Algemene informatie betreffende de cursus:
Opleidingen Radiozendamateur voor een F of N vergunning. VERON VRZA Groningen:
Er worden bij de afdeling (V2G) cursussen gegeven.
Opgave cursus:
Op dit moment kunt u zich opgeven voor de N en F cursus en bij voldoende deelname (minimaal
10 per groep). Inmiddels hebben zich al 10 cursisten aangemeld en starten we eind augustus
begin september om in mei in Assen examen te doen. We moeten het nog eens worden of dat het
maandag of dinsdagavond wordt van 20:00 tot ca 22:00 uur
Opbouw cursus:
We gebruiken voor de cursus zelf samengesteld materiaal verdeeld over ca 30 lessen.
Hierbij zit ook de examentraining –ca. 4 avonden 2 examens per avondEr is een planning gemaakt wat er door de cursist per les bestudeerd moet worden.
Ter voorbereiding op de les moeten er 5 a 10 pagina’s van het cursusmap gelezen/bestudeerd
worden en ca 50 examenvragen gemaakt.
We beginnen de lesavond met een uitleg van het opgegeven onderwerp.
Na een koffie /thee pauze volgt de bespreking /uitleg van de opgegeven huiswerk vragen in de
cursusmap Het huiswerk wordt wekelijks vrijwel direct na de cursusavond verstuurt.
En bestaat uit de te voorbereiden les uit de cursusmap en de opgegeven examenvragen.
Samengesteld uit 70 examens van 14 jaar gesorteerd op de 26 lessen.
Het voordeel van deze les methode is:
Door een minimale hoeveelheid te bestuderen door de gecomprimeerde samenvatting.
Na ca. 30 lessen hebben we ons tevens bekwaamd in de examenvragen door de opgegeven
huiswerkvragen.
Ook wordt er hierna een examentraining gegeven van minimaal 5 lessen waarbij er per les avond
drie examens voor N en twee voor het F examen worden behandeld.
De kosten voor de cursus:
Worden hoofdzakelijk bepaald door de prijs van de cursuslocatie (ca 60 euro per persoon)
Daar komt het cursusmateriaal (map met ca 250 pagina's) samen met een goed gekeurde
rekenmachine.
De rekenmachine waar wij de rekenlessen opgebaseerd hebben is de Casio FX 82 van ca. 9 euro.
De cursusmap voor F en N is 25 euro. Welke ook los te bestellen is zodat u ook zelf de cursus
kunt doen. Hierbij is het ook mogelijk dit te combineren met een aanmelding op de e-mail lijst.
Totale kosten bij 10 cursisten ca. € 115,=
Locatie excl. koffie/thee € 60,=, Cursusmap € 25,=, Onkosten/reiskosten vergoeding
cursusleider €30,= (bij min 10 cursisten).
Het examen wordt bij genoeg deelnemers afgenomen in Assen kosten 62 euro.
Cursuslocatie: http://www.djog.nl/pagina/contact
DJO, De Jonge Onderzoekers Dirk Huizingastraat 13 9713GL Groningen
Bij het examen op 11 mei –voor de 5 de keer in Assen- jl. zijn er van de 13 F cursisten 11
geslaagd, ver boven het landelijke gemiddelde van < 50%.

Groetend,
Tonny van der Burgh
05945-516132 of 0622806141

