Voorlichting VWO 6 2021‐2022
Francisca de Vries – leerlingcoördinator
Joanne Duijvestijn – teamleider vwo 4, 5 en 6
Fred Bouwhuis ‐ decaan

Even voorstellen:
➤

Coördinator bovenbouw: Francisca de Vries

➤

Teamleider bovenbouw vwo: Joanne Duijvestijn

➤

Mentoren V6:
➤

Freddy Walhof, docent Duits

➤

Myrthe Spitzen, docent Klassieke Talen

➤

Francisca de Vries, docent Frans

➤

Fred Bouwhuis, docent Duits

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

Profielwerkstuk
➤

Onderzoek / ontwerp

➤

80 slu per leerling

➤

Onderdeel combinatiecijfer (met Maat en CKV)

➤

Begeleiding door vakdocent

➤

Op school workshop Academisch schrijven (november)

➤

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 15 maart
➤

Mondelinge presentaties
(onderdeel beoordeling)

➤

U bent van harte welkom!

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

Examenvakken zonder CSE

Informatica
Wiskunde D
BSM

Centraal Schriftelijk Examen
➤

Blok 4: voorbereiding CE

➤

Oefenexamens

➤

CE: donderdag 12 mei t/m woensdag 25 mei

➤

2,5 of 3 uur zonder pauze

➤

Eten en drinken toegestaan

➤

Examenstress

➤

Uitslag: woensdag 15 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

➤ 20 t/m

23 juni

➤ Herexamen
➤ Herprofilering (hoger

cijfer)

➤ Inhalen
➤ Bij

meerdere examens inhalen eventueel ook in
derde tijdvak

➤ Uitslag

vrijdag 1 juli

Geslaagd!
➤

Diploma‐uitreiking: dinsdag 5 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

DECAAN
Fred Bouwhuis
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VWO
 UNIVERSITEIT
 HBO

universiteiten.startpagina.nl

hbo.startpagina.nl
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Wat ga ik studeren?
Interessetests / Beroepentests
• Via een gespecialiseerd testbureau bijv. AOB-Compaz of
https://adviesbureaukoers.nl/studiekeuze/ of
http://ikkieseenstudiediemijpast.nl/
• Tests op internet:
www.studiekeuze123.nl/studiekeuzetesten
www.123test.nl www.studiekeuze.qompas.nl
(de tests zijn niet allemaal gratis!)
• Een voorbeeld van een site waar je verschillende opleidingen op een
handige manier kunt vergelijken en de Open Dagen kunt vinden is:
www.studiekeuze123.nl/studies
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WELKE MOGELIJKHEDEN HEB IK NA:
CM, EM, NG & NT
Een overzicht van alle vervolgopleidingen vind je in Magister >
ELO > Bronnen > Gedeelde Documenten >
Infoplein klas 5H en 6V > Opleidingseisen VWO-WO
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C&M
European Studies
(Kunst)Geschiedenis
Creative Technology
Rechtsgeleerdheid
Psychologie

20

E&M
Bedrijfskunde
International Business
Internationale Betrekkingen en
Internationale Organisatiegie
Politicologie

21

N&G
Kunstmatige Intelligentie
(Dier)Geneeskunde (+NA)
Tandheelkunde (+NA)
Farmacie (+NA)
Biomedische Technologie (+NA + WB)
Voeding en Gezondheid

22

N&T
Bouwkunde
Sterrenkunde
Technische Natuurkunde
Lucht- en Ruimtevaarttechniek
Civiele Techniek
Econometrie
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OPEN DAGEN
https://bachelors.nl/open-dagen/
o.a.:
02-10 TU Eindhoven
09-10 t/m 16-10 UvA
29-10 & 30-10 Leiden
30-10 EUR (R’dam)
18-11 & 20-11 TU Delft
05-11 & 06-11 Radboud (Nijmegen)
05-11 & 06-11 VU (online)
06-11 UM (Maastricht)
30-10 & 06-11 Wageningen
12-11 RUG (Groningen)
20-11 UT (online)
19-11 & 20-11 UU (online)

INSCHRIJVEN
BIJ DE UNIVERSITEIT VIA STUDIELINK.NL

Voor 1 mei aanmelden*
Als je gaat studeren aan een hogeschool of universiteit in Nederland, dan
moet je je eerst aanmelden (inschrijven). Aanmelden bij de hogeschool of
universiteit doe je via www.studielink.nl (eerst een DigiD aanvragen).
Daarna kun je bij DUO studiefinciering aanvragen, Studiefinanciering DUO
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Studenten moeten zich uiterlijk op 1 mei aanmelden* voor de studie
van hun keuze. Zij hebben dan recht op studiekeuzeactiviteiten zoals
proefstuderen of een gesprek bij de opleiding. Tegelijkertijd zijn ze ook
verplicht aan zulke activiteiten mee te doen als de opleiding dat vraagt.
*Voor studies met een fixus geldt in de meeste gevallen 15 januari.
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Fixusopleidingen
Selectie door de instelling
Sommige opleidingen aan hbo en universiteit hebben een beperkt aantal
plaatsen. De hogeschool of universiteit kan dan een “numerus fixus” instellen.
Als te veel studenten zich aanmelden voor een opleiding, dan moet je meedoen
aan een selectie. De onderwijsinstelling regelt dat zelf.
Selectiecriteria
Hogescholen en universiteiten selecteren zelf studenten voor hun
fixusopleidingen. Er wordt gekeken naar je gemiddelde eindexamencijfer, maar
ook naar je motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties.
Maximaal 2 fixusopleidingen
Per studiejaar mag je je voor maximaal 2 fixusopleidingen aanmelden. Dat mag
ook dezelfde opleiding zijn op 2 verschillende onderwijsinstellingen. Alleen voor
Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie en Mondzorgkunde mag je
maar voor 1 onderwijsinstelling kiezen.

Wat moet je doen?
Kijk in het overzicht fixusopleidingen of er voor de opleiding van jouw keuze
een numerus fixus geldt. De definitieve lijst met fixusopleidingen voor het
schooljaar 2021-2022 is begin december 2021 beschikbaar.
Meld je aan via Studielink. De uiterste aanmelddatum voor fixusopleidingen is
meestal 15 januari (2022). Daarna begint de selectieprocedure.
Je ontvangt de uitslag op 15 april 2022 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)
 Stappenplan aanmelden in Studielink
Studielink heeft een handig stappenplan waarin precies wordt uitgelegd hoe
je een account aanmaakt binnen Studielink en hoe je je vervolgens moet
aanmelden voor een fixusopleiding.
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Kleinschalige en intensieve opleidingen
 Sommige opleidingen hebben zulke bijzondere eigenschappen, dat
selectie nodig is. Zoals de University Colleges (volgende dia)
Opleidingen met aanvullende eisen
 Voor sommige opleidingen zijn specifieke vaardigheden, kennis of
aanleg nodig, zoals de kunstopleidingen. Daarvoor gelden
aanvullende eisen.

Om tot University College Utrecht toegelaten te worden moet je
geselecteerd worden. Om aangenomen te worden moet je voldoen aan de toelatingseisen en
een algemeen profiel. Allereerst moet je een vwo diploma (alle profielen zijn toelaatbaar) of een
buitenlands of internationaal equivalent daarvan bezitten. Daarnaast moet je de Engelse taal
goed beheersen. Het doel van de selectieprocedure is om te achterhalen of UCU goed bij jou
zou passen. Ze zoeken naar de volgende kenmerken:
•Bovengemiddelde prestaties op school
•Ambitie en motivatie om het beste uit jezelf te halen
•Brede interesse
•Interesse om bij te dragen aan het campusleven
•Sociale betrokkenheid
•Affiniteit met wonen en studeren in een internationale omgeving
Procedure
De deadline voor aanmelding van UCU (1 februari) is eerder dan de meeste
bachelorprogramma’s. Je kunt je online aanmelden. Je aanmelding bestaat in het algemeen uit
inschrijfgeld, een volledig ingevuld aanmeldformulier, een motivatiebrief en één of meer
aanbevelingsbrieven.
Je aanmelding wordt vervolgens beoordeeld, en op basis daarvan word je wel of niet
uitgenodigd voor een interview. Het doel van het interview is om je beter te leren kennen,
vragen naar aanleiding van je aanmelding te stellen, en om te checken of UCU de juiste plek
voor jou is. Na het interview kun je uitgenodigd worden om op UCU te komen studeren.
Voor meer informatie over aanmelding, toelatingseisen, deadlines en het online
aanmeldformulier bezoek je de UCU website.

International Business Administration in Rotterdam (inschrijven voor 15
januari) hanteert een andere vorm van selectie:
Je moet in ieder geval voldoen aan de volgende eisen:
General requirements
minimum (unrounded) average grade of 7.0 AND
minimum (unrounded) grade of 7.0 for mathematics A or minimum
(unrounded) grade of 6.0 for mathematics B AND
minimum (unrounded) grade of 7.0 for English
https://www.rsm.nl/bachelor/international-businessadministration/admission-application/
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Pas jij bij de studie?
Verplichte ‘matching’ (verplichte studiekeuzecheck)
Voorbeeld: UvA Matching
UvA Matching is een verplicht onderdeel van de inschrijving voor een
bacheloropleiding. Je maakt kennis met de studie en het onderwijs, nog
voordat je echt gaat studeren, en test zo je studiekeuze. Dat vergroot de kans
dat je straks succesvol bent in de gekozen opleiding.
http://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/inschrijven/doe-mee-aan-uvamatching/uva-matching.html
UvA Matching is een onderdeel van je inschrijving en vindt plaats na de
oriëntatiefase. Bij UvA Matching neem je een aantal dagen deel aan het
onderwijs bij de door jou gekozen bacheloropleiding. Dit sluit je af met een
toets en op basis daarvan ontvang je een persoonlijk advies. Je toetst hiermee
of de studie echt bij je past en of je voldoende motivatie en studievaardigheden
bezit om in september te starten.
Op het programma:
•Onderwijsdag: je volgt college(s) aan de UvA (of online)
•Zelfstudie: je bestudeert de lesstof
•Toets
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Studiefinanciering
Voor studenten aan hbo en universiteit geldt het Leenstelsel.
Studenten kunnen per maand maximaal € 1.011,50 lenen (Leningdeel € 507,39).
Daarnaast kunnen zij nog € 90,33 per maand lenen voor het collegegeld
(=collegegeldkrediet).
Je bepaalt zelf hoeveel je leent voor je levensonderhoud en collegegeld.
(Het wettelijk collegegeld voor studiejaar 2021-2022 is €1.084,-)
Ook kunnen studenten met minder draagkrachtige ouders nog steeds
een aanvullende beurs krijgen. De aanvullende beurs is maximaal € 413,78. Het
bedrag van € 1.011,50 is inclusief deze eventuele aanvullende beurs. Krijgt je
geen of minder aanvullende beurs? Dan kunt je het ontbrekende bedrag extra
lenen.
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.
https://duo.nl/particulieren/studievoorschot/default.asp
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Hoelang krijg je studiefinanciering voor hbo en universiteit?
Je krijgt voor een 4-jarige hbo- of universitaire studie in totaal 7 jaar
studiefinanciering. Een aanvullende beurs is alleen de eerste 4 jaar
mogelijk. Het studentenreisproduct krijg je de eerste 5 jaar. Voor
opleidingen die langer duren dan 4 jaar kun je langer studiefinanciering
krijgen. Je moet al je studiefinanciering binnen 10 jaar opgebruiken.
Bijverdienen
Een student hbo of universiteit mag onder het Leenstelsel onbeperkt
bijverdienen naast de studiefinanciering.
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Studiefinanciering aanvragen
Als je jonger bent dan 30 jaar en een voltijdopleiding aan hbo of
universiteit volgt, kun je studiefinanciering aanvragen. Vraag 3
maanden van tevoren aan, maar in ieder geval vóór de maand waarin
het moet ingaan. Vraag je pas daarna aan, dan loop je
studiefinanciering mis.
Wanneer gaat je studiefinanciering in?
Je studiefinanciering hbo of universiteit gaat direct in als je gaat
studeren, ook als je nog geen 18 bent. Meestal is dit per 1 september.
Uitbetaling is aan het eind van elke maand.
Geen studiefinanciering, wel reizen
Als je verder geen studiefinanciering wilt, kun je toch gebruikmaken van
het studentenreisproduct. Vraag studiefinanciering aan. Tijdens de
aanvraag kun je invullen dat je geen geld wilt lenen.
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Dus wat moet je doen?
 Vraag een DigiD met sms-controle aan. DigiD is je inlogcode voor
de hele overheid. Je krijgt na je aanvraag binnen 5 werkdagen een
brief met inloggegevens.
 Regel een persoonlijke OV-chipkaart. Als je studiefinanciering hebt,
krijg je een studentenreisproduct. Je hebt een persoonlijke OVchipkaart nodig om je studentenreisproduct op te kunnen laden.
 Log in op Mijn Duo om studiefinanciering aan te vragen.

Studeren in het buitenland
Volledige opleiding in het buitenland
Gaat u een volledige opleiding in het buitenland volgen? Of u studiefinanciering krijgt,
hangt dan af van het land en van de opleiding die u daar gaat doen. Voor hbo en
universiteit gelden daarnaast extra voorwaarden.

Tijdelijk naar het buitenland
Gaat u tijdelijk naar het buitenland, bijvoorbeeld voor stage? Dan kunt u uw
studiefinanciering in die periode laten doorlopen. Ook kunt u een ov-vergoeding krijgen in
plaats van het studentenreisproduct.

Voorwaarden
U blijft als voltijdstudent ingeschreven staan bij uw Nederlandse opleiding.
Uw buitenlandse stage of studie is een verplicht onderdeel van uw Nederlandse
opleiding.

Hbo of universiteit in het buitenland
U kunt studiefinanciering krijgen voor hbo- of universitaire opleidingen over de hele
wereld. Het Nuffic toetst voor DUO of uw studie recht geeft op studiefinanciering. Aan de
hand van de waarderingscriteria en landenlijst kunt u zelf alvast een inschatting maken.
Weet u niet zeker of uw buitenlandse opleiding recht geeft op studiefinanciering? Vraag
dan gewoon studiefinanciering aan. DUO laat daarna uitzoeken of u er recht op hebt. Het
heeft geen zin om hierover contact op te nemen met het Nuffic.
https://duo.nl/particulier/studiefinanciering-buitenland/volledige-opleiding-in-hetbuitenland.jsp

Informatie voor ouders
➤

https://www.wur.nl/nl/Onderwijs‐Opleidingen/ouders.htm

➤

Informatie van Wageningen University

➤

Bevat algemene informatie over gaan studeren, studiekeuze en
studiekosten

➤

Speciaal voor ouders

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

Bezoek open dag / meeloopdag
➤

Leerling vult zelf formulier in

➤

Daarin o.a. mailadres ouders

➤

Ouders ontvangen per mail bericht over verzoek om verlof

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/

Tenslotte…
➤

Heeft u vragen? Vraag het aan de mentor, mail de coördinator
f.devries@osghengelo.nl of mail de teamleider:
j.duijvestijn@osghengelo.nl

➤

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

Mee met de mentor:
➤

Freddy Walhof

Lokaal 0.08

➤

Myrthe Spitzen

Lokaal 0.22

➤

Francisca de Vries

Lokaal 1.16

➤

Fred Bouwhuis

Lokaal 1.28

