
Voorbereidingscursus Scheikunde 
Voor toelating tot studiejaar 2016-2017 
 
 
 
Opzet 
Bij de voltijdse cursus Scheikunde heb je gedurende vier weken les waarvan een deel zelfstudie. De 
lokalen en docenten/begeleiders worden voor de aanvang van de cursus bekend gemaakt. De cursus 
is zo opgezet dat deze te combineren is met de voorbereidingscursus Wiskunde in Velp. 
 
De cursus bereidt je voor op de toelatingstoets, gelijk aan (een deel van ) het Havo-examen. Als je de 
toelatingstoets met een voldoende resultaat het afgerond (minimaal 5.5), dan heb je je deficiëntie 
voor het vak scheikunde weggewerkt. Ook als je toelaatbaar bent, maar je wilt voorbereiden op de 
studie die in september start, kun je voor deze cursus inschrijven. Dan hoef je niet de toets op het 
eind te maken. 
 
 
Data 
Start cursus: maandag 30 mei 2016. 
 
De toets wordt in 2016 op 3 momenten aangeboden: 
eerste toetsmoment:  14 januari 
tweede toetsmoment: 30 juni 
derde toetsmoment:  17 augustus 
 
 
Locatie 
De cursus worden verzorgd door hogeschool Van Hall Larenstein in het gebouw aan de 
Larensteinselaan 26a, 6882 CT Velp. 
 
 
Kosten 
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 of toets kan na een toelatingsgesprek voor een van de opleidingen in Velp. 
Tijdens dit gesprek wordt vastgesteld of één of meer toelatingstoetsen gedaan moeten worden. Voor 
nadere informatie of om je aan te melden voor een toelatingsgesprek, kun je contact opnemen met 
Dhr. M.  van Wietmarschen (michel.vanwietmarschen@hvhl.nl). Aanmelden voor de toets kan 
uitsluitend via de website www.toelatingstoetsen.nl. 
 
 
Benodigd studiemateriaal 
Basischemie voor studenten in het Beroepsonderwijs; J.Vermaat, J. Weijerink.; 6de druk; Uitgeverij 
Kavanah te Dwingeloo; ISBN: 9789057400728. Dit boek heeft 176 pagina’s en kost € 23,50. Dit boek 
is ongetwijfeld ook tweedehands te verkrijgen. 
 
 
Docenten 
Dhr. B. Welzen (bertus.welzen@hvhl.nl), Dhr. Hans van den Dool (hans.vandendool@wur.nl) en  
Dhr. Bert Meijer (bert.meijer@hvhl.nl). 
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