
Welkom in het schooljaar 2021-2022

Welkom
Informatieavond havo 5

September 2021



Welkom 

Programma:
• Voorstellen, teamleider, decaan, 

examensecretaris en mentoren
• Regels
• Examen
• HELP, havo 5, decaan
• Met de mentor mee!



Regels

• Verlof, formulier, ouders, teamleider, goede reden
• Te laat, ongeoorloofd afwezig
• Verband afwezig vs. resultaat
• Bijbaantje(s)
• Lestijden, 9.00 u tot 17.00 u, plan andere zaken erbuiten
• Rookvrij
• Laatste jaar, neem je verantwoordelijkheid samen met 

ons



Examen



Het examen
De examensecretaris

- Ziet toe op de toepassing van het examenreglement
- Legt in voorkomende gevallen onregelmatigheden, verzoeken en 

bezwaren voor aan de examencommissie, ter beoordeling en advisering 
aan de locatiedirecteur

- Is contactpersoon met College van Toetsen en Examens(CvTE) en de 
inspectie

- Stelt samen met de directeur de uitslag vast
- Tekent evenals de directeur de diploma’s en de cijferlijsten



Het examen

Schoolexamen            Centraal Examen

Diverse afsluitmomenten

Klas 4: schoolexamen : ml, lef en ckv

Klas 5: schoolexamen : inf en lo

Profielwerkstuk (80 SLU), maart 2022

Centraal Examen: landelijk eindexamen in alle andere vakken; mei en juni 

2022



•Rechten en plichten
•Afmelden voor PTA-toetsen
•Verzoeken en klachten
•Examencommissie
•Onregelmatigheden (zie volgende dia’s)
•Commissie van beroep voor de examens

PTA(programma van toetsing en afsluiting)
Examengids

Het Examenreglement



Onregelmatigheden
volgens artikel 5 Examenbesluit VO

Schuldig aan enige onregelmatigheid, bv

te laat inleveren van opdrachten

fraude

plagiaat, etc.

Zonder geldige reden afwezig bij onderdelen SE en CE

Mobiele telefoon/smartphone

Maatregelen liggen vast in de wet!
Altijd melding bij de inspectie, aan kandidaat en ouders
Commissie van Beroep voor de Examens VO Maastricht (zie artikel 40)



Onregelmatigheden
volgens artikel 5 Examenbesluit VO

De maatregelen zijn: afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid, mogelijk ook in 
combinatie:
• Het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal 

examen.
• Het ontzeggen van de deelname of verdere deelname aan een of meer toetsen van 

het schoolexamen of het centraal examen.
• Het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het 

schoolexamen of het centraal examen.
• Het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een 

hernieuwd examen in door de locatiedirecteur aan te wijzen onderdelen. 



Voorbeeld PTA

• PTA op de website

• www.sint-maartenscollege.nl

• School

• PTA

https://www.sint-maartenscollege.nl/school/pta-schooljaar-20212022/
http://www.sint-maartenscollege.nl/


Bezwaren en klachten 
volgens artikel 30a examenreglement

Alle correspondentie t.a.v. examens havo:

l.ploumen@stichtinglvo.nl

Denk bij bezwaren, klachten en verzoeken aan 
Benoemen: naam, klas, vak, PTA-code, datum toets; 
Onderbouwing met feiten; 
Bezwaartermijn (5 werkdagen).

mailto:l.ploumen@stichtinglvo.nl


Herkansingen

• Na periode 1+2 in januari en na periode 3 in april 

• Alleen S-toetsen (zie PTA)

• 2 per jaar havo 5

• Hoogste cijfer telt

• Ingehaalde toets kan niet herkanst worden

• Hardheidsclausule



Slaagregeling 2022

• Eén 5 mag, is het resultaat lager, dan moeten alle onvoldoendes 

(max 1x5 en 1x4) gecompenseerd worden.

• Kernvakken regeling (maximaal 1x5 in de vakken wiskunde, 

Nederlands en Engels, en niet lager)

• Gemiddeld een 5,5 voor CE

• LO en LOB minimaal v

• Combinatiecijfer (ML, LEF en CKV, PWS)



Herexamen, CE 2e tijdvak

Hoogste cijfer telt

Inhalen

Iedereen mag één vak herkansen, ongeacht het cijfer

3e tijdvak



Belangrijke data (ovb)

• Toetsweken, zie jaarplanning, voor iedere vakantie
• Inleveren PWS januari 2022
• Herkansing/inhaalmomenten, zie jaarplanning
• Voor meivakantie: definitieve SE-lijsten na ondertekening door leerling
• Centrale examens: 1e tijdvak, start 12 mei 2022 t/m 30 mei
• Uitslag 1e tijdvak : 15 juni
• Centrale examens: 2e tijdvak 20-22 juni
• Uitslag 2e tijdvak: 1 juli
• Diploma-uitreiking : datum volgt binnenkort



Decanaat 



HELP
IK 

MOET
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Doorstroom naar Atheneum 5

• Aangeven per mail bij de mentor en decaan voor 18 
oktober  (=herfstvakantie)

• Procedure



Aanmelden

• Aanmelding voor een studie met decentrale 
selectie (selectie studie):
dient tijdig te gebeuren = voor 15 januari 2022         

• Dit verschilt per studie maar voor 1 mei 2022. 
Inschrijven: www.studielink.nl

->studiekeuzecheck

http://www.studielink.nl/




LEENSTELSEL

Informatie zie site: https://duo.nl/particulier/

• Alleen nog maar een lening

• Aanvullende lening en OV blijven

Webinar DUO:  in oktober 2021 + voorjaar 2022

https://duo.nl/particulier/


Wat kan aankomend student doen?

• Gesprek met mentor
• Gesprek met decaan
• www.beroepskeuzedagboek.nl
• www.studiekeuze123.nl
• Praten met ouders
• Open dagen -> november 21
• Deelname 

meeloopdagen/proefstuderen

http://www.beroepskeuzedagboek.nl/
http://www.studiekeuze123.nl/




Voorlichtingen Hoger Onderwijs

 Meet&Greet met 2e jaars studenten Zuyd Hogeschool: 12 oktober 8.30-12.00 uur

 Online Studiekeuze event: 5 oktober , https://www.zuyd.nl/opendagen/studiekeuze-event

 Webinar DUO: 30 september 2021 aanmelden via link->zie mail dd 23 september

 Open dagen: november 2021/maart 2022
Zuyd Hogeschool: 6 nov Maastricht, 13 nov Sittard, 20 nov Heerlen
Fontys: online
HAS: 7 okt Venlo, 9 okt Den Bosch

 Voorlichtingsavond HBO: Bonnefantencollege: 25 november 2021(ovb)

 Inleveren loopbaanplan: 15 januari 2022

 Meeloopdagen: inschrijven bij opleiding + verlof vragen bij teamleider

https://www.zuyd.nl/opendagen/studiekeuze-event


Vragen?

n.hoedemakers@stichtinglvo.nl

mailto:n.hoedemakers@stichtinglvo.nl


mentoren 

Met de mentor mee de klas in.

Mevr. N. Vincken(Neeltje)
Mevr. L. Ploumen(Linda)
Dhr. B. Heiligers(Bas)
Dhr. G. Wijenbergh(Gregor)


