
Academie Engineering en Automotive,  HAN   
 

Beste aankomende student, 

Om je goed voor te bereiden op een technische studie is het raadzaam om je wiskundekennis goed 

op peil te houden of te krijgen. Dit kun je onder meer doen door de volgende onderwerpen van de 

HAVO wiskunde B te oefenen voordat je met je technische studie begint: 

Basisvaardigheden(ontbinden,vergelijken;breuken;machten,goniometrie);Functies(lineair,kwadratisch,

gebroken,wortels,exponentiëel);Differentiëren. 

Deze basisvaardigheden kun je online interactief oefenen met het wiskundepakket van SOWISO 

 
Om toegang te krijgen tot het oefenmateriaal van SOWISO, maak je een account aan op SOWISO. 
Vervolgens koop je toegang tot het oefenmateriaal. 
Stap 1: Ga naar https://cloud.sowiso.nl/enroll/BKqN9oVW. 
Stap 2: Maak een account aan door je naam en emailadres in te vullen en een wachtwoord te kiezen. 
Je wordt dan automatisch toegevoegd aan de SOWISO-klas "BASISWISKUNDE VHTO 2021". 
Stap 3: Klik op "Winkel" in de paarse bovenbalk. Selecteer het product "HAN - Basiswiskunde VHTO 
2020". De prijs is €15 en geeft toegang tot 31 augustus 2021. 
Stap 4: Klik bovenin het scherm op "naar bestellen" en rond de betaling af. 
Stap 5: Als de betaling is afgerond, klik op "Overzicht" in de paarse bovenbalk. Je ziet dan in het witte 
gedeelte van het scherm een lijst met hoofdstukken die je uit kan klappen. Een hoofdstuk bestaat uit 
theorie (uitleg en voorbeelden), en eindeloos gerandomiseerde oefenvragen. 
Stap 6: Iedere keer dat je weer in wilt loggen ga je naar https://cloud.sowiso.nl en log je in met je 
zelfgemaakte account." 
 

• Je kunt ook gebruik maken van het boek: Basisvaardigheden wiskunde voor het HTO, druk4, 
Noordhoff Uitgevers, Douwe Jan Douwes/Jaap Grasmeijer ISBN 978-90-01-57517-5.  
 

• De zomer opfriscursus wiskunde is maandag 16 augustus t/m donderdag 19 augustus op de 

HAN in Arnhem. Tijd 9.00 - 16.00 uur  (4 dagen van 7 contacturen per dag) Deze training wordt 

gegeven aan aankomende hbo bachelor studenten die al voldoen aan de toelatingseisen 

wiskunde voor de betreffend bacheloropleiding.  

 

• Bij de HAN kun je een voorbereidende cursus wiskunde VHTO volgen met eindniveau havo-
wiskunde-B. Deze intensieve wiskundecursus duurt een half jaar en start in september 2021. 
Daarna kun je starten met je technische studie HBO.  
 

Voor informatie over de Zomer opfriscursus en de Voorbereidende cursus wiskunde kun je een 

mail sturen naar Cecilia.Gerritsen@Han.nl. 

 

 

Vriendelijk groeten, 
 
Ineke van Middendorp 
 
Docent Wiskunde en manager VHTO. 
HAN AEA Ineke.vanMiddendorp@han.nl 
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