
Voorlichting V6 2020-2021

Joanne Duijvestijn     Teamleider VWO 4, 5 

en 6



Opbouw schooljaar

Blok 1 t/m 3: 

➤Afgesloten met toetsweek

➤Schoolexamentoetsen (in SET week)

➤Voor sommige vakken: PO’s en kennistoetsen 
tijdens het blok

Blok 4:

➤Examentraining

➤Centraal Schriftelijk Examen



Herkansingen SET

➤ Na blok 1, blok 2 en blok 3

➤ Alleen SET uit betreffende blok

➤ Inhalen gemiste SET wordt ingeroosterd op 
herkansingsdagen*

➤ Ingehaalde SET kan niet herkanst worden*

* Ivm Corona zoeken we naar andere 
oplossing



Profielwerkstuk

➤ Onderzoek / ontwerp

➤ 80 slu per leerling

➤ Onderdeel combinatiecijfer (met Maat en CKV) 

➤ Begeleiding door vakdocent

➤ Op school workshop Academisch schrijven (9 okt)

➤ Voor Kerst verslag 1e versie inleveren

➤ Deadline definitieve verslag is 19 februari

➤ Deadline niet gehaald? Plagiaat? Cijfer = 1

➤ Vervolgtraject tot 3,5



PWS Presentatieavond di 9 maart

➤ Mondelinge presentaties 

(onderdeel beoordeling)

➤ U bent van harte welkom! 

(e.e.a. natuurlijk

afhankelijk van situatie

rondom Corona)



Berekening en afronding SE

➤ Mee naar V6: gemiddeld blokcijfer V5 en PO–cijfers 
van V4 & V5

➤ V6: 

(3 blok V6 + 1 blok V5)/4 = gem. Blokcijfer (GB)

(PO V4 + PO V5 + PO V6)/3  = gem. PO cijfer (GPO)

➤ GB en GPO worden afgerond op 1 decimaal

➤ Weging meestal 80% : 20 %

➤ Afronding: op één cijfer achter de komma

(5,45 wordt 5,5)



Combinatiecijfer

➤ Alle kleine vakken samen:

➤ Maatschappijleer

➤ CKV (alleen voor atheneumleerlingen)

➤ Profielwerkstuk

➤ Ieder onderdeel moet 4 ( 3,5) of hoger zijn

➤ Cijfers worden afgerond, gemiddeld en opnieuw afgerond (!!)

en tellen samen als één vak



Vakken zonder CSE

Informatica 

Wiskunde D

BSM



Centraal Schriftelijk Examen

➤ Blok 4: voorbereiding CE

➤ Oefenexamens

➤ CE: maandag 17 mei t/m maandag 31 mei

➤ 2,5 of 3 uur zonder pauze

➤ Eten en drinken toegestaan

➤ Examenstress 

➤ Uitslag: woensdag 16 juni, bellen tussen 2 en 3 uur

➤ Meer informatie volgt t.z.t.



Berekening Eindcijfers

➤ Voor vakken zonder CE: Afronden op geheel getal in 2 

stappen (5,45 wordt 5,5 wordt 6)

➤ Voor vakken met CE: Gemiddelde CE + SE afronden op 

geheel getal in 1 stap (5,5 + 5,4 wordt 5,45 wordt 5!! 

Wettelijke regeling)



Slaag/zakregeling

Geslaagd:

➤ LO voldoende of goed

➤ Onderdelen combinatiecijfer zijn 4 of hoger

➤ Gemiddelde cijfer CSE = 5,5 of hoger

➤ Ne, En, Wi: maximaal één eindcijfer 5 (4,5-5,4), rest 6 of hoger

➤ Er is voldaan aan:

Onvoldoendes Compensatiepunten

geen 0 of meer

1X5 (4,5-5,4) 0 of meer

1X4 (3,5-4,4) 2 of meer

2X5 (4,5-5,4) 2 of meer

1X5 (4,5-5,4) en 

1X4 (3,5-4,4)

3 of meer



Tweede Tijdvak

➤ 21 t/m 24 juni

➤Herexamen

➤Herprofilering (hoger cijfer)

➤ Inhalen 

➤Bij meerdere examens inhalen eventueel ook 

in derde tijdvak

➤Uitslag vrijdag 2 juli



Geslaagd!

➤ Diploma-uitreiking: dinsdag 6 juli



Gezakt, en dan . . . 

➤ VWO 6 doubleren op BL: 

➤ Vrijstelling voor PWS, In, BSM en WisD (als vak

voldoende is afgesloten)

➤ Opnieuw LO (sportoriëntatie) doen

➤ VAVO (deelcertificaten halen) 

➤ HBO + VAVO (Saxion, enkele studies)

➤ Meer informatie bij de examenuitslag



Studiekeuze

➤ Studeren is duur 

➤ Goede studiekeuze is belangrijk

➤ Meedenken van ouders wordt (in ieder geval achteraf) 
gewaardeerd!

➤ Oriënteer eerst breed

➤ Wat vind je leuk? 

➤ Wat kun je later met deze opleiding doen?

➤ Vergelijk zelfde soort studies

➤ Deelname open dagen + meeloopdagen

➤ Keuzestress: Goed is goed genoeg!



Open dagen

• https://bachelors.nl/open-dagen/

• ivm Corona is het aantal plekken beperkt!

• Een aantal voorlichtingen is online.

• Inschrijven op de verschillende sites

https://bachelors.nl/open-dagen/
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Inschrijven HBO en WO

• via www.studielink.nl (eerst een DigiD aanvragen).

• Voor 1 mei aanmelden 

• Fixusopleidingen voor 15 januari

• Daarna kun je studiefinanciering aanvragen bij DUO 

Alle info staat op: 

https://www.duo.nl/particulier/inschrijven-bij-school-of-

universiteit.jsp

http://www.studielink.nl/
http://www.ib-groep.nl/particulier/Informatie/Studiefinanciering/Hoger_onderwijs/Aanvragen_sf_hoger_onderwijs.asp
https://www.duo.nl/particulier/inschrijven-bij-school-of-universiteit.jsp
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• Aanmelding voor 1 mei (of bij fixusstudies voor 15 

januari)  geeft recht op studiekeuzeactiviteit 

(proefstuderen, studiekuezegesprek). 

• Deelname kan verplicht worden door instelling

Check juiste studiekeuze



• Selectie door de instelling (beperkt aantal plaatsen)

• Selectiecriteria bepaald door opleiding. Veel variatie 

(cijfers, motivatie, persoonlijkheid, activiteiten buiten 

school)

• Maximaal 2 fixusopleidingen: verschillende 

opleidingen of zelfde opleiding aan verschillende 

instellingen

• Uitzonderingen: voor Geneeskunde, 

Tandheelkunde, Fysiotherapie en 

Mondzorgkunde mag je maar voor 1 

onderwijsinstelling kiezen*

* Info van afgelopen jaar

Fixusopleidingen



Check laatste stand van zaken op deze site:

https://www.studiekeuze123.nl/selectie/welke-

opleidingen-hebben-een-numerus-fixus

Instellingen besluiten uiterlijk eind november of er een 

fixus voor de opleiding is. Definitieve lijst begin 

december beschikbaar 

Fixusopleidingen

https://www.studiekeuze123.nl/selectie/welke-opleidingen-hebben-een-numerus-fixus
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Geldt er een fixus voor jou studie? Check de lijst

Meld je aan via Studielink. De uiterste aanmelddatum 

voor fixusopleidingen is meestal 15 januari 2021. 

Daarna begint de selectieprocedure.

Je ontvangt de uitslag op 15 april 2021 via Studielink. 

Ben je geselecteerd, dan moet je je plaats binnen 2 

weken accepteren, ook via Studielink. Anders vervalt je 

plaats.

Studenten die niet zijn toegelaten, komen op een 

wachtlijst te staan en worden alleen nog geplaatst 

als geselecteerde studenten afvallen. Intussen kunnen 

zij zich inschrijven voor een studie zonder selectie 

(voor 1 mei)

Studielink heeft een handig stappenplan

Toelating fixusstudies 

https://info.studielink.nl/nl/studenten/stappenplanstudielink/Pages/Default.aspx
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• Leenstelsel: Studenten kunnen max €486,08 per maand lenen  

• Daarnaast kunnen zij nog € 173,58 per maand lenen voor het 

collegegeld

• Je bepaalt zelf hoeveel je leent voor je levensonderhoud en 

collegegeld.

• Studenten met minder draagkrachtige ouders kunnen een 

aanvullende beurs krijgen van max € 396,39. 

• Haal je binnen 10 jaar je diploma, dan worden de aanvullende beurs 

en het studentenreisproduct een gift. 

• De verplichte aflosfase van de lening is maximaal 35 jaar.

• Alle info is te vinden op 

https://duo.nl/particulieren/studievoorschot/default.asp

Studiefinanciering 

https://duo.nl/particulieren/studievoorschot/default.asp
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• Voor een 4-jarige hbo of wo studie in totaal 7 jaar

• Aanvullende beurs alleen eerste 4 jaar

• Studentenreisproduct alleen eerste 5 jaar

• Langere opleidingen -> langer studiefinanciering

• Pauze mogelijk, maar start en einde studiefinanciering 

binnen 10 jaar

• Onbeperkt bijverdienen mogelijk

• Aanvragen tenminste 3 mnd voor start studie

Studiefinanciering 



 Vraag een DigiD met sms-controle aan.

 Log in op Mijn Duo om studiefinanciering aan te vragen

 Regel een persoonlijke OV-chipkaart voor het 
studentenreisproduct

Regelen voor 

studiefinanciering 



Meer info op:

https://www.studiekeuze123.nl/wat-ga-jij-kiezen/studie-
kiezen/studeren-in-het-buitenland

Studeren in het buitenland

https://www.studiekeuze123.nl/wat-ga-jij-kiezen/studie-kiezen/studeren-in-het-buitenland
https://www.studiekeuze123.nl/wat-ga-jij-kiezen/studie-kiezen/studeren-in-het-buitenland


Webinar 

➤ https://channel.royalcast.com/wur/#!/wur/20200901_1

➤ Georganiseerd door de universiteit van Wageningen, maar 

bevat algemene informatie over gaan studeren, studiekosten 

en studiekeuze

https://channel.royalcast.com/wur/#!/wur/20200901_1


Als kiezen moeilijk is…

➤ verschillende websites:

➤ www.studiekeuze123.nl

➤ www.universitairebachelors.nl

➤ www.qompas.nl

➤ Gesprek met mentor 

➤ Bezoek open dagen/meeloopdagen

➤ Gesprek met decaan

➤ Begeleiding extern 

http://www.studiekeuze123.nl/
http://www.universitairebachelors.nl/
http://www.qompas.nl/


Bezoek open dag / meeloopdag

➤ Leerling vult zelf formulier in 

➤ Daarin o.a. mailadres ouders

➤ Ouders ontvangen per mail bericht over verzoek om verlof

➤ In verband met Corona mogelijk digitaal bezoek open dag



18 jaar en dan?
➤ Leerling wordt 18 jaar:

➤ Kinderbijslag vervalt

➤ Tegemoetkoming scholieren aanvragen via www.duo.nl 3 

maand van tevoren

➤ Zorgtoeslag  www.zorgtoeslag.nl

➤ Nuttige sites

➤ https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/achttien-jaar-

worden/vraag-en-antwoord/checklist-bij-18-jaar-worden

➤ https://www.wijzeringeldzaken.nl/op-jezelf/8-dingen-die-je-

moet-regelen-als-je-18-wordt/

http://www.duo.nl/
http://www.zorgtoeslag.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/achttien-jaar-worden/vraag-en-antwoord/checklist-bij-18-jaar-worden
https://www.wijzeringeldzaken.nl/op-jezelf/8-dingen-die-je-moet-regelen-als-je-18-wordt/


Corona-regels

➤ 1,5 m afstand tot medewerkers, leerlingen onderling geen 

afstand

➤ Handen wassen (handalcohol) bij binnenkomst in lokaal

➤ Niet naar school als je klachten hebt en test aanvragen

➤ Achterstanden door Corona? Bijspijkermogelijkheden in 

school (gratis door subsidie). Informatie volgt



Corona-regels 

➤ Docent niet op school

➤ Les via Zoom (neem device mee!)

➤ Les volgen kan in lokaal, maar mag ook elders

➤ Leerling niet op school (langer dan 1 week)

➤ Les via Zoom (alleen instructie!)

➤ Aanvragen via mail bij teamleider



Over Gradua

• Gradua biedt vele verschillende vormen van huiswerkbegeleiding

binnen school. 

• We zijn enthousiast, denken mee, geven opbouwende feedback en 

beschouwen fouten als leermomenten. 

• Daarnaast staan we voor persoonlijke aandacht en wordt het aanbod 

altijd afgestemd op het tempo en het niveau van de leerling. 



AANMELDEN 

VIA DE WEBSITE VAN GRADUA: 

www.gradua.nl

http://www.gradua.nl/


Tenslotte…
➤ Heeft u vragen? Vraag het aan de mentor of mail mij: 

j.duijvestijn@osghengelo.nl

➤ Ppt en informatieboekje mailen we aan alle ouders en komen 
op de website van de school

➤ Om 20.15 uur start de Zoom-meeting met de mentor / de 
Zoom-meeting met de mentor is al geweest

Bedankt voor uw aandacht!

mailto:j.duijvestijn@osghengelo.nl

