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1. Voor wie?
Mis je één of meer examenvakken, maar heb je wel het juiste profiel? Dan heb je een deficiëntie. Voor de
wet moet je deze achterstand eerst inhalen, voor je aan de studie mag beginnen. In deze brochure lees je
welke manieren er zijn om een deficiëntie weg te werken.

2. Deficiëntie-examen Economie
Voor het vak Economie kan je op De Haagse Hogeschool een deficiëntie-examen Economie maken. Dit
is een digitale toets die ongeveer 30-45 minuten duurt. De toets bestaat alleen uit meerkeuzevragen.
Het niveau van deze toets is vergelijkbaar met het eindexamen HAVO.

Voorbereiding
Bereid je voor op het examen door het studieboek Samengevat door te nemen (auteur J.P.M. Blaas,
Uitgeverij ThiemeMeulenhoff BV, ISBN 9789006078688, juli 2011). Wij raden je aan om alle
hoofdstukken van het boek grondig te bestuderen. Het deficiëntie-examen Economie bestaat in totaal uit
25 meerkeuzevragen, verspreid over de inhoud van het boek. Als je 18 vragen of meer goed beantwoord
hebt, ben je geslaagd voor het deficiëntie-examen Economie. De Haagse Hogeschool biedt geen
voorbereidende cursus aan voor het deficiëntie-examen Economie.

Data, locatie en kosten
Als je in september 2021 wil starten met een opleiding aan De Haagse Hogeschool, kan je het deficiëntieexamen Economie maken op 13 juli of 24 augustus 2021. De test wordt op beide toetsdagen 1x
aangeboden. Ieder jaar mag je slechts 1 x deelnemen aan het deficiëntie-examen Economie.
Er is geen recht op herkansing.
De kosten zijn €50, die betaal je bij je aanmelding via iDeal of creditcard.
Je maakt het 21+ Toelatingsonderzoek in het hoofgebouw van De Haagse Hogeschool. Als dit vanwege
dwingende redenen (zoals landelijke of regionale coronamaatregelen) niet kan, maak je het examen thuis
via proctoring.

3. Externe certificaten
Voor een aantal vakken accepteert De Haagse Hogeschool extern behaalde certificaten.
Via Boswell Beta kan je het James Boswell examen behalen voor Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A
of Wiskunde B. Deze examens kun je maken op HAVO of VWO niveau. Meer info vind je op
www.boswell-beta.nl/examens.
Via CCVX kan je het CCVX testimonium behalen voor Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A of
Wiskunde B. Deze examens kun je maken op VWO niveau. Meer info vind je op www.ccvx.nl.
Overige certificaten, of bewijs van een deficiëntie-examen van een andere onderwijsinstelling, accepteert
De Haagse Hogeschool helaas niet.

4. Staatsexamen DUO
Je kunt altijd een deficiëntie wegwerken door staatsexamen af te leggen. Dit doe je bij DUO. Let er wel op
dat je je op tijd aanmeldt - de uiterste datum is 31 december 2020. Zie:
https://duo.nl/particulier/staatsexamens/index.jsp
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