
Voorbereidingscursus Economie 
 

Doelgroep 
Diegenen die voor hun toelating tot de opleiding de toelatingstoets Economie moeten 
maken.  

Cursusinhoud  

Rekenkundig en grafisch onderbouwen 
Schaarste 
Ruil 
Vraag en aanbod 
Marktstructuur 
Overheidsingrijpen 
Rente 
Inflatie 
Externe effecten 
Welvaart 
Groei 
Conjunctuur(beleid) 

Lesmateriaal 
Percent: Economie Bovenbouw HAVO theorieboek deel 1 & 2 (Duijm, Gorter), 3e druk, 
ThiemeMeulenhoff, 978-90-42-53875-7 (deel 1) & 978-90-42-53879-5 (deel 2).  
 
Het lesmateriaal dien je zelf aan te schaffen. 

Voorbereiding  
Ter voorbereiding op de toelatingstoets Economie kun je bovengenoemde onderwerpen 
bestuderen in de (zelf aan te schaffen) boeken. Hieronder vind je een overzicht van wat je 
WEL moet bestuderen:  
Uit deel 1, hoofdstuk 1 t/m 7, paragraaf 8.2, 8.3. 10.1 en 10.3.  
Uit deel 2, hoofdstuk 17 t/m 21, paragraaf 22.4, 23.1 en 23.2. 

Data en tijden 
Woensdag 24 mei, 31 mei, 7 juni, 14 juni, 21 juni 2017 van 15:30 - 18:30 uur 

Minimum/maximum aantal deelnemers 
Minimum 7, maximum 25  

Kosten cursus 
€150,00 excl. lesmateriaal 

Aanmelding cursus  
Klik hier om je aan te melden voor de voorbereidingscursus Economie. 

https://goo.gl/forms/mnaAsoE5xeeJ1MqR2


 
Je kunt je inschrijven t/m 9 mei 2017. Daarna kun je je niet meer aanmelden. Dat geldt ook 
als het maximum aantal deelnemers bereikt is. 
 
Na sluiting van de inschrijving kun je je aanmelding niet meer ongedaan maken. Wij rekenen 
dan op je komst. 
 
Schrijf je snel in, want vol=vol! 
De cursus gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen.  
 
Met het invullen van het formulier verplicht je je tevens tot betaling van het cursusgeld. 
 
Let op! Je meldt je alleen aan voor de voorbereidingscursus. Voor de toets dien je je apart 
aan te melden via www.toelatingstoetsen.nl.  
 
Heb je nog vragen, dan kun je contact met ons opnemen via lc@nhl.nl.  
 
 

http://www.toelatingstoetsen.nl/
mailto:lc@nhl.nl
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