
Bijspijkercursus Wiskunde (op locatie) 
 
Deze cursus is open voor alle aankomende studenten van de bacheloropleidingen én hbo 
premasterprogramma's van de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht, maar 
ook voor anderen die inschatten een achterstand te hebben op het gebied van wiskunde. Hij is met 
name gericht op hen die in het bezit zijn van:  
 
• een havo-diploma zonder wiskunde in het profiel;  
• een havo-diploma met wiskunde in het profiel maar met een eindcijfer lager dan een 6;  
• een vwo-diploma met wiskunde C maar met een eindcijfer lager dan een 6;  
• een vwo-diploma zonder wiskunde.  
 
Meld je je aan voor bachelor programma bij de faculteit Sociale Wetenschappen? Let op!  
Als je niet voldoet aan de aanvullende wiskunde eis die geldt voor studenten met een hbo-
propedeuse, dan is een aanvullende Wiskundecursus een verplicht onderdeel voor toelating. Dit kan 
deze cursus zijn; een alternatief is een wiskundecursus op minimaal havoniveau met goed gevolg af 
te ronden bij Boswell-Bèta.  
 
Ben je niet in het bezit van een vwo-diploma met wiskunde of heb je een vwo-diploma met een 
wiskunde C en een eindcijfer op je diploma lager dan een 6, dan adviseren we je dringend om ook 
een aanvullende cursus wiskunde te volgen.  
 
Inhoud cursus  
In de cursus ga je aan de slag met verschillende onderdelen uit het Havo wiskunde examen, zoals:  
• algebraïsche vaardigheden;  
• formules met twee variabelen;  
• lineaire verbanden.  
 
Ook ga je aan de slag met wiskundevaardigheden die veel in de statistiek gebruikt worden zoals:  
• somtekens;  
• frequentietabellen;  
• kruistabellen.  
 
Bij de verplichte deelnemers zal er na afloop van de cursus een afsluitende toets afgenomen worden 
en bij het voldoende afronden hiervan zal er een certificaat verstrekt worden. De overige 
deelnemers krijgen een certificaat voor deelneming aan de cursus. 
 
Wanneer  
De cursus vindt plaats van 23 t/m 29 augustus 2023  (woensdag t/m maandag van 9.00 tot 17.00 uur 
en dinsdag van 9.00 tot 15.00 uur, in het weekend is er geen cursus). 
 
Waar  
De cursus is op locatie op het Utrecht Science Park, meer info volgt later. 

Kosten  
De kosten voor deelname van de Wiskunde zomercursus zijn €200,-. Na 1 augustus 2023 krijg je 
instructies hoe te betalen. 
 
 
Vrijstellingstoets 
We bieden studenten die de cursus verplicht moeten volgen de mogelijkheid om maandag 21 
augustus 2023 een vrijstellingstoets te maken. Als je deze toets voldoende afrond, voldoe je direct 
aan de aanvullende wiskunde-eis en krijg je vrijstelling voor de Wiskundecursus. Haal je de 

http://www.boswell-beta.nl/


vrijstellingstoets niet, dan zal je de Wiskundecursus gewoon moeten volgen om toelating te krijgen 
tot de bachelor van je keuze. Inschrijving gaat ook via onderstaand webformulier. 
Inschrijven voor de Vrijstellingstoets kost €25,-. Indien je deze niet voldoende afrondt, zal je alsnog 
deel moeten nemen aan de Wiskundecursus en worden de kosten van de vrijstellingstoets verrekend 
met de kosten van de Wiskundecursus (je betaalt dus max. €200,-). In dit geval krijg je na de toets 
instructies hoe de resterende €175,- te betalen. 
Wanneer  
-Deze vrijstellingstoets vindt op locatie plaats op de maandag in de week van de cursus. 
Het zal plaatsvinden op het Utrecht Science Park, verdere info volgt. 
 
 
Testtoets 
Ben je geen verplichte deelnemer aan de Wiskunde zomercursus maar twijfel je aan je 
wiskundeniveau? Dan kun je een oefentoets maken. Aan de hand van de resultaten kun je 
beoordelen of je wel of niet deel wilt nemen aan de cursus. 

 
 
Aanmelden  
Aanmelden kan hier via een webformulier. 
Uiterlijke inschrijfdatum is 1 augustus 2023. 
 
Vragen?  
Neem contact op met Kevin van Kats via k.vankats@uu.nl. 

http://files.fss.uu.nl/MS/WBC_Niveauchecken_opdrachten.pdf
https://www.formdesk.com/universiteitutrecht-fsw/wiskunde_zomercursus
file://soliscom.uu.nl/uu/Users/3237907/My%20Documents/k.vankats@uu.nl

