Informatie over het wegwerken van deficiënties Future Planet Studies
Als je wel een diploma hebt dat toegang geeft tot de universiteit (vwo-diploma of hbo-propedeuse) maar
niet voldoet aan de toelatingseisen op vakniveau dan kun je deficiënties wegwerken door deelcertificaten
op vwo-niveau te behalen.
Toelatingseisen Future Planet Studies
Om toegelaten te worden tot de opleiding Future Planet Studies dien je in de volgende vakken vwoeindexamen gedaan te hebben:
-Wiskunde (A of B)
En ten minste twee van de volgende vijf vakken:
- Natuurkunde
- Scheikunde
- Biologie
- Aardrijkskunde
- Economie
Als je niet aan deze toelatingseisen voldoet, dien je de ontbrekende vakken in te halen door middel van
het behalen van een deelcertificaat op vwo-niveau.
In het tweede jaar van de studie moet je een specialisatie kiezen (bèta of gamma). Als je je graag in de
bètarichting wilt specialiseren is het raadzaam om de deelcertificaten van Natuurkunde of Biologie te
halen, al is dit niet verplicht.
Mogelijkheden voorbereiden en behalen deelcertificaten
Future Planet Studies accepteert deelcertificaten voor de verschillende vakken. Neem contact op met de
studieadviseurs om te overleggen over de vakken die je moet doen. De contactgegevens staan onderaan
deze pagina.
Opties voor het behalen van deelcertificaten in Wiskunde A of B, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie,
Aardrijkskunde en Economie.
•
•
•

•
•
•
•

Je kunt staatsexamen doen. De deadline om je hiervoor aan te melden is 31 december.
Zie Staatsexamen.
Ook via andere wegen kun je deelcertificaten behalen op VWO-niveau, die door de opleiding
geaccepteerd worden. Op de algemene website van de UvA staat hier ook informatie over: UvA
onvoldoende vooropleiding.
Het Kortweg-de Vries Instituut is een instituut van de faculteit Wiskunde en Informatica van de
UvA dat zomercursussen en examens Wiskunde A en B aanbiedt. De intensieve cursus van 4
weken in de zomer bereidt je voor op het daaropvolgende examen. Zie: Zomercursus en examen
Wis A&B UvA.
Boswell-Bèta (voorheen het James Boswell Instituut) verzorgt vwo-bètacursussen en examens in
de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie. Zie: Boswell-Beta.
Wismon biedt vwo-bètacursussen in wiskunde A, wiskunde B, natuurkunde en scheikunde, ter
voorbereiding op examens van bv. het CCVX. Zie http://www.wismon.nl/
NHA.nl biedt vwo-cursussen inclusief examen aan in alle benodigde vakken, zie
https://www.nha.nl/vmbo-havo-vwo/vwo
De Centrale Commissie Voortentamen (CCVX) neemt voortentamens af in de VWO-vakken
Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A en Wiskunde B. Zie: www.ccvx.nl

•
•

Bij verschillende ROC’s kun je VWO examens halen in diverse vakken. Via google kun je de
mogelijkheden bij een ROC bij jou in de buurt vinden.
NHA.nl biedt vwo-cursussen inclusief examen aan in alle benodigde vakken, zie
https://www.nha.nl/vmbo-havo-vwo/vwo

Stappenplan inclusief deadlines:
•
•
•
•
•

Schrijf jezelf in bij het instituut waarbij je je deelcertificaat wilt gaan halen. De examens en
eventuele cursussen regel je zelf en zijn dus je eigen verantwoordelijkheid.
Schrijf je vóór 1 mei in voor Future Planet Studies via Studielink.
Doe mee aan verplichte UvA matching (zie www.uva.nl/matching).
Lever de gewaarmerkte kopieën van de behaalde deelcertificaten in via http://www.uva.nl/ssd
liefst vóór 15 augustus, en uiterlijk vóór 31 augustus.
Wanneer je alle deficiënties hebt weggewerkt en aan alle eisen hebt voldaan, kun je begin
september starten met de opleiding. Het is niet mogelijk op een ander moment in het jaar met
de studie te starten.

Vrijstelling
De examencommissie kan vrijstelling verlenen voor de toelatingseis van een of meer vakken, als zij van
mening is dat de aspirant-student over voldoende kennis op vwo-eindexamenniveau beschikt van een van
de genoemde vakken. Denk je dat dit op jou van toepassing is? Neem dan contact op met de
studieadviseurs van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) via studieadviseur-iis@uva.nl
Meer informatie
Anna Holland & Marie Hoogstraten & Elisa Remmers
Studieadviseurs Bèta-gamma / Future Planet Studies
Email: studieadviseur-iis@uva.nl

