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Wie is Weduc? 

 Wikings Education

 Cursusdienst faculteit BE: handboeken, cursussen

 Tweedehandsboekenbeurs Tweduc, nu ook in tweede 

semester! 

 Tweduconline, online platform voor tweedehandsboeken

 Infosessies 

 Forum met examenvragen en examenboekje

 Like onze Facebookpagina en volg ons op Instagram! 
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Extra informatie 

over de examens

Toelichting OER 



Niet deelname aan examens

 Een student die niet wenst deel te nemen aan een examen of die 

zijn/haar examens wenst te stoppen, dient zich onmiddellijk te 

verontschuldigen.

 Via Sisa Selfservice

 Aanvragen > Examens > Verontschuldigen voor een examen

 Je wordt verwezen naar de 2de zittijd

 Je moet dus geen nul komen aanvragen!



Niet deelname aan examens

 Indien je wegens overmacht (bv. overlijden van een familielid, 

ziekte, …) niet kan deelnemen aan een examen, dan zal de faculteit 

nagaan of je nog examen kunt afleggen in dezelfde zittijd

 Verwittig onmiddellijk via: 

https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-

toegepaste/studeren-onderwijs/afwezigheid-examens

 Voor studenten die niet terecht kunnen bij hun huisarts, ten laatste 

op de dag van het examen. Consulteer de arts van wacht, of 

www.uantwerpen.be > Campusleven > Medische problemen

 Voor mondelinge examens, gelieve de data van de overige examens te 

vermelden.

https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-toegepaste/studeren-onderwijs/afwezigheid-examens
http://www.uantwerpen.be/


Ziektebriefjes/overmacht

 Breng zo vlug mogelijk en ten laatste binnen de drie werkdagen na 

de dag van het gemiste examen het schriftelijk bewijs van de 

ingeroepen overmachtssituatie binnenbij het Onderwijssecretariaat 

(Stadscampus - Lokaal A.003).

 Pas na het tijdig binnenbrengen van je bewijs start de ombudspersoon 

met het zoeken naar een oplossing.

 Het verplaatsen van examens is een gunst en geen recht! Het 

inleveren van een attest is dus geen garantie op het verplaatsen van 

een examen.



Tips & Tricks



Tips & Tricks

 Studieplanning

 Verwittig anderen 

 Gezond ritme

 Ontspanning?

 Waar studeren? 



Tips & Tricks

 Herhaal

 Eet gezond en gevarieerd 

 Wees op tijd op de dag van je examen

 Steun 



Ondersteuning nodig? 



Examens

eerste bachelor



Inleiding tot de economie

 Professor Jan Bouckaert 

 6 studiepunten 

 Zowel hoorcolleges als werkcolleges 

 Giscorrectie 

 Inzicht!
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Wiskunde met (bedrijfs)economische 

toepassingen – TEW BK/EB 

• Professor Ann De Schepper

• 6 studiepunten 

• Zowel hoorcolleges als werkcolleges

• Theorie! 

• Bekijk het proefexamen



Wiskunde met (bedrijfs)economische 

toepassingen – TEW BK/EB

Voorbeeldvragen theorie  
 Leg de betekenis uit van volgende begrippen en geef telkens een aangepast 

voorbeeld: eenwaardig/meerwaardig, eenduidig/meerduidig, bgsin/Bgsin, …

 Geef de definitie van de afgeleide in een punt x0 van een functie met 1 
onafhankelijke variabele, zelfde vraag voor de partiele afgeleide in een punt 
(x0,y0) van een functie met 2 onafhankelijke variabelen; geef telkens de 
meetkundige betekenis.

 Leg het principe uit van logaritmisch afleiden.

 Geef een functie met 3 onafhankelijke variabelen die homogeen is van graad 
1/2 en -2/3; pas telkens de stelling van Euler toe.

 Geef en bewijs de kettingregel voor het partieel afleiden naar s en t van de 
functie z=f(x,y) waarbij x=g(s,t) en y=h(s,t).

 Geef en bewijs de betekenis van de Lagrange-multiplicator.
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Wiskunde met (bedrijfs)economische 

toepassingen – TEW BK/EB

Voorbeeldvragen oefeningen  
 Berekenen van asymptoten.

 Logaritmische en exponentiële vergelijkingen oplossen.

 Bereken limieten van exponentiële functie met zowel in het grondtal als in de 

exponent de variabele.

 Bereken vergelijkingen van raaklijnen en raakvlakken.

 Bepaal alle stationaire punten en hun aard bij zowel vrije als gebonden 

extrema.
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Wiskunde met (bedrijfs)economische 

toepassingen – HI(B)  

• Professor Tom Mestdag

• 6 studiepunten 

• Zowel hoorcolleges als werkcolleges 



Wiskunde met (bedrijfs)economische 

toepassingen – HI(B)

Voorbeeldvragen theorie  

 Geef en bewijs de stelling van De Moivre voor gehele exponenten.

 Geef de definitie van de afgeleide in een punt x0 van een functie met 1 

onafhankelijke variabele, zelfde vraag voor de partiele afgeleide in een punt 

(x0,y0) van een functie met 2 onafhankelijke variabelen; geef telkens de 

meetkundige betekenis.

 Leg het principe uit van logaritmisch afleiden.

 Geef en bewijs de betekenis van de Lagrange-multiplicator.
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Wiskunde met (bedrijfs)economische 

toepassingen – HI(B)

Voorbeeldvragen oefeningen  

 Bereken de nde machtswortels uit een complex getal.

 Bereken limieten van exponentiële functie met zowel in het grondtal als in de 

exponent de variabele.

 Oefeningen op annuïteiten.

 Bereken vergelijkingen van raaklijnen en raakvlakken.

 Bepaal alle stationaire punten en hun aard bij zowel vrije als gebonden 

extrema.
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Accountancy

• Professor Nadine Lybaert

• 6 studiepunten 

• Zowel hoorcolleges als werkcolleges 



Beschrijvende statistiek en kansrekenen

(HI) 

 Professor Stephan Van der Veeken

 3 studiepunten 

 Zowel hoor- als werkcolleges 



Beschrijvende statistiek en kansrekenen (HI) 

Voorbeeldvragen 
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Inleiding tot de sociologie

 Professor Bart Cambré

 3 studiepunten



Recht en onderneming

 Professor Hendrik Vanhees

 6 studiepunten 

 Giscorrectie! 



(Digitale) informatiesystemen 

 Professor Jan Verelst

 Voor TEW enkel 1ste semester, HI 1ste en 2de semester 



Zakelijk en economisch Spaans 1

 Professor Lieve Vangehuchten

 Wordt in beide semesters gegeven 

 3 studiepunten 



Veel succes met jullie 

examens! 
Weduc & Wikings-NSK 2019-2020

Vragen? Info@weduc.be


