
Haal je bètavak 
in bij WisMon!
Je studiekeuze is gemaakt, maar jouw gekozen 
profiel sluit niet aan op de toelatingseisen van 
de studie. Of je wilt de gehele bovenbouwstof 
nogmaals doorlopen zodat je overgaat naar de 
volgende klas. 

Bij WisMon kun je terecht voor een cursus voor 
profielaanvulling op havo-, en vwo-niveau. Wij 
bereiden je voor op verschillende examens. Zo 
kan je alsnog worden toegelaten tot de studie 
van jouw dromen!



Kijk voor de meest up-to-date informatie omtrent startdata, 
locaties en prijzen op wismon.nl. 

Voorjaarscursus
januari t/m april
2-3 keer per week les
studielast: 20 uur per vak p/w

Najaarscursus
september t/m december
2-3 keer per week les
studielast: 20 uur per vak p/w

Zomercursus
juni t/m juli 
4-5 keer per week les 
studielast: 35 uur per vak p/w

Jaarcursus
september t/m april
1 keer per week les
studielast: 7 uur per vak p/w

Hoe werkt het? 
Elke cursus heeft een vast aantal uur om de hele bovenbouwstof 
te doorlopen. De intensiviteit en duur verschillen per 
cursus, variërend van een studielast van 7 tot 35 uur per 
week. Een cursus kost tussen de € 825,-  en € 1.050,-. 

Onze cursussen starten in januari, juni en september in Utrecht, 
Amsterdam en als online cursus. De blokken zijn zo georganiseerd 
dat je, indien nodig, binnen één jaar alle vier de vakken kunt 
behalen. De groepsgrootte van een cursus ligt tussen de tien en 
maximaal 22 cursisten. 

https://www.wismon.nl/scholier-student/cursussen


CCVX voortentamen

Een deficiëntieverklaring van  
het CCVX is de meest 
gangbare toelatingseis voor 
hbo- en wo-opleidingen 
als geneeskunde, 
tandheelkunde, economische 
en technische opleidingen. 

De CCVX tentamens vinden 
drie keer per jaar plaats; in 
april, juli en december. 

Staatsexamen

Ben je gezakt voor je havo 
of vwo examen? Door een 
deelcertificaat te behalen 
via het staatsexamen kun je 
alsnog je diploma halen. 

Het staatsexamen vindt één 
keer per jaar plaats in mei/
juni op meerdere locaties in 
Nederland en bevat ook een 
mondeling examen. 

!! Informeer voor de exacte toelatingseisen altijd bij de 
studieadviseur van jouw opleiding.  

Afsluitende Examens
Je sluit de cursus af met een examen dat altijd door een externe 
partij wordt afgenomen.  De meest gangbare examens zijn het 
CCVX-voortentamen en het staatsexamen. Andere mogelijkheden 
zijn een toelatingstoets vanuit de opleiding of het Colloquium 
Doctum. 



Online cursus 

De vakken

We bieden onze cursussen ook online aan. De docent geeft 
live les waarbij uitleg wordt afgewisseld met zelfstandig 
werken. Je kijkt dus niet naar vooraf opgenomen filmpjes 
maar hebt een live-verbinding met je docent én je 
medecursisten. Uiteraard is er ook voldoende ruimte om 
vragen te stellen aan je docent en krijg je toegang tot al 
ons online les- en oefenmateriaal.  

Wil je meer weten over de online cursus? Meld je dan aan 
voor een van onze online live-sessies via wismon.nl. We 
leggen je graag alles uit! 

We bieden alle bètavakken op havo- en vwo-niveau aan. 
Hiernaast bieden we ook een basiscursus wiskunde a/b 
aan, waarin we de onderbouwstof van wiskunde nog een 
keer herhalen. Wanneer je je wilt aanmelden voor de 
toelatingsprocedure van de KLM Flight Academy, kun je 
bij ons ook terecht voor een module natuurkunde voor 
piloten

natuurkunde scheikundewiskunde a/bbiologie

https://www.wismon.nl/scholier-student/live-sessie


Maak kennis

met WisMon

via een gratis

live-sessie en stel

al je vragen!

Behoefte aan persoonlijk advies? Of ga je meerdere vakken volgen 
en weet je niet goed hoe je dit moet aanpakken? Bel ons op 030-
737 0348 of laat je gegevens achter en wij bellen je terug.

Ben je benieuwd hoe een online-cursus verloopt? Sluit dan aan 
bij onze online live-sessies. We leggen je graag alles uit! 

Aanmelden voor een live-sessie of intake kan via wismon.nl. 

030-737 0348 info@wismon.nlwismon.nl

Nicole
Coördinator 
Cursussen

Saskia
Teamleider 
Cursussen

Wij staan voor je klaar!

Joris
Hoofd docententeam 
& docent scheikunde

Advies nodig?

https://www.wismon.nl/scholier-student/live-sessie?utm_source=digitalebrochure_cursus&utm_medium=referral&utm_campaign=digitalebrochure_cursus
https://www.wismon.nl/scholier-student/cursussen/digitale-intake?utm_source=digitalebrochure_cursus&utm_medium=referral&utm_campaign=digitalebrochure_cursus
https://www.wismon.nl/scholier-student/live-sessie?utm_source=digitalebrochure_cursus&utm_medium=referral&utm_campaign=digitalebrochure_cursus
https://www.wismon.nl/scholier-student/cursussen?utm_source=digitalebrochure_cursus&utm_medium=referral&utm_campaign=digitalebrochure_cursus
https://www.wismon.nl/scholier-student/cursussen?utm_source=digitalebrochure_cursus&utm_medium=referral&utm_campaign=digitalebrochure_cursus

