
 
 

Zelfstudiecursus Wiskunde (doorlopend) 
Ter voorbereiding op de opleiding HBO-ICT 

 
Data • Eénmaal per maand is er op dinsdagavond, van 20:00 uur tot 21:30 uur 

een bijeenkomst om toetsen te maken en eventueel vragen te stellen.  
 

Locatie • De cursus vindt plaats op: Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam 
 

Doelgroep 
 

Aspirant-studenten van de opleiding HBO-ICT aan de HvA 
• die hun wiskunde willen opfrissen.  
• met een havo of vwo- diploma met een profiel waarmee ze niet direct 

toelaatbaar zijn.  
• met een MBO-diploma. 

 
Als je een 21+ toelatingsexamenkandidaat bent, geeft een voldoende vrijstelling 
voor het examen wiskunde van het 21+ toelatingsexamen. 

 
Inhoud 
 

De cursus kent de volgende onderdelen: 
 

• A. Rekenen met getallen en letters 
• B. Formules manipuleren 
• C1. Vergelijkingen oplossen 
• C2. Functies en grafieken 
• D1. Differentiëren 
• D2. Toepassingen 
• E1. Logaritmen 
• E2. Goniometrie 

 
Beoordeling 
 

• De beoordeling vindt plaats via deeltoetsen. 
• De toetsresultaten zijn een jaar geldig. 
• Bij een voldoende eindresultaat wordt een certificaat uitgereikt.   
• Het certificaat is twee jaar geldig. 
• Het certificaat geeft gedeeltelijk vrijstelling voor het vak ‘Essential Skills 

Wiskunde’ uit de propedeuse (voltijd en deeltijd). 
 

Materiaal & 
werkvormen 
 

Bij deze cursus wordt verwacht dat je zelfstandig met behulp van digitaal 
materiaal de stof bestudeert. Er wordt gebruik gemaakt van een digitaal 
wiskundeprogramma. Let op: het is van belang dat je een eigen laptop/tablet 
meeneemt voor toetsing. 
 

Kosten  Kandidaten betalen € 80. 
Deelnamekosten dienen voldaan te zijn vóórdat je je aanmeldt voor de cursus.   
Bij de aanmelding moet het bewijs van betaling bijgevoegd zijn. Je kunt de  
deelnamekosten betalen via overschrijving. Pinnen of cash betalen is niet 
mogelijk. Als je dit bewijs niet bijvoegt bij je aanmeldingsformulier, wordt je 
aanmelding niet in behandeling genomen. 
 

Bijeenkomsten Na betaling krijg je via mail een uitnodiging om de startbijeenkomst bij te wonen.  
De vervolgbijeenkomsten worden individueel afgesproken.  
 
Aanmelden voor een bijeenkomst is verplicht en kan per e-mail bij Robert          
Meijeringh (r.m.meijeringh@hva.nl) 
 

mailto:r.m.meijeringh@hva.nl


Cursus Informatie Contactpersoon cursusinhoud         Contactpersoon betaling, inschrijving  
Hogeschool van Amsterdam                 Hogeschool van Amsterdam  
De heer Robert Meijeringh                    Onderwijsbureau HBO-ICT  
tel: 06-21157165                                   tel: 020-595 1610  
e-mail: r.m.meijeringh@hva.nl               hbo-ict@hva.nl 

Betalingsgegevens Bankrekening: NL52DEUT0428925111 t.n.v. Stichting Hogeschool van 
Amsterdam te Amsterdam. Vermeld daarbij: Kp 103301 Wiskunde (doorlopend) 
en jouw voor- en achternaam. 
 
Belangrijk: vergeet niet om een print te maken van je rekeningoverzicht, waaruit 
blijkt dat je betaald hebt en deze mee te sturen bij de aanmelding. Eventueel kun 
je privégegevens, zoals saldo-informatie, onleesbaar maken.  
 

Aanmeldprocedure Je kunt je aanmelden door een ingevuld aanmeldingsformulier toe te sturen aan:  
 
Hogeschool van Amsterdam  
Onderwijsbureau HBO-ICT, TTH 03A09 
Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam  
 
Voor meer informatie over de aanmeldprocedure: 
tel: 020-595 1610 (8:30-13:00 en 14:00-16:30 uur) 
e-mail: hbo-ict@hva.nl 
 
De aanmelding voor de voorbereidende cursus staat los van je aanmelding voor 
de opleiding. Je moet je apart aanmelden voor deze opleiding. Zie daarvoor: 
www.hva.nl/onderwijs  
 

Informatie over de 
opleiding 

Wil je persoonlijk contact om specifieke vragen over de opleiding HBO-ICT te 
stellen, bel dan met het onderwijsbureau op 020-595 1610, bereikbaar op 
werkdagen tussen 8:30-13:00 en 14:00-16:30 uur.  
Mailen kan ook: hbo-ict@hva.nl 
 

 

mailto:hbo-ict@hva.nl
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Aanmeldingsformulier Zelfstudiecursus Wiskunde (doorlopend) 
Ter voorbereiding op de opleiding HBO-ICT 

 
 
Ik meld mij aan voor de Zelfstudiecursus Wiskunde  
 
Naam: _________________________________________ 

Voornamen (voluit):  _________________________________________ 

Roepnaam: _________________________________________  

Geboortedatum:  _________________________________________ 

Geboorteplaats: _________________________________________ 

Adres: _________________________________________ 

Postcode en woonplaats: _________________________________________ 

Telefoonnummer: _________________________________________ 

E-mail:  _________________________________________ 

Een kopie van mijn geldig legitimatiebewijs sluit ik bij.  

Vooropleiding (omcirkelen)  VWO  /  HAVO  /  MBO  /  Anders 

Toelichting vooropleiding: _________________________________________ 

(zoals HAVO profiel N&G   _________________________________________ 

of MBO elektrotechniek ) _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

Welke opleiding wil je gaan doen:  _________________________________________ 
 

 

Bijzondere omstandigheid  
Indien je in het bezit bent van een verklaring van dyslexie/dyscalculie/ ADHD, kan er examentijdverlenging 

aangevraagd worden door een kopie mee te sturen. Let op: dit moet vóór de toets geregeld zijn. Op de 

toetsdag zelf kan er geen examentijdverlenging geregeld worden. 

 

Met de ondertekening van dit aanmeldingsformulier geef je aan de voorwaarden te kennen waaronder je 

kunt deelnemen aan de voorbereidende cursus Wiskunde. 

 

 
Plaats:                                    Datum:                     Handtekening:    

 
 



Alleen na ontvangst van je volledig ingevulde aanmeldingsformulier en voorzien van de gevraagde 
documenten, ontvang je een bevestiging van deelname. 
 
Dit formulier + gevraagde bijlagen (kopie legitimatiebewijs), mailen naar: hbo-ict@hva.nl 
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