze hebben 

om dit te doen uit een lijst van meerdere opleidingsonderdelen. 

 
 

Inhoud 

Men begint vanaf nul bij dit vak, maar er wordt wel een serieus tempo aangehouden. Op het einde 

van het opleidingsonderdeel is de student in staat de techniek van het dubbel boekhouden toe te 

passen en een enkelvoudige jaarrekening op te stellen binnen het kader van de Belgische wetgeving. 

Houd de leerstof goed bij, want enkel door veel te oefenen, krijg je de techniek onder de knie. Niet 

slagen voor dit vak betekent dat je Financiële Rapportering en Analyse niet mag opnemen. 

 
 

Examen 

Het examen in januari staat op 8 van de 20 punten, het examen in juni zal dus op 12 punten staan. 

Een kleine 25% bestaat uit theorie, de andere 75% van de punten kan je verdienen met de 

oefeningen. In juni ligt de focus nog meer op de oefeningen dan op de theorie. Wat betreft de 

verplichte taken die je krijgt doorheen het jaar: indien je op deze taken geen 25% haalt of helemaal 

niet deelneemt, start je met -2 op het examen. Indien je een herexamen hebt van accountancy, zal je 

beide delen opnieuw moeten doen in één examen. Let ook op de gokfactor bij de theorievragen en 

verlies zeker je tijd niet uit het oog. Goed doorwerken is de boodschap. 

 
 

Tips 

 Zoals vermeld bij “Inhoud”, is het zeer belangrijk om veel te oefenen. Maak alle werkcolleges 

opnieuw, maak ook de UFOO bestanden die te vinden zijn op Blackboard en oefen zeker de 

verplichte opdrachten nog eens (deze zijn qua niveau ongeveer gelijk aan het niveau van het 

examen). 

 Belangrijk is ook om dit vak vanaf het begin goed bij te houden 
 

 De verplichte taken maak je best alleen en niet in groep. Het is namelijk een goede test om 

te zien of je de leerstof onder de knie hebt. 

 Het examen leg je af op een computer. Het is daarom misschien nuttig om tijdens het leren 

de oefeningen op de pc te maken. 
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Voorbeeldvragen 

Enkele voorbeelden van theorievragen van voorgaande jaren: 

 Leg het verschil uit tussen debet-en kredietkaart. 

 Is oprichtingskosten activeren toegelaten door IAS/IFRS? 
 

 X heeft 100000 euro op zijn rekening staan, kan je nu concluderen dat er op korte termijn 

geen cashproblemen zullen zijn, argumenteer… 

 Mag deco-home de eeuwigdurende licentie herwaarderen indien blijkt dat de verkoopcijfers 

van het behangpapier verdubbelen na het verschijnen van reclame in de weekkrant? 

 2 rekeningoefeningen: schrijf degressief + progressief af volgens de jaarnummer 
 

 2 redenen waarom uitgiftepremies niet in de balans worden opgenomen 

 Voorraden verschil IAS/IFRS  geef een verschil tussen de Belgische voorraadwaardering en 

de IAS/IFRS wetgeving. 

 Orderekeningen uitleggen 

 Is er een verschil in de boekhoudkundige behandeling van de herstructureringskosten tussen 

de Belgische en de IAS/IFRS regelgeving? 

 Vertegenwoordigt de goodwill toekomstige inkomsten van de ondernemingen die nog niet 

gewaardeerd zijn op de balans, maar die al wel bestaan in de vorm van kennis, klanten, 

merken, personeel? (+2 principes van Goodwill) 
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Verplichte opdracht 3 (2017-2018) met oplossingen 
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Beschrijvende statistiek en kansrekenen 

 
Professor: Stephan Van der Veeken (HI en HIB), Arnouts Heidi (TEW BK en EB) 

Wordt in het eerste semester gegeven 

3 studiepunten 

Verplicht voor HI en HIB in het eerste semester, TEW BK en EB krijgen dit vak in het tweede semester. 

SEW heeft de keuze uit dit opleidingsonderdeel in het eerste semester of uit Statistiek I gedoceerd 

door Peter Thijssen 

 
 

Inhoud 

In deze cursus bekijkt men beschrijvende statistiek en kansrekenen. Men verzamelt en vat data 

samen, de analyse en interpretatie ervan zal voor Statistiek 2 zijn. 

 
 

Examen 

Het examen is een mix van oefeningen en theorie. Deze theorie kan bevraagd worden in de vorm van 

een bewijs (open vraag) en zes meerkeuzevragen. Zorg ervoor dat je minstens 25% haalt op de taak 

van JMP, een lagere score zorgt ervoor dat je het examen start met -2. Vergeet geen eenvoudig 

grafisch rekenmachine en blanco formularium mee te nemen! 

 
 

Tips 

 Hermaak alle werkcolleges en eventueel ook enkele oefeningen uit het studiepakket op 

Blackboard. 

 Bekijk ook het boekje “Kansen en verwachtingen”, er komt sowieso één oefening uit dit 

boekje terug op het examen (3 punten). 

 Bekijk ook de slides want hier kan informatie instaan die zich niet in de cursus bevindt. 
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Voorbeeldvragen 

Op het forum van Weduc (www.weduc.be) en dan doorklikken op ‘forum’ kan je bij Statistiek een 

bestand terugvinden met 3 voorbeeldexamens. Hieronder enkele voorbeelden: 

 
 

 Leidt de algemene formule af voor de kwantielen en de interkwartielbreedte bij een normaal 

verdeelde functie. 

 Gegeven : X Y Z zijn lognormaal verdeeld met parameters mu1, mu2, mu3 en sigma1, sigma2, 

sigma 3. Wat is de verdeling van X/YZ, en bewijs waarom. 

 Klokcurve is van (4 namen), juiste antwoord aanduiden 

 Cumulatieve verdelingsfunctie aanduiden (4 curves gegeven) 

 Geometrische verdeling van de levensduur van m espressomachines is ook geometrisch 

verdeeld met 

 Geometrische verdeling is geheugenloos (bewijzen) 

 Boxplot tekenen (alles aanduiden) 

 Y= -ln(X)/3 

X is een uniforme verdeling, alfa =1 , bèta = 3 

Geef de verdeling van y. En staaf je antwoord wiskundig 

 Exponentiële verdeling is geheugenloos : bewijs 

 V= Normaal verdeeld met parameter mu en sigma^2 

Bereken de kwantielen en interquantielbreedte, leidt de algemene formule af en pas toe op 

mu = 5 en sigma^2 = 2 
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Inleiding tot de sociologie 

 
Professor: Bart Cambré 

Wordt gegeven in het eerste semester 

3 studiepunten 

Verplicht voor heel de faculteit BE 

 

 
Inhoud 

De eerstejaarsstudent bachelor wordt vertrouwd gemaakt met de belangrijkste sociologische vragen, 

de onderzoekstradities, de sociologische concepten en de actuele thema’s van het wetenschappelijk 

onderzoek. Daarbij wordt gesteund, zowel op klassieke als op hedendaagse sociologen: hun 

sociologische concepten, hun ‘sociologische verbeelding’, hun analyses en hun centrale sociologische 

vragen. Actuele items zullen voortdurend opgenomen worden tijdens de onderwijsmomenten. 

 
 

Examen 

De student krijgt twee open vragen (33%) en 30 meerkeuzevragen (66%). Let bij de open vragen erop 

dat je volledig, maar concreet bent. Eigen voorbeelden geven is zeer belangrijk! Let bij de 

meerkeuzevragen op de gokfactor. 

 
 

Tips 

 Begrippen zijn heel belangrijk, neem eventueel het glossarium eens door. 
 

 Eigen voorbeelden bedenken is zeer belangrijk bij de open vragen, denk hier reeds over na 

tijdens het studeren. 

 De slides vanuit de les aanvullen met het boek, kan een goede manier van studeren zijn. 
 

 Om op de meerkeuzevragen te oefenen, kan je de zelftesten maken die te vinden zijn op 

Blackboard. 
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Voorbeeldvragen 

Meerkeuzevragen  zelftesten 

Voorbeelden van essayvragen: 

 Sociaal handelen uitleggen + de 4 soorten weergeven 
 

 Het Mattheus-effect beschrijven. 

 Het concept cultuur verklaren 
 

 De humane wetenschappen (psychologie, sociologie, economie…) uitleggen aan de hand van 

een eigen voorbeeld. 

 Er zijn verschillende wijzen waarop men in de sociologie naar cultuur kijkt: Hoe bekijken 

volgende paradigma’s: het (structuur)functionalisme en symbolisch interactionisme, cultuur? 

 Leg de ijzeren wet van Michels uit en geef er een eigen voorbeeld van. 
 

 Geef de 3 traditionele breuklijnen van België en leg uit. 

 Wat is een samenleving? 
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Recht en onderneming 

 
Professor: Hendrik Vanhees 

Wordt in het eerste semester gegeven 

6 studiepunten 

Verplicht voor heel de faculteit BE 

 

 
Inhoud 

Het eerste deel van de cursus omvat een algemene inleiding tot het recht. Vervolgens wordt 

aandacht besteed aan belangrijke topics uit het handels- en economisch recht (basisregels uit het 

handelsrecht, het vennootschapsrecht, faillissementsrecht…) 

 
 

Examen 

Het examen bestaat uit meerkeuzevragen, let op voor de gokfactor! 

 

 
Tips 

Gebruik best een samenvatting voor het deel van “Handels- en economisch recht in hoofdlijnen” en 

focus op de aangehaalde punten in de les. Notities zijn dus zeer belangrijk. Het hele boek doornemen 

is enorm tijdrovend, focus dus op de leerstof gezien in de les. 
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Voorbeeldvragen 

 

Kan men als niet-handelaar een factuur als bewijsmiddel gebruiken tegen de handelaar die deze 

factuur uitschreef? 

A. Neen, enkel bewijsmiddel tussen handelaren 

B. Ja, is mogelijk (x) 

C. Ja, mogelijk enkel indien de handelaar zijn factuur aanvaard heeft 

 

 
Wat is de sanctie als een VOF eenhoofdig wordt? 

A. VOF wordt automatisch een BVBA 

B. Ontbonden rechtswege (x) 

C. VOF kan worden nietig verklaard 

 

De statuten van VOF werden gepubliceerd in het Belgisch staatsblad als "3 zaakvoerders", hoe 

wordt er dan concreet bestuurd? 

A. College 

B. Unanimiteit 

C. Individueel (x) 

 
Wat zijn bestuursfouten van een NV? 

A. Inbreuk vormen op statuten van vennootschappen of wetboek van vennootschappen 

B. Handelingen die een zorgvuldig bestuurder niet zou stellen in dezelfde omstandigheden (x) 

C. Het betreft handelingen die kennelijk onredelijk zijn 

 

Controle op AV? 

A. Neen 

B. Ja, door controle-orgaan 

C. Ja, door rechter die formele aspecten kan toetsen (marginale toets) (x) 

 

Vonnis van een faillissement uitvoerbaar bij voorraad? 

A. Zelf bij beroep, toch meteen zal worden uitgevoerd (x) 

B. Bij een waarborg 

C. Vonnis geschorst bij beroep 
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Digitale informatiesystemen 

 
Professor: Jan Verelst, Herwig Mannaert en Herbert Peremans 

Verplicht voor HI en HIB 

Wordt gegeven in het eerste semester en het tweede semester 

6 studiepunten 

 
 

Inhoud 

In het eerste deel wordt een begrippenkader uitgewerkt met betrekking tot informatiesystemen, de 

soorten informatiesystemen, en de rol van informatiesystemen in (innovatieve) organisaties. In het 

tweede deel worden de bouwblokken voor de ontwikkeling van informatiesystemen inzichtelijk 

gemaakt. 

 
 

Examen 

Het examen bestaat zowel uit een deel meerkeuzevragen, open vragen en enkele kleine oefeningen 

op SQL. 

 
 

Tips 

 Het vak bestaat in het eerste semester uit een vrij korte syllabus, het zelf samenvatten of 

zelfstandig verwerken kan een goede studiemethode zijn. 

 Kijk bij het studeren zeker naar de slides, zo merk je waar de prof het meeste belang aan hecht 

en zal je mogelijke vragen kunnen voorspellen. 

 Leer zeker goed al de begrippen en ken elke afkorting voor het meerkeuzegedeelte. 
 

 Voor de oefeningen kan je ze best allemaal eens opnieuw maken zodat je hier inzicht in 

verwerft. Volgende website kan je hierbij helpen: 

https://www.khanacademy.org/computing/computer-programming/sql 

 

 

Voorbeeldvragen 

Voor oude examenvragen moet je zeker eens een kijkje nemen op ons forum. 

http://www.khanacademy.org/computing/computer-programming/sql
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Informatiesystemen 

 
Professor: Jan Verelst 

Verplicht voor TEW BK en EB 

Wordt gegeven in het eerste semester 

3 studiepunten 

 
 

Inhoud 

In het eerste deel wordt een begrippenkader uitgewerkt met betrekking tot informatiesystemen, de 

soorten informatiesystemen, en de rol van informatiesystemen in (innovatieve) organisaties. In het 

tweede deel worden de bouwblokken voor de ontwikkeling van informatiesystemen inzichtelijk 

gemaakt. 

 
 

Examen 

Het examen bestaat zowel uit een deel meerkeuzevragen, open vragen en enkele kleine oefeningen 

op SQL. 

 
 

Tips 

 Het vak bestaat in het eerste semester uit een vrij korte syllabus, het zelf samenvatten of 

zelfstandig verwerken kan een goede studiemethode zijn. 

 Kijk bij het studeren zeker naar de slides, zo merk je waar de prof het meeste belang aan hecht 

en zal je mogelijke vragen kunnen voorspellen. 

 Leer zeker goed al de begrippen en ken elke afkorting voor het meerkeuzegedeelte. 
 

 Voor de oefeningen kan je ze best allemaal eens opnieuw maken zodat je hier inzicht in 

verwerft. Volgende website kan je hierbij helpen: 

https://www.khanacademy.org/computing/computer-programming/sql 

 

 

Voorbeeldvragen 

Voor oude examenvragen moet je zeker eens een kijkje nemen op ons forum 

http://www.khanacademy.org/computing/computer-programming/sql


38  

Zakelijk en economisch Spaans 1 

 
Professor: Lieve Vangehuchten 

Wordt in het eerste en tweede semester gegeven 

3 studiepunten 

Wordt zowel mondeling als schriftelijk ondervraagd 

Tips 

 Voor het literatuur onderdeel kan je best gebruik maken van de oefeningen op Blackboard. 

Deze geven een representatief beeld van de vragen op het examen. 

 
 

Voorbeeld proefexamen 
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Slotwoord 

 
De examenperiode betekent even pittig doorbijten, maar onthoud dat er drie maanden vakantie op 

je staan te wachten als je ze goed doorkomt! 

Kijk zeker ook nog eens op ons forum, je vindt er GRATIS samenvattingen, extra examenvragen, 

oplossingen van werkcolleges en nog veel meer. 

www.weduc.be en dan doorklikken naar ‘forum’. 
 

 

Het Weduc-team wenst alle studenten heel veel succes bij de komende examens! 

 
 

 
Weduc 19-20 

http://www.weduc.be/
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