
Voorlichting Examens



Programma

- De weg naar het eindexamen
- Tijdens het eindexamen
- De decaan
- Lyceo
- Afsluiting



De weg…

- Luistertoetsen
- Toetsweken 
- Mondelingen (periode voor TW3 en 

tijdens)
- Examensimulatie
- Examentrainingen
- Eventuele extra examentrainingen
- Examens



Eindexamentrainingen

- Vanaf 31-03
- Geen les, maar 

trainingen 
- Alle vakken bieden 

trainingen aan
- Verplicht!!
- Informatieboekje volgt



Van de eindexamensecretaris
- Dhr. Herman van den Bos
- Aanspreekpunt voor SL> planning, organisatie, procedure, 

zorgleerlingen etc.
- Leerlinginstructie tijdens periode eindexamentrainingen

centraal in aula door de eindexamensecretaris

Ø Boekje leerlingeninstructie
- Welke hulpmiddelen wel en niet te gebruiken tijdens examens
- Regels aangaande aanwezigheid (wat te doen indien ziek)
- Rooster examens (ook in PTA) aangevuld met 2e tijdvak

Ø Examenkrant
- Alle informatie in landelijk magazine



In de tijd…

Juni / juli

Examenuitslag
(10-06)
2e tijdvak
(vanaf 15-06)
Uitslag 2e tijdvak
(26-06)
Diploma-uitreikingen 
(01-07 & 02-07)

Maart

Laatste lesdag!
(20-03)
Toetperiode 3
(Vanaf 23-03)

Januari

CITO luister
(20-01 t/m 22-01)
Toetsperiode 2

Maart/ april

Toetsperiode 3
(t/m 27-03)
Examensimulatie 
(30-03) 
Eindexamentrainingen
(Vanaf 31-03)
Herk examenklassen 
toetsperiode 3
(07-04)

April/ mei

Eindexamentrainingen
(T/m 21-04)
Kennismaken zaal 
(wo 06-05)
Start Eindexamens
(07-05 t/m 20-05)

Maart

Herk toetsperiode 2 op 
(05-03)
Examenconcert muziek
HAVO (06-03)



De decaan…



Een diploma en 
dan……….studeren!!



Vanaf klas 4:
• Beroepenvoorlichtingsavond
• Open Dagen
• Proefstuderen
• Meeloopdagen

Onderzoek: 
leerlingen die deelnemen aan LOB activiteiten kiezen beter

Vervolgopleiding 



Toelating 2020: 
• Studiekeuzecheck / Matching ADVIES

• Selectie TOELATING: JA / NEE

Loting afgeschaft in 2017

Inschrijven HBO / WO 



Toelating 2020: 
• Studiekeuzecheck / Matching ADVIES

(inschrijving tot 1 mei)

• Selectie TOELATING: JA / NEE  
(inschrijving tot 15 januari)

Loting afgeschaft in 2017

Inschrijven HBO / WO 



Selectie:

• Uitslag selectie: 15 april
• Accepteren selectie binnen 2 weken 

Inschrijven HBO / WO 



Matching / studiekeuzecheck:

• Aanmelding: 1 mei (deadline)
• Na 1 mei mag je nog wel switchen van studie. 

- bijv. na negatief advies bij de matching/studiekeuzecheck
• Matching/studiekeuzecheck is vaak na het eindexamen, maar kan ook eerder.
• Matching/studiekeuzecheck is verplicht.
• Een negatief advies is niet bindend. 
• Grote verschillen per opleiding bij matching/studiekeuzecheck: 

- 3% - 30% negatief advies
- 2 uur – meerdere dagen

Inschrijven HBO / WO 



• Studielink www.studielink.nl
• Deadline 1 mei geen aanmelding voor 1 mei……… geen studie
• Digid code aanvragen op www.digid.nl (5 dagen)
• Volg nauwkeurig de handleiding op website van de instelling
• Maximaal 4 opleidingen (max 2 opleidingen met een selectie)
• Begin op tijd!

• Advies: schrijf in voor 2 (of 3) opleidingen
• Bijkomend voordeel: extra bedenktijd

Inschrijven HBO / WO 



Nieuwe wet op de studiefinanciering 
• OV kaart (weekend of midweek)
• Aanvullende beurs (afhankelijk van inkomen ouders)
• Studievoorschot (sociaal leenstelsel)
• Collegegeldkrediet (sociaal leenstelsel)

Studiefinanciering 



OV chipkaart: 
• Is onderdeel van de studiefinanciering
• De OV kaart is een lening (ongeveer € 95,- per mnd)
• Kiezen:  weekend of midweek (wisselen tijdens het jaar mag)
• Als binnen 10 jaar een diploma dan omgezet naar gift

Studiefinanciering 



Aanvullende beurs:
• Afhankelijk van het inkomen van de ouders
• Onder de € 46.000,- recht op aanvullende beurs
• Aanvullende beurs is maximaal € 396,- per maand
• Aanvullende beurs is een lening (eerste 5 maanden altijd een gift)
• Als binnen 10 jaar een diploma dan omgezet naar gift

Studiefinanciering 



Studievoorschot:
• Maximaal  € 1056,00 per maand
• Studievoorschot is altijd een lening
• Terugbetalen in max 35 jaar
• Terugbetalen is naar draagkracht (sociaal leenstelsel)
• Verdien je niets / weinig; dan hoef je minder af te lossen
• Pas aflossen als je meer verdient dan minimumloon

Studiefinanciering 



Collegegeldkrediet:
• Maximaal  € 173,58 per maand
• Collegegeldkrediet is altijd een lening
• Bij een hoger collegegeld mag je meer lenen (max € 876,-)
• Vooral bij particuliere opleidingen 

Studiefinanciering 



Studievoorschot:

Voorbeeld  
• € 4000,- lenen; dan 35 jaar € 10,- per maand aflossen
• € 10.000,- lenen; dan 35 jaar € 25,- per maand aflossen
• € 10.000,- is bijvoorbeeld 5 jaar het collegegeld

• Maak een begroting!  Maak een plan!
• Op website van DUO en NIBUD staat een handige rekenhulp.
• De gemiddelde studieschuld is ongeveer € 15.000,-

Studiefinanciering 



Advies

Vroeg aanmelden ( jan /  feb )

Advies: aanmelden voor 2 studies



Overgang Da Vinci naar HBO / WO 
Onderzoek wijst uit dat:

• Da Vinci leerlingen het goed doen op het HBO / WO (minder             
uitval, sneller naar diploma)

• Leerlingen die aan voorlichtingsactiviteiten deelnemen beter
kiezen (Open Dag, proefstuderen, meeloopdag, etc)

• 2/3 van de studenten geeft aan dat ouders de meeste
invloed hebben gehad op hun studiekeuze







www.studielink.nl

www.duo.nl

www.studiekeuze123.nl

www.davinci-psg.dedecaan.net



Lyceo 
Examentrainingen



OVER LYCEO
WIE IS LYCEO?
Lyceo biedt vele verschillende vormen van onderwijsondersteuning: van 
basisschoolbegeleiding, huiswerkbegeleiding, bijles en examentraining tot loopbaanoriëntatie 
of leren coderen. 

ONZE WERKWIJZE
Onze passie is leerlingen te motiveren het beste uit zichzelf te halen. Dit doen we door het 
geven van inhoudelijke begeleiding en het verbeteren van studievaardigheden. Onze 
kernwaarden zijn persoonlijke aandacht, vertrouwen en een flinke dosis positiviteit. 



WAT IS EEN EXAMENTRAINING? 

Optimale voorbereiding op de school-en eindexamens

Uitleg van de lesstof per lesdomein, op basis eindtermen overheid

Opbouw: van oefenvragen naar afsluitend proefexamen

In kleine groepen uitleggen, herhalen en oefenen

Actieve participatie leerling 

DANKZIJ DE SAMENWERKING: 
Gewoon op de eigen school of in de buurt (als training op een andere school plaatsvindt)



ALS ENIGE BEWEZEN EFFECTIEF

Bewezen effectief: tot een punt hoger op het eindexamen

Wetenschappelijk getoetst door SEO, Universiteit Amsterdam

Effectief voor alle niveaus (vmbo, havo, vwo) en alle vakken

Eigen methodes en eigen opleiding trainers

Samenwerking met 6 universiteiten 



DE MEEST GEVRAAGDE 
EXAMENTRAINER VAN NEDERLAND

Meer dan 12 jaar ervaring, meer dan 80.000 leerlingen begeleid

2 en 3 daagse trainingen

In alle weekenden en schoolvakanties vanaf start schooljaar

Landelijk actief, op scholen en eigen locaties

Nieuw: Lyceo Examencheck en Lyceo Legt uit



LYCEO EXTRA

Voor leerlingen voor wie het volgen van een examentraining niet    
vanzelfsprekend is 

Aanmelding verloopt via de school

Lyceo Extra is onderdeel van ons programma ter bevordering   
kansengelijkheid



INSCHRIJVEN EXAMENTRAINING

Kosten

180,- voor een 2-daagse training

Inclusief lesmateriaal

Inschrijven

Speciale url voor het Da Vinci College:

lyceo.nl/davinci



Meer structurele begeleiding?
Het hele jaar persoonlijke begeleiding, afgestemd op de behoeften en wensen van uw kind:

HUISWERKBEGELEIDING
Hulp bij studievaardigheden, bijhouden van de planning, tijd om inhoudelijke vragen te 

stellen en een plek om geconcentreerd en gestructureerd te studeren.

+

EXAMENTRAINING
Onderdeel van dit pakket zijn een of meer Lyceo examentrainingen. Ook hiervoor wordt een 

planning gemaakt. Tijdens deze trainingen wordt uw kind in kleine groepen klaargestoomd voor
een bepaald vak.

+

BIJLES
Eén op één begeleiding waarbij het kennisniveau van uw kind het uitgangspunt is. 

Er is volop ruimte om inhoudelijke vragen te stellen.

+

COACHING
Tijd voor persoonlijke aandacht met als doel overzicht, rust en structuur te bieden waardoor het 

zelfvertrouwen wordt vergroot. Ook wordt hier aandacht besteed aan de studievaardigheden.



Meer weten?

Neem contact op! 

Demi Brands

Alle dagen van 13.00 tot 18.00 bereikbaar

06-30038907

demi.brands@lyceo.nl


