
TECHNIEK

Ter voorbereiding op het hbo

Mbo-hbo 
doorstroomprogramma

windesheim.nl/doorstroomprogramma

In september 2022 start het doorstroomprogramma voor mbo'ers. Tijdens 
het programma bereiden we je voor op studeren aan het hbo.

Dit programma is bedoeld om de basiskennis en 

-vaardigheden van aankomende techniekstudenten op 

niveau te brengen. De inhoud bestaat uit lessen wiskunde, 

natuurkunde, Engels en Nederlands.

Voor wie?
Het doorstroomprogramma mbo-hbo volg je voorafgaand 

aan je studie. Het programma is primair gericht op 

mbo-studenten die van plan zijn de opleiding 

Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Bouwkunde, 

Civiele Techniek, Industrieel Product Ontwerpen, 

Technische Bedrijfskunde of Logistics Engineering te gaan 

volgen. Voor studenten met een havo-achtergrond is het 

traject vaak niet nodig. Let op: de cursus is niet bedoeld 

als voorbereiding op een 21+toets.

Wat bieden wij je?
Je krijgt wekelijks een uur wiskunde, een uur natuurkunde 

en afwisselend een uur Engels of Nederlands aangeboden.

Programma
De lessen worden aangeboden op woensdagmiddag van 

14.45 uur tot 17.15 uur. In totaal zijn er dertien 

bijeenkomsten op de woensdagen in de periode van 14 

september 2022 tot en met 18 januari 2023.

Indeling programma
• 1e uur: 14.45 - 15.30 uur

• 2e uur: 15.30 - 16.15 uur

• pauze: 16.15 - 16.30 uur

• 3e uur: 16.30 - 17.15 uur

http://www.windesheim.nl/doorstroomprogramma


Toetsing
Tijdens de een-na-laatste bijeenkomst leg je een examen 

af waarin de onderdelen wiskunde, natuurkunde, Engels 

en Nederlands worden getoetst. Dit examen wordt in de 

daaropvolgende (laatste) bijeenkomst besproken.

Certificaat
Als je het examen met een voldoende hebt afgerond 

ontvang je een certificaat. De uitreiking vindt plaats 

tijdens de laatste bijeenkomst op 18 januari 2023 onder 

het genot van een hapje en drankje

Boeken
Voor deelname aan het programma heb je de volgende 

boeken nodig, deze kun je eventueel tweedehands 

aanschaffen:

Wiskunde

Basisvaardigheden Wiskunde 4e druk (eventuele eerdere 

drukversies zijn ook nog bruikbaar)

Douwe Jan Douwes en Jaap Grasmeijer

Noordhoff Groningen, Utrecht, 2019

ISBN 9789001575175

Prijs: 34,95 euro

Natuurkunde

Basisvaardigheden Toegepaste Natuurkunde, 3e druk

Ton van den Broeck e.a.

Noordhoff Uitgevers, 2021

ISBN 9789001748890

Prijs: ca. 35 euro

Nederlands en Engels

Voor de vakken Nederlands en Engels kun je op 

Windesheim een reader aanschaffen. Tijdens de colleges 

ontvang je daar meer informatie over.

Voorbereiding
Bij de wiskundelessen wordt een stuk voorstudie 

verwacht. Bestudeer vóór aanvang van de cursus de 

hoofdstukken 1 en 2 uit het eerdergenoemde 

wiskundeboek. Tijdens de eerste bijeenkomst is er nog 

gelegenheid om vragen te stellen over deze stof.

Kosten
Voor deelname betaal je, naast de aanschaf van twee 

boeken en een reader, 200 euro cursusgeld.

Start
Woensdag 14 september 2022, 14.45 uur, gebouw T. Het 

precieze lokaal krijg je kort voor aanvang te horen. Je 

vindt het T(echniek)-gebouw op de Campus in Zwolle en 

je kunt het herkennen aan de steigerachtige uitstraling.

Aanmelden
Meld je aan via 

www.windesheim.nl/doorstroomprogramma. Na 

aanmelding ontvang je per mail een bevestiging van je 

inschrijving.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Johannes 

Hakvoort:

E-mail: jw.hakvoort@windesheim.nl

Telefoon: 088 - 469 65 43

Hogeschool Windesheim

Campus 2  // Postbus 10090  //  8000 GB Zwolle

T. 0900 8899  // www.windesheim.nl
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