
 Toelichting wiskunde vwo eis Klinische gezondheidswetenschappen 

Voor de vwo wiskunde toelatingseis maakt het niet uit of je een cursus vwo wiskunde A, B of C gaat doen. Vwo 

wiskunde C is voor de opleiding voldoende om in te stromen. Vwo wiskunde A is uitgebreider en wordt door 

studenten als iets moeilijker ervaren dan vwo wiskunde C (en B helemaal) en daarvan zal ook een deel niet 

nodig zijn tijdens de opleiding. Er wordt geen vwo wiskundecursus aangeboden bij Klinische 

gezondheidswetenschappen, maar de volgende mogelijkheden zijn door de toelatingscommissie Klinische 

gezondheidswetenschappen toegestaan om vwo wiskunde te behalen:  

 Van Boswell Beta accepteren wij het vwo wiskunde certificaat (testimonium) C (vwo wiskunde A mag

ook). Voor de wiskundecursus bij Boswell Beta, zie: http://www.boswell-beta.nl. Zij bieden ook een

zomercursus aan.

 Afstandsonderwijs zoals LOI, NHA is mogelijk, maar dan moet je wel het staatsexamen* met goed

gevolg afleggen, alleen een getuigschrift van deze instellingen zelf is niet voldoende. Een andere

mogelijkheid is dat je via afstandsonderwijs een cursus vwo wiskunde A volgt en dan het CCVX-

voorbereidingstentamen vwo wiskunde A aflegt (het CCVX heeft geen vwo C examen), zie ook http://

www.ccvx.nl op de homepage bij “Mogelijkheden”. Wanneer je een cursus elders volgt (of via

zelfstudie), maar de toets af wilt leggen bij het CCVX of Boswell Beta, is het advies om na te gaan of

de studiestof van de vwo wiskundecursus die je gaat volgen overeen komt met de studiestof die

getentamineerd wordt bij het examen waar je voor kiest, met andere woorden: of de studiestof van

de vwo wiskundecursus wel volledig is.

 Vavo is mogelijk (als je daarvoor in aanmerking komt). Het vwo wiskundecertificaat van het landelijk

examen dat je bij het vavo aflegt wordt ook geaccepteerd.

 Overige mogelijkheden voor het behalen van vwo wiskunde d.m.v. een ander certificaat dan die van

CCVX, Boswell Beta of staatsexamen moeten vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de

toelatingscommissie (niet alle certificaten worden geaccepteerd door de toelatingscommissie).

*Let op: voor het aanmelden voor het staatsexamen van DUO geldt een deadline, die meestal in december van

het jaar vóór het examen ligt (zie voor meer informatie t.z.t. de website van DUO). 

Aan de vwo wiskunde-eis moet voldaan zijn vóór 1 september van het jaar waarin je wilt starten met het 

premasterprogramma Klinische Gezondheidswetenschappen. Op het moment van aanmelden hoef je nog niet 

aan alle toelatingsvoorwaarden te voldoen. Vanaf oktober is het mogelijk om je in Studielink aan te melden 

voor het studiejaar dat start in september van het jaar daaropvolgend, deadline voor aanmelding is 1 april. Je 

meldt je dan in Studielink aan voor het masterprogramma (Fysiotherapiewetenschap, Verplegingswetenschap 

of Gezondheidswetenschappen voor zorgprofessionals), omdat de premaster geen eigen aanmeldmogelijkheid 

in Studielink heeft. Na je aanmelding in Studielink ontvang je aanmeldgegevens voor Osiris Online Application 

waarin je een aantal documenten moet uploaden. Geef in je motivatiebrief aan dat je bezig bent met vwo 

wiskunde, bij welke instelling en wanneer je verwacht dit te behalen. Dan houdt de toelatingscommissie daar 

rekening mee in haar besluit. Je moet dan wel vóór de start van het onderwijs (in de regel op 1 september) het 

bewijs opsturen van het behalen van vwo wiskunde.


