
 
 

OPFRISCURSUSSEN_ 
 

Ga je een instaptoets maken? Of wil je gewoon goed voorbereid aan je studie beginnen? 
Dan is een opfriscursus een goed idee. Hieronder staan de cursussen die we aanbieden. 
 

 

SNEL ANTWOORD 
Heb je vragen over de opfriscursussen? We helpen je graag:   

 Stuur een mail: deeltijd.emr@han.nl   

 Liever bellen?: 026 - 369 1300 

 

 

OPFRISCURSUSEN ECONOMISCHE OPLEIDINGEN 
Dit zijn de cursussen die we aanbieden: 

 opfriscursus Nederlands  

 opfriscursus wiskunde 

 

Een cursus bestaat uit 2 lesavonden. We behandelen de stof die je nodig hebt om de instaptoetsen te 

maken: 

 

Nederlands   

 Tekstbegrip: woordenschat, kunnen zien van samenhang in de tekst. 

 Taal: spelling, zinstructuur, taalgebruik.   

 

Wiskunde   

 Rekenen, machten en wortels, lineaire functies (toegepast in economische situaties).  

 
WANNEER ZIJN DE CURSUSSEN? 
 

Cursus Datum Tijdstip 

Nederlands 

Woensdag 24 november 2021 (deel 1) 

18.30 - 21.30 uur 

Woensdag 1 december 2021 (deel 2) 

Woensdag 8 juni 2022 (deel 1) 

Woensdag 15 juni 2022 (deel 2) 

Wiskunde 

Donderdag 25 november 2021 (deel 1) 

Donderdag 2 december 2021 (deel 2) 

Donderdag 9 juni 2022 (deel 1) 

Donderdag 16 juni 2022 (deel 2) 

 

LOCATIE 
Alle cursussen worden georganiseerd op de HAN-campus, Ruitenberglaan 31 in Arnhem.  

 



 
 

KOSTEN  
Elke opfriscursus kost € 60,- (vrijgesteld van BTW).  

 

CURSUSMATERIAAL 
Wiskunde 

Je ontvangt vooraf geen materiaal. Via Parate Kennis (www.paratekennis.nl), een online e-learning 

systeem, kun je je voorbereiden op de cursussen door middel van digitale oefenopgaven. Om gebruik te 

kunnen maken van Parate Kennis moet je beschikken over een persoonlijk account.  

 

Dit account wordt door ons voor je aangemaakt nadat je inschrijving voor de cursus voltooid is. Je 

ontvangt na inschrijving een activatiemail (let op: check ook je map met ongewenste e-mail!). De 

activatielink in deze mail is slechts 30 dagen geldig. Uitleg over de inschrijving voor deze cursussen vind 

je onder het kopje ‘Inschrijfprocedure’.  

 

 
Nederlands 
Ter voorbereiding op de opfriscursus Nederlands moet je een licentie van Hogeschooltaal aanschaffen. 
Hogeschooltaal is het onlinezelfstudieprogramma om je taal- en schrijfvaardigheden te trainen. Het is een 
leeromgeving die is afgestemd op jouw taalontwikkeling. In één overzicht zie je je scores plus een 
studieadvies. Zo kun je heel efficiënt aan je verbeterpunten werken. Hogeschooltaal biedt alle leerstof en 
oefentoetsen. Hogeschooltaal wordt ook gedurende de opleiding gebruikt. Je licentie is 5 jaar(!) geldig, 
dus je hebt er je hele studie plezier van.  
 
Om een licentie van Hogeschooltaal aan te schaffen, verwijzen wij je naar www.hogeschooltaal.nl. Heb je 
al een licentie aangeschaft, dan hoef je voor de opfriscursus niet nogmaals een licentie aan te schaffen.   
 

Ter voorbereiding kun je ook gebruik maken van de websites www.cambiumned.nl, www.beterspellen.nl 

en het oefenen van oude havo-examens (via google zijn de examens te vinden). 

 
De HAN benadrukt het nut van het leermiddel Hogeschooltaal en raadt studenten aan om een licentie 
aan te schaffen. Het is cruciaal om deel te kunnen nemen aan de opfriscursus en goed voorbereid de 
Hogeschooltaaltoets te kunnen maken. Daarnaast biedt de licentie ook goede ondersteuning bij het 
verwerven van andere vaardigheden binnen de opleiding. 

 

INSCHRIJVING 
Via de webshop van de HAN bestel je de cursus(sen) die je wilt volgen. Betalen vanaf een buitenlandse 

bankrekening gaat helaas niet. Let op: je inschrijving is pas definitief als de betaling door ons is 

ontvangen. Na ontvangst van de betaling, ontvang je van ons een bevestiging dat je bent ingeschreven.  

 

Cursussen in de webshop:  

 Deeltijd EMR Opfriscursus Nederlands € 60,- 

 Deeltijd EMR Opfriscursus wiskunde € 60,- 

 

TOCH LIEVER NIET? 
Besluit je om welke reden dan ook dat je toch niet aan een opfriscursus mee wilt doen? Meld je dan 

uiterlijk 5 dagen van tevoren per mail af (deeltijd.emr@han.nl), dan ontvang je je betaling retour. Als je je 

te laat afmeldt, dan vervalt dit recht. 
 


