
Voorbereidingscursus Biologie 
Voor toelating tot studiejaar 2016-2017 
 
 
Opzet 
De cursus Biologie duurt 5 weken. Gedurende deze weken worden op in totaal 9 maandagen en 
donderdagen lessen gegeven. Elke dag is er een dagdeel practicum en een dagdeel theorie. De lessen 
worden gegeven tussen 10.15 uur en 15.00 uur. Daarnaast is een deel van de cursus zelfstudie. De 
lokalen worden voor de aanvang van de cursus bekend gemaakt.  
 
De cursus bereidt je voor op de toelatingstoets, gelijk aan (een deel van) het Havo-examen. Als je de 
toelatingstoets met een voldoende resultaat hebt afgerond (minimaal 5.5), dan heb je je deficiëntie voor 
het vak Biologie weggewerkt. 
 
Binnen de cursus worden de volgende thema’s behandeld: 
- thema’s BVJ 4a Havo: Inleiding, celbiologie en erfelijkheid; 
- thema’s BVJ 4b Havo: evolutie, regeling en ecologie; 
- thema’s BVJ 5a Havo: stofwisseling, vertering en DNA, 
- thema’s BVJ 5b Havo: voeding, transport, gaswisseling, uitscheiding en bescherming. 
 
Data 
Start cursus: donderdag 26 mei 2016. 
De lessen worden gegeven op maandagen en donderdagen. 
 
De toets wordt in 2016 op 3 momenten aangeboden: 
eerste toetsmoment:  14 januari  
tweede toetsmoment: 30 juni  
derde toetsmoment:       17 augustus  
 
Locatie 
De cursus wordt verzorgd door hogeschool Van Hall Larenstein in het gebouw aan de Agora 1 te 
Leeuwarden. 
 
Kosten en inschrijving 
De kosten voor deelname aan de voorbereidingscursus bedragen  €300,-. De kosten voor de toets komen 
er nog overheen, deze bedragen € 50,-. De kosten kunnen jaarlijks wijzigen. 
 
Aanmelden voor de cursus kan door het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen naar het Student 
Service Centre van Van Hall Larenstein. Meer informatie kun je ook vinden op onze website www.hvhl.nl. 
Aanmelden voor de toets kan uitsluitend via de website www.toelatingstoetsen.nl. 
 
Benodigd studiemateriaal      
BVJ= Biologie voor jou.  
Deze methode heeft in de nieuwe 5e editie, 4 boeken (4a, 4b, 5a en 5b).  
ISBN: 978 90 345 74--- 24 4, --– 25 1, --– 26 8 en --– 27 5 
 
Docenten 
Mevr. H.T.de Jonge (ineke.dejonge@hvhl.nl) en mevr. F. Timmermans 
(froukje.timmermans@hvhl.nl).  
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