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Het examenjaar

Diploma-uitreiking:
• havo: 3 juli 2019 16:30 en 19:30

• vwo: 2 juli 2019 19:30



Informatieavond examenklassen

• Welkom

• Mededelingen

• Algemene informatie over het examenjaar

• Voorlichting LOb door decaan

• Kennis maken met de mentor



De examenklassen:
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• Havo 5:

– 6 klassen, mentor per klas, veel les in clustergroepen

• Vwo 6:

– 2 klassen, leerlingen kiezen een persoonlijke mentor

• Indeling jaar:

– 3 periodes afgesloten met een toetsweek

– Examentraining: 8 april tot en met 8 mei 2019

• Gekozen in groepen en individueel

• Rekening houdend met de meivakantie

– Centraal Examen: 9 mei tot en met 22 mei 2019



Rooster
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• Roosterperikelen

– Incidenteel

– Structureel

• Oplossingen:

– In gesprek met leerlingen en docenten (in V5 en V6)

– Kijken naar hoe we ons onderwijs aanbieden

• Anders inrichten

• ‘Streamen’



PTA
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• PTA komt morgen (digitaal) beschikbaar voor leerlingen

• Toetsrooster wordt deze week bekend



Indeling jaar
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• 3 periodes afgesloten met een toetsweek

• Examentraining: vanaf 8 april tot en met 8 mei

– Gekozen

– Individueel

– Meivakantie

• Centraal Schriftelijk Eindexamen: 9 mei tot en met 22 mei 2018

• Uitslag examen:

– 12 juni, uitslag 1e tijdvak CSE

– 28 juni, uitslag 2e tijdvak CSE



Het diploma en de eindcijfers

1. Schoolexamen

2. Centraal Schriftelijk Eindexamen



1. Het Schoolexamen

• Hier wordt gedurende de hele bovenbouw aan gewerkt

• Het Programma van Toetsing en Afsluiting beschrijft voor elk 

vak wat er moet gebeuren voor het Schoolexamen

• Het Examenreglement legt vast volgens welke regels dit moet 

gebeuren

• Resultaten worden vastgelegd in het examendossier (digitaal op 

magister)

• Sommige vakken worden afgesloten met alleen een 

schoolexamen



Afsluiten van het schoolexamen

• Voor aanvang van het CSE worden alle cijfers naar dient 

uitvoering onderwijs gestuurd. Alle schoolexamentoetsen 

moeten zijn gedaan.

• Profielwerkstuk moet afgerond zijn

• Handelingsdelen moeten in orde zijn

• Rekenexamen moet zijn gedaan 

• Alle informatie over het Schoolexamen in het Programma van 

Toetsing en Afsluiting (PTA)



2. Het Centraal Schriftelijk Eindexamen

• Voorwaarde:

– Om deel te mogen nemen aan het CSE moet het 

schoolexamen afgesloten zijn

• 1e en 2e corrector

• 1e, 2e en 3e tijdvak

• Herkansen/herprofileren



Het tweede tijdvak

• Herkansen (om alsnog te slagen)

• Herprofileren (om een beter cijfer te halen) (ook definitief 

gezakten kunnen herprofileren)

• Inhalen

• Tussen eerste en tweede tijdvak wordt beschikbaarheid 

verwacht.



Slaagregeling:

• Gemiddelde CSE: Het gemiddelde van de vakken op het CSE 
mag niet lager zijn dan: 5,5

• Kernvakkenregeling: 
Er mag maximaal één 5 zitten in de vakken Nederlands, Engels 
en Wiskunde (en helemaal geen 4)

• Cijfers:

– 1x een 5 en de rest voldoende, of

– 2x een 5 met 2x compensatie, of

– 1x een 4 met 2x compensatie, of

– 1x een 4 en 1x een 5 met 3x compensatie &

• Combinatiecijfer 

– Havo: CKV, Maatschappijleer, PWS

– Vwo: Maatschappijleer, PWS
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Blijf in contact met uw dochter/zoon:
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• Met betrekking tot school over:

– Vordering overgang/schoolexamen

– Keuze vervolgopleiding

– Welbevinden

• Informatiebronnen:

– Uw zoon of dochter

– Vakdocent

– Mentor

– PTA

– Magister: absentie en cijfers

– UbboPortaal

– Decaannet: vervolgopleiding



We hopen u te zien op:

• Ouderspreekavonden

• Profielwerkstuk presentatieavond:

– Woensdag 13 maart 2019

• Diploma-uitreiking

– Vwo: dinsdag 2 juli 19:30

– Havo: woensdag 3 juli 16:30 en 19:30



LOB havo
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Loopbaan oriëntatie havo 5

Hoe kom je tot een (studie) keuze?



Even voorstellen:

Fokke Drijfhout
Opvolger van mevr. Wilma Slobbe
Decaan Havo bovenbouw



Ga er op uit!    
Voorbeelden van oriënterende activiteiten:

Open Dagen HBO instellingen – opgave via de website:

Windesheim      Hanzehogeschool  NHL Stenden Hogeschool    
9 november      10 november          17 november
25 januari ‘19
6 april ‘19

Een dagje meelopen op het HBO 
- opgave via de website
- geef het door aan de decaan 



Ga er op uit!    
Voorbeelden van oriënterende activiteiten:

Beroepenvoorlichting CSG Augustinus college Groningen: 
- data 12, 13, 15 november.

- dagje meelopen met beroepsbeoefenaar  - opgave via decaan
- oud-leerlingen-voorlichting  5 oktober.

- opleidingen voorlichting Winkler Prins scholengemeenschap  
- datum nog niet bekend, volg de media.

- Openstad bedrijvendag 29 september



Ga er op uit!    
Voorbeelden van oriënterende activiteiten:

Gesprek(-ken) met de decaan 

of

Gesprekken met mentor en ouders !!!



Wanneer aanmelden ?

Voor studies met een selectieprocedure: vanaf 1 oktober 2018 

tot uiterlijk 15 januari 2019.

selectie opleidingen - beperkt aantal plaatsen   

Hanzehogeschool

- Fysiotherapie

- Medisch Beeldvormend Radiotherapeutische Technieken

- Mondzorgkunde

- Toegepaste Psychologie

- Verpleegkunde



Wanneer aanmelden ?

Voor alle andere studies:   voor 1 mei 2019

Let op:  zelf aanmelden voor de vervolgstudie:  

www.studielink.nl met DIGID

WAAR VIND JE AL DEZE INFORMATIE?

www.ubboemmius.nl >  Ubbo.dedecaan.net

of

www.studeermeteenplan.nl

mijnstudieplan.startstuderen.nl

http://www.studielink.nl/
http://www.ubboemmius.nl/
http://www.studeermeteenplan.nl/


Eenmaal afgestudeerd, wat gaat een havist doen?

25

VWO opleiding 10 leerlingen

MBO opleiding                            6 leerlingen

Tussenjaar, werken en reizen   15 leerlingen

HBO opleiding                         121 leerlingen
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Cijfers

Hanzehogeschool:

- Uitval leerlingen in eerste jaar is 26%

- Niet genoeg punten gehaald, EXIT ?  

Bindend Studie Advies (48 ptn verschilt per opleiding)

Propedeuse (60 punten)   

- 21% van de leerlingen haalt de propedeuse in 

het eerste jaar.



studiefinanciering

Studiefinanciering :  vanaf 18 jaar en een HBO opleiding,

of

Studiefinanciering: jonger dan 18 jaar  en een HBO opleiding,

of

Studiefinanciering: vanaf 18 jaar  en een MBO opleiding,

of

Tegemoetkoming scholieren: vanaf 18 jaar en een voortgezet 

onderwijs opleiding. 

webinar Studiefinanciering: hoe werkt het ?

4 oktober 2018 om 19.30 uur     website www.duo.nl



studiefinanciering

• Hbo of universiteit

• aanvullende beurs (afhankelijk inkomen ouders)

• lening                                (afstemmen op de kosten)

• studentenreisproduct (openbaar vervoer)

• collegegeldkrediet             (collegegeld 2.060 euro per jaar)
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Maandbedragen 2018
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Kort samengevat:
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- Aanmelden vervolgstudie via 
www.Studielink.nl

- Bezoek de opendagen van HBO 
instellingen

- Studiefinanciering www.duo.nl

- Gezinsgesprek met zoon / dochter

- Gesprek ouder(s) / leerling / decaan

http://www.studielink.nl/
http://www.duo.nl/


Kennismaking mentor
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• Dhr. Van Arum lokaal 41

• Dhr. Bouw lokaal 42

• Dhr. Hof lokaal 33

• Mevr. Ronde lokaal 16

• Dhr. Bouwknecht lokaal 55

• Mevr. Houwer lokaal 46

• Mentoren VWO 6: Lijsten achterin de zaal.

• Plattegrond: achterin de zaal…


