
6 VWO 
Examens en vervolgopleiding
Ontmoeting met mentoren

16 oktober 2018

Welkom!



Examen doen is …



Examen doen is …
leuk, spannend, belangrijk, ‘n fluitje 
van een cent, stress verhogend, als 
een XL-toets, niets voor mij, 
uitdagend, een mooie ervaring, best 
oké, razend moeilijk én 
verschrikkelijk leerzaam, de kers op 
de taart, gewoon goed te doen.



EXAMEN
•SCHOOLEXAMEN (SE): 
door de school, zie PTA
tot half april
•CENTRAAL EXAMEN (CE)
landelijk
9 mei t/m 22 mei 2019



EXAMENVAKKEN: eindcijfer
toetsen, prakt.opdr., 

herkansingen:  
SE-CIJFER (50%)

CE-CIJFER (50%)
(één herexamen) 



VOORBEREIDING

Ø examenvreesreductietraining
Ø examensimulatie
Ø keuzementoren



SCHOOLEXAMEN 
toetsweken
1. Toetsweek: 20 november t/m 28 november 

2018
2. Week van kijk/luistertoetsen en spreektoetsen: 

21 t/m 25 januari 2019
3. Toetsweek: 13 maart t/m 21 maart 2019

tussentijdse toetsen



CENTRAAL EXAMEN 
Eerste ronde/tijdvak 1: (9-22 mei): 
alle vakken; ieder vak één dagdeel 
> uitslag 1 op wo. 12 juni 2019
Tijdvak 2 (17, 18, 19 juni): 
1 vak herkansen / herprofileren/ 
inhalen 
> uitslag 2 op vr. 28 juni 2019



WANNEER GESLAAGD (I)?
Eindcijferregel /compensatieregel:
•eindcijfer allemaal voldoendes of
•één 5 of
•één 4 met compensatie of
•twee 5en met compensatie of
•één 4 en één 5 met compensatie

(compensatie = 6.0 gemiddeld)
en



WANNEER GESLAAGD (II)?
CE-regel
• alle CE-cijfers samen 5,5 gemiddeld 

en

kernvakkenregel:
• maximaal één 5 voor Ne/En/wi/ 



Diplomering 

Vrijdag, 5 juli 2019

18.00 uur: ronde 1
19.30 uur: ronde 2



REKENEN 

• geen verplicht examenvak meer.

- Het resultaat op de rekentoets telt niet
langer mee voor de slaagzakregeling.

- Het cijfer wordt wel vermeld op de cijferlijst



Cum Laude 

• Gemiddeld eindcijfer 8,0 voor alle vakken op 
eindlijst (incl. rekenen) 
• Minimaal eindcijfers 7,0 (ook rekenen) 

Extra vak? Hoogste cijfer vrije deel telt mee



CCC SLAGINGSPERCENTAGES 
VWO (atheneum en gymnasium)
2014: 85%
2015: 93%
2016: 91%
2017: 87%
2018: 86 %



VERVOLGSTUDIE - inschrijven

Belangrijkste datum?
t/m 15 januari 2019
of
Voor 1 mei 2019



www.studiekeuze123.nl/selectie

Opleiding met selectie?

Deadline is:

15 januari



aanmelden via www.studielink.nl

Inschrijven voor studie?

Deadline is:

voor 1 mei



www.studiekeuze123.nl:
• Open dagen kalender
• Alle opleidingen WO/HBO
• Studentenoordelen
• Interessetesten
• Carrièreperspectief per studie



Hoe kiezen? Vijf 
loopbaancompetenties:
1. Wie ben ik? Wat kan ik? à Kwaliteitenreflectie
2. Wat wil ik? Wat drijft mij? àMotievenreflectie
3. Welk soort werk past bij mij? àWerkexploratie
4. Wat wil ik worden? à Loopbaansturing
5. Wie kan mij daarbij helpen? àNetwerken



Rol leerling
Taken:
Ø Reflecteren
Ø Leren
Ø Ervaren
Ø Vragen
Ø Onderzoeken
Ø Kiezen
Open dagen en meeloopdagen bezoeken!



Rol mentor
Taken:
Ø Loopbaandialoog mogelijk maken
Ø Motiveren en stimuleren
Ø Betrokken zijn
Ø Waarderen van successen
Ø Confronteren
Ø Samen onderzoeken 



Rol ouder/verzorger
Taken:
Ø Betrokken zijn
Ø Stimuleren en motiveren
Ø Samen onderzoeken
Ø Reflecteren
Ø Praten over mogelijkheden en keuzes



Ontmoeting met de mentoren
mevrouw Alberda/ de heer Dekker lokaal: 321
mevrouw Burger/ de heer Oud lokaal: 236
de heer Buijkx/ de heer Palland lokaal: 330
de heer Weuring/ dhr. Kranenborg lokaal: 237
de heer Hof/de heer Van Hemert lokaal: 240
mevrouw Kloekke lokaal: 228
de heer Korteweg lokaal: 140


