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AANVULLENDE INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING VOOR DE GMAT® PREPARATION COURSE 2017
Algemene informatie GMAT® test
De GMAT® (Graduate Management Admission Test) is een wereldwijd gebruikte en erkende test om het
academisch niveau van deelnemers te meten.
De GMAT® test bestaat uit vier onderdelen:
• Analytical Writing Assessment
(30 minuten, argumentatief essay schrijven)
• Integrated Reasoning
(30 minuten, 12 vragen over tabellen en grafieken, dit onderdeel test je data interpretatie skills)
• Quantitative Section
(75 minuten, 37 multiple choice vragen, je wordt getest op je vermogen om abstract te redeneren en
analytische problemen op te lossen).
• Verbal Section
(75 minuten, 41 multiple choice vragen, drie typen vragen: Sentence Correction – test op grammatica,
begrip en betekenis van woorden; Critical Reasoning – test op logisch redeneren en het begrijpen van
verbanden; Reading comprehension – test op kritisch en begrijpend lezen).
Je schrijft je in voor de GMAT® test op www.mba.com. De test wordt afgenomen door de Graduate Management
Admission Council (GMAC). De inschrijving voor de GMAT® gaat op persoonlijke titel en de Vrije Universiteit
Amsterdam kan op geen enkele wijze invloed uitoefenen op dit inschrijvingsproces. Zorg dat je je op tijd inschrijft
voor de GMAT®, want het aantal computers waarop dit mogelijk is in Nederland is beperkt. Plan je poging(en)
goed, want als je een herkansing wilt maken, moeten er tenminste zestien kalenderdagen tussen de pogingen
zitten. Het duurt ongeveer twintig kalenderdagen voordat de faculteit de score voor de test ontvangt, hou hier
rekening mee bij het plannen van de test.
Indien je extra tijd of andere faciliteiten wil aanvragen tijdens de GMAT® vanwege een beperking (zoals dyslexie)
dan moet je er rekening mee houden dat dit een langdurig traject is. GMAC stelt zeer veel eisen. Het duurt een
aantal maanden voordat je de procedure hebt doorlopen en ze vragen zeer veel bewijsstukken waaruit blijkt dat je
echt extra tijd nodig hebt (mogelijk moet je stukken schrijven of laten vertalen en hier kunnen kosten mee
gemoeid zijn). Een Nederlandse dyslexie verklaring biedt geen zekerheid dat GMAC extra tijd toekent, ze willen
veel meer gegevens ontvangen. Kijk goed op www.mba.com welke eisen gesteld worden, hier wijkt GMAC
namelijk niet vanaf.
Voor de toelating tot de premaster wordt gekeken naar de gecombineerde score van de Quantitative Section en de
Verbal Section (je kunt een score halen tussen 200-800, de minimum score die je moet halen voor toelating is 550).
De eerste twee onderdelen van de test tellen dus niet mee voor de toelating tot de premaster. In de GMAT®
Preparation Course wordt daarom alleen aandacht besteed aan de Quantitative Section en de Verbal Section.
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Algemene informatie over de GMAT® preparation Course
Je hebt je ingeschreven voor de GMAT® preparation course en hebt je daarmee verplicht tot betaling van het
cursusgeld (zie ook onze Algemene voorwaarden onderaan dit document).
Een score van minimaal 550 halen bij de GMAT® is lastig en daarom is het van belang je goed voor te bereiden.
Deze cursus is erop gericht je zo goed mogelijk voor te bereiden op het maken van de test. We werken veel met
voorbeelden en naast de colleges oefen je zelf veel met de stof. Tijdens de cursus geven we je handvatten om dit
zo efficiënt mogelijk te doen. We verwachten dat je per week ca. 20 uur besteedt aan de cursus (dit is inclusief de
colleges).
Voor de toelating tot de premasters wordt alleen gekeken naar de gecombineerde score van de Quantitative
Section en de Verbal Section (je kunt een score halen tussen 200-800, de minimum score die je moet halen voor
toelating is 550). De eerste twee onderdelen van de test tellen dus niet mee voor de toelating tot de premaster In
de GMAT Preparation Course wordt daarom alleen aandacht besteed aan de Quantitative Section en de Verbal
Section.
Literatuur
We maken in de cursus gebruik van één boek en daarnaast geven we een suggestie voor twee boeken om extra
opgaven mee te oefenen. Deze boeken zijn uitgegeven door GMAC.
Verplicht:
The Official Guide for GMAT® Review, GMAC, John Wiley & Sons Inc. Welke versie gebruikt zal worden in de cursus
van 2017 vind je t.z.t. op feweb.vu.nl/gmat.
Optioneel:
The Official Guide for GMAT® Quantitative Review, John Wiley & Sons Inc. (zowel de laatste versie als eerdere
edities zijn geschikt als oefenmateriaal).
The Official Guide for GMAT® Verbal Review, GMAC, John Wiley & Sons Inc. (zowel de laatste versie als eerdere
edities zijn geschikt als oefenmateriaal).
Data
Inschrijven:

van 1 februari tot 15 juli 2017

Rooster:

vóór 17 augustus 2017 ontvang je het rooster en voorbereidingsmaterialen

Cursus:

21 augustus t/m 27 oktober 2017 (tien aaneengesloten weken)

GMAT® test:

30 oktober 2017 tot begin januari 2018 (je kunt je inschrijven op www.mba.com)

Per week worden vier modules (van elk twee college-uren, dus in totaal acht college-uren), verdeeld over twee
dagdelen, aangeboden. De modules gaan over de Quantitative Section en de Verbal Section van de GMAT® test.
Indien mogelijk houden we rekening met je voorkeur voor het dagdeel (ochtend, middag of avond).
GMATTM is a registered trademark of the Graduate Management Admission CouncilTM. The Graduate Management Admission CouncilTM does
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Als je vragen hebt over de GMAT® preparation course, kun je mailen naar gmat.feweb@vu.nl.
Voor vragen over de toelating tot de premasters van FEWEB kun je contact opnemen met toelating.feweb@vu.nl.

GMATTM is a registered trademark of the Graduate Management Admission CouncilTM. The Graduate Management Admission CouncilTM does
not endorse, nor is it affiliated in any way with the owner or any content of this website.
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Basiskennis Wiskunde en Engels voor de GMAT® preparation course 2017
Basiskennis Wiskunde
Gebleken is dat veel (potentiële) deelnemers moeite hebben met de veronderstelde basiskennis van wiskunde.
Uiteraard houdt de cursus hier rekening mee, maar we raden je sterk aan om ervoor te zorgen dat je basiskennis
van wiskunde vóór deelname aan de cursus op redelijk niveau is. Dan kun je je tijdens de cursus volledig op de
GMAT-vragen richten. Op de site van de faculteit (www.feweb.vu.nl/gmat) vind je een instaptoets wiskunde zodat
je kunt onderzoeken of je basiskennis voldoende is. Je moet in ieder geval ervaring hebben met de volgende
onderwerpen:
Getallen
• Rekenen met gehele getallen
o Optellen, aftrekken en vermenigvuldigen
• Rekenen met breuken
o Optellen en aftrekken van breuken
o Vermenigvuldigen en delen van breuken
• Machten en wortels
o Gehele machten
o Wortels van gehele getallen
o Wortels van breuken (in standaardvorm)
o Gebroken machten (breuken als macht)
Algebra
• Rekenen met letters
o Prioriteitsregels
o Rekenen met machten
o Haakjes uitwerken
o Factoren buiten haakjes brengen
• Breuken met letters
o Breuken vereenvoudigen
Vergelijkingen
• Eerstegraadsvergelijkingen
o Algemene oplossingsregels
o Ongelijkheden
• Tweedegraadsvergelijkingen
o Tweedegraadsvergelijkingen
• Stelsel van eerstegraadsvergelijkingen (aan te raden, maar is geen must)
o Twee vergelijkingen met twee onbekenden
Meetkunde
• Lijnen in het xy-vlak
o De vergelijking van een lijn in het vlak
o De vergelijking van de lijn door twee punten
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Als je nog aan de slag moet om je wiskunde te verbeteren, volgt hieronder een aantal tips:
1.
2.
3.

Schaf het 'Basisboek Wiskunde' aan (blauw boek met rode kubus) en oefen de eerder genoemde
onderwerpen.
Tevens kun je de Wiskunde B boeken (getal en ruimte) van het vwo kopen. Realiseer je dat in deze boeken
veel meer staat dan je dient te weten voor de GMAT. De onderwerpen moet je dus goed uitzoeken.
Daarnaast kun je natuurlijk overwegen om een opfriscursus wiskunde te doen (bijvoorbeeld bij We Teach,
www.weteach.nl).

Basiskennis Engels
De GMAT® preparation course heeft als doel om je naar het niveau van de GMAT® test te brengen, ook op het
gebied van het Engels. Een goede kennis van het Engels is namelijk onmisbaar bij de GMAT. Omdat de
voorbereidingscursus maar tien weken duurt, heb je bij de start al een bepaalde basiskennis van het Engels nodig
om de cursus met succes te kunnen volgen. Op de site van de faculteit (www.feweb.vu.nl/gmat) staat een
instaptoets zodat je kunt testen of jouw basiskennis voldoende is.
Als je nog aan de slag moet om je Engels te verbeteren, volgt hieronder een aantal tips:
1) Een duidelijke website over Engelse grammatica, zoals http://www.taaldok.nl/engels/
2) Een boekje over de basisgrammatica van het Engels. Voor B is het handig om een Nederlands boekje over
het Engels te kopen. Voor niveau C en D is het beter (extra oefening) om een Engels boekje over Engelse
grammatica te kopen (zoals: English Grammar for Dummies).
3) Heel belangrijk om je niveau te verbeteren, is om veel Engels te lezen en luisteren (en schrijven en
spreken is nog beter). Lees bijvoorbeeld elke dag een artikeltje op de website van The Economist of The
Wall Street Journal en zoek woorden die je niet kent op.
4) Houd een handig digitaal woordenboek bij de hand, zoals www.dictionary.com (deze website heeft ook
een handige App voor op je smartphone).
5) Als je gericht aan je vocabulaire wilt werken, kun je ook kiezen voor een boek met oefeningen (zoals
English Vocabulary in Use: Upper-intermediate) of je kunt aan de slag met een van de vele GMAT idiom of
vocabulary lijsten die op internet te vinden zijn.
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Algemene Voorwaarden GMAT preparation® course (VU GMAT® training centre)
Inschrijving
Wanneer u het digitale inschrijfformulier heeft ingevuld en verstuurd, heeft u zich ingeschreven voor de cursus.
Dit betekent dat er een plaats voor u wordt gereserveerd en dat u zich heeft verplicht de cursus te betalen.
Betalingsvoorwaarden
Als u zich heeft ingeschreven, verplicht u zich om het cursusgeld binnen 14 dagen na inschrijvingsdatum te
voldoen. Direct na aanmelding ontvangt u per e-mail een bewijs van inschrijving en de factuur. Indien u niet
voor de start van de cursus betaald heeft, heeft u geen toegang tot de cursus. Het VU GMAT® training centre is
niet verplicht te onderzoeken of het formulier door de bevoegde persoon is ingevuld.
Duur van de overeenkomst
Na inschrijving is de overeenkomst geldig tot en met de laatste lesdag van de cursus waarvoor u zich heeft
ingeschreven.
Bedenktermijn
Nadat u zich heeft ingeschreven voor de cursus heeft u een bedenktermijn van 14 dagen. In deze 14 dagen kunt u
uw inschrijving kosteloos en zonder opgave van reden annuleren. Wilt u van deze bedenktermijn gebruik maken,
dan dient u binnen de bedenktermijn van 14 dagen een e-mail te sturen naar het VU GMAT® training centre via
gmat.feweb@vu.nl. Voor de vaststelling van het moment van annulering is het moment waarop het VU GMAT®
training centre het bericht van annulering ontvangt beslissend. Vermeld in het onderwerp van het bericht:
annulering binnen bedenktermijn van [naam]. Indien u het bedrag van de cursus al betaald heeft, krijgt u dit
bedrag retour op uw rekening.
Annulering
Onder annulering wordt verstaan: het afmelden voor en/of niet verschijnen op de cursus.
Annuleringsvoorwaarden
Wanneer u uw inschrijving wilt annuleren, dan dient u uw annulering per e-mail te sturen naar het VU GMAT®
training centre via gmat.feweb@vu.nl.Voor de vaststelling van het moment van annulering is het moment
waarop het VU GMAT® training centre het bericht van annulering ontvangt beslissend. Vermeld in het
onderwerp van de email: annulering van [naam]. In de tekst van de e-mail beschrijft u de reden(en) voor uw
annulering. Indien uw inschrijving op deze wijze wordt geannuleerd, bent u de volgende annuleringskosten
verschuldigd:
•
•
•
•
•
•

U kunt uw inschrijving binnen 14 dagen na inschrijving kosteloos annuleren (op grond van de bedenktermijn,
zie hierboven).
U kunt uw inschrijving tot 10 weken voor de start van de cursus kosteloos annuleren.
Bij annulering tussen 10 en 4 weken voor de start van de cursus worden € 25,- administratiekosten in
rekening gebracht.
Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de start van de cursus wordt 50% van de totale prijs in rekening
gebracht.
Bij annulering binnen 2 weken voor de start van de cursus wordt 75% van de totale prijs in rekening
gebracht.
Bij annulering op de eerste cursusdag of later: u blijft het volledige cursusgeld verschuldigd. Dit geldt
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tevens als u zonder annulering niet aan de cursus deelneemt. Ook bij tussentijds afbreken van de cursus
bent u het gehele cursusgeld verschuldigd.
Alleen bij zeer zwaarwegende persoonlijk omstandigheden (zoals langdurige ziekte, ongeval of overlijden) kan
het VU GMAT® training centre overwegen van de annuleringsvoorwaarden af te wijken. Dit is ter beoordeling
van het VU GMAT® training centre op basis van de door u te leveren bewijslast van onmogelijkheid om deel te
nemen aan de cursus.
Indien er sprake is van een verrekening na annulering zal het VU GMAT® training centre het betaalde
cursusgeld terugstorten onder aftrek van verschuldigde vergoedingen zoals bepaald in de
annuleringsvoorwaarden.
Overmacht
VU GMAT® training centre behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren bij onvoldoende belangstelling,
door ziekte van de docenten of door calamiteiten. VU GMAT® training centre zal er echter alles aan doen de
cursus doorgang te laten vinden. Het programma kan gewijzigd worden als de omstandigheden dit vereisen.
Als de cursus wordt geannuleerd door VU GMAT® training centre krijgt u het betaalde bedrag voor de cursus
weer terug. Indien u nog niet betaald heeft wordt u vrijgesteld van de betalingsverplichting.
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