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Samenvatting. 
In opdracht van het RxH-overleg sector Techniek (zie opdracht, hfst.1) heeft de 
werkgroep Voorbereiding HBO wiskunde voor de techniek (WG) het keuzedeel 
‘Voorbereiding HBO wiskunde’ ontwikkeld.  De Werkgroep bestaat uit de volgende 
personen: Pim Harthoorn (Graafschap College), Michel van Wietmarschen (HVHL), Johan 
van der Made (ROC A12), Christiaan Boudri (HAN) en Marcel Broekman (ROC-Nijmegen, 
voorzitter). 
 
Het RxH-0verleg heeft daarmee een bewuste keuze gemaakt voor een 
gemeenschappelijke aanpak voor de ontwikkeling van dit keuzedeel.  De volgende 
scholen zijn hierbij betrokken: Graafschap College, ROC Rivor, ROC Rijn IJssel, Helicon, 
ROC A12, VHL, HAN en ROC Nijmegen.   
 
Als uitgangspunt voor de WG fungeerde het landelijk keuzedeel K0205 (zie bijlage a) en 
de bijlage (zie bijlage b) bij dit keuzedeel. K0205 betreft een door SBB vastgesteld 
document, de bijlage is bedoeld als een servicedocument.  

 
De werkgroep begon met het inventariseren van bestaande doorstroomtrajecten, zoals 
bijv. DLL, LAD en Dolteng (zie bijlage b).  
 

De WG is van mening dat (wiskundige) studievaardigheden in het keuzedeel wiskunde 

(K0205) opgebouwd worden door in het tweejarige traject van strakke begeleiding naar 

steeds meer zelfstandig leren over te gaan. Voor LOB ziet de WG ziet geen mogelijkheid om 

dit binnen keuzedeel K0205 een plaats te geven. In hfst.2 heeft de WG een advies over 

studievaardigheden en LOB geformuleerd. LOB kan een plaats krijgen in een door anderen te 

maken keuzemodule K0125. 

 

De WG heeft met hulp van Henny Harkema een Klankbordgroep uitgenodigd om kritiek te 

leveren op de voorlopige opzet van het keuzedeel, waaronder een voorstel van een 

lesprogramma. Tijdens deze bijeenkomst op 26 januari 2017 heeft de WG de meest 

relevante bevindingen (voorlopig lesprogramma) gedeeld met de klankbordgroep. Doelen 

bijeenkomst: input vergaren en vergroten draagvlak. De meest relevante notities van de 

bijeenkomst  zijn vervolgens weer gedeeld met alle klankbordleden. Tevens is de WG 

voornemens om einde van dit schooljaar een werkbijeenkomst te organiseren voor mbo- en 

hbo-docenten met als doel om docenten ondersteuning te bieden bij de uitvoering van de 

wiskundelessen van dit keuzedeel. Zie hfst.3. 

 

In hfst.4 worden voorstellen gedaan voor de inrichting van de examinering van het 

keuzedeel. 

 

In een vroeg stadium heeft de werkgroep een kleinschalig onderzoek uitgevoerd onder de 

deelnemende roc’s; zijnde Graafschap College, ROC A12, ROC Rijn IJssel, ROC Rivor en ROC 

Nijmegen. Doel van dit onderzoek is inventariseren in hoeverre deelnemende roc’s in het 

huidige programma basiswiskunde in het curriculum hebben opgenomen. Met de resultaten 

van dit onderzoek kon de werkgroep vaststellen van welk basisniveau wiskunde uitgegaan 
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kon worden bij de start van het te ontwerpen Keuzedeel K0205. Naast de contexten 

Bouw/Infra, Engineering, Applied Science en ICT is ook de opleiding Automotive in het 

onderzoek betrokken. De WG vermeldt hierbij dat de vaardigheden uit het basisdeel 

wiskunde behalve voor doorstromen ook essentieel zijn voor de theoretische technische 

vakken. Resultaten van dit onderzoek zijn schematisch samengevat in hoofdstuk 5. 

 

De WG stuurt aan op een breed  basisprogramma voor het keuzedeel wiskunde voor drie 

van de vier contexten, nl Bouw/Infra, Applied Science, Engineering en Automotive. Via 

toepassingsgerichte opdrachten/opgaven kan in voldoende mate de eigenheid van de 

afzonderlijke contexten aan bod komen. De context ICT wijkt teveel af van de overige drie. 

Voor Studenten ICT lijkt het basisdeel wiskunde voldoende niveau  te bieden om in die 

richting door te kunnen stromen. 

 

Het lesprogramma is afgestemd op een mbo-student die wil doorstromen naar een 

technische HBO-opleiding. Twee aanbevelingen van de WG verdienen speciale aandacht:  

• Het keuzedeel heeft een omvang van 240 SBU, waarvan 180 SBU aan contacturen (= 

aantal BOT), verdeeld over 2 studiejaren. Het relatief hoge aantal BOT-uren acht de 

WG noodzakelijk om het optimale leerrendement voor de student te realiseren.   

• Ook beveelt de werkgroep aan: laat alleen docenten die beschikken over voldoende 

onderwijs-ervaring met deze mbo-doelgroep de lessen verzorgen.  

 

In hfst.6 vindt u de uitwerking van het lesprogramma van dit keuzedeel. De WG heeft 

daarnaast van een aantal boeken die veel voor het doorstromen gebruikt worden een aantal 

relevante kenmerken in een overzicht geplaatst. Hiermee kan de docent haar/zijn keuze 

maken voor een wiskundemethode.  
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A: Deel voor de stuurgroep RxH 
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1 Opdracht stuurgroep RxH en Landelijke kaders keuzedelen K0205 

wiskunde en K0125 generiek. 
 

Beste werkgroepleden, 
 
In het RxH overleg sector techniek van 28 april 2016 is besloten dat de Gelderse roc's, 
Helicon Velp, de HAN en de VHL gezamenlijk het keuzedeel 'Voorbereiding HBO Wiskunde 
voor techniek' gaan ontwikkelen. Om dit slagvaardig op te pakken is een werkgroep 
samengesteld vanuit een aantal roc's, de HAN en de VHL.  
 

1.1 Opdracht aan de werkgroep ontwikkeling keuzedeel ‘Voorbereiding HBO Wiskunde voor 

de techniek’ 

De ontwikkeling van een keuzedeel ‘voorbereiding op hbo’  zijn voor mbo én hbo-
opleidingen van belang.  
De voorbereiding op de hbo-studie levert een meerwaarde aan de studieloopbaan van de 
mbo‘er, vergroot de kans op een succesvolle bachelor studie en beperkt uitval. Het 
samenwerken aan het keuzedeel, vanuit een gemeenschappelijke aanpak en 
verantwoordelijkheid is een kans om de doorstroom mbo-hbo duurzaam in te passen. Vanuit 
de partners van het RxH overleg sector Techniek wordt een werkgroep samengesteld om het 
keuzedeel ‘Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek’ uit te werken. 
 

1.2 Doelstelling 

De doelstelling is het realiseren van een goede aansluiting van mbo op hbo: 
- de voorbereiding van aansluiting op Hbo-competenties voor de technische opleidingen 
- aansluiting van mbo (niveau 4) op start hbo-opleiding.  

 

1.3 Opdracht 

De werkgroep krijgt de volgende opdracht: 
1. Ontwikkelen keuzedeel wiskunde: 

a) Inventariseren van het bestaand materiaal  
b) Vullen van de content  
c) Voorstel voor de uitvoering  

2. Algemene studievaardigheden: Onderzocht wordt of het beschikbare materiaal voor 
‘algemene studievaardigheden’ geschikt is om op te nemen in het keuzedeel 
‘Voorbereiding HBO Wiskunde in de techniek’. Ook wordt bekeken of 
Loopbaanontwikkeling en begeleiding (LOB) opgenomen moet worden in het keuzedeel. 
Is de uitkomst positief dan zullen er extra uren aangevraagd worden om dat te 
realiseren. Is de uitkomst negatief dan wordt er een apart keuzedeel ‘algemene 
studievaardigheden’ ontwikkeld.  Daarvoor wordt dan te zijner tijd een aparte aanvraag 
voor ingediend.  

 

1.4 Gewenste eindresultaten 

• Een keuzedeel wat is opgebouwd volgens het kwalificatiedossier 

• Beoordelingscriteria voor behalen van keuzemoduul / indicatoren 
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• Studiebelastinguren voor de studenten 
 

1.5 Randvoorwaarden 

• Tbv het kunnen aanbieden van het  keuzedeel is het belangrijk dat alle ROC en 
HAN opleidingen  van de RxH partners instemmen met de ontwikkeling van het 
programma en de voorgestelde uitvoering. Zij dragen ook zorg voor de 
implementatie in de eigen opleiding 

• Facilitering door ruimtes beschikbaar te stellen 

• De docenten in de werkgroep krijgen, vanuit de eigen onderwijsinstelling, uren 
beschikbaar voor het uitvoeren van de opdracht 

• Elk roc stelt een docent beschikbaar om in de kennisgroep plaats te nemen 
 

1.6 Landelijke kaders 

In het keuzedeel K0205 staan wiskundige kennis en vaardigheden beschreven die een 
belangrijke basis zijn voor veel (vooral technische) opleidingen in het hbo. In het 
keuzedeel zijn 4 domeincontexten beschreven. De contexten zijn indicatief voor het 
wiskundeniveau en de wiskunde-inhouden : een specifieke opleiding kan qua niveau 
en inhoud ook (delen uit) een aangrenzende context kiezen. De 4 contexten zijn: 
Context I: het domein ICT  
Context II: het domein Built Environment  
Context III: het domein Applied Science  
Context IV: het domein Engineering. 
Bij dit keuzedeel is een servicedocument beschikbaar, waarin de kennis en 
vaardigheden zijn uitgewerkt in de verschillende wiskundeonderwerpen. 
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2 Advies Algemene studievaardigheden en LOB.  
Deel 2 van de opdracht aan de werkgroep was: Onderzoeken of het beschikbare materiaal 
voor ‘algemene studievaardigheden’ geschikt is om op te nemen in het keuzedeel 
‘Voorbereiding HBO Wiskunde in de techniek’. Ook wordt bekeken of Loopbaanontwikkeling 
en begeleiding (LOB) opgenomen moeten worden in het keuzedeel. 
Deze werkgroep heeft er om verschillende redenen voor gekozen om een keuzedeel op te 
stellen dat alleen Wiskundige kennis en vaardigheden bij MBO-studenten bevordert. Die 
redenen zijn: 

• De opbouw van het onderhavige keuzedeel K0205 is zodanig dat de 
studievaardigheden van deelnemende studenten toenemen: in het begin worden 
klassikaal en frontaal opgaven gemaakt, vervolgens maken studenten in de klas 
onder begeleiding opgaven, en na verloop van maanden wordt het aandeel 
zelfstandig werken van studenten steeds groter. Ook het werktempo wordt langzaam 
opgevoerd.  

• De werkgroep ziet geen mogelijkheden voor het opnemen van LOB-activiteiten in 
deze keuzemodule, terwijl die wel degelijk nuttig zijn. Gelukkig worden er andere 
keuzemodulen ontwikkeld waarin wèl veel plaats is ingeruimd voor deze en andere 
generieke vaardigheden.   
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3 Klankbordgroep 
De WG heeft de input van mbo- en hbo-docenten met specialiteit wiskunde meegenomen in 
ontwikkelproces van de keuzemodule. Op 26 jan 2017 vond deze bijeenkomst plaats, dankzij 
voorbereidend werk van Henny Harkema. Vooraf zijn alle 26 klankbordgroepsleden 
geïnformeerd over het onderzoek basisdeel en het (concept) lesprogramma. Tijdens deze 
bijeenkomst heeft de WG de meest relevante bevindingen gedeeld met 9 aanwezigen. 
Doelen bijeenkomst: input vergaren en vergroten draagvlak. In principe heeft elke school 
input kunnen leveren. De enige ROC die geen vertegenwoordiger in de bijeenkomst had is 
later door een delegatie van de werkgroep bezocht. Meest relevante notities van de 
bijeenkomst zijn gedeeld met alle 26 klankbordleden (zie bijlage g) 
De werkgroep zal een 2e bijeenkomst organiseren voor de klankbordgroep. Daarin stellen we 
centraal de praktische uitwerking van het lesprogramma van het keuzedeel K0205. De 
planning is om deze bijeenkomst in de week van 8 mei 2017 te laten plaatsvinden. 
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4 Examinering 
Examinering van de keuzedelen is verplicht (vanaf 1 augustus 2016), maar het behaalde 

resultaat weegt nog niet mee bij het al dan niet behalen van het diploma.  

Vanaf augustus 2018 (cohort 2018-2019) telt de hoogte van de examenresultaten van de 

keuzedelen mee voor de slaag-/zakbeslissing voor het behalen van het diploma. 

De invoering daarvan verloopt cohortsgewijs. Studenten die eerder zijn gestart met hun 

opleiding met keuzedelen, mogen de opleiding afmaken volgens de toen geldende regels. 

Studenten die starten in en vanaf het schooljaar 2018-2019 krijgen hier wél mee te maken. 

Alleen het examenresultaat of de examenresultaten zijn dan niet meer voldoende om te 

diplomeren. Er is een compensatieregeling afgesproken, zodat studenten de keuzedelen 

binnen de keuzedeelverplichting met elkaar kunnen compenseren. Hiervoor gelden de 

volgende regels: 

1.     Het gemiddelde van de resultaten van de keuzedelen binnen de 
keuzedeelverplichting moet tenminste een 6 of een “voldoende” zijn;  

2.     Voor minimaal de helft van deze keuzedelen moet het resultaat tenminste een 6 of 
een “voldoende” zijn;  

3.     Een keuzedeelresultaat mag nooit lager dan een 4 of daarmee overeenkomende 
eindwaardering zijn;  

4.     De omvang van een keuzedeel wordt niet meegewogen in het gemiddelde. 

De compensatie geldt uitsluitend tussen keuzedelen. Een student kan dus niet met een 

kerntaak uit de kwalificatie compenseren voor een keuzedeel of andersom. 

(bron: http://www.herzieningmbo.nl/feiten/) 

4.1 Uitwerking van examinering keuzedeel. 
In bijlage h is een schema opgenomen waarin een aantal opties zijn opgenomen over o.a. aantal 

deelexamens, afname momenten deelexamens, enz. 

De WG is van mening dat optie 2 de meest gewenste optie is voor examinering van dit keuzedeel: 

4 deelexamens verdeeld over de totale looptijd van 2 schooljaren. Landelijk zijn de ontwikkelingen 

rondom de examinering van dit keuzedeel momenteel nog volop in ontwikkeling. Dat blijkt uit 

navraag bij een tweetal examenleveranciers (VAPRO en ESTEL) op. 

Optie 3, waarbij er één toets/examen wordt afgenomen voor dit keuzedeel valt af. Een dergelijke 

zwaar keuzedeel moet je niet willen afnemen met één examen, indien je studenten een redelijke 

kans op het succesvol afronden van dit keuzedeel wil gunnen. Optie 1 waarin 8 toetsen/examens 

worden afgenomen, verdeeld over 2 schooljaren zou ook prima kunnen voldoen. Echter de vraag is 

of het relatief grote aantal deelexamens voldoende opweegt tegen het arbeidsintensieve proces voor 

het valideren van deze 8 deelexamens. In een later stadium, indien er landelijk ook meer bekend is 

over de examinering van dit keuzedeel, zal optie 2 nog nader moeten worden uitgewerkt en tevens 

voldoen aan het landelijke toezichtskader mbo. 

 

4.2 Toetsmatrijs toetsen/examens. 
De wiskundevaardigheden zoals opgenomen in K0205 zijn onder te verdelen in  

Reproductieve vaardigheden  

http://www.herzieningmbo.nl/feiten/
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Dit zijn eenvoudige, repeterende activiteiten, die met weinig of veel planning gepaard gaan. Het gaat 

meestal om standaardprocedures of regelmatig voorkomende handelingen 

en 

Productieve vaardigheden deze doen een beroep op de creativiteit en planningsvaardigheden van de 

student. ze gaan gepaard met een vrij complexe beslissingsvorming op bewust (onderbewust) 

niveau. De student moet de geleerde informatie spontaan toepassen in nieuwe situaties, waarin niet 

van te voren is geoefend. Er moeten nieuwe oplossingen voor nieuwe problemen worden gemaakt. 

De WG acht de volgende verdeling wenselijk voor de toetsen/examens: 70% reproductieve 

vaardigheden en 30% productieve vaardigheden (marges van 10%). 

 

 

4.3 Advies aan RxH. 
De WG wil dan ook voorstellen om komend schooljaar een werkgroep ‘Examinering K0205’ in te 

stellen. 

Samenstelling werkgroep: 4-5 wiskundedocenten met ervaring met deze doelgroep. 

Opdrachten voor de werkgroep 

1. Inventariseer de landelijke ontwikkelingen op het gebied van examinering van dit keuzedeel. 

2. Onderzoek of optie 2 een passende examinering biedt voor dit keuzedeel en complementeer 

deze zodanig dat deze direct toepasbaar is in het primaire proces 

3. Stel voor één jaargang een pakket examens vast die voldoen aan de landelijke kaders. Maak 

daarbij gebruik van bestaande toetsen DOLTeng en DLL. 
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B: Deel voor docenten 
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5 Basisdeel wiskunde  
Inleiding 
De werkgroep heeft de opdracht gekregen het keuzedeel K0205 met content te vullen. Als 
studenten met dit keuzedeel willen starten moeten ze enkele wiskundige vaardigheden 
bezitten.  
In dit kader heeft de werkgroep onderzocht welke wiskundige vaardigheden de ROC ‘s op dit 
ogenblik aanbieden. Hiervoor werd een klein onderzoek aan het eind van 2016  gedaan, op 
de volgende ROC ’s: ROC Nijmegen, ROC Rijn IJssel, ROC A12, ROC Rivor, ROC Aventus en 
ROC Graafschap College. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de sector techniek bij de 
opleidingen Bouw en infra, Engineering en Automotive. 
Bij het onderzoek is uitgegaan van de vaardighedenlijst (zie bijlage d) die de werkgroep 
ontving van Michel van Glabbeek. Deze lijst werd voorgelegd aan wiskundedocenten en aan 
vakdocenten die wiskunde onderwijzen. 
De docenten konden aangeven of een vaardigheid wel, niet of gedeeltelijk wordt 
aangeboden. De uitkomsten zijn samengebracht in een overzicht (zie bijlage e). 
 Tijdens dit onderzoek is ook gevraagd hoeveel uren, weken en in welk schooljaar de 
wiskunde wordt gegeven. Op enkele ROC ’s worden de wiskundige vaardigheden tijdens de 
vakleerlessen gegeven. De gegevens zijn tevens in het overzicht opgenomen. 
 

5.1 Uitkomsten 
• De vaardigheden van het basisdeel zijn over het algemeen goed vertegenwoordigd in 

de lessen wiskunde /vakleer, maar er zijn wel verschillen tussen de opleidingen en 
ROC ‘s, 

• Vaardigheden van het basisdeel worden bij enkele ROC ‘s  geïntegreerd in de  
“vakleer”,   

• Minder aandacht voor enkele vaardigheden (grijze rijen).  
 

5.2 Conclusie 

De verschillende ROC ’s geven op dit moment een groot deel van de vaardigheden  die op de 
vaardighedenlijst voorkomen. Dit gebeurt in de wiskunde- of vakleerlessen die in de eerste 
twee schooljaren van de opleiding gegeven worden. Er zijn wel verschillen tussen 
opleidingen binnen een ROC en tussen de verschillende ROC ‘s. 
Het feit dat de vaardigheden vaak worden gegeven tijdens de vakleerlessen wijst erop dat de 
vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding van de student zijn en niet alleen 
een rol spelen bij al of niet doorstromen naar HBO. 
Van de vaardigheden die minder aandacht krijgen, vraagt de werkgroep zich dan ook af of 
deze vaardigheden ook tot het basisdeel moeten behoren. 
Worden de vaardigheden niet onderwezen of krijgen ze minder aandacht, dan zullen deze 
meer tijd vergen in het keuzedeel Voorbereiding HBO voor de techniek (K0205). 
 

5.3 Advies aan RxH 

De werkgroep is van mening dat het zeer wenselijk is het basisdeel als voorwaarde te stellen 
voor de deelname aan het keuzedeel. Gezien de hoeveelheid leerstof en de beschikbare tijd 
voor het keuzedeel moet het basisdeel gevolgd zijn voor het succesvol kunnen afronden van 
het keuzedeel K0205. 
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6 Lesprogramma keuzedeel ‘Voorbereiding wiskunde HBO voor de 

Techniek’ (K0205) 
Voorafgaand aan het lesprogramma van het keuzedeel wordt aangeraden het basisdeel 

wiskunde uitgevoerd te hebben. In deze rapportage is inhoud gegeven aan dit basisdeel. 

 Het lesprogramma voor het keuzedeel kent een aantal uitgangspunten. Deze 

uitgangspunten zijn: 

• Aantal SBU’s: 240 uur. In verband met de begeleiding van de student wordt 

geadviseerd om ongeveer 180 uur BOT in te plannen. Uitgaande van 2 jaar van 40 

lesweken komt dit neer op ongeveer 2,25 klokuren per week. Tijdens de lessen is er 

ruimte voor instructie en begeleid zelfstandig werken. De overige 60 SBU’s zal de 

student inzetten voor training van de vaardigheden. 

• Programma is gebaseerd op een algemene wiskunde en is geschikt voor de contexten 

Build Environment, Applied Science en Engineering (inclusief Automotive). In de 

praktische uitvoering kan invulling gegeven worden aan vakspecifieke context. 

• Het programma is in tijd verdeeld over 2 jaar in 4 perioden van ongeveer 10 weken, 

dus 8 perioden totaal. In het schema van het lesprogramma is dit terug te zien. 

• Deelexamens zijn niet in het overzicht aangegeven. Daarvoor verwijzen we naar 

bijlage h.  

• De start van het keuzedeel vindt plaats in het 3e jaar van het MBO. 

• Het onderwerp in de tabel hieronder correspondeert met het aangegeven 

onderwerp uit  bijlage b. 

 

 

Lesprogramma keuzedeel ‘Voorbereiding Wiskunde HBO voor Techniek’ 

Periode Week Onderdeel 

1 1 • Haakjes wegwerken 
• Merkwaardige producten 
• Ontbinden in factoren 
• Machten, vermenigvuldigen, gelijksoortige termen optellen. 
Doel: De hierboven aangegeven onderdelen grotendeels uitvoeren met 
letters i.p.v. cijfers. 
Facet (onderwerp C): 
𝐴² ± 2𝐴𝐵 + 𝐵² = (𝐴 ± 𝐵)² 
𝐴² − 𝐵2 = (𝐴 + 𝐵)(𝐴 − 𝐵) 
(𝐴 + 𝐵)(𝐶 + 𝐷) = 𝐴𝐶 + 𝐴𝐷 + 𝐵𝐶 + 𝐵𝐷 
(𝐴 + 𝐵)(𝐴 + 𝐶) = 𝐴² + (𝐵 + 𝐶)𝐴 + 𝐵𝐶 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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2 1 • Vervolg letterrekenen 
• Breuken en machten  
 
Facet (onderwerp A, B en D (gedeelte)): 
1

𝐴
+

1

𝐵
=

𝐴+𝐵

𝐴·𝐵
  𝐴 ·

𝐵

𝐶
=

𝐴·𝐵

𝐶
=

𝐴

𝐶
· 𝐵 = 𝐴 · 𝐵 ·

1

𝐶
  ap·aq = ap+q

 
1

𝑎𝑝
 = a-p 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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8        ap:aq = ap-q 
1

𝐴
+ 1=

𝐴+1

𝐴
 

𝐴

𝐵
·

𝐶

𝐷
=

𝐴·𝐶

𝐵·𝐷
 √𝐴 · 𝐵 = √𝐴 · √𝐵 (ap)q = ap·q  

       

𝐴

𝐵
+

𝐶

𝐷
=

𝐴𝐷+𝐵𝐶

𝐵𝐷
 

𝐴
𝐵

𝐶

=
𝐴·𝐶

𝐵
  √

𝐴

𝐵
=  

√𝐴

√𝐵
  (ab)p = ap·bp  

9 

10 

3 1 • Eenvoudige vergelijkingen, ontbinden in factoren en vergelijkingen 
oplossen.  
• Omwerken van formules   
• Aanleren van de balansmethode 
 
Facet (onderwerp G en I (gedeelte)): 

1. A·B = 0  A  0 of B = 0    1. 1e graadsvergelijkingen: 

2. A·B = A·C  A  0 of A  C  𝑎𝑥 + 𝑏 = 0  𝑥 = −
𝑎

𝑏
 

3. A·B = A·C, A  0  B  C 

4. 
𝐴

𝐵
 = C  A  BC, met B  0   2. 2e graadsvergelijkingen - 

abc-formule 

5. 
𝐴

𝐵
=

𝐶

𝐷
  A D  BC, met B, D  0  𝑎𝑥² + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0  𝑥 =

−𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
 

6. A² = B²  A = B of A = -B   3. 𝑥𝑛 = 𝑐  𝑥 = 𝑐
1

𝑛 

7. √𝐴  B  A  B² 
 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

4 1 Lineaire, exponentiële en logaritmische functies 
Facet (onderwerp D, K (gedeelte), F (gedeelte)): 
D:     F ‘Herleidingen uitvoeren’: 
4. (𝑎𝑝)𝑞 = 𝑎𝑝∙𝑞      1. Via substitutie van getallen 
8. glog(a) + glog(b) = glog(a·b)  2. Via substituties van expressies 

9. glog(a) - glog(b) = glog(
𝑎

𝑏
)   3. Via omwerken van formules 

10. glog(ap) = p· glog(a) 

11. glog(a) = 
log (𝑎)

𝑝

log (𝑔)
𝑝  

K:     M: 
1. f (x) = g(x) grafisch   3. Rol van voorkomende parameters 
bepalen 
2. f (x) = g(x) exact 
3. f (x) ≥ g(x) grafisch 
4. f (x) ≥ g(x) exact 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

5 1 • Goniometrie en goniometrische functies 
• Amplitude, frequentie, periode, hoeksnelheid (𝜔), evenwichtslijn, 
minimale en maximale waarde 
 
Facet (onderwerp E, H, M (gedeelte), P): 
E:     H: 
1. sin(-x) = -sin(x)    1. 𝑓(𝑎𝑥 + 𝑏) + 𝑑 = 𝑒 
2. cos(-x) = cos(x)    2. 𝑓(𝐴) = 𝑓(𝐵) 
3. sin²x + cos²x = 1   M: 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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10 4. sin(x) = cos(½π-x)   3. rol van een voorkomende 
parameter bepalen 
5. sin(2x) = 2sin(x)cos(x) 
6. cos(2x) = 2cos2(x)-1 
P: 
1. In meetkundige, contextrijke toepassingen afstanden tussen een punt 
en een lijn en hoeken tussen lijnen kunnen bepalen  
2. de stelling van Pythagoras kennen en kunnen toepassen  
3. de sinus- en cosinusregel kennen en kunnen toepassen. 

6 1 • Differentiëren t/m productregel 
 
Facet (onderwerp Q, R (gedeelte)): 
Q: 
1. het begripsmatig en routinematig kunnen omgaan met het begrip 
afgeleide van een 
(strandaard)functie als maat voor de verandering van een functiewaarde 
in een bepaald punt 
R: 
1. De som-. product- en quotiëntregel kunnen toepassen op eenvoudige 
enkelvoudige functies  
 
 
 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

7 1 • Differentiëren t/m kettingregel 
 
Facet (onderwerp N, O, R, S (gedeelte)): 
N: 
Kwalitatief redeneren over expressies of delen daarvan met betrekking 
tot karakteristieken als: 
1. uiterste waarden  
2. stijgen of dalen  
3. symmetrie  
4. asymptotisch gedrag 
O: 
1. complexe delen van een expressie vervangen door 'plaatsvervangers' 
zodat herkenbare expressies ontstaan  
2. flexibel kunnen wisselen tussen betekenis toekennen aan symbolen en 
betekenisloos kunnen manipuleren  
3. flexibel verschillende representaties van functies (formule, tabel, 
grafiek) kunnen inzetten en tussen deze representaties kunnen wisselen 
R: 
1. De som-. product- en quotiëntregel kunnen toepassen op eenvoudige 
enkelvoudige functies  
2. de kettingregel kunnen toepassen op eenvoudige samengestelde 
functies 
S: 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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1. binnen een beroepscontext begrippen als toename, snelheid, groei en 
gradiënt wiskundig kunnen beschrijven en hanteren  
2. realistische optimaliseringproblemen kunnen opstellen en oplossen.  
3. Het vermogen om rekenkundige, algebraïsche en deductieve 
vaardigheden te kunnen uitvoeren zonder ICT. 

 8 1 • Kwadratische functies 
 
Facet (onderwerp L, (gedeelte), M (gedeelte)): 
L: 
2. Formule opstellen door generaliseren via getallenvoorbeelden  
3. Formule opstellen door schakelen van formules  
M: 
2. structuur van een expressie vaststellen 
3. rol van een voorkomende parameter bepalen 
 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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6.1 Wiskundemethode 

Voor het uitvoeren van het keuzedeel zijn een aantal methoden op de markt voor handen. 

De keuze van de methode is aan de onderwijsinstelling zelf. Hieronder wordt een kort  

verzicht gegeven van enkele bruikbare methoden en een paar voor- en nadelen: 

 

Methode:  Wiskunde voor het Hoger Onderwijs Deel 1a (ISBN9789001702557) 

Kosten: ± € 60,- 

Voordeel: Didactisch verantwoorde opbouw, sluit goed aan op keuzedeel, oefening in 

algebraïsche oefening, heldere, (te) korte instructie 

Nadeel: Weinig toets mogelijkheden, weinig differentiatie, weinig terugkoppeling op 

gemaakte oefeningen 

 

Methode: Wiswijs, Pach & Wisbrun, (ISBN 9789001-788537) 

Kosten: € 65,- 

Voordeel: Heldere instructie, oefeningen inclusief uitwerkingen, goede didactische 

opbouw 

Nadeel: Geen goniometrie en meetkunde, niet vakspecifiek, (soms) teveel tekst 

 

Methode: Basisvaardigheden wiskunde voor het HTO (ISBN 9789001-764388) 

Kosten: € 30,- 

Voordeel: Sluit aan op keuzedeel, overzichtelijk 

Nadeel: Niet vakspecifiek, weinig oefening, lastig om zelfstandig toe te passen 
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Bijlagen  
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a) Bijlage a: Keuzedeel K0205 (K0205, voorbereiding wiskunde voor de techniek .) 

 
 

 

http://kwalificaties.s-bb.nl/Details/Index/3208?type=Dossier&returnUrl=%2F%3FResultaatType%3DKeuzedeel%26AardKeuzedeel%3DDoorstroom%26SBU%3D%26Niveau%3D%26Wettelijkeberoepsvereisten%3D%26Cohort%3D%26Schooljaar%3D%26Certificaat%3D%26Trefwoorden%3Dwiskunde
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Bijlage b: Service document met inventarisatie van de bestaande 

doorstroomtrajecten 
In  de eerste kolom staan de vaardigheden van het keuzedeel K0205 (zie bijlage a). 

In de laatste kolommen de inventarisatie van de bestaande doorstroomtrajecten. 
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Bijlage c: Koppeling K0205 vaardigheden en servicedocument  
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Bijlage d: Basisdeel wiskunde voor het technisch mbo niveau 4 
Het basisdeel Wiskunde is een voorbereiding op het keuzedeel voorbereiding HBO Wiskunde voor de 

Techniek (K0205) en op de technisch theoretische vakken van het mbo 
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Bijlage e Onderzoek basisdeel 
De cijfers eerste kolom in het overzicht corresponderen met de vaardigheden uit vaardighedenlijst die gebruikt is bij het onderzoek. 
Bij elke opleiding wordt een totaal overzicht gemaakt van het basis deel in de laatste drie kolommen aan geduid met “wel”, “wel en gedeeltelijk” en “niet”.  
Deze kolommen worden gevolgd door twee kolommen waar “wel” en “wel en gedeeltelijk” in procenten van de gegeven respons. 
De grijze rijen bevatten vaardigheden die minder aandachtkrijgen in de wiskunde/vakleer lessen. 
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Bijlage f: Uitnodiging klankbordgroep 

Bijeenkomst werkgroep RxH met Klankbordgroep 

Donderdag 26 januari 2017, HAN Arnhem 

 

Vragen voor gesprekstafels Klankbordgroep 

Jullie worden in deze werkgroepsessie uitgenodigd feedback te geven op een 

aantal punten die van belang zijn bij de uiteindelijke vormgeving van het KVH 

WT (Keuzedeel Voorbereiding HBO Wiskunde voor Techniek).  

Het is handig, maar niet verplicht, als je hierbij bestaande doorstroom-

programma’s (Dolteng / DLL / LAD) als referentie kunt gebruiken. Daarnaast is 

andere feedback natuurlijk ook welkom! 

1. Inhoud en toetsing van het programma.  

Denk aan: 

– dekking (teveel/te weinig; zo ja, wat?) 

– aantal toetsen 

– soort toetsen 

– toetsing op locaal, regionaal of landelijk niveau? 

 

2. Uitvoerbaarheid van het programma.  

Denk aan: 

– verhouding begeleid/onbegeleid 

– volgorde programma-onderdelen 

– doorlooptijd (3e / 4e jaar) 

 

3. Samenwerking met HBO (HAN/vHL).  

Denk aan: 

– uitvoering 

– toetsing 

– eisen aan docent en didactiek 

 

  

Met opmerkingen [WMv1]: Mag al deze info in dit 
document? Privacy 
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Bijlage g: Uitkomsten klankbordgroep 
Aandachtspunten voor de werkgroep. 

1. inhoud, toetsing van het programma.  
a. Groep Marcel  

i. examinering van het keuzedeel: in het programma zijn 8 toetsen 
opgenomen. Examinerende toetsen? Nadere uitwerking vereist. 

ii. Relatief hoge aantal BOT uren in het lesprogramma (i.v.m. andere op dit 
moment bestaande keuzedelen). 

iii. Wat zijn de studiekosten voor dit keuzedeel? Kostenaspect keuzedeel is voor 
studenten een kritische variabele. 

b. Groep Pim 
i. Dekking van de stof is ruim voldoende 

ii. Oké, maar zeker niet meer toetsen 
iii. Toetsen met open vragen 
iv. Regionaal oké, landelijk wenselijk 

c. Groep Christiaan 
i. Schriftelijk. Samen opzetten met hbo en mbo. 

ii. Voorlopig regionaal: 8 examens in 2 jr (+ proeftoetsendiagnose) 
d. Terugkoppeling 

i. Verdeel de BOTuren tussen mbo en hbo. Ieder 90 uur. 3jr mbo, 4 jr hbo. 
Vergt pragmatisch roosteren bij mbo’s (vrijdag keuzedeeldag) 

ii. Er moet nog beter worden nagedacht over het inrichten van de toetsen, ook 
in relatie tot de examinering. Het moet behapbaar blijven voor de studenten. 
Landelijk aanhaken bij S-MEI? 

iii. Denk om de studiekosten voor de studenten (aanschaf boeken) 
iv. De vrijstelling zoals DLL die nu kent voor 1e jr hbo graag behouden (NB> 

tegenwoordig vrijstelling, maar wel de lessen volgen) 
 

2. uitvoerbaarheid van het programma. 
a. Groep Marcel 

i. Niet/nauwelijks ter sprake gekomen. Dit en voorgaand item verdient wellicht 
nog enige aandacht voor de individuele docent: tot uiterlijk 9 februari kan 
over dit item nog input worden geleverd mail naarm.broekman@roc-
nijmegen.nl , onderwerp: feedback lesprogramma keuzedeel K0205. 

b. Groep Pim 
i. Uitproberen en evalueren. Groepsgrootte hanteerbaar, max 20 ll. 

ii. Volgorde oké  
iii. Doorlooptijd 3e en 4e leerjaar 

c. Groep Christiaan 
i. BOT uren conform voorstel werkgroep 

ii. Problematisch als alles op vrijdag bij de HAN wordt georganiseerd.  
d. Terugkoppeling 

i. RxH voorleggen hoe de verhouding kan zijn tussen inzet hbo en mbo 
docenten. 

ii. Wel volume creeeren, maar max 20 studenten per groep 
iii. Toetsen regionaal, landelijk is wenselijk.  

 
3. samenwerking met HBO. 

a. Groep Marcel 
i. Goede voorbeelden van samenwerking met hbo trachten te continueren in 

de toekomstige keuzedeel situatie. 

mailto:m.broekman@roc-nijmegen.nl
mailto:m.broekman@roc-nijmegen.nl
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b. Groep Pim 
i. Bijvoorkeur gezamenlijk. Bv: 3e jr mbo, 4e jr hbo docenten 

ii. Toetsing: HAN-toetsen voor regionaal en Toetsenbank voor landelijk 
iii. Didactiek: Affiniteit (van hbo docenten) met mbostudenten. 

c. Groep Christiaan 
i. 3jr bij roc’s, 4e jr bij HAN. Bij HAN misschien eens per twee weken een hele 

dag plannen ivm reistijden.  
ii. Automotive: LAD HAN-Rijn IJssel-Aventus 
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Bijlage h: Voorstellen examinering 

 


