
Hoofdstuk 7 – de afgeleide 



De afgeleide functie 
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• De kettingregel 
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Stappenplan: 
Bepaal f’ 
Los de vergelijking f’(x)=0 op 
Maak een schets 
Geef de maxima en/of minima 











Optimaliseren* 

• Een tuinder wil voor de uitbreiding van zijn bedrijf een kas 
laten bouwen met een grondoppervlakte van 1800m².  
Deze kas wordt rechthoekig. De tuinder moet echter nog 
grond (perceel) kopen van de gemeente. Dit perceel moet 
zo groot zijn dat voor de kas 9 meter ruimte is en aan de 
achterkant en de zijde 3 meter. De tuinder wil natuurlijk zo 
min mogelijk m² grond kopen om zijn kosten zo laag 
mogelijk te houden. 1 m² kost 95 euro. 
 

• Bij welke afmeting van het perceel zijn de kosten 
minimaal? Hoeveel gaat de aankoop van grond de tuinder 
kosten en wat worden de afmetingen van de kas? 

 



Stap 1 



Stap 2 

• Vervolgens kun je de oppervlakte van het perceel uitdrukken 
in 'x' en op zoek gaan naar de kleinste oppervlakte. 



Stap 3 

• Maak een formule voor de oppervlakte van 
het perceel: 



Stap 4 

Met de GR 

• Zet het functievoorschrift in je GR. Kies 
geschikte grenzen en gebruik G-solve en MIN 
om het minimum vast te stellen. 



Conclusie 

• Bij x=60 is de oppervlakte van het perceel 
minimaal.  

• De oppervlakte is ongeveer 2592 m2.  

• De kosten zijn dan €246.240.  

• De afmetingen van de kas zijn 60 bij 30 meter. 



Met de afgeleide? 

• Je kunt ook de afgeleide van de formule voor 
de oppervlakte bepalen. De afgeleide op nul 
stellen en proberen de 'zaak' op te lossen… 



Maken! 




