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Situatie bij Technicus engineering NP 
Groningen
• 4 jarige opleiding ( 10 periodes op school).

• Alle 10 periodes hebben ze exact.

• In jaar 3 en 4 keuzedeel 0125 en 0205 beide met wiskunde
2 x 10 lessen (90 min), niet verplicht.

• Traditioneel klassensysteem met laptop.

• Licentie niet op boekenlijst.



Basiswiskunde

• Grote bak met wiskunde.

• Keuzes maken.

• Modules die ik tot nu toe heb 
gedaan:
- rekenen 1
- algebra 1
- algebra 2
- lineaire functies
- periodieke functies
- goniometrie

• Binnen de modules moet je ook 
keuzes maken.

• Lastig:
- wat kies je?
- hoe communiceer je wat je kiest?
- voorkennis en opbouw?
- klassikaal of individueel? 

• Niet alles pakt even goed uit.



Ervaringen

Positief uitgepakt

• Rekenen 1

• Lineaire functies

• Periodieke functies

• Goniometrie

Negatief uitgepakt

• Algebra 1 

• Algebra 2



Aanpassing algebra 1
1 

 

Module 3  Exact   FORMULES 

In de techniek is het ombouwen van formules heel erg belangrijk. Wanneer je deze 

vaardigheid goed beheerst is heel veel vak-theorie eenvoudig te begrijpen en kun je  

voor die vakken eenvoudig goede voldoendes halen.  

In module 3 gaan we met het omvormen van formules aan de gang. Het doel is dat je 

na deze module heel veel soorten formules kunt omschrijven. Veel succes met deze 

module. 

Maak alle opgaven uit deze reader in je schrift! 

Verkennen opdracht 1 

 

Verkennen  opdracht 2 

Om van Fahrenheit naar Celsius of Kelvin te gaan is met de formules die je bij 

verkennen 1 hebt  gemaakt niet zo moeilijk, maar kunnen we dat ook andersom? 

a. a. Hoeveel graden Fahrenheit is 40° Celsius? 

b. b. Hoe moet je de formule van verkennen opdracht 1a) ombouwen zodat  

    Fahrenheit voor het is-teken komt te staan?  

c. c.  Hoeveel graden Fahrenheit is 300 Kelvin? 

d. d. Hoe moet je de formule van verkennen opdracht 1b) ombouwen zodat  

    Fahrenheit voor het is-teken komt te staan?  

  



Keuzedeel wiskunde
KD 0125 planning 2020 

Wiskunde: lesstof is te vinden bij math4MBO  

https://www.math4all.nl/overzichten/keuzedeel-technisch-mbo-k0205/50  

Datum Inhoud college 

1 Algebra, hoofdstuk 1: voorbeeld 1 en opgave 3, voorbeeld 2 en opgave 7 

Hoofdstuk 3: voorbeeld 1 opgaven 4 en 5, voorbeeld 2 opgave 8 

Huiswerk hoofdstuk 1: opgave 11 t/m 13 en hoofdstuk 3: opgave 12 en 14 

2 Hoofdstuk 3: voorbeeld 3 en opgave 9 t/m 11 

Hoofdstuk 2: V1 en V2, voorbeeld 1 opgave 5 en 6 

Huiswerk hoofdstuk 3: opgave 15 t/m 17 en hoofdstuk 2: opgave 8 t/m 11 

3 Hoofdstuk 4: voorbeeld 1 en opgave 4 t/m 6 

Hoofdstuk 5: voorbeeld 1 en opgave 4 

Huiswerk hoofdstuk 4: opgave 10, 11 en 13 hoofdstuk 5: opgave 13 

4 Hoofdstuk 5: voorbeeld 2 en opgave 7 en 8 

Hoofdstuk 6: voorbeeld 1 en opgave 4 t/m 6 

Huiswerk hoofdstuk 5: opgave 9 t/m 11 en hoofdstuk 6: opgave 9 t/m 11 

5 Werkcollege hoofdstuk 7 

Testen 

6 TOETS Algebra 

7 Vergelijkingen hoofdstuk 1: voorbeeld 3 en opgave 8 en 10 

Hoofdstuk 2: voorbeeld 1 en opgave 4 en 5, voorbeeld 2 en opgave 6 t/m 8 

en voorbeeld 3 

Huiswerk hoofdstuk 2: opgave 11 t/m 13 

8 Hoofdstuk 3: voorbeeld 1 opgave 5 en 6, voorbeeld 2 opgave 7 

Huiswerk hoofdstuk 3: opgave 10, 12 en 13 en T1 

9 Hoofdstuk 4: opgave 3 en 7 

Hoofdstuk 5: voorbeeld 1 en opgave 3 en voorbeeld 2 en opgave 4 en 5 

Huiswerk hoofdstuk 4: opgave 9 en 11, Hoofdstuk 5: opgave 6 en T1 

10 Werkcollege hoofdstuk 6 

Testen 

11 TOETS Vergelijkingen 

12 HERTOETS Vergelijkingen/Algebra 

 

Start in februari met klas 3




