
Assenstelsel 

Assenstelsel 

Een assenstelsel bestaat uit twee lijnen, een horizontale en een verticale lijn, die haaks (90o) op elkaar 

staan. Beide lijnen hebben een schaalverdeling. Het punt waar de twee lijnen elkaar snijden, wordt de 

oorsprong (0,0) genoemd. 

Door de nummers van de staalverdeling op de horizontale en de verticale lijn te 

noemen, kunnen we elk punt in het assenstelsel bepalen. De combinatie van het 

horizontale en verticale getal noemen we de coördinaat van het punt. Het punt 

wordt met een hoofdletter aangegeven. De twee getallen worden met een 

komma (of bij een decimale notatie een puntkomma (;)), gescheiden en staan 

tussen haakjes.  

Kwadranten 

Uitgaande van de oorsprong ontstaan er vier vlakken. 

1. Links boven, het eerste kwadrant,  

zijn de coördinaten beide positief.  

2. Links onder, het tweede kwadrant,  

is de eerste coördinaat positief en de tweede negatief. 

3. Rechts onder, het derde kwadrant,  

zijn beide coördinaten negatief. 

4. Rechts boven, het vierde kwadrant,  

is de eerste coördinaat negatief en de tweede positief. 

Enkele voorbeelden van coördinaten. 

A (3,2) 

B (6,1) 

 

C (2,-1) 

D (3,-2) 

 

E (-3, -2) 

F (-7,-2) 

 

G (-2, 2) 

H ((-4,3) 

 

Roosterpunten 

De bovenstaande coördinaten bestaan uit hele getallen. Dit worden roosterpunten genoemd. 

Je kan ook een coördinaat voorstellen tussen de roosterpunten in, bijvoorbeeld (2,3 ; 3,1).  

Om duidelijk onderscheidt te maken tussen de getallen, wordt nu een puntkomma als scheidingsteken 

gebuikt. 

Grafieken 

De schaalverdeling van de assen kan ook een waarde met een betekenis worden gegeven. Bijvoorbeeld 

uren of bedrag. Op deze wijze kan het assenstelsel worden gebruikt om informatie weer te geven. We 

noemen dit dan een grafiek. 

Tabellen 

Om een grafiek te tekenen hebben we punten (coördinaten) nodig. Deze coördinaten kunnen we 

meestal uitrekenen met behulp van een formule (functie). Er zijn verschillende formules (functies). In 

dit voorbeeld gaan we uit van een eenvoudige (lineaire) functie: y = 2x - 1. 

Je kan met behulp van deze functie of formule voor verschillende waarden van x (x-as) de waarde van 

y (y-as) uitrekenen. De waarde van x gecombineerd met de uitkomst (y) is een coördinaat. Om het 

overzichtelijk te houden, maken we hierbij gebruik van een tabel. 

Op deze manier kan je vervolgens 

eenvoudig een grafiek tekenen op basis van 

de uitgerekende coördinaten: (-3,-7),  

(-2,-5), (-1,-3), (0,-1), (1,1), etc. 


