
Voortgezet onderwijs

Examenjaar 

Vervolgstudie

INFORMATIEAVOND

havo-5 en vwo-6



KERNTEAM

Mandy Stokkers (decaan)

Arjan Paf (teambegeleider), 

Adriaan Verschuren (tijdelijk)

Nicol Schreur (intern begeleider)

Yvonne Bouw (teamleider havo-vwo bb)



EXAMENCIJFERS

Schoolexamen (SE – 50%)

Centraal examen (CE – 50%)

Afsluiting SE:

Woensdag 13 april 2022

- controle cijferlijsten door 

examensecretaris

- handtekening docenten en 

kandidaten

- definitieve aanmelding CE



Combinatiecijfer

Berekening combinatiecijfer:

Maatschappijleer 5,49 = 5

Levensbeschouwing 6,50 = 7

Profielwerkstuk 8,45 = 8

CKV 6,60 = 7

= 6,75 = 7

Het eerste compensatiepunt is binnen!

Grieks of Latijn op vwo: geen CKV > combinatiecijfer uit ML, LB en PW

Overstap 5havo > 5vwo: 

Vrijstelling ML, LB, CKV. PWS wel op VWO-niveau



Rekentoets

Havo-examenleerlingen (CM) zonder wiskunde 

moeten een rekentoets maken

- Resultaat telt niet mee in de slaag-/zakregeling

- Het cijfer komt niet op de cijferlijst

- Bijlage bij het diploma met het resultaat



Toetsweken
• Week 44 + 45 1e ronde (1 t/m 8 nov)

• Week 48 herkansingsronde 1e toetsweek
(29 nov t/m 3 dec)

• Week 3 + 4 2e ronde (14 t/m 21 jan)

• Week 4+5 kijk- en luistertoetsen

• Week 7 Herkansingsweek 2e ronde
• (14 t/m 18 febr)

• Week 11 + 12 3e ronde (14 t/m 21 mrt)

• Week 14 herkansingsronde 3e toetsweek
(4 t/m 8 april)

• 13 april afsluiting SE



CE 2022

• 12 t/m 25 mei 1e tijdvak

• Uitslag: woensdag 15 juni

• 20 t/m 2 juni 2e tijdvak (herkansing)

• Uitslag: vrijdag 1 juli (vermoedelijk)

• 3e tijdvak: augustus (Staatsexamen Arnhem/Zwolle)

Beschikbaarheid examenkandidaten



GESLAAGD

Gemiddeld een voldoende voor het CE: minimaal 5,5

Maximaal één 5 in de groep van kernvakken op de eindlijst: 

Nederlands, Engels, Wiskunde (!)

Geslaagd bij alles 6 of hoger

Geslaagd bij één 5 en de rest 6 of hoger

Geslaagd bij één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld 6,0

Geslaagd bij twee keer 5, of één 5 en één 4, de rest 6 of

hoger en gemiddeld 6,0



EXAMENBESEF
- Toetsweek 1

- Informatieronde voor kandidaten in december

- Kans op slagen-traject

- Examenvoorbereidingsweek april



NPO, corona en 

extra maatregelen
• Extra ondersteuning (KOS)

• Bijlessen?

• Extra oefening vaardigheden in de lessen

• Examentraining

• Vooralsnog geen extra maatregelen bij 

examens (nog niet bekend gemaakt):

– 'duimpje'

– 'extra tijdvak'



Decaan

• Mandy Stokkers

• m.stokkers@marianum.nl

mailto:m.stokkers@marianum.nl


Maken van 

vervolgkeuze
• sgmarianum.dedecaan.net

• Dedecaan.net = zoekmachine met 

informatie over studies en studeren

• Keuzegids.org = beoordeelt en

vergelijkt studies met elkaar, 

geïntegreerd in de site

• www.studiekeuze123.nl

• https://www.studiekeuzemaken.nl/

https://sgmarianum.dedecaan.net/
http://www.studiekeuze123.nl/
https://www.studiekeuzemaken.nl/


NIET  GESLAAGD

1. Hier overdoen  

2. VAVO- HBO of VAVO-MBO traject

(bij max. 2 vakken, niet alle HBO’s)   

3. VAVO (flitstraject)

Route afhankelijk van situatie



Aanmelden: 

• MBO: bij de school zelf

• HBO en WO: via www.studielink.nl

• Uiterlijk 1 mei voor reguliere studies, i.v.m. 

toelatingsrecht

• Decentrale selectie vóór 15 januari!

VRAAG JE DIGID AAN!

http://www.studielink.nl/


Decentrale selectie

Decentrale selectie

• Meer studenten dan plaatsen → selectie

• Tussen 15 januari en 15 april selectie

(per instelling/ studie verschillend)

• 15 april rangnummer op studielink.nl

• Binnen twee weken je plaats verzilveren 

op studielink.nl

• V5 lijst?

Studiekeuze123.nl → meer informatie



Oriëntatie

Verschillende oriëntatie activiteiten

Meeloopdagen

Open dagen

Weblog Ouders en leerlingen

https://www.studiekeuze123.nl/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/
https://www.vraaghetdestudent.nl/


Het gesprek



Havo → WO?

Nu 4 routes:

1. 5H → 5V let op: 1 extra vak, 2e MVtaal en 

wiskunde zijn verplicht.

2. Volwassenonderwijs (VAVO) 5 en 6 vwo 

in twee jaar

3. Via een HBO- propedeuse

4. Via een HBO- bachelor



Vwo route op hbo

• 3 jaar

• Versneld

• bepaalde onderdelen 

versneld, of je krijgt 

vrijstelling voor sommige 

vakken/modules



Studiefinanciering

Studiefinanciering

Webinar DUO

4 producten om studie te bekostigen voor student

1. Studentenreisproduct (OV chipkaart)

2. Aanvullende beurs

3. Collegegeldkrediet (lening)

4. Lening

https://duo.nl/particulier/studiefinanciering/bedragen.jsp
https://duo.nl/webinar/


Tegemoetkoming 

scholieren

Wat moet je regelen als je 18 wordt?

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/achttien-jaar-worden/vraag-en-antwoord/checklist-bij-18-jaar-worden

