
Voorbereidings
cursus

Duur   2,5 week, start: dinsdag 30 mei. 
Je hebt elke dag in de week les. 
De starttijd is 9:15 uur. Na de 2 
lesuren kun je in groepsverband 
opgaven uitwerken. De docent 
is tot ca 14:00 beschikbaar.

Locatie  Leeuwarden
Taal   Nederlandstalig

Kosten
De kosten van de voorbereidingscursus
bedragen € 280,-

Aanmelden
Meld je uiterlijk 20 mei 2023 aan via
de website. Je krijgt dan ook informatie 
op welke manier je kunt betalen.

●  Bereid jezelf voor op je  
Ad/bacheloropleiding

●  Verhoog je slagingskans 
van de toekomstige studie

●  Binnen 2,5 week ben je er 
helemaal klaar voor 

●  Maak alvast kennis met enkele 
mede studenten

Vragen?
Wil je meer weten? Neem dan contact
met ons op!

 058 284 62 32
 inschrijvingen@hvhl.nl

In een paar weken weer helemaal bijgespijkerd

Ben jij van plan om een opleiding aan hogeschool Van Hall Larenstein 
te gaan volgen, maar heb je een deficiëntie voor het vak scheikunde? 
Dan is deze cursus precies waar jij naar op zoek bent, ter voor
bereiding op de toelatingstoets. Je bent ook van harte welkom  
als je graag het vak wilt opfrissen!

Het niveau van de cursus is vergelijkbaar met havo-eindexamenniveau schei-
kunde. Tijdens de cursus leer je de basisbegrippen van de scheikunde. Er wordt 
ingegaan op wat een chemische stof is en welke soort bindingen er zijn in en 
tussen stoffen. Verder worden chemisch rekenen behandeld en je wordt bekend 
gemaakt met (bio-) organische scheikunde.

Deze cursus bereidt je voor om goed van start te kunnen met de door jou  
gekozen opleiding aan Van Hall Larenstein / Life Sciences & Technology  
zoals Biologie en medisch laboratoriumonderzoek, Biotechnologie, Chemie, 
Chemische Technologie, Dier- en Veehouderij, Forensisch Laboratoriumonder-
zoek, Innovatieve Plantenteelt, Land- en watermanagement, Melkveehouderij, 
Milieukunde en Voedingsmiddelentechnologie. Ook als je niet aan Van Hall 
Larenstein gaat studeren en je toch deze cursus wilt volgen ben je van  
harte welkom.

SCHEIKUNDE

Kijk voor meer informatie op: www.hvhl.nl/scheikunde


