
 

 
 

Bij technische hbo opleidingen wordt gebruik gemaakt van 

onderwerpen waar vooral wiskunde en natuurkunde bouw-

stenen zijn waarop wordt voortgebouwd. Hoe beter deze 

voorkennis is, hoe makkelijker de aansluiting. Deze training 

is daarvoor opgezet.  

                                                                   Cursussen, post-hbo en maatwerkopleidingen Faculteit Techniek 

Zomer-opfristrainingen Wiskunde en Natuur-
kunde 
Deze trainingen worden gegeven aan aankomende hbo
- bachelorstudenten die reeds voldoen aan de toela-
tingseisen voor de betreffende bacheloropleiding. Ze 
zijn bedoeld als opfristrainingen waarbij de lesstof de 
Wiskunde en Natuurkunde is die op de HAVO als les-
stof wordt gegeven,  
Daardoor wordt de kans groter dat bij de start van de 
bacheloropleiding voldoende wiskundige en natuurkun-
dige bagage aanwezig is en de bacheloropleiding suc-
cesvol wordt doorlopen.  
 
De inhoud van de training richt zich op onderwerpen in 
de wiskunde en natuurkunde die over het algemeen als 
wat lastig worden ervaren, maar wel een belangrijke 
toepassing hebben in de bacheloropleiding. De selectie 
van onderwerpen is daarop gebaseerd. Dit neemt overi-
gens niet weg dat vragen over andere wiskunde en 
natuurkunde stof niet kunnen worden meegenomen. De 
training is derhalve een interactieve lesvorm. De docen-
ten zijn goed op de hoogte van de onderwerpen die 
binnen de bacheloropleiding noodzakelijk zijn. 
 
De lessen worden verdeeld in theoretische uitleg in de 
ochtend en oefeningen onder begeleiding van de docent in 
de middag. 
 
De trainingen zijn niet bedoeld voor aankomende stu-
denten die nog geen wiskunde en natuurkunde voor-
kennis op havo niveau hebben.  
 

Doelgroep 
Aankomende studenten van één van de techni-
sche hbo opleidingen van de HAN of een andere 
hbo instelling, die zijn toegelaten tot die opleiding.  
 

Locatie  
De trainingen worden gehouden in het gebouw R26 van 
de  Faculteit Techniek te Arnhem. De trainingen bestaan 
uit 4 lesdagen. Deze worden gehouden op maandag, 
dinsdag, woensdag en donderdag in dezelfde week. De 
lessen beginnen om 9:00 uur en eindigen om 16:00 uur.  
De actuele startdatum vindt u op de website http://
www.han.nl/opleidingen/training/zomeropfriscursus-
wiskunde/ en http://www.han.nl/opleidingen/training/
zomeropfriscursus-natuurkunde/ 
 

Prijs 
De  actuele kosten vindt u op de website door naar de 
HAN te gaan: www.han.nl en in de zoekbalk 
‘zomercursus’ in te tikken. U kunt er ook rechtstreeks 
naar toe via: 
 
http://www.han.nl/opleidingen/training/zomeropfriscursus
-wiskunde 
 
of 
 
http://www.han.nl/opleidingen/training/zomeropfriscursus
-natuurkunde 
 

Resultaat 
Bewijs van deelname. 

 
Aanmelding 
Aanmelding tot deelname kan alleen via de bovenge-
noemde linken naar de website. 
 
 

  

http://www.han.nl/opleidingen/training/zomeropfriscursus-wiskunde/
http://www.han.nl/opleidingen/training/zomeropfriscursus-wiskunde/
http://www.han.nl/opleidingen/training/zomeropfriscursus-natuurkunde/
http://www.han.nl/opleidingen/training/zomeropfriscursus-natuurkunde/


 

Programma Zomer-opfristrainingen 
 

Wiskunde 
 

Maandag 
 Machten en breuken 

positieve en negatieve gehele exponenten 
gebroken exponenten  

 Formules en grafieken 
opzet van formules en grafieken 
verschuiven en verplaatsen van grafieken 

 
Dinsdag 
 Eerste en tweede graads functies 

opzetten van eerste en tweede graads functies 
twee vergelijkingen met twee onbekenden 

 Breuken en functies 
breuken van lineaire functies 
omkeren van lineaire functies 

 Machten 
positieve en negatieve gehele exponenten 
wortelfucties en vergelijkingen 
inverse functies 

 
Woensdag 
 Exponentiële en logaritmische functies 

exponentiële functies 
inverse van exponentiële functies 
logaritmische functies 
rekenen met logaritmische functies 
grondtal 10 en grondtal e 

 Vectoren (beperkt) 
rekenen met vectoren 
lengte van een vector 
inwendig product 
uitwendig product 

 
Donderdag 
 Differentiëren 

raaklijn aan grafiek 
afgeleiden 
som– en productregel 
kettingregel 
toepassingen van differentiëren 

 
 

                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 
Natuurkunde 
 
Maandag 
 Mechanica 

beweging, kracht en versnelling 
weerstanden 
zwaartekracht en massa 
krachten samenstellen en ontbinden 

 
Dinsdag 
 Trillingen, golven en geluid 

slingeringen en trillingen 
trillen en krachten 
resonantie 
formules en toepassingen 

 
Woensdag 
 Warmteleer 

energie en vermogen 
koeling 
warmtestroming 

 
Donderdag 
 Elektrotechniek 

spanning 
stroom 
weerstand 
vermogen 
eenvoudige schakelingen 
magnetische velden 
elektrische velden 

                    
 

Meer Informatie  
 

Cecilia Gerritsen, cursuscoördinator, Faculteit Techniek 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
Ruitenberglaan 26, 6826 CC Arnhem 
T (026) 365 8283  
E cecilia.gerritsen@han.nl 

 


