OPFRISCURSUS
WISKUNDE: EEN
VLIEGENDE START?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Applied Science
Automotive
Automotive Management
Bedrijfsmanagement MKB
Elektrotechniek
Mechatronica
Technische Bedrijfskunde
Technische Natuurkunde
Techstart
Toegepaste Wiskunde
Werktuigbouwkunde

Schrijf jij je in voor één van de hierboven genoemde opleidingen bij Fontys
Hogescholen, dan is deze informatie misschien bestemd voor jou.
Wiskunde: een probleem
Ervaring heeft ons geleerd dat veel studenten bij deze
opleidingen al snel vastlopen, omdat de basis van rekenen en
wiskunde weggezakt is. Vaak resulteert dat in
studievertraging. Ook bij de minder technische opleidingen,
zoals Technische Bedrijfskunde of Bedrijfsmanagement MKB
blijkt dit probleem op te treden.
Zelfs wanneer je voor wiskunde zevens hebt gehaald, heb je
toch vaak de basisvaardigheden niet meer paraat. Het
rekenen met breuken, het herschrijven van formules of het
interpreteren van grafieken levert al gauw weer problemen
op. Terwijl ook vakken als Logistiek en Marketing gebruik
maken van formules en grafieken, met name uit de
Statistiek!

Opfriscursus Wiskunde: een oplossing?
Daarom biedt Fontys Junior Academie een Opfriscursus
Wiskunde aan, zodat je met opgefriste kennis aan je nieuwe
opleiding kunt beginnen. Tijdens de cursus sluiten we aan bij
jouw beginniveau en houden we rekening met het
wiskundeniveau dat nodig is voor de opleiding die je gaat
volgen bij Fontys. We werken in kleine groepen met een
eigen begeleider.

Deze cursus vindt plaats in de laatste week van de
zomervakantie
voordat
bij
Fontys
het
nieuwe cursusjaar begint, een week vóór de
introductie, 16 t/m 20 augustus 2021.
• De cursus wordt op locatie gegeven, mits de
omstandigheden dat toelaten.
• Plaats bijeenkomsten: Rondom 1, Eindhoven
• Boek - zelf van te voren aan te schaffen: Douwe Jan
Douwes & Jaap Grasmeijer, Basisvaardigheden
Wiskunde, uitgegeven door Noordhoff, 4e druk, prijs
€ 39,95 ISBN: 9789001575175. De 3e druk (ISBN
978001834159) is ook bruikbaar.
• Cursusgeld: € 125,-

Meer informatie en aanmelden
Meer informatie over de Opfriscursus Wiskunde en hoe
je je kunt aanmelden vind je op fontys.nl/
junioracademie
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