
Afgeleide berekenen 
De basisregel is dat de afgeleide van 𝑓(𝑥) = 𝑥& gelijk is aan 𝑓'(𝑥) = 𝑛𝑥&)*. Voorbeelden: 

𝑔(𝑥) = 𝑥, geeft 𝑔'(𝑥) =     𝑚(𝑥) = 1 geeft 𝑚'(𝑥) =  

ℎ(𝑥) = 𝑥)0 geeft ℎ'(𝑥) =    𝑛(𝑥) = 𝑥)
1
2 geeft 𝑛′(𝑥) = 

Verder geldt dat als we een functie met een constante vermenigvuldigen we de afgeleide 

met dezelfde constante moeten                   . Dat is ook logisch, want als je een functie 

met twee vermenigvuldigt, wordt de helling natuurlijk ook twee keer zo groot. Voorbeelden: 

𝑔(𝑥) = 2𝑥5 geeft 𝑔′(𝑥) =     𝑚(𝑥) = 𝜋 ∙ 𝑥, geeft 𝑚'(𝑥) =  

ℎ(𝑥) = 5𝑥)5 geeft ℎ'(𝑥) =     𝑛(𝑥) = 𝛼 ∙ 𝑥: geeft 𝑛′(𝑥) = 

Als we de afgeleide berekenen van 𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥) moeten we 𝑓′(𝑥) en 𝑔′(𝑥)                         . 

𝑔(𝑥) = 𝑥5 + 2𝑥0 geeft 𝑔′(𝑥) =    𝑚(𝑥) = 3𝑥, − 2𝑥)0 geeft 𝑚'(𝑥) =  

ℎ(𝑥) = 4𝑥0 + 2𝑥
?
1	 geeft ℎ'(𝑥) =    𝑛(𝑥) = 2𝑥5

?
1 − 𝑥)

?
1 geeft 𝑛′(𝑥) = 

Twee belangrijke regels 

Voor op de toets moet je de product- en quotiëntregel heel goed uit je hoofd kennen. De 

productregel zegt dat de afgeleide van 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥) gelijk is aan             . 

Als ik deze regel gebruik, maak ik altijd eerst een tabelletje met 𝑓(𝑥), 𝑔(𝑥), 𝑓′(𝑥) en 𝑔′(𝑥).  

Voorbeeld: Bepaal de afgeleide van 𝑓(𝑥) = (𝑥0 + 3)(𝑥5 − 2𝑥0 + 3) 

Dan maak ik eerst het schemaatje: 

𝑓(𝑥) =      𝑓'(𝑥) = 

𝑔(𝑥) =      𝑔'(𝑥) = 

 

Het antwoord wordt dus                                             .  Denk om de                      ! 

Opgaven, waarbij je B(C)
D(C)

 moet afleiden werken bijna hetzelfde als bij de productregel. We 

maken ook zo’n schema-tje. Alleen gebruik je op het eind de formule           

voor de afgeleide. Voorbeeld: Bepaal de afgeleide van CE5
C1EF

. 

𝑓(𝑥) =      𝑓'(𝑥) = 

𝑔(𝑥) =      𝑔'(𝑥) = 

Het antwoord wordt dus 

𝑇𝑖𝑝: Bij het bepalen van de afgeleide hoe je niet te vereenvoudigen, tenzij er expliciet om 

gevraagd wordt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Toepassingen van afgeleide 
De afgeleide geeft op ieder punt de helling van de grafiek. We kunnen dus de helling van 

𝑓(𝑥) op 𝑥 = 3 berekenen door 𝑓'(					) te berekenen. 

Voorbeeld 1: Bereken de helling van 

𝑓(𝑥) = 𝑥5 + 3𝑥 + 2 op 𝑥 = 4. 

Stap 1: 𝑓'(𝑥) = 

Stap 2: 𝑓'(4) = 

Conclusie: De helling op 𝑥 = 4 is                 . 

Voorbeeld 2: Bereken de helling van 

𝑔(𝑥) = 𝑥)0 − 2𝑥0 + 2𝑥 op 𝑥 = −1. 

Stap 1: 𝑔'(𝑥) = 

Stap 2: 𝑔'( ) = 

Conclusie: De helling op 𝑥 = −1 is                           

 

Als de helling groter is dan.    stijgt de functie en als de helling kleiner is                 hij. Daarom 

kunnen we met 𝑓'(𝑎)	nagaan of de functie stijgt op 𝑥 =         . 

Voorbeeld 1: Toon aan dat  

𝑓(𝑥) = 𝑥5 − 6𝑥0 daalt op 𝑥 = 3. 

Stap 1: 𝑓'(𝑥) = 

Stap 2: 𝑓'(3) = 

Conclusie: 𝑓'(3) is                  dan 0. 

Daarom daalt 𝑓(𝑥) op 𝑥 = 3. 

Voorbeeld 2: Stijgt of daalt de grafiek 

𝑔(𝑥) = 2𝑥, − 3𝑥5 + 2𝑥 op 𝑥 = 1? 

Stap 1: 𝑔'(𝑥) = 

Stap 2: 𝑔'( ) = 

Conclusie: 𝑔'( ) is                  dan 0. 

Daarom                  𝑔(𝑥) op 𝑥 = 1. 

 

Op een minimum en een maximum loopt de raaklijn c.                   . De 

helling is daar dus gelijk aan      . Dit gebruiken we in het stappenplan van 

het bepalen van een maximum of minimum met behulp van de afgeleide: 

1. Afgeleide bepalen 

2. De afgeleide gelijk aan        stellen. 

3. Het tekenen van een schets van de 

gewone functie om te zien of er 

een maximum is. 

4. De 𝑦 −waarde van top berekenen. 

 

 

Voorbeeld: Bepaal het hoogste punt van 

𝑓(𝑥) = −𝑥0 + 3𝑥 + 5 

1. 𝑓'(𝑥) =   

2. −2𝑥 + 3 = 0 geeft −2𝑥 =           

en dus 𝑥 =           . 

3. We zien in het schetsje (links) dat 

er een                       is op 𝑥 = 1,5. 

4. Het 𝑦-coordinaat van het 

maximum is 𝑓(1,5) =                . 

Het hoogste punt is dus (					,					).

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Hellinggrafiek 
Zelf zie ik de hellinggrafiek als een schets van de                    . 

De hellinggrafiek ligt boven de 𝑥 − 𝑎𝑠 als de functie daar                     en onder de 𝑥 −as als 

de functie daar                    . Als de hellinggrafiek op de 𝑥-as zit, is er sprake van een  

of een                         (of een buigpunt, maar dat hoeven jullie niet te weten). 

 

Als de functie stijgt, ligt de hellinggrafiek                    de      -as. Als de functie daalt, ligt de 

hellinggrafiek juist                    deze as. Bij het schetsen van de hellinggrafiek doe ik meestal 

het volgende: 

1. Ik teken de punten waar de hellinggrafiek 0 is (bij maxima en minima) 

2. Ik teken ongeveer de toppen van de hellinggrafiek (waar de functie het hardst stijgt 

en daalt). 

3. Ik trek hier een mooie vloeiende lijn doorheen. 

Andere manieren om de helling te berekenen. 
In dit hoofdstuk hebben we ook nog twee andere manieren geleerd om de helling van een 

grafiek te berekenen. De gemakkelijkste is de O
OC

-functie op de Casio. Je vindt deze door 

eerst op                    en dan op                     te drukken. Vervolgens typ je O
OC
(Functie)|CXYZ[\ 

in. Als je bijvoorbeeld de helling van 𝑓(𝑥) = 𝑥5 + 2𝑥 wilt weten op 𝑥 = 3 typ je in 
O
OC
(																				)|CX          . 

 

De laatste manier om de helling te berekenen, is door de raaklijn te trekken op dat punt. De 

helling van deze raaklijn is ook de helling van de grafiek op dat punt. Uiteraard bereken je de 

richtingscoëfficient van de raaklijn met behulp van ]^
]C

.. Dezelfde verhouding gebruiken we 

ook om de gemiddelde stijging op een interval te berekenen. Dan heet dit de  

Voorbeeld: Bereken het 

differentiequotiënt van  

𝑓(𝑥) = 𝑥0 + 2𝑥 + 3 op het interval [1,3]. 

Stap 1: ∆𝑦 = 𝑓(				) − 𝑓(				) = 18 − 6 = 

Stap 2: ∆𝑥 =     -     = 2 

Stap 3: ∆^
∆C
= = 

Voorbeeld 2: Bereken het 

differentiequotiënt van 𝑔(𝑥) 

op het interval [−1,3] 

Stap 1: ∆𝑦 = .			−	     =     4 

Stap 2: ∆𝑥 =     -     =  

Stap 3: ∆^
∆C
= = 

 

  

 

  

 

 

  

  

 
 

 

  

  
 
 

 

   

 
 

 
   

 



Raaklijn opstellen 
Een raaklijn is een lijn. De uiteindelijke vergelijking wordt daarom van de vorm 𝑦 =           

De richtingscoëfficiënt 𝑎 van deze lijn is gelijk aan de                    van de grafiek. Deze 

bereken je dus eerst met behulp van de afgeleide of de O
OC

 functie. Daarna doe je de 

volgende stappen: 

Stap 2. Bereken de coördinaten van het punt waar de raaklijn raakt. 

Stap 3. Vul het punt (𝑥, 𝑦) in in de vergelijking 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 en bereken 𝑏. 

Stap 4. Conclusie!! Vergeet deze niet… 

 

Voorbeeld: Bereken de vergelijking van de raaklijn aan 𝑓(𝑥) = 𝑥5 + 3𝑥 + 4 op 𝑥 = 2. 

Stap 1. Met de GR vinden we O
OC
(𝑥5 + 3𝑥 + 4)|CX 					=                   . 

Stap 2. 𝑓(					) = 18. Het gezochte punt is dus (					,					). 

Stap 3. We krijgen de vergelijking       = 15				 + 𝑏. 

 Hieruit halen we dat 𝑏 =           . 

Stap 4. De raaklijn is dus 𝑦 =               . 

 
Vergelijkingen met gebroken en negatieve exponenten. 

Er zijn vier regels die je moet 

kennen: 

1. √𝑥fg = 𝑥 

2. *
Ch
= 𝑥  

3. 𝑥i ∙ 𝑥j = 𝑥 

4. (𝑥i)j = 𝑥 

 

Met behulp van deze rekenregels moet je vergelijkingen 

kunnen oplossen. Zelf doe ik dit meestal in de volgende 

stappen: 

1. Schrijf de vergelijking in de vorm 𝑎𝑥& = 𝑏𝑥k 

2. Deel links en rechts door 𝑥k. Je krijgt dan 

𝑎 Cg

Cl
= 𝑏 wat je kunt schrijven als 𝑎𝑥      =b 

3. Deel door 𝑎 en neem dan de √			-de 

machtswortel om 𝑥 = ⋯ te krijgen.

Voorbeeld:  Los op 5C
1,2n

Co,n
− 0Cpo.1

C
= 0. 

Stap 1: Ik wil eerst van de breuken af. Dat doe ik door bij alle 𝑥’en in de noemer weg te 

halen met rekenregel 2. *
Co,n

 wordt 𝑥       en *
C
 wordt 𝑥)				.	We krijgen dus  

3𝑥0,5q𝑥)r,q − 2𝑥)r,0𝑥)* = 0. Dit vereenvoudigt met regel 3 tot 3𝑥 			− 2𝑥      = 0. Door 

nu aan beide kanten +2𝑥)*,0 te doen, komen we in de standaardsom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

  

  


