Wateropleidingen brengt praktijkgerichte waterkennis op een hoger peil

E-LEARNING BASISVAARDIGHEDEN WISKUNDE
Algemeen
Doelgroep:

iedereen die zijn of haar basiskennis op het gebied van wiskunde wil
bijspijkeren en trainen.

Instapniveau:

vmbo

Variant:

eLearning

Zelfstudie:

je doorloopt de e-learning in 4 tot 6 uur

Vakgebied:

Persoonlijke vaardigheden

Maximaal aantal deelnemers:

1

Prijs:

€ 175,00

Naam coördinator:

Nienke Elijzen

Uitvoeringen:

EIGEN WERKPLEK: 1 september 2018 t/m 31 augustus 2019
(Bijeenkomsten: 1)

Doel
Met de e-learning module Basisvaardigheden wiskunde train je thuis, op je eigen tempo je
wiskundekennis. Je oefent met onderwerpen zoals het metrieke stelsel, het berekenen van omtrek en
doorsnede. Net als het werken met grafieken of het oplossen van vergelijkingen. Na afloop van deze
module is je wiskundekennis weer helemaal opgefrist. De ideale voorbereiding op jouw opleiding.
Met behulp van een pretoets aan het begin van de module krijg je een op maat gemaakt studieadvies.
Weet je hoe je volume berekent? En ken je de stelling van Pythagoras nog? Dan krijg je het advies dit
gedeelte over te slaan. Op deze manier ga je op een efficiënte manier door de lesstof heen en krijg je
goed inzicht in je niveau en voortgang.

Inhoud
In de e-learning module komen de volgende onderwerpen aan bod:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

getallen en bewerkingen;
volgorde van bewerkingen;
machten van 10;
verhoudingen en schalen;
procenten;
het metrieke stelsel;
oppervlakte berekenen;
omtrek en doorsnede;
volume berekenen;
werken met grafieken;
vergelijkingen oplossen.
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Bijzonderheden
• De prijs is exclusief btw.
• De toegang tot de e-learning module is 1 jaar geldig vanaf het moment dat je voor het eerst inlogt.
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