
VWO 6      4 oktober 2022

Joanne Duijvestijn – teamleider vwo 4, 5 en 6

Francisca de Vries – afdelingscoördinator

Gerrit Jan de Wilde en Mirjam van Buuren – decanen



Even voorstellen...
➤ Joanne Duijvestijn: schoolleider en teamleider VWO bovenbouw

➤ Francisca de Vries: afdelingscoördinator bovenbouw

➤ Gerrit Jan de Wilde en Mirjam van Buuren: decanen

➤ Mentoren:

➤ Francisca de Vries, Frans => 1.16

➤ Fred Bouwhuis, Duits => 1.28

➤ Freddy Walhof, Duits => 1.25

➤ Annemarie Vavier, Nederlands => 1.07

➤ Myrthe Spitzen, Klassieke talen => 0.22



Eindelijk: op reis!



Nieuw dit jaar

➢ Stilteruimte in de mediatheek

➢ Snipperkaart

➢ Extra aandacht voor leerlingen met minder goede 
resultaten:

➢ Werken op school

➢ Coaching



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: workshops

➤ Voor Kerst verslag 1e versie inleveren

➤ Deadline definitieve verslag is 13 februari

➤ Deadline niet gehaald? Plagiaat? Cijfer = 1

➤ Vervolgtraject tot 3,5



PWS Presentatieavond di 7 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



Vakken zonder CSE

Informatica 

Wiskunde D

BSM



Centraal Schriftelijk Examen

➤ Blok 4: voorbereiding CE

➤ Oefenexamens

➤ CE: donderdag 11 mei t/m vrijdag 26 mei

➤ 2,5 of 3 uur zonder pauze

➤ Eten en drinken toegestaan

➤ Examenstress 

➤ Uitslag: woensdag 14 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

➤ 19 t/m 22 juni

➤ Herexamen 

➤ Herprofilering (hoger cijfer)

➤ Inhalen 

➤ Bij meerdere examens inhalen eventueel ook in 
derde tijdvak

➤Uitslag vrijdag 30 juni



Geslaagd!

➤ Diploma-uitreiking: maandag 3 of dinsdag 4 juli



Gezakt, en dan . . . 

➤ Persoonlijk gesprek!

➤ VWO 6 doubleren op BL: 

➤ Vrijstelling voor PWS, Informatica, BSM en Wiskunde D 
(als vak voldoende is afgesloten)

➤ Opnieuw LO (sportoriëntatie) doen

➤ VAVO (deelcertificaten halen) 

➤ HBO + VAVO (Saxion, enkele studies)

➤ Meer informatie bij de examenuitslag



Informatie van de decanen



Studiekeuze programma

➤ Qompas methode

➤ Interesse test

➤ Persoonlijkheid, Beroepsinteresse

➤ Mentoren

➤ Open dagen, meeloopdagen

➤ Oud-leerlingen (niet verplicht)

➤ Decaan

➤ Gesprekken, aanvullende testen.



• 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



Fixusopleidingen

https://www.youtube.com/watch?v=1SzijfBZZRw

https://www.youtube.com/watch?v=1SzijfBZZRw
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➢Geldt er een fixus voor jou studie? Check de lijst

➢Meld je aan via Studielink. 

➢Je ontvangt de uitslag uiterlijk 15 april 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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Inschrijven HBO en WO

• via www.studielink.nl (DigID aanvragen kost 5 werkdagen!).

• Fixusopleidingen voor 15 januari 

• Voor 1 mei aanmelden 

• 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


Inschrijving studiefinanciering

o leerling krijgt ook les hierover in Qompas, workshop Saxion

Algemeen:

1. Basisbeurs ( uit-/ thuiswonend) (duur n.n.b)

2. Lening (studieduur + 3 jaar), moet terugbetaald worden

3. Studentenreisproduct (gift na afronding binnen 10 jaar, studieduur + 1 jaar)

4. Aanvullende beurs (lening, binnen 10 jaar een gift, de duur van je studie)  

(tot 70.000 EUR bruto inkomen ouders, ca 400 EUR per maand)

5. Collegegeldkrediet, lening

Aanvraag financiering minimaal 3 maanden voor de start van je 

opleiding



Meer info op:

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

Vaak ook tijdens studie mogelijk

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


Vragen voor de decaan?

➤ Zoek ons op! 

➤ Leerlingen maken afspraak via Magistermail.



18 jaar en dan?
➤ Leerling bepaalt of ouders toegang tot Magister houden

➤ 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/


AANMELDEN 

VIA DE WEBSITE VAN GRADUA: 

www.gradua.nl

http://www.gradua.nl/


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

j.duijvestijn@osghengelo.nl

f.devries@osghengelo.nl

m.vanbuuren@osghengelo.nl

g.dewilde@osghengelo.nl

➤ Ppt en informatieboekje komen op de website van de school

mailto:j.duijvestijn@osghengelo.nl
mailto:f.devries@osghengelo.nl
mailto:m.vanbuuren@osghengelo.nl
mailto:g.dewilde@osghengelo.nl


Kennismaking met de mentoren

➤ Francisca de Vries, Frans => 1.16

➤ Fred Bouwhuis, Duits => 1.28

➤ Freddy Walhof, Duits => 1.25

➤ Annemarie Vavier, Nederlands => 1.07

➤ Myrthe Spitzen, Klassieke Talen => 0.22


