
Voorbereiding op de examens van de Centrale Commissies Voortentamens (CCVX) 

Tijdens het intensieve niveau van Dutch HIL leren wij onze studenten op een efficiënte manier drie jaar vwo in drie maanden. !!! 

Ter aanvulling op deze cursussen wordt er ook examentraining aangeboden aan de studenten. 

Dutch HIL biedt aan het volgende: 

- Wiskunde cursus(voorbereiding CCVX)

- Natuurkunde cursus (voorbereiding CCVX)

- Engelse cursussen (voorbereiding IELTS)

Wiskunde cursus(voorbereiding CCVX) Natuurkunde cursus(voorbereiding CCVX) 

De cursus bestaat uit twee drie uur durende lessen. De examentraining bestaat uit het 

oefenen met CCVW examens van voorgaande jaren, waardoor studenten de 

mogelijkheid krijgen om kennis te maken met het niveau van taal, de samenhang van 

vragen en de complexiteit van de vragen. Tijdens de examentraining is er dan ook 

ruimte voor feedback, wat van toegevoegde waarde is voor het leerproces van de 

studenten. 

Dutch HIL biedt een niveau aan: 

- De intensieve cursus van drie maanden, en examens vinden driemaal per jaar 
plaats; in april, juli en november.

- de intensieve cursus behandelt het curriculum van VWO 4, 5 en 6.

- Periode: sept t/m dec 2020, januari t/m april 2021 en mei t/m juli 2021
- Leermethode: Klassikale en digitale lessen, huiswerkopdrachten en werkgroepen.

- Boeken: Getal en ruimte

- Stof: VWO 4-6 (intensieve cursus)

- Prijs incl. cursusmateriaal : Standaard € 1317,- (korting %50 cobinatie Nederlands)

De natuurkunde cursus bestaat, evenals alle andere cursussen, uit twee drie uur 

durende lessen 

- De intensieve cursus behandelt het curriculum van VWO 4, 5 en 6.

- Periode: sept t/m dec 2020, januari t/m april 2021 en mei t/m juli 2021
- Leermethode: Klassikale en digitale lessen, huiswerkopdrachten en werkgroepen.

- Boeken: Systematisch Natuurkunde

- Stof: VWO 4-6 (intensieve cursus)

- Prijs incl. cursusmateriaal : Standaard € 1317,- (korting %50 cobinatie Nederlands)

 

- 3 lessen per week / 3 uren per les.

- 3 lessen per week / 3 uren per les.

Engelse cursussen (voorbereiding IELTS) 

Niveau B2 (Intensief): In deze groep werken we met het derde boek van Cambridge IELTS (Band score 6.5 – 7.5) die toewerkt naar een hoog B2 niveau/C1-niveau. 

In deze methode wordt intensief geoefend met het versterken en trainen van het academische Engels in de vaardigheden spreken, schrijven, lezen en luisteren. 

Er wordt veel aandacht besteed aan het trainen voor de IELTS toets door middel van bijvoorbeeld oefenen met synoniemen, timing, vloeiend spreken en academisch  

schrijven (argumenteren, geavanceerd en gevarieerd taalgebruik en creativiteit). Ook wordt er geoefend met presteren onder druk met behulp van individuele presentaties en 

één-op-één spreekvaardigheidsoefeningen met de docent. 

De docent van deze groep is een native speaker. De groepsgrootte is max 12 cursisten, waardoor er veel aandacht is voor persoonlijke feedback. Elke week krijgen 

studenten een schrijfvaardigheid opdracht. 

De voertaal van deze groep is volledig Engels. Na het succesvol afronden van deze cursus is de kans op slagen voor IELTS groot. 

- Prijs € 925,- , 48 uren cursus/ 24 lessen.




