
Zomercursus Wiskunde  
voor studiejaar 2021-2022 
 
Speciaal voor aankomende studenten Aeronautical Engineering, Precision Engineering en Luchtvaarttechnologie 
  
Het tempo en het niveau van de wiskundelessen van de opleidingen Aeronautical Engineering, Precision 
Engineering en Luchtvaarttechnologie is vanaf de start van het studiejaar erg hoog. Van de eerstejaarsstudenten 
wordt verwacht dat zij voor Wiskunde minstens op het eindexamenniveau havo zitten. Om zeker te zijn van een 
gelijk startniveau van alle eerstejaarsstudenten verzorgt Hogeschool Inholland Delft de zomercursus Wiskunde. 
Voor de één de gelegenheid om zijn/haar wiskunde niveau op te krikken, voor de ander een opfriscursus na die 
lange, welverdiende zomervakantie.  
 
Start jij in september 2021 met de opleiding Aeronautical Engineering, Luchtvaarttechnologie of Precision 
Engineering? Aarzel dan niet en meld je meteen aan voor de zomercursus Wiskunde.  
 
De onderwerpen die aan bod komen zijn: 
- breuken (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en vereenvoudigen); 
- machten en wortels; 
- werken met haakjes; 
- eerstegraadsvergelijkingen en eerstegraadsfuncties; 
- tweedegraadsvergelijkingen en tweedegraadsfuncties; 
- hoeken in graden en radialen; 
- goniometrie (sinus, cosinus en tangens); 
- sinusregel en cosinusregel . 
 
 Leermiddelen 
De lesstof bestaat uit het ‘Basisboek Wiskunde’ van de auteurs Jan van de Craats & Rob Bosch. Het boek zit bij de 
cursuskosten inbegrepen en wordt tijdens de eerste les door de docent uitgereikt. Cursisten moeten zelf zorgen 
voor schrijfmateriaal, schriften, rekenmachine etc. 
 
 Cursusdata en lesuren 
De zomercursus Wiskunde is van maandag 23 augustus t/m vrijdag 27 augustus 2021. 
Maandag t/m donderdag heb je les van 09.30 - 15.30 uur met een pauze van 12.30 - 13.30 uur. 
Op de vrijdag heb je les van 09.45 - 11.45 uur.  
 
 
 Kosten en uiterste aanmelddatum 
De kosten van de cursus bedragen € 175,-*, dit bedrag is inclusief het ‘Basisboek Wiskunde’. 
Aanmelden kan tot en met donderdag 15 juli 2021. 
 
 
Let op:  De zomercursus Wiskunde wordt alleen in het Nederlands aangeboden en is alleen bestemd voor 

studenten die in september 2021 starten met de opleiding Aeronautical Engineering, 
Luchtvaarttechnologie of Precision Engineering van Hogeschool Inholland Delft. 

 
*) Op dit moment weten wij helaas niet in welke vorm (fysiek of digitaal) de Zomercursus Wiskunde zal 

plaatsvinden. Wij zijn afhankelijk van de op dat moment geldende Corona-maatregelen. Indien wij genoodzaakt 

zijn de Zomercursus Wiskunde digitaal aan te bieden bedraagt het cursusgeld € 135,-. Je moet dan zelf het 

‘Basisboek Wiskunde” aanschaffen.  

 

  

 


