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Een nieuwe structuur voor het service-onderwijs

wiskunde aan de TU/e





Inleiding

De faculteit Wiskunde en Informatica verzorgt serviceonderwijs voor bijna alle opleidingen aan de TU/e. Zij wil
bij het specificeren van vakken gebruik gaan maken van modulen. Modulen zijn pakketjes onderwijs die worden
gedefinieerd in termen van leerdoelen en voorkennis. Het is de bedoeling om elk van de basisvakken in de lineaire
algebra, calculus en statistiek te gaan schrijven als een verzameling modulen. De benodigde voorkennis en de
leerdoelen voor het vak zullen dan worden bepaald door de modulen waaruit het vak bestaat. Het is niet de
bedoeling dat dit leidt tot een radicale aanpassing van de huidige vakken. De modulen die we hebben gemaakt
zijn zo dat bestaande vakken er doorgaans uit kunnen worden samengesteld.
Dit document bevat omschrijvingen van modulen op het gebied van de lineaire algebra, calculus en statistiek,
maar ook ‘premodulen’. De premodulen hebben betrekking op onderwerpen waarvan wordt aangenomen dat ze
al in de vooropleiding (veelal VWO) aan de orde zijn gekomen.
Bij elke module zijn de leerdoelen aangegeven. De voorkennis wordt beschreven in termen van andere modulen.
De lijst met modulen die als voorkennis wordt opgevoerd is meestal kort, maar we willen opmerken dat voorkennis
van voorkennis ook voorkennis is.
Om precies te maken wat een module inhoudt wordt verwezen naar relevante paragrafen van veel gebruikte
leerboeken1. Daarmee wordt niet bedoeld dat de module niet uit een ander boek kan worden onderwezen.
Bij elke module is de studielast in studiepunten aangegeven. Hierbij is 1 studiepunt vergelijkbaar met de
combinatie van 6 uur college, 6 uur instructie en 16 uur zelfstudie en tentamenvoorbereiding. Ook hier wordt
niet bedoeld dat een dergelijke combinatie van studievormen de enige juiste is, maar wel dat naar onze mening
deze (beproefde) combinatie goed is voor de gemiddelde student. Bij het vaststellen van de studielast van een
vak kan de som van de studielast van de betreffende modulen als ijkpunt dienen.

1 Een actuele versie van dit document, verwijzend naar de meest recente uitgaven, zal te vinden zijn op
http://www.win.tue.nl/onderwijs/modulen/
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De modulen in dit document zijn zonder franje; ze beschrijven de minimale invulling die naar onze mening aan
het betreffende onderwerp kan worden gegeven. Er is naar gestreefd per module een samenhangende verzameling
leerstof onder te brengen, die niet kleiner gemaakt kan worden zonder essentiele onderwerpen te verliezen.

Waarom modulen?

Modulen maken het eenvoudiger om tijdens het ontwerp van een vakkenpakket de kwaliteit en de studeerbaarheid
te bewaken. Als de vakken modulair zijn opgebouwd, is het relatief eenvoudig om te beoordelen of de vakken
goed op elkaar aansluiten. De studielast van een vak kan bovendien worden vergeleken met de studielast van de
modulen waaruit het bestaat.
De vakken van het serviceonderwijs wiskunde worden regelmatig herschikt, bijgeschaafd, en vernieuwd om aan
steeds veranderende eisen te voldoen. Door vakken modulair op te bouwen wordt dit een overzichtelijker proces
voor zowel het onderwijsmanagement als de docenten. Het wordt voor docenten bijvoorbeeld gemakkelijker om
te zorgen dat het presentatie- en studiemateriaal dat ze ontwikkelen bruikbaar blijft.
Als een vak is samengesteld uit modulen, levert dit vanzelf een gedetailleerde omschrijving van zowel de leerdoelen
als de vereiste voorkennis van het vak als geheel. Het is voor docenten zeer nuttig om in detail te weten van
welke voorkennis bij de studenten ze mogen uitgaan. Aan de studenten kan tevens precies worden duidelijk
gemaakt welke kennis en vaardigheden bij hen verondersteld worden. Vooral voor instromende studenten is dat
belangrijk. Ze kunnen aan de hand van de premodulen de verschillen tussen veronderstelde en aanwezige kennis
niet alleen vaststellen, maar er ook iets aan doen. De TU/e biedt hiertoe een digitale leeromgeving aan: Wortel
TU/e (http://wortel.tue.nl).

Wie heeft deze modulen ontwikkeld?

De idee om modulen te gaan gebruiken bij het serviceonderwijs Wiskunde leeft al geruime tijd. In de afgelopen
jaren hebben onder meer Sandro di Bucchianico, Hans van Duijn, Tom ter Elst, Frans Martens, Jan-Cees
van der Meer en Jaap Molenaar bijgedragen aan het ontstaan en de ontwikkeling van de modulencollectie.
Het voorliggende ‘modulenboek’ kwam tot stand onder redactie van de didactiekcommissie van de subfaculteit
wiskunde in samenwerking met Emiel van Berkum.
De didactiekcommissie, bestaande uit Michiel Hochstenbach, Ruud Pellikaan, Rudi Pendavingh, Jacob Perrenet
en Hans Sterk, blijft verantwoordelijk voor de keuzes die deze laatste versie gevormd hebben.
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Eindhoven, Oktober 2008.
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Premodulen Wiskunde

Deze premodulen zijn beschreven voor instromers TU/e tot 2010; ze beschrijven de benodigde minimumvaardig-
heden (zonder gebruik van rekenmachine of formulekaart) bij aanvang van een TU/e-cursus Calculus, Lineaire
algebra, Kansrekening en/of Statistiek die niet vooraf is gegaan door een andere TU/e-wiskundecursus.
De in een premoduul behandelde stof kan door een student zelfstandig doorgenomen worden aan de hand van de
digitale omgeving Wortel TU/e. De verwachte studiebelasting bedraagt zo’n 7 uur. De stof kan ook aangeboden
worden in de vorm van een colstructie van bijvoorbeeld drie uur met daarop volgend huiswerk (samen weer zo’n
7 uur).
De stof kan gevonden worden in:

• De website Wortel TU/e
• Dictaat Rekenvaardigheden. Uitgave Faculteit Wiskunde en Informatica, TU/e, 20 juni 2008
• J. van de Craats, R. Bosch: Basisboek wiskunde. Pearson Education Benelux

Voorkennisdiagram

P1 → P2 → P3 → P4 → P5 → P6

7

http://dam02.win.tue.nl/new-web/worteltue/premoduul.html


P1: Rekenen met gehele getallen, breuken, machten en wortels

Omvang. 7 uren.

Voorkennis. vwo: onderbouw rekenen.

Leerdoelen. Getalexpressies kunnen herleiden tot een gevraagde of eenvoudige vorm.

Inhoud. De rekenkundige operaties optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, worteltrekken, machts-
verheffen bij gehele getallen, breuken, reële getallen. Te vinden in:

• Wortel TU/e;
• Van de Craats en Bosch: Deel I (Getallen).

Vervolgmodulen. P2
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P2: Rekenen met letters

Omvang. 7 uren.

Voorkennis. P1, vwo: onderbouw rekenen.

Leerdoelen. Expressies met letters kunnen herleiden tot een gevraagde of eenvoudige gedaante.

Inhoud. De rekenkundige operaties optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, worteltrekken, machts-
verheffen bij expressies opgebouwd uit getallen en letters. Te vinden in:

• Wortel TU/e;
• Van de Craats en Bosch: Deel II (Algebra);
• Dictaat Rekenvaardigheden, hoofdstukken 2, 3, 4.

Vervolgmodulen. P3, S1
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P3: Vergelijkingen van graad 1 en 2; eerstegraadsongelijkheden

Omvang. 7 uren.

Voorkennis. P2, Oplossingswijzen voor eerste- en tweedegraadsvergelijkingen.

Leerdoelen. Het kunnen oplossen van eerstegraads- en tweedegraadsvergelijkingen (zowel via kwadraataf-
splitsen als via de abc-formule, alleen in het geval van reële oplossingen); het kunnen oplossen van eerstegraads-
ongelijkheden.

Inhoud. Eerstegraads- en tweedegraadsvergelijkingen, abc-formule, kwadraatafsplitsen, eerstegraadsonge-
lijkheden. Te vinden in:

• Wortel TU/e;
• Van de Craats en Bosch: Deel IV (Vergelijkingen);
• Dictaat Rekenvaardigheden, hoofdstuk 10.

Vervolgmodulen. P4, S5a, S5b.
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P4: Meetkunde: coördinaten in vlak en ruimte

Omvang. 7 uren

Voorkennis. P3.

Leerdoelen. Het kunnen weergeven van punten in het vlak en in de ruimte met behulp van coördinaten.
Het kunnen uitdrukken van lengten van lijnstukken en afstanden tussen twee punten in het vlak en in de ruimte
in termen van coördinaten. Het kunnen opstellen van de vergelijking van een rechte lijn in het platte vlak en
het kunnen bepalen van eventuele snijpunten van twee rechten in het vlak.

Inhoud. Loodrecht assenstelsel in vlak en ruimte. Coördinaten van punten. Afstanden tussen punten.
Vergelijking van een rechte lijn. Snijpunt van twee rechten. Te vinden in:

• Wortel TU/e;
• Van de Craats en Bosch: Deel V (Meetkunde), hoofdstukken 12, 13 en 15.

Vervolgmodulen. P5.
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P5: Functies en grafieken

Omvang. 7 uren.

Voorkennis. P4.

Leerdoelen. Het begrip functie kennen. Functievoorschriften van polynoomfuncties (eerstegraads, twee-
degraads, eenvoudige hogeregraads), gebroken lineaire functies, eenvoudige goniometrische functies, eenvoudige
exponentiële en logaritmische functies kunnen herkennen. Functiewaarden kunnen bepalen. In eenvoudige ge-
vallen grafieken van functies zoals genoemd kunnen schetsen. Transformaties schalen en verschuiven kunnen
toepassen op de grafiek van een gegeven functie. Functies kunnen optellen, aftrekken, samenstellen.

Inhoud. Functies van één veranderlijke, polynoomfuncties, gebroken lineaire functies, goniometrische, ex-
ponentiële en logaritmische functies, grafieken van functies. Schalen en verschuiven. Samenstelling, som en
verschil van twee functies. Te vinden in:

• Wortel TU/e;
• Van de Craats en Bosch: Deel VI (Functies), hoofdstukken 16, 17, 18;
• Dictaat Rekenvaardigheden, hoofdstuk 9.

Vervolgmodulen. P6, S2a.
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P6: Goniometrie

Omvang. 7 uren.

Voorkennis. P5.

Leerdoelen. De sinus, cosinus en tangens kunnen relateren aan hoeken in een rechthoekige driehoek; uit
een geschikte rechthoekige driehoek en/of cirkel de sinus, cosinus en tangens van een hoek kunnen bepalen; met
behulp van periodiciteit de sinus, cosinus, tangens van een gegeven hoek kunnen omschrijven naar de sinus,
cosinus, tangens van een hoek uit een interval ter lengte van 360◦ of 2π, kunnen omschakelen van radialen op
graden en vice versa; grafieken van functies van de vorm a + b sin(cx + d), a + b cos(cx + d), a + b tan(cx + d)
kunnen schetsen.

Inhoud. Definitie van sinus, cosinus en tangens aan de hand van rechthoekige driehoeken; de functies sinus,
cosinus en tangens. De periodiciteit van sinus, cosinus en tangens. Graden en radialen. Te vinden in:

• Wortel TU/e;
• Van de Craats en Bosch: Deel VI (Functies), hoofdstuk 17;
• Dictaat Rekenvaardigheden, hoofdstuk 5.

Vervolgmodulen. C1, L1a.
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Modulen Calculus

Deze indeling in modulen is onafhankelijk van een leerboek, maar ter verduidelijking en vergelijk tussen cursussen
geven we de paragrafen aan in:

• Calculus, a complete course, Robert A. Adams, zesde druk 2006, ISBN 0-321-27000-2;
• Dictaat rekenvaardigheden, versie 2007 of later (aangeduid met RV).

Voorkennisdiagram

C7 C6a
↑ ↗

C4 → C5 → C6b
↗ ↓ ↘

P6 → C1 → C2 → C3a → C3b → C8 C11a
↓ ↘ ↘ ↗ ↓

C14 C10a C9 C11b
↘ ↓ ↓

C10b C12
↓ ↓

C10c C13
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C1: Rekenvaardigheden en Functies

Omvang. 6 uren college, 1 sp.

Voorkennis. P6.

Leerdoelen. Het paraat hebben van middelbare schoolkennis met nadruk op algebräısche vaardigheden,
ongelijkheden kunnen oplossen, Cartesische coördinaten, ongelijkheden en functies. In het bijzonder worden de
goniometrische, exponentiële en logaritmische functies behandeld.
(Deze module onderscheidt zich in een aantal aspecten van de Premodulen: een deel van de stof is nieuw (geen
VWO / P stof), een deel bevat dezelfde technieken maar dan toegepast in complexere contexten, de verbanden
tussen verschillende onderwerpen worden meer benadrukt en de stof wordt in een hoger tempo behandeld.)

Inhoud. Hoofdstuk P uit Adams; Dictaat Rekenvaardigheden (RV).

• Reële getallen, intervallen, absolute waarde (P.1)
• Cartesische coördinaten, lijnen, afstand (P.2)
• Cirkel, disk, ellips, hyperbool, parabool (P.3)
• Grafieken, schalingen en verschuivingen (P.3, RV 9)
• Functies, even, oneven (P.4)
• Combineren van functies (P.5)
• Polynomen, rationale functies (P.6)
• Goniometrische functies (P.7, RV 5, RV 6)
• Machten (RV 2)
• Exponentiële en logaritmische functies (zie ook module C4)
• Vergelijkingen en ongelijkheden met absolute waardes, polynomen, rationale functies, exponentiële en

logarithmische functies, goniometrische functies en wortels (P.1, RV 10, RV 11)

Het intensief oefenen van de opgaven uit het dictaat Rekenvaardigheden kan een onderdeel van deze module
zijn.

Vervolgmodulen. C2, C14.
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C2: Limieten en continüıteit

Omvang. 3 uren college, 1/2 sp.

Voorkennis. C1.

Leerdoelen. Limiet notatie kennen, verschillende limieten uit kunnen rekenen; kunnen bepalen of een
functie continu is, of continu te maken is.

Inhoud. Hoofdstuk 1.

• Limieten (1.2)
• Limieten in ∞ en oneindige limieten (1.3)
• Enkele standaardlimieten (bv. p. 119, 181)
• Continüıteit (1.4)
• Formele definitie van limiet (optioneel) (1.5)

Vervolgmodulen. C3a.
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C3a: Differentiëren I

Omvang. 3 uren college, 1/2 sp.

Voorkennis. C2.

Leerdoelen. Begrijpen wat differentieerbaarheid is; bepalen of een functie differentieerbaarheid is; afge-
leiden kunnen nemen van een functie door middel van productregel, quotientregel, kettingregel; de afgeleide
kunnen nemen van een functie van de vorm f(x)g(x), en impliciete differentiatie.

Inhoud. Hoofdstuk 2; RV 7.

• Raaklijnen (2.1)
• De afgeleide, en afgeleiden van enkele standaardfuncties (2.2, RV 7)
• Productregel, quotientregel (2.3)
• Kettingregel (2.4)
• Afgeleiden van goniometrische functies (2.5)
• Impliciete differentiatie (optioneel) (2.9)

Inkleuring:

• Snelheid, versnelling (2.11), kromming

Vervolgmodulen. C3b, C4, C10a.
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C3b: Differentiëren II

Omvang. 3 uren college, 1/2 sp.

Voorkennis. C3a.

Leerdoelen. De lineaire benaderingen en de Taylorpolynomen kunnen bepalen van een functie; moeilijke
limieten kunnen uitrekenen met l’Hôpital en Taylorpolynomen.

Inhoud. Deel van hoofdstuk 2 en 4.

• Hogere orde afgeleiden (2.8)
• Lineaire benaderingen (4.7)
• Taylorpolynomen (4.8)
• Gebruik van l’Hôpital en Taylorpolynomen bij moeilijke limieten (4.9)

Vervolgmodulen. C8, C9.
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C4: Transcendente functies

Omvang. 3 uren college, 1/2 sp.

Voorkennis. C3a.

Leerdoelen. Het kunnen bepalen van de inverse functie van een injectieve functie; in het bijzonder alle
belangrijke eigenschappen kennen van de natuurlijke logaritme (als inverse van de exponentiële functie) en de
inverse goniometrische functies.

Inhoud. Hoofdstuk 3; RV 14.

• Inverse functies (3.1)
• Natuurlijke logaritme, exponentiële functie en hun afgeleiden (3.2, 3.3)
• Inverse goniometrische functies (3.5, RV 14)
• Groei en afname (optioneel) (3.4)
• Hyperbolische functies (optioneel) (3.6)

Vervolgmodulen. C5.
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C5: Integratie

Omvang. 6 uren college, 1 sp.

Voorkennis. C4.

Leerdoelen. Het kunnen uitrekenen van eigenlijke en oneigenlijke integralen met verschillende technieken
zoals substitutie, partiële integratie en breuksplitsen.

Inhoud. Hoofdstukken 5 en 6; RV 8, 12 en 13.

• Som-notatie, oppervlakte, Riemann-som, de bepaalde integraal met eigenschappen (5.1 t/m 5.4, 5.7)
• Primitieven van standaardfuncties (RV 8)
• Berekenen van integralen met de hoofdstelling van de Calculus (5.5)
• Substitutie (5.6)
• Partiële integratie (6.1)
• Integratie van rationale functies met breuksplitsen (6.3, RV 12, RV 13)
• Oneigenlijke integralen (6.5)

Vervolgmodulen. C6a, C6b, C7, C8, C11a, S3a.
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C6a: Differentiaalvergelijkingen I: Eerste-orde

Omvang. 3 uren college, 1/2 sp.

Voorkennis. C5.

Leerdoelen. Het kunnen oplossen van eerste-orde differentiaalvergelijkingen die aangepakt kunnen worden
met behulp van separatie van variabelen of variatie van constante / integrerende factor.

Inhoud. Paragraaf 7.9 (en evt 2.10)

• Separabele eerste orde differentiaalvergelijkingen (7.9, 2.10)
• Lineaire eerste orde differentiaalvergelijkingen (7.9)

Vervolgmodulen. L7.
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C6b: Differentiaalvergelijkingen II: Tweede-orde

Omvang. 3 uren college, 1/2 sp.

Voorkennis. C5.

Leerdoelen. Het beheersen van oplosmethoden voor het oplossen van tweede-orde lineaire homogene en
inhomogene differentiaalvergelijkingen met constante coëfficiënten. (NB: Module L7 overlapt gedeeltelijk met
deze module, maar benadert de stof vanuit een geheel ander perspectief.)

Inhoud. Paragraaf 3.7 en 17.6.

• Homogene tweede-orde lineaire differentiaalvergelijkingen met constante coëfficiënten (3.7)
• Inhomogene tweede orde lineaire differentiaalvergelijkingen met constante coëfficiënten (17.6)

Vervolgmodulen. -

23



C7: Toepassingen van integraalrekening

Omvang. 3 uren college, 1/2 sp.

Voorkennis. C5.

Leerdoelen. Het kunnen interpreteren en toepassen van de integraalrekening: enkele lengte-, oppervlakte-
en volume-integralen. Illustratie van het gebruik van integreren in diverse gevallen.

Inhoud. Hoofdstuk 7

• Berekeningen van de lengte van een kromme, oppervlakte en volume van omwentelingsfiguren, (7.1 t/m
7.3)
• Massa, moment, zwaartepunt, diverse andere toepassingen (7.4, 7.6)

Vervolgmodulen. -
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C8: Rijen en reeksen

Omvang. 6 uren college, 1 sp.

Voorkennis. C3b, C5.

Leerdoelen. Kennen van de begrippen en notaties voor oneindige rijen, reeksen en convergentie. Het
kunnen vaststellen of een reeks convergent is en het uitrekenen van een reeks in speciale gevallen. Kennen van
de begrippen machtreeks en convergentie van machtreeksen, en het kunnen uitrekenen van de convergentiestraal
van een machtreeks.

Inhoud. Hoofdstuk 9.

• Rijen, hun eigenschappen en limiet (9.1)
• Reeksen, meetkundige reeks (9.2)
• Convergentie van reeksen, verschillende testen voor convergentie, absolute convergentie (9.3, 9.4)
• Machtreeksen, Taylorreeksen (9.5, 9.6)

Vervolgmodulen. S2b, S4a, S4b.
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C9: Functies van meer variabelen

Omvang. 6 uren college, 1 sp.

Voorkennis. C3b.

Leerdoelen. Het kunnen analyseren van functies van meer variabelen door de volgende aspecten: nivokrom-
men (hoogtelijnen), partiële afgeleiden, gradiënt, lineaire benadering en raakvlak, en Taylorreeks. Uitbreiding
van het begrip differentieerbaarheid naar functie van meer variabelen. (Opmerking: Functies van Rn naar Rm,
het begrip Jacobiaan en de impliciete-functiestelling worden niet behandeld.)

Inhoud. Hoofdstuk 10, 12.

• Vlakken, lijnen, vectoren, afstand in de R3 (10.1, 10.2, 10.4)
• Functies van meer variabelen, partiële afgeleiden (12.1 t/m 12.4)
• Kettingregel (12.5)
• Lineaire benaderingen (12.6)
• Gradiënt, richtingsafgeleide (12.7)
• Impliciete functies (optioneel) (12.8)
• Taylorreeks van functie van twee variabelen (optioneel) (12.9)
• Differentieren onder het integraalteken (optioneel) (13.5)

Vervolgmodulen. C10b, C11a.
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C10a: Optimalisatie I: functies van één variabele

Omvang. 2 uren college, 1/3 sp.

Voorkennis. C3a.

Leerdoelen. Het kunnen vinden en classificeren van kritieke punten van functies van 1 variabele op een
beperkt of onbeperkt domein.

Inhoud. Paragraaf 4.2, 4.3.

• Vinden en classificeren van kritieke punten (4.2)
• Tweede afgeleide test (4.3)
• Grafieken tekenen (optioneel) (4.4)

Vervolgmodulen. C10b.
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C10b: Optimalisatie II: functies van meer variabelen

Omvang. 3 uren college, 1/2 sp.

Voorkennis. C9, C10a.

Leerdoelen. Het kunnen vinden en classificeren van kritieke punten van functies van meer variabelen zonder
verdere nevenvoorwaarden.

Inhoud. Paragraaf 13.1.

• Vinden en classificeren van kritieke punten (zonder nevenvoorwaarden) (13.1)

Vervolgmodulen. C10c, S6b, S11b.
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C10c: Optimalisatie III: meer variabelen + nevenvoorwaarden

Omvang. 3 uren college, 1/2 sp.

Voorkennis. C10b.

Leerdoelen. Het kunnen vinden en classificeren van kritieke punten van functies van meer variabelen indien
er ook nevenvoorwaarden gelden.

Inhoud. Paragraaf 13.2 en 13.3.

• Extrema op begrensde gebieden, optimaliseren onder een nevenvoorwaarde (13.2)
• Multiplicatoren van Lagrange (13.3)

Inkleuring:

• Lineair programmeren (13.3)

Vervolgmodulen. -
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C11a: Tweevoudige integratie

Omvang. 3 uren college, 1/2 sp.

Voorkennis. C5, C9.

Leerdoelen. Het kunnen uitrekenen van tweevoudige integralen door omschrijven naar herhaalde integralen
met speciale aandacht voor Cartesische en poolcoördinaten.

Inhoud. Hoofdstuk 14.

• Dubbelintegralen in cartesische coördinaten, (14.1, 14.2)
• Dubbelintegralen in poolcoördinaten, (14.4)

Vervolgmodulen. C11b, S4b.
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C11b: Drievoudige integratie

Omvang. 3 uren college, 1/2 sp.

Voorkennis. C11a.

Leerdoelen. Het kunnen uitrekenen van drievoudige integralen door omschrijven naar herhaalde integralen
met speciale aandacht voor cilinder- en bolcoördinaten.

Inhoud. Hoofdstuk 14.

• Drievoudige integralen (14.5)
• Cilinder- en bolcoördinaten (14.6)

Inkleuring:

• Zwaartepunten, momenten, krachten tussen objecten (zwaartekracht, electrische kracht) (14.7)

Vervolgmodulen. C12.
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C12: Vectorvelden

Omvang. 6 uren college, 1 sp.

Voorkennis. C11b.

Leerdoelen. Kennen van het begrip vectorveld, en het kunnen integreren van vectorvelden langs lijnen en
over oppervlakken.

Inhoud. Hoofdstuk 11 en 15

• Vectorfuncties, krommen en velden (11.1, 11.3, 15.1)
• Conservatieve velden en lijnintegralen (15.2, 15.3, 15.4)
• Oppervlakken en oppervlak-integralen, in het bijzonder voor geparametriseerde oppervlakken (15.5,

15.6)

Vervolgmodulen. C13.
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C13: Integraalstellingen

Omvang. 6 uren college, 1 sp.

Voorkennis. C12.

Leerdoelen. Beheersen van de begrippen gradient, divergentie en rotatie en diverse identiteiten die daarvoor
bekend zijn; stellingen van Green, Gauss en Stokes.

Inhoud. Hoofdstukken 15 en 16.

• Georiënteerde oppervlakken, gradiënt, divergentie, rotatie (15.6, 16.1)
• Identiteiten met grad, div en rot, de stelling van Green in het vlak (16.2, 16.3)
• De stellingen van Gauss en Stokes (16.4, 16.5)

Inkleuring:

• Bronnen, putten en dipolen, aantrekking van sferisch omhulsel (15.2, 15.5)
• Distributies en deltafuncties, interpretatie van divergentie en rotatie, vloeistofmechanica (wet van Ar-

chimedes) (16.1, 16.6)
• Elektromagnetisme, elektrostatica, magnetostatica, de vergelijkingen van Maxwell (16.6)

Vervolgmodulen. -
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C14: Complexe getallen

Omvang. 3 uren college, 1/2 sp.

Voorkennis. C1.

Leerdoelen. Het kunnen rekenen met de verschillende voorstellingen van complexe getallen. Het complex
kunnen oplossen van verschillende typen vergelijkingen, met name polynoomvergelijkingen.

Inhoud. Appendix I (of Kolman en Hill Appendix B)

• Rekenen met complexe getallen en de complexe e-macht
• Complexe e-macht en complexe wortels

Vervolgmodulen. -
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Modulen Lineaire Algebra

De indeling van de stof is onafhankelijk van enig leerboek. Echter, om de invulling ervan concreet te maken is
aangegeven waar de betreffende stof te vinden is in het boek van Bernard Kolman en David R. Hill, “Introductory
Linear Algebra with Applications,”9e editie.

Voorkennisdiagram

P6
↓

L1a −→ L1b
↓ ↓

L2a ←− L1c
↓ ↓

L2b L3a
↓ ↓

L2c −→ L3b
↓ ↘ ↓

L4a L5a L3c
↓ ↓

L4b L5b ↓ C6a
↓ ↓ ↙

L6a ← L5c → L7
↓

L6b

35



L1a: Vectorrekening in het vlak en de ruimte

Omvang. 2 uren college, 1/3 sp.

Voorkennis. P6.

Leerdoelen. Eerste kennismaking met vectoren, vergelijkingen en vectorvoorstellingen van lijnen en vlakken
in het vlak en de ruimte. Het kunnen interpreteren van en rekenen met inproduct en uitproduct. Het kunnen
bepalen van de lengte van een vector en afstanden en hoeken tussen vectoren.

Inhoud. §4.1, 5.1, 5.2

• Vectoren, vectorvoorstellingen van lijnen en vlakken, bases
• Inproduct, uitproduct in het vlak en de ruimte
• Lengte, afstand, en hoek

Vervolgmodulen. L1b.
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L1b: Matrices

Omvang. 2 uren college, 1/3 sp.

Voorkennis. L1a.

Leerdoelen. De verschillende matrixbewerkingen kennen en kunnen uitvoeren, inclusief die voor transpo-
neren, en de verschillende rekenregels kennen en ermee kunnen werken.

Inhoud. §1.2, 1.3, 1.4, 1.5

• Invoeren van matrices.
• Rekenen met matrices.

Vervolgmodulen. L1c, L2a.
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L1c: Stelsels lineaire vergelijkingen

Omvang. 2 uren college, 1/3 sp.

Voorkennis. L1b.

Leerdoelen. Het kunnen oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen met Gauss en Gauss-Jordan eliminatie
(vegen).

Inhoud. §1.1, 2.1, 2.2,2.3

• Het oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen
• Rijreductie van matrices (vegen)
• Inverse van een matrix door vegen

Vervolgmodulen. L3a.
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L2a: Vectorruimten

Omvang. 2 uren college, 1/3 sp.

Voorkennis. L1c.

Leerdoelen. Het kunnen gebruik maken van de structuur van vectorruimten bij het oplossen van stelsels
lineaire vergelijkingen.

Inhoud. §4.2, 4.3, 4.4

• Vectorruimte, deelruimte, opspansel.

Vervolgmodulen. L2b.
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L2b: Bases

Omvang. 2 uren college, 1/3 sp.

Voorkennis. L2a.

Leerdoelen. Het bepalen van bases van lineaire deelruimten.

Inhoud. §4.5, 4.6

• Lineair onafhankelijk
• Basis, dimensie

Vervolgmodulen. L2c.
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L2c: Rang

Omvang. 2 uren college, 1/3 sp.

Voorkennis. L2b.

Leerdoelen. Het bepalen van de nulruimte en de rang van een matrix. Het kunnen toepassen van de
dimensiestelling.

Inhoud. §4.7, 4.8

• Nulruimte, kolommen- en rijenruimte en rang van een matrix
• dimensiestelling

Vervolgmodulen. L3b, L4a, L5a.
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L3a: Determinanten

Omvang. 3 uren college, 1/2 sp.

Voorkennis. L1c.

Leerdoelen. De determinant van een matrix kunnen uitrekenen en kunnen werken met de verschillende
rekenregels voor en eigenschappen van de determinant. Het oplossen van vierkante stelsels lineaire vergelijkingen
met de regel van Cramer. Het inverteren van matrices.

Inhoud. §3.1, 3.2, 3.3, 3.4

• Determinanten
• Cofactor
• Inverse van een matrix

Vervolgmodulen. L3b, S13b.
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L3b: Eigenwaarden en eigenvectoren

Omvang. 2 uren college, 1/3 sp.

Voorkennis. L2c, L3a.

Leerdoelen. Het kunnen berekenen van eigenwaarden, eigenvectoren en eigenruimten van matrices (ook
complex). Weten wat de rol is van onafhankelijke eigenvectoren, algebraïısche multipliciteit, geometrische mul-
tipliciteit bij het diagonaliseren van matrices.

Inhoud. §7.1

• Eigenwaarden en eigenvectoren

Vervolgmodulen. L3c.
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L3c: Diagonaliseerbare matrices

Omvang. 2 uren college, 1/3 sp.

Voorkennis. L3b.

Leerdoelen. Kunnen nagaan of een matrix diagonaliseerbaar is en diagonaliseerbare matrices op diagonaal-
gedaante kunnen brengen. De eigenschappen van de eigenwaarden en eigenvectoren van symmetrische matrices
kennen en kunnen gebruiken en symmetrische matrices kunnen diagonaliseren m.b.v. orthogonale matrices.

Inhoud. §7.2, 7.3

• Diagonaliseren van matrices
• Diagonaliseren van symmetrische matrices

Vervolgmodulen. L6a, L7.
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L4a: Inproductruimten

Omvang. 2 uren college, 1/3 sp.

Voorkennis. L2c.

Leerdoelen. Het gebruik kunnen maken van het abstracte begrip inproduct ruimte.

Inhoud. §5.3

• Inproduct ruimte,
• Invoering lengte, hoek, orthogonaliteit, m.b.v. inproduct

Vervolgmodulen. L4b.
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L4b: Orthonormale bases

Omvang. 2 uren college, 1/3 sp.

Voorkennis. L4a.

Leerdoelen. Het gebruiken van het inproducten om orthonormale bases in lineaire deelruimten te maken
met behulp van Gram-Schmidt, het loodrecht projecteren op lineaire deelruimten. Het kunnen toepassen van
de kleinste kwadratenmethode.

Inhoud. §5.4, 5.5, 5.5

• Orthoplementen en orthonormale bases
• procedure van Gram-Schmidt
• Kleinste kwadratenmethode

Vervolgmodulen. L6a.
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L5a: Lineaire afbeeldingen

Omvang. 2 uren college, 1/3 sp.

Voorkennis. L2c.

Leerdoelen. De definitie van een lineaire afbeelding kennen en de lineariteit van een afbeelding kunnen
onderzoeken.

Inhoud. §6.1

• Lineaire afbeeldingen
• Rotatie, (loodrechte) projectie en spiegeling

Vervolgmodulen. L5b, S13b.
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L5b: Eigenschappen van lineaire afbeeldingen

Omvang. 2 uren college, 1/3 sp.

Voorkennis. L5a.

Leerdoelen. Lineaire afbeeldingen kunnen onderzoeken op beeldruimte, nulruimte en hun dimensies. De
injectiviteit, surjectiviteit en bijectiviteit van een lineaire afbeelding kunnen onderzoeken. De dimensiestel-
ling voor lineaire afbeeldingen kennen en kunnen toepassen. Lineaire afbeeldingen m.b.v. matrices kunnen
beschrijven.

Inhoud. §6.2, 6.3

• Lineaire afbeeldingen, nulruimte, beeldruimte, dimensiestelling
• Matrix van een lineaire afbeelding

Vervolgmodulen. L5c.
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L5c: Basistransformaties

Omvang. 2 uren college, 1/3 sp.

Voorkennis. L5b.

Leerdoelen. Het kunnen beschrijven van basistransformaties met matrices.

Inhoud. §4.8

• Coördinaten
• Basistransformaties
• Lineaire coördinatentransformaties

Vervolgmodulen. L6a, L7.
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L6a: Orthogonale en symmetrische lineaire afbeeldingen

Omvang. 3 uren college, 1/2 sp.

Voorkennis. L3c, L4b, L5c.

Leerdoelen. De verschillende speciale lineaire afbeeldingen zoals orthogonale en symmetrische afbeeldingen
kunnen benoemen en hun eigenschappen kennen. De meetkundige eigenschappen van deze afbeeldingen kunnen
gebruiken voor het bepalen van hun matrix bij geschikte basiskeuze.

Inhoud. §6.6

• Orthogonale afbeeldingen/matrices, draaiingen/draaispiegelingen
• Symmetrische afbeeldingen/matrices

Vervolgmodulen. L6b.
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L6b: Klassificatie kwadratische vormen

Omvang. 3 uren college, 1/2 sp.

Voorkennis. L6a.

Leerdoelen. Bij een gegeven afbeelding of matrix de meetkundige eigenschappen zoals draai-assen, spie-
gelvlakken etc. kunnen bepalen. Kwadratische vormen in twee en drie variabelen op standaardgedaante kunnen
brengen en het resultaat kunnen benoemen.

Inhoud. §8.6, 8.7, 8.8

• Het op hoofdassen brengen van kwadratische krommen/oppervlakken.

Vervolgmodulen. -
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L7: Stelsels lineaire differentiaalvergelijkingen

Omvang. 3 uren college, 1/2 sp.

Voorkennis. C6a, L3c, L5c.

Leerdoelen. Stelsels lineaire differentiaalvergelijkingen van de 1e orde met constante coëfficiënten m.b.v.
basistransformaties kunnen ontkoppelen en vervolgens oplossen. In de context van het oplossen van deze stelsel
differentiaalvergelijkingen kunnen werken met de e-macht van een matrix. Voor stelsels van twee vergelijkingen
de oplossingen en baankrommen in het fasevlak of toestandsruimte kunnen schetsen.

Inhoud. §8.4

• Stelsels lineaire differentiaalvergelijkingen met constante coëfficiënten
• Structuur oplossingen stelsel lineaire differentiaalvergelijkingen.
• Banen in het fasevlak

Vervolgmodulen. -
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Modulen Kansrekening en Statistiek

Deze indeling in modulen is zoveel mogelijk onafhankelijk van enig leerboek. Echter, om de invulling ervan
concreet te maken is er zoveel mogelijk aangegeven waar de betreffende stof te vinden is in het volgende leerboek:

‘Applied Statistics and Probability for Engineers’ van D.C. Montgomery en G. Runger, Wiley, 4th edition, 2006.

Alle modulen maken gebruik van statistische software. Momenteel wordt daarvoor Statgraphics (of SPSS)
gebruikt. Ook Statlab wordt gebruikt.

Voorkennisdiagram

Verschillende statistiekmodulen bestaan in een a- en een b-variant, waarbij steeds de eerste een beperkte versie
van de tweede is. In dit diagram zijn de a-varianten niet opgenomen.
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P2 P5 C8
↘ ↓ ↙

C5 S1 → S2b C11a
↘ ↓ ↓ ↙

P3 S3b → S4b C10b
↘ ↘ ↓ ↙

S5b → S6b
↙ ↘

C10b S7b S8b
↘ ↓ ↘ ↙ ↓ ↘

L3a S11b S10b S9 S12
↘ ↓

L5a → S13b
↓

S14b
↓

S15
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S1: Elementaire kansrekening

Omvang. 3 uur college, 1/2 sp.

Voorkennis. P2, Eenvoudige verzamelingenleer.

Leerdoelen. Het leren omgaan met kansen. Begrijpen van de kansregels en weten hoe ze toe te passen.
Inzicht hebben in het begrip stochastische variabele.

Inhoud. Montgomery and Runger, Hoofdstukken 1 en 2.

• Uitkomstenruimte, gebeurtenissen, kansbegrip, kansaxioma’s.
• Kansregels, voorwaardelijke kans, onafhankelijkheid, regel van Bayes, stochastische variabele.

Vervolgmodulen. S2a, S2b, S3a, S3b.
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S2a: Discrete kansverdelingen beperkt

Omvang. 2 uur college, 1/3 sp.

Voorkennis. P5, S1.

Leerdoelen. Het begrijpen van het concept van een discrete verdeling, van het concept verwachting en
variantie. Het kennen van twee specifieke verdelingen.

Inhoud. Montgomery and Runger, Hoofdstuk 3: §3.1 t/m §3.6.

• Discrete stochasten, verdelingsfunctie, verwachting en variantie, [§3.1 t/m §3.4].
• Uniforme verdeling, binomiale verdeling, [§3.5 en §3.6].

Vervolgmodulen. S4a.
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S2b: Discrete kansverdelingen

Omvang. 3 uur college, 1/2 sp.

Voorkennis. P5, S1, C8.

Leerdoelen. Het begrijpen van het concept van een discrete verdeling, van het concept verwachting en
variantie. Kunnen toepassen van de belangrijkste discrete verdelingen en herkennen welke verdeling in een
bepaalde situatie gebruikt moet worden.

Inhoud. Montgomery and Runger, Hoofdstuk 3.

• Discrete stochasten, verdelingsfunctie, verwachting en variantie, [§3.1 t/m §3.4].
• Uniforme verdeling, binomiale verdeling, [§3.5 en §3.6].
• Geometrische, negatief binomiale, hypergeometrische en Poisson-verdeling; verband binomiale verdeling

en Poisson verdeling. [§3.7 en §3.9].

Vervolgmodulen. S4a, S4b
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S3a: Continue kansverdelingen beperkt

Omvang. 2 uur college, 1/3 sp.

Voorkennis. S1, C5.

Leerdoelen. Begrijpen van het concept van continue kansverdelingen, van verwachting en variantie. Het
kennen van twee verdelingen: de uniforme en de normale verdeling.

Inhoud. Montgomery and Runger, Hoofdstuk 4: §4.1 t/m §4.6.

• Continue stochasten, verwachting en variantie, [§4.1 t/m §4.4].
• Uniforme en normale verdeling, [§4.5 t/m §4.6].

Vervolgmodulen. S6a, S6b.
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S3b: Continue kansverdelingen

Omvang. 4 uur college, 2/3 sp.

Voorkennis. S1, C5.

Leerdoelen. Begrijpen van het concept van continue kansverdelingen, van verwachting en variantie. Het
kennen van de belangrijkste continue verdelingen en herkennen welke verdeling in een bepaalde situatie gebruikt
moet worden.

Inhoud. Montgomery and Runger, Hoofdstuk 4.

• Continue stochasten, verwachting en variantie, [§4.1 t/m §4.4].
• Uniforme en normale verdeling, [§4.5 t/m §4.6].
• Centrale Limiet Stelling en toepassingen, [§4.7].
• Exponentiële verdeling; koppeling met Poisson proces, [§4.8].
• Erlang, Gamma, Weibull en Lognormale verdeling, [§4.9 t/m §4-11].

Vervolgmodulen. S4a, S4b.
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S4a: Simultane kansverdelingen beperkt

Omvang. 2 uur college, 1/3 sp.

Voorkennis. S2a of S2b, C8.

Leerdoelen. Het begrijpen van twee-dimensionale stochasten in het geval van eenvoudige discrete verde-
lingen. Begrip hebben voor afhankelijkheid van stochasten, covariantie en correlatie bij discrete stochasten.
Verwachting en variantie kunnen uitrekenen van lineaire combinaties van stochasten en in het bijzonder van
normaal verdeelde stochasten.

Inhoud. Montgomery and Runger, Hoofdstuk 5: §5.1, §5.3, §5.5.

• Simultane discrete verdelingen, [§5.1].
• Correlatie, lineaire combinatie van stochasten, [§5.3, §5.5].

Vervolgmodulen. S6a, S6b.

60



S4b: Simultane kansverdelingen

Omvang. 5 uur college, 5/6 sp.

Voorkennis. S2b, S3b, C11a.

Leerdoelen. Het begrijpen van het concept van een twee-dimensionale verdeling (discreet en continu).
Kennen van multinomiale verdeling, bivariate normale verdeling. Begrip hebben voor afhankelijkheid van sto-
chasten, voor covariantie en correlatie. Verwachting en variantie kunnen uitrekenen van lineaire combinaties
van stochasten en in het bijzonder van normaal verdeelde stochasten.

Inhoud. Montgomery and Runger, Hoofdstuk 5.

• Simultane discrete verdelingen, [§5.1].
• Simultane continue verdelingen, [§5.2].
• Correlatie, lineaire combinatie van stochasten, [§5.3, §5.5].
• Bivariate normale verdeling, functies van stochastische variabelen, [§5.4, §5.6].

Vervolgmodulen. S6a, S6b.
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S5a: Beschrijvende statistiek beperkt

Omvang. 2 uur college, 1/3 sp.

Voorkennis. P3.

Leerdoelen. Het kunnen weergeven van data via kentallen en eenvoudige grafieken, zoals histogram, steel
en bladdiagram, Box-plot.

Inhoud. Montgomery and Runger, Hoofdstuk 6.

• Kennismaking met maten steekproefgemiddelde en standaardafwijking.
• Box plot, probability plot.

Vervolgmodulen. S6a, S6b.
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S5b: Beschrijvende statistiek

Omvang. 3 uur college, 1/2 sp.

Voorkennis. P3.

Leerdoelen. Het numeriek kunnen beschrijven van data. Begrip hebben voor verschil tussen populatie-
maten en steekproefmaten. Het leren weergeven van data via eenvoudige grafieken zoals histogram, steel en
bladdiagram, Box-plot.

Inhoud. Montgomery and Runger, Hoofdstuk 6.

• Populatie en steekproef.
• Maten als steekproefgemiddelde en standaardafwijking. Verschil tussen steekproefvariantie en popula-

tievariantie.
• Box plot, probability plot.

Vervolgmodulen. S6a, S6b.
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S6a: Schattingsmethoden beperkt

Omvang. 2 uur college, 1/3 sp.

Voorkennis. S3a, S4a, S5a.

Leerdoelen. Het kennen van de basisbegrippen uit de schattingstheorie, met name puntschatters en eigen-
schappen van de schatters zoals zuiverheid en gemiddelde kwadratische afwijking.

Inhoud. Montgomery and Runger, Hoofdstuk 7: §7.1, §7.2, §7.3.

• Steekproefverdeling en Centrale Limiet Stelling, [§7.1, §7.2].
• Puntschatters, eigenschappen van schatters, [§7.3].

Vervolgmodulen. S7a, S7b, S8a.
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S6b: Schattingsmethoden

Omvang. 3 uur college, 1/2 sp.

Voorkennis. S3a of S3b, S4a of S4b, S5a of S5b, C10b.

Leerdoelen. Het kennen van de basisbegrippen uit de schattingstheorie, met name puntschatters en eigen-
schappen van de schatters zoals zuiverheid en gemiddelde kwadratische afwijking. Methoden kunnen toepassen
om schatters af te leiden (Ml-methode; momentenmethode).

Inhoud. Montgomery and Runger, Hoofdstuk 7.

• Steekproefverdeling en Centrale Limiet Stelling, [§7.1, §7.2].
• Puntschatters, eigenschappen van schatters, [§7.3].
• Schattingsmethoden: Maximum likelihood methode, momenten methode [§7.4].

Vervolgmodulen. S7a, S7b, S8a.

65



S7a: Betrouwbaarheidsintervallen beperkt

Omvang. 2 uur college, 1/3 sp.

Voorkennis. S6a of S6b.

Leerdoelen. Het begrijpen van het concept en de interpretatie van een betrouwbaarheidsinterval. Betrouw-
baarheidsintervallen kunnen opstellen voor verwachting bij normale verdeling. Methode om betrouwbaarheids-
intervallen te vinden voor willekeurige parameter bij een grote steekproef.

Inhoud. Montgomery and Runger, Hoofdstuk 8: §8.1, §8.2, §8.3, §8.5.

• Concept betrouwbaarheidsinterval, [§8.1, §8.2].
• Betrouwbaarheidsintervallen voor verwachting normale verdeling (bij bekenden en onbekende stan-

daardafwijking), [§8.2, §8.3].
• Betrouwbaarheidsintervallen voor verwachting en willekeurige parameter bij een grote steekproef , [§8.2].
• Betrouwbaarheidsintervallen voor fractie bij een grote steekproef, [§8.5].

Vervolgmodulen. S8a, S8b, S10a, S11a.
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S7b: Betrouwbaarheidsintervallen

Omvang. 3 uur college, 1/2 sp.

Voorkennis. S6a of S6b.

Leerdoelen. Het begrijpen van het concept en de interpretatie van een betrouwbaarheidsinterval. Betrouw-
baarheidsintervallen kunnen opstellen voor verwachting en variantie bij normale verdeling. Methode kunnen
toepassen om betrouwbaarheidsintervallen te vinden voor willekeurige parameter bij een grote steekproef. Het
kunnen opstellen van een voorspellingsinterval voor een nieuwe waarneming. Begrijpen van het verschil tus-
sen een voorspellingsinterval voor een nieuwe waarneming en een betrouwbaarheidsinterval voor de verwachte
waarde

Inhoud. Montgomery and Runger, Hoofdstuk 8.

• Concept betrouwbaarheidsinterval, [§8.1, §8.2].
• Betrouwbaarheidsintervallen voor verwachting normale verdeling (bij bekenden en onbekende stan-

daardafwijking), [§8.2, §8.3].
• Betrouwbaarheidsintervallen voor verwachting en willekeurige parameter bij een grote steekproef , [§8.2].
• Betrouwbaarheidsintervallen voor fractie bij een grote steekproef, [§8.5].
• Betrouwbaarheidsintervallen voor variantie bij normale verdeling, [§8.4]
• Voorspellingsinterval voor een nieuwe waarneming, [§8.7].

Vervolgmodulen. S8a, S8b, S10a, S11a.

67



S8a: Toetsingstheorie beperkt

Omvang. 3 uur college, 1/2 sp.

Voorkennis. S6a of S6b.

Leerdoelen. Het leren opstellen van hypothese toetsen en het begrijpen van de daarbij behorende termi-
nologie. Begrijpen van het verschil tussen nulhypothese en alternatieve hypothese. Begrijpen van het concept
van toetsen en fouten van eerste en tweede soort. Het leren toepassen van concrete toetsen voor de normale
verdeling.

Inhoud. Montgomery and Runger, Hoofdstuk 9: §9.1, §9.2, §9.3.

• Concept hypothese toetsen, fout eerste en tweede soort, onderscheidingsvermogen, p-waarde, [§9.1,
§9.2].
• Toets voor verwachting bij normale verdeling, bepaling steekproefgrootte, [§9.3].

Vervolgmodulen. S9, S10a, S11a, S11b, S12.
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S8b: Toetsingstheorie

Omvang. 4 uur college, 2/3 sp.

Voorkennis. S7a of S7b.

Leerdoelen. Het leren opstellen van hypothese toetsen en het begrijpen van de daarbij behorende termi-
nologie. Begrijpen van het verschil tussen nulhypothese en alternatieve hypothese. Begrijpen van het concept
van toetsen en fouten van eerste en tweede soort. Het leren toepassen van concrete toetsen voor veelgebruikte
verdelingen.

Inhoud. Montgomery and Runger, Hoofdstuk 9: §9.1, §9.2, §9.3.

• Concept hypothese toetsen, fout eerste en tweede soort, onderscheidingsvermogen, p-waarde, [§9.1,
§9.2].
• Toets voor verwachting bij normale verdeling, bepaling steekproefgrootte, [§9.3].
• Toets voor de variantie van een normale verdeling, [§9.4].
• Toets voor een fractie, [§9.5].
• Verband betrouwbaarheidsinterval en toets, [§9.1].

Vervolgmodulen. S9, S10a, S10b, S11a, S11b, S12.
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S9: Aanpassingstoets en kruistabel

Omvang. 1 uur college, 1/6 sp.

Voorkennis. S8a of S8b.

Leerdoelen. Begrijpen hoe onderzocht kan worden of data bij een verdeling past. Test op onafhankelijkheid
bij twee categorische variabelen.

Inhoud. Montgomery and Runger, Hoofdstuk 9: §9.7, §9.8.

• Toetsen of data bij een verdeling past, kruistabellen, [§9.7, §9.8].

Vervolgmodulen. -
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S10a: Twee steekproeven

Omvang. 2 uur college, 1/3 sp.

Voorkennis. S7a of S7b, S8a of S8b.

Leerdoelen. Het kunnen opstellen van betrouwbaarheidsintervallen en het kunnen toetsen van hypothesen
voor het verschil van twee populatiegemiddelden. Het kunnen onderscheiden van gepaarde en onafhankelijke
steekproeven.

Inhoud. Montgomery and Runger, Hoofdstuk 10.

• Besluitvorming bij twee steekproeven, [§10.1 t/m §10.3, §10.6].
• Gepaarde steekproeven, [§10.4].

Vervolgmodulen. -
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S10b: Twee steekproeven

Omvang. 3 uur college, 1/2 sp.

Voorkennis. S8b.

Leerdoelen. Het kunnen opstellen van betrouwbaarheidsintervallen en het kunnen toetsen van hypothesen
voor het verschil van twee populatiegemiddelden. Het kunnen onderscheiden van gepaarde en onafhankelijke
steekproeven. Betrouwbaarheidsinterval voor quotiënt van de varianties van twee normaal verdeelde populaties

Inhoud. Montgomery and Runger, Hoofdstuk 10.

• Besluitvorming voor verschil van verwachtingen bij twee steekproeven, [§10.1 t/m §10.3, §10.6].
• Besluitvorming voor quotiënt van varianties bij twee steekproeven, [§10.5].
• Gepaarde steekproeven, [§10.4].

Vervolgmodulen. -
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S11a: Enkelvoudige regressie beperkt

Omvang. 2 uur college, 1/3 sp.

Voorkennis. S7a of S7b, S8a of S8b.

Leerdoelen. Het begrijpen van het enkelvoudige lineaire regressiemodel om verbanden tussen variabelen
te beschrijven. Kunnen toepassen van de schattings- en toetsingstheorie, inclusief modelcontrole. Enkelvoudige
lineaire regressie kunnen uitvoeren met behulp van een statistisch pakket

Inhoud. Montgomery and Runger, Hoofdstuk 11: §11.1, §11.2, §11.4, §11.5, §11.6, §11.7.

• Model lineaire enkelvoudige regressie, schatten van parameters, [§11.1 t/m §11.2].
• Toetsen van hypothesen, betrouwbaarheidsintervallen, voorspellingsintervallen, modelcontrole, [§11.4,
§11.5, §11.6, §11.7].

Vervolgmodulen. S13a.
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S11b: Enkelvoudige regressie

Omvang. 4 uur college, 2/3 sp.

Voorkennis. S8b, C10b.

Leerdoelen. Het begrijpen van het enkelvoudige lineaire regressiemodel om verbanden tussen variabelen
te beschrijven. Het snappen van de achtergronden van het model en de schattingsmethode. Kunnen toepassen
van de schattings- en toetsingstheorie, inclusief modelcontrole. Enkelvoudige lineaire regressie kunnen uitvoeren
met behulp van een statistisch pakket, maar ook met de hand. Kennen van de eigenschappen van schatters van
parameters. Het concept correlatie begrijpen.

Inhoud. Montgomery and Runger, Hoofdstuk 11.

• Model lineaire enkelvoudige regressie, schatten van parameters, achtergronden kleinste kwadraten me-
thode, [§11.1 t/m §11.2].
• Eigenschappen van schatters, [§11.3].
• Toetsen van hypothesen, betrouwbaarheidsintervallen, voorspellingsintervallen, modelcontrole, [§11.4,
§11.5, §11.6, §11.7].
• Stochastische regressor. [§11.8].

Vervolgmodulen. S13a, S13b.
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S12: Niet-parametrische statistiek

Omvang. 1 uur college, 1/6 sp.

Voorkennis. S8a of S8b.

Leerdoelen. Het gebruiken van eenvoudige verdelingsvrije toetsen (één steekproef en twee steekproeven).

Inhoud. Montgomery and Runger, Hoofdstuk 15: §15.1 t/m §15.4.

• Tekentoets, rangsomtoets, rangtekentoets, [§15.1 t/m §15.4].

Vervolgmodulen. -
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S13a: Meervoudige regressie-analyse beperkt

Omvang. 4 uur college, 2/3 sp.

Voorkennis. S11a of S11b.

Leerdoelen. Het kunnen formuleren van regressie-modellen met meerdere verklarende variabelen. Het
begrijpen van de belangrijke ideeën achter meervoudige regressie aan de hand van computeroutput. Het kunnen
toepassen van modelcontrole.

Inhoud. Montgomery and Runger, Hoofdstuk 12 (zonder matrixnotatie).

• Model meervoudige regressie, schatten van parameters, [§12.1].
• Toetsen van hypothesen, betrouwbaarheidsintervallen, voorspellingsintervallen, [§12.2 t/m §12/4].
• Modelcontrole, [§12.5].

Vervolgmodulen. S14a.
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S13b: Meervoudige regressie-analyse

Omvang. 6 uur college, 1 sp.

Voorkennis. S11b, L3a, L5a.

Leerdoelen. Het kunnen formuleren van regressie-modellen met meerdere verklarende variabelen. Het
begrijpen van de achtergronden van de kleinste kwadratenmethode en de belangrijke ideeën achter meervoudige
regressie. Het in eenvoudige gevallen zelf kunnen uitrekenen van de schatters van de parameters. Het kunnen
toepassen van modelcontrole. Het via stapsgewijze regressie kunnen opbouwen van een model

Inhoud. Montgomery and Runger, Hoofdstuk 12.

• Model meervoudige regressie, schatten van parameters, achtergronden kleinste kwadraten methode,
[§12.1].
• Eigenschappen van schatters, [§12.1].
• Toetsen van hypothesen, betrouwbaarheidsintervallen, voorspellingsintervallen, [§12.2 t/m §12.4]
• Indicatorvariabelen, modelcontrole, modelbouw en multicollineariteit, [§12.5, §12.6].

Vervolgmodulen. S14a, S14b.
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S14a: Factoriële modellen en variantie-analyse beperkt

Omvang. 3 uur college, 1/2 sp.

Voorkennis. S13a of S13b.

Leerdoelen. Het leren schatten en toetsen van hypothesen met behulp van variantie-analyse aan de hand
van computer-output. Het kunnen opstellen van modellen met één factor op meerdere niveaus, één factor en
een blokfactor, en met meerdere factoren.

Inhoud. Montgomery and Runger, Hoofdstuk 13, Hoofdstuk 14: §14.1 t/m §14.3.

• Factoriële opzet met één factor, [§13.1, §13.2].
• Blokkenproef, [§13.4].
• Meerdere factoren, interacties van factoren, [§14.1 t/m §14.3].

Vervolgmodulen. -
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S14b: Factoriële modellen en variantie-analyse

Omvang. 4 uur college, 2/3 sp.

Voorkennis. S13b.

Leerdoelen. Het leren schatten en toetsen van hypothesen met behulp van variantie-analyse. Het begrijpen
van de achtergronden van de methode en de splitsing van de kwadratensom. Het kunnen opstellen van modellen
met één factor op meerdere niveaus, met één factor en een blokfactor, met meerdere factoren.

Inhoud. Montgomery and Runger, Hoofdstuk 13, Hoofdstuk 14: §14.1 t/m §14.4.

• Factoriële opzet met één factor, [§13.1, §13.2].
• Blokkenproef, [§13.4].
• Meerdere factoren, interacties van factoren, [§14.1 t/m §14.4].

Vervolgmodulen. S15.

79



S15: Factoriële proefopzetten met factoren op twee niveaus

Omvang. 6 uur college, 1 sp.

Voorkennis. S14b.

Leerdoelen. Uitbreiden van de kennis van variantie-analyse voor het speciale geval van factoren op twee
niveaus. Het leren gebruiken van proefopzetten om een proces te modelleren. Leren interpreteren van de output
met behulp van toetsen en met behulp van plaatjes.

Inhoud. Montgomery and Runger, Hoofdstuk14: §14.5 t/m §14.7.

• Opzetten met uitsluitend factoren op twee niveaus, [§14.5].
• Opzetten met factoren op twee niveaus in blokken, [§14.6].
• Fractionele 2k-opzetten, [§14.7].

Vervolgmodulen. -
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