
Boswell-Bèta 
Laan van Puntenburg 2A 
 
3511 ER Utrecht 
 
030 4300100 
 
www.boswell-beta.nl 
 
presentatie: Bertho Driever 
 
 

BB 



Boswell-Bèta 
¡ Geschiedenis 

¡  Huidige situatie 

¡ Doelgroep 

¡ Cursussen 

¡  Examens en certificaten 

¡  Intakeprocedure 

¡ Overige activiteiten 

¡ Contactformulier 



over Boswell-Bèta 
¡ Geschiedenis 

¡  Huidige situatie 



Voor wie? 
¡  vwo’ers die na hun eindexamen (maar ook 

tijdens bv 5 of 6 vwo) hun profiel moeten 
aanvullen om te kunnen instromen in 
bijvoorbeeld (dier)geneeskunde, tandheelkunde 
of een andere wo studie. Hbo-P’ers die willen 
instromen in het wo.  

¡  havisten die na hun examen willen instromen aan 
een (technische) hbo studie, pilotenopleiding of 
verloskunde-opleiding. Mbo’ers die willen 
instromen in het hbo. 



Boswell-Bèta 
¡  cursussen 



cursussen 
¡  Jaarcursussen: 3-6 uur per week overdag. 

Combinatie meer cursussen mogelijk.  

¡ Voor- en najaar cursussen: 9-12 uur per week ‘s 
avonds en op zaterdag. Ook Engelstalig 
onderwijs. 

¡  Zomercursussen: 15-20 uur per week overdag. 
Ook Engelstalig onderwijs. 



werkwijze 
¡ Combinatie van hoorcollege & werkcolleges, 

bijeenkomsten van 3-4 uur.  

¡ Groepsgrootte: 12-25 leerlingen, één docent + 
studentassistent 

¡ Deeltentamens (diagnostische toetsen) 

¡  Examentraining aan het eind van een cursus 

¡  Studielab: open werkcolleges/begeleiding te 
volgen door alle cursisten van alle vakken.  



vwo 
¡ Wiskunde/Math 

¡ Natuurkunde/Physics 

¡  Scheikunde/Chemistry 

¡  Biologie/Biology 

¡ Geneeskunde in België 

¡ Aansluiting IB examens 



havo 
¡ Wiskunde 

¡ Natuurkunde 

¡  Scheikunde 

¡  Biologie 

¡ Vliegscholen en Luchtmacht 



bacheloraansluiting 
¡  University Colleges: wiskunde 

¡  Hogescholen: wiskunde 

¡  Technische Universiteiten: wiskunde T 

¡  Statistiek voor economen 



Boswell-Bèta 
¡  Examens en certificaten 



examens 
¡  Staatsexamen 

¡  1x per jaar 

¡  Inschrijving voor 1 januari 

¡  Volwaardige aanvulling op deelcertificaten of havo/vwo-diploma 

¡  Colloquium doctum (universiteit) en 21+ toets hogescholen) 

¡  CCVx examen 

¡  Voor de-centrale selectie geneeskunde, biomedische 
wetenschappen en tandheelkunde 

¡  3x per jaar, inschrijven via www.ccvx.nl, min. 6 weken van te voren 

¡  James Boswell examen 

¡  Voor de meeste andere studies, vaak in overleg met 
vervolgopleiding 

¡  5x per jaar, inschrijven via www.boswell-beta.nl, tot 24u van te voren 



route 
¡  In het laatste jaar vwo vóór 1 mei inschrijven bij 

DUO. Vermelding deficiëntie en hoe deze op te 
lossen. Certificaat deficiënt vak behalen in juli of 
augustus. 

¡ Voor studies met de-centrale selectie: vóór 15 
januari inschrijven. Dit is (wettelijk) toegestaan 
met een deficiënt profiel, mits de deficiëntie vóór 
1 september is weggewerkt. 

¡ Altijd bij de studieadviseur/toelatingscommissie 
van de vervolgopleiding navragen of de 
gekozen route/het certificaat geaccepteerd 
wordt. 



Boswell-Bèta 
¡ Overige activiteiten 



decanen en docenten 
¡  Bijscholing en nascholing docenten: beta4all 

¡ Arduino cursus docenten 

¡  Studiedagen decanen 



leerlingen 
¡ Maatwerk 

¡  Bijles 

¡  Zelfstudie 

¡  Leerboeken 



contact 
¡ www.boswell-beta.nl/contact 

¡  030 – 4300100 

¡  bertho@boswell-beta.nl 


