
Welkom
Ouderinformatieavond vwo 5

Sander Loeff, teamleider bovenbouw havo/vwo

19-9-2018 1



Informatieavond vwo 5

• Kennismaking met de mentor

– Gekozen mentoraat

• Mededelingen

• Voorlichting LOb door decaan

• Mentoraat



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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• 4 periodes afgesloten met een toetsweek

• ‘Toetsluwe’ weken

• Start PWS traject 



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



2. Het Centraal Schriftelijk Eindexamen

• 7 tot en met 20 mei 2020



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 

– Vwo: Maatschappijleer, PWS

• Rekenexamen afgerond



Bevorderingsnorm

• 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 

– Vwo: Maatschappijleer, PWS

• PTA en handelingsdelen afgerond
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LOB

Wat is LOB?

Wel een schoolvak (PTA)



COLLEGECARROUSEL VWO 4

 Hoe werkt men 
aan de 
universiteit?

 Per faculteit die

aansluit bij het

huidig profiel



HBO en WO

 HBO

- Praktijk gericht

- Begeleiding

- 4-jarige bachelor

 WO

- Theoretisch(er)

- Zelfstudie

- 3-jarige bachelor

- 1- of 2-jarige master



Hoe nu verder?

Twee jaar om een goede 
vervolgopleiding te vinden

(Vwo 4 oriënterend)

Vwo 5 oriënterend/diepgang

Vwo 6 diepgang

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtreOo7vfWAhWIJlAKHZnrCzYQjRwIBw&url=https://saxion.nl/studeren/kiezen_en_kennismaken/studiekeuze/&psig=AOvVaw2P7IRkvkGto2q1EhTKU343&ust=1508336716692272


werkwijze
Voorbeelden van activiteiten uit het 

PTA:

 Open dag RUG
09 november verplicht voor V5

 Open Dagen
voor- en najaar

 Digitaal proefstuderen
webklassen vanaf V5(inschrijving start 01 okt)

 Meeloopdagen
aanmelden bij 
de opleiding 

 Scholierenacademie 



Werkwijze vervolg

 Interview met een 
beroepsbeoefenaar

 Testen
 Oud-leerlingen-voorlichting

05 oktober (facultatief)
 Beroepenvoorlichting Groningen
 (12,13 en 15 nov)
 Studiekeuzeworkshop V5 (11 dec)
 Gesprek(-ken) met decaan



Wie doet wat?

 De decaan: reikt klassikaal mogelijkheden 
aan en is bereikbaar voor vragen, 

 Zal individuele gesprekken voeren

 De mentor: in gesprekken met de leerlingen 
kan LOB aan de orde komen

 De ouders: op de hoogte blijven en 
stimuleren

 Maar de leerling moet
er vooral zelf mee aan 
de slag



Portfolio

 Van alle LOB-activiteiten wordt een kort 
verslag geschreven, waarin o.a. de 
ervaringen onder woorden worden 
gebracht.

 Eind V5 portfoliogesprek = een 
gedegen voorbereiding op het intake/ 
matchingsgesprek HBO of WO



In het hbo stopt een derde van de eerstejaars; 
aan de universiteiten een kwart.

In september is al te voorspellen wie snel 
zal stoppen. 

Wie studiekeuze baseert op status (salaris)
van een beroep stopt vaker

dan wie kiest om inhoudelijke interesse.
School-cijfers zijn ook een goede voorspeller.

Uitvallers: 
- lieten zich niet goed informeren, 

- maakten pas laat een keuze. 
- kiezen om de stad en het studentenleven

Intake/matchingsgesprekken
Uitvallers vooraf aan te wijzen



examenjaar

september:

ouderavond over o.a

- Straks studeren



Aan de slag!

DeDecaan.net – Goed gekozen!

Registreren op Ubbo.DeDecaan.net
•Ga naar ubbo.dedecaan.net en klik rechtsboven 
op Inloggen
•Kies onder ‘Nieuw op deze site?’ voor 
Ouder/verzorger 
•Vul uw eigen gegevens in
•Vul de gegevens van uw zoon/dochter in:
•Voor- en achternaam
•Leerlingnummer
•Stel zelf uw wachtwoord in
•Bevestig uw registratie via de link die u in de 
mail ontvangt
•Laat uw kind uw registratie bevestigen via de 
link die hij/zij per mail krijgt



Ubbo.DeDecaan.net

DeDecaan.net – Goed gekozen!

Onze keuzesite

Ubbo.DeDecaan.net



Wat kunt u op de keuzesite?

DeDecaan.net – Goed gekozen!

Informatie vinden

• Vakken en profielen
• Vervolgopleidingen
• KeuzeKalender
• Vraag & Antwoord
• Nieuwsberichten
• Downloads 



Wat kunt u op de keuzesite?

DeDecaan.net – Goed gekozen!

Het keuzeproces van uw kind volgen

• Mijn pagina
• Portfolio
• Profielkeuze
• Studiekeuze



Blijf in contact met uw dochter/zoon:

19-9-2018 26

• 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


