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Voorbereidingscursus   Leeuwarden

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 voorbereiding 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 
scheikunde. Tijdens de cursus leer je de basisbegrippen van de schei-
kunde. Er wordt ingegaan op wat een chemische stof is, welke soorten 
bindingen er zijn in en tussen moleculen en chemisch rekenen + 
redox reacties worden behandeld. Daarnaast word je ook bekend 
gemaakt met (bio-) organische chemie.

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 Chemie, Biotechnologie, Milieukunde, Voedings-
middelentechnologie en Forensisch Laboratoriumonderzoek. Ook 
als je niet aan Van Hall Larenstein gaat studeren en je toch deze 
cursus wilt volgen ben je van harte welkom.

Start cursus
De cursus start maandag 2 juni  
2020 en duurt ca. vier en een halve week. 
Je hebt drie dagen in de week contact-
tijd, waarin je theorielessen volgt en 
opgaven oefent. Meestal worden deze 
lessen gegeven op maandag, woensdag 
en vrijdag. Naast deze lessen, moet je 
rekening houden met zelfstudie.

Kosten
De kosten van de voorbereidingscursus  
bedragen € 280,-

Aanmelden
Meld je uiterlijk maandag 25 mei 2020 
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 4,5 week ben je 

er helemaal klaar voor

    Maak alvast kennis met 

enkele mede studenten

Scheikunde

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

  058 284 62 32 
 inschrijvingen@hvhl.nl

€


