
\documentclass{article}
\usepackage[english,dutch]{babel}
\usepackage{amsmath}
\def\r{\rightarrow}
\def\H{\stackrel{\rm H}{=}}

\begin{document}
\begin{align*}
\lim_{x \r 1} \frac{x^2-1}{\ln x}

& = \left(\frac{0}{0}\right) \\[0.2cm]

& \H \lim_{x \r 1} \frac{2x}{\frac{1}{x}} \\[0.2cm]

& = \lim_{x \r 1} 2x^2 \\[0.2cm]

& = 2

\end{align*}
\end{document}
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INLEIDING

Onze maatschappij evolueert naar een informatie- en kennismaatschappij: de hoeveelheid informatie neemt exponentieel
toe, maar de wijze waarop informatie beschikbaar is verandert ook. Deze maatschappelijke ontwikkeling vereist
dat leerlingen straks voorbereid moeten zijn op de nieuwe manier van informatie verwerken via de informatie- en
communicatietechnologie (kortweg ICT), onder andere om een plaats te verwerven op de arbeidsmarkt.

De maatschappelijke verandering is niet alleen afkomstig vanuit economische beweegredenen, ook de informatieverwer-
king van jongeren verandert: zij kunnen tegenwoordig veel meer informatie opnemen dan vroeger en maken zelf uit wat
ze lezen en waar ze naar kijken. Het onderwijs moet zich aanpassen op de leefwereld van de jongeren, hierbij speelt
ICT een grote rol.

Ten slotte mondt de bovenstaande economische en sociale evolutie uit in een onderwijskundige verandering. De nadruk
komt binnen het onderwijs steeds meer te liggen op leren leren: het leren omgaan met informatie en informatiebronnen.
Fundamenteel is dat omgaan met niet begrepen wordt als het slaafs opvolgen van commando’s. Men dient tijdens dit
proces ook inzicht te verwerven in informatieverzameling maar ook computertoepassingen zoals rekenwerk, grafische
mogelijkheden, dataverwerking, onderzoeksopdrachten enzovoort.

Wat is LATEX

Doorgaans wordt een tekst geschreven met een klassieke tekstverwerker zoals MS Word, OpenOffice.org Writer,
AbiWord, KWord en LyX. Daarmee krijg je direct op het beeldscherm te zien hoe het resultaat op papier eruit ziet,
inclusief alle opmaak: vet, lettertype, voetnoten, marges, etc. Voor zo’n computerprogramma’s hanteert men de term
wysiwyg, een acroniem voor what you see is what you get of in het Nederlands: wat je ziet, is wat je krijgt.

Donald Ervin Knuth
(1938 - )

De opkomst van de klassieke tekstverwerkers bracht ook tegenstanders van de wysiwyg-
gedachte met zich mee, vooral in de Unix-wereld en in de natuur-wetenschappelijke,
academische wereld. Men vond dat zichtbare opmaak afleidt van het schrijven van
de inhoud. Om zich af te zetten tegen de hype die rond wysiwyg ontstond, werd het
acroniem wysiwym gebruikt: what you see is what you mean of in het Nederlands: wat
je ziet, is wat je bedoelt. Uit de door de gebruiker gestructureerde invoer wordt daarbij
door de computer een uitvoer gegenereerd volgens de regels van het oude zet-handwerk.

De meest bekende tegenstander van de klassieke tekstverwerkers is de informaticus
Donald Knuth, de auteur van de klassieker The art of computer programming.
Ontevreden met de manier waarop uitgevers zijn boeken vorm gaven, ontwikkelde
Knuth sinds de jaren ’70 de opmaaktaal TEX (uitspraak: tech, dus met de Griekse chi).
Het meest gebruikte pakket met macro’s is LATEX, ontworpen door Leslie Lamport in
1984. Deze manier van tekstzetten is een voorbeeld van wysiwym en wordt vooral
gebruikt om wetenschappelijke teksten op te maken.

Bij een LATEX-document wordt codetaal in de editor (links) omgezet in het uiteindelijke resultaat in de viewer (rechts).

Voorbeeld.

\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[english,dutch]{babel}
\usepackage{amsfonts} %nodig voor commando \mathbb

\begin{document}
\section*{Afleidbaarheid}
Zij $f$ een functie en $a \in \mathbb{R}$ zodat $f$

bestaat in een omgeving van $a$. Dan is

\[

f’(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}.
\]

\end{document}

Afleidbaarheid

Zij 𝑓 een functie en 𝑎 ∈ R zodat 𝑓 bestaat in een omgeving
van 𝑎. Dan is

𝑓 ′(𝑎) = lim
ℎ→0

𝑓(𝑎+ ℎ)− 𝑓(𝑎)

ℎ
.
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Waarom LATEX

Het opmaaksysteem LATEX is afgestemd op het schrijven van wiskundige en wetenschappelijke teksten. Deze vrije
software is de standaard in de academische wereld van wetenschappen en wiskunde. Ook in een toenemend aantal
opleidingen aan het hoger onderwijs behoort LATEX tot het verplichte curriculum.

We stimuleren jullie om verslagen van onderzoeksopdrachten te schrijven met LATEX. Daardoor krijg je een voorsprong
bij de aanvang van je hogere studies. Daarnaast is leren werken met een tekstzetsysteem zoals LATEX een vorm van zinvol
ICT-gebruik: tijdens dit proces leren jullie omgaan met een programmeertaal. Het belang hiervan wordt onderstreept
door het Vlaams Ministerie van Onderwijs.

Een beginnende gebruiker moet wel wat wennen aan het schrijven van een LATEX-document. Toch wordt hij snel
overtuigd van enkele voordelen ten opzichte van een klassieke tekstverwerker.

1. LATEX is vrije software en valt onder een licentie die de verspreiding en wijziging van LaTeX toelaat. Bijgevolg is
het gebruik van LATEX gratis.

2. LATEX kan op vrijwel alle moderne computerplatformen gebruikt worden, waaronder Windows (bijvoorbeeld met
het gratis pakket MiKTeX), Linux (LaTeX wordt vaak meegeleverd met de distributie) en Mac OS X.

3. Het resultaat is onafhankelijk van de software-versie. Stuur je iemand het bronbestand van een LATEX-document
dan zal hij/zij net hetzelfde resultaat te zien krijgen.

4. De opmaak van wiskundige uitdrukkingen is van hoge typografische kwaliteit.

𝜙 = 1 +
1

1 +
1

1 +
1

1 +
1

1 + . . .

Wat wordt er van je verwacht?

Lessen LATEX vinden plaats in een computerklas (wordt vooraf aangekondigd). Tijdens die lessen maak je gebruik van
het boek Tekstopmaak met LATEX Gebruik van de online editor Overleaf voor beginners.1

1. Samenwerken Je neemt per twee of per drie plaats achter een computer. Zit samen met één of twee klasgenoten
met wie je ook de onderzoeksopdracht wiskunde maakt.

2. Inloggen op Overleaf Open de webpagina http://www.overleaf.com . Als je vroeger al eens een account
aangemaakt hebt, dan klik je op sign in en vul je jouw e-mailadres en paswoord in. Als je nog geen account
hebt, dan klik je op sign up. Volg de instructies in je boek op pagina 3.

3. Verkennen van de online editor Overleaf Lees Stap 1 uit het boek (pagina’s 3-5).

4. Leren uit een voorbeelddocument Dat kan aan de hand van Stap 2 uit het boek. Als je dat vroeger al
gedaan hebt (bijvoorbeeld vorig schooljaar), dan kan dat wat sneller gebeuren. Als je al wat met LATEX overweg
kan, dan mag je deze stap zelfs overslaan.

5. Startdocument oproepen Zorg eerst dat je op Overleaf ingelogd bent. Daarna open je in je browser een
ander venster en ga je naar de link https://www.overleaf.com/read/csmcvfdnxhyq (als je op de viewer aan
de rechterkant niets te zien krijgt, herlaad dan de pagina). Klik op Clone this project. Nu kun je in dat
document op Overleaf de opdrachten maken.

6. Opdracht maken Je zal zeker en vast de bijlagen in het boek moeten raadplegen. Gebruik daarvoor de
inhoudsopgave op pagina v.

7. Opdracht indienen Jullie dienen de opdracht(en) als volgt in.

(a) Klik op PDF bovenaan. Het document wordt op de computer bewaard.

(b) Klik op Share bovenaan. Selecteer en kopieer de Read Only Link.

(c) Log in op Smartschool en stuur een bericht naar de leerkracht waarin je de Read Only Link plakt en ook
de PDF-file in bijlage voegt. Suur dat bericht ook naar de leerling(en) met wie je samengewerkt hebt.

8. Klaar? Ga naar de mathcounts Trainer

http://www.artofproblemsolving.com/mathcounts trainer

klik op play en oefen je probleemoplossend denken (en je Engels).

1De Naeghel, K. en Timperman, A. (2014). Tekstopmaak met LaTeX Gebruik van de online editor Overleaf. LULU Press. ISBN
978-1-326-06361-0. Digitaal beschikbaar op http://www.koendenaeghel.be.

L-ii



OPDRACHT 1

EEN WISKUNDIG MOPJE

Maak op Overleaf een LATEX-document met als output de tekst in het kader. Onderaan staan enkele tips.

Het sprookje van de functies en de afgeleide

Er was eens. . . een donker bos waar een groot en gemeen beest leefde: de afgeleide!

De broertjes 3𝑥 en −7𝑥+ 6 kunnen het niet meer navertellen. Het gerucht deed de ronde dat zij op een dag het
veilige veeltermendorp hadden verlaten en als volgt tot het hiernamaals 0 werden afgeleid:

(3𝑥)′′ = 3′ = 0

en (︂
(−7𝑥+ 6)′

)︂′
= (−7)′ = 0.

Nonkel ln𝑥 en tante sin𝑥 waren er het hart van in. Oma
√
𝑥 = 𝑥1/2 hield er zelfs een gebroken exponent aan over.

Tot op dag 𝑛 (met 𝑛 ∈ N) uit een exponentiële stad 𝑥 een prins op het witte paard verscheen: de functie 𝑓(𝑥) = 𝑒𝑥.
Onbevreesd reed hij het donkere bos in. Van achter een boom kwam de afgeleide tevoorschijn en riep:

Ik ben de afgeleide!
De prins zei: “Haha, mij kun je niets doen want ik ben de functie 𝑒𝑥, haha (×10)”. Maar toen zei het monster:

Ja maar. . . ik ben de afgeleide naar de letter 𝑡.

Zo geschiedde:
𝑑𝑓

𝑑𝑡
=

𝑑

𝑑𝑡
(𝑒𝑥) = 0.

En sommige functies leefden nog lang en gelukkig (vooral de functies van de exponentiële stad 𝑡).1

1Achteraf gezien is het gerucht over de manier waarop de broertjes aan hun einde kwamen nonsens. Waarom?

(1) De titel maak je op dezelfde manier als het voorbeeld uit de inleiding van deze bundel (pagina L-i).

(2) Het commando voor het beletselteken “. . .” is \ldots. Na het beletselteken staat wat horizontale ruimte. In
paragraaf A.7 van je boek staat hoe dat kan (tweede kader).

(3) Ook het afbreken van een regel staat in Bijlage A. Door een extra enter te plaatsen, krijg je vanzelf de insprong
en komt de nieuwe alinea wat lager te staan.

(4) Gevraagd is om 3𝑥 te typen, en niet 3x. Let op het verschil! De opmaak van wiskundige uitdrukkingen vind
je helemaal in het begin van Bijlage B. In het begin van Bijlage B lees je ook hoe je een formuleregel zoals
(3𝑥)′′ = 3′ = 0 aanmaakt. Bij een azerty-toetsenbord gebruik je de apostrof van klaviertoets 4. Lees zeker ook
B.1, B.2, B.3 en B.4. dat komt later nog van pas.

(5) Namen van functies zoals sin𝑥 en ln𝑥 zijn voorgeprogrameerd. De commando’s vind je in Bijlage C. Plaats
steeds het geheel tussen twee dollartekens, bijvoorbeeld $3-17\tan x$.

(6) De symbolen ∈ en N maak je zoals het voorbeeld uit de inleiding van deze bundel (pagina L-i).

(7) Tekst centreren, lettergrootte aanpassen, cursief schrijven en letters met accenten vind je terug in Bijlage A.

(8) Aanhalingstekens openen: tweemaal schuine apostrof (klaviertoets 𝜇), sluiten: tweemaal apostrof (klaviertoets 4).

(9) Het commando voor de binaire operator × vind je terug in één van de tabellen van Bijlage C.
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