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PTA avond 5 havo en 6 vwo

2022-2023



- Marinca van Gelder (mge)
teamleider 2, 3, 4 en 5 havo

- Judith Driece (jde)
teamleider 3, 4, 5 en 6 vwo

- Casper Weijs (cwe)
examensecretaris

- Freek van Leeuwen (fle)
decaan vwo

- Maartje de Groot (mge)
decaan havo

- Mentoren 5h/6v

Even voorstellen
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- Eline van Adrighem

- Maartje de Groot

- Daan de Witte

- Dominique Leever-Jans

- Rutger Sliep

Mentoren 5H
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- Taco de Boer

- Agatha Paradna

- Frans Droog

- Mieke Lammers

- Freek van Leeuwen

Mentoren 6V
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- Programma van Toetsing en Afsluiting

- Oriënteren op vervolgstudie

Programma
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PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING



- School Examen (SE)
50% van het eindcijfer
staat volledig beschreven in PTA

- Centraal Examen (CE)
50% van het eindcijfer

Het eindexamen
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- Toetsen
leerling behaalt een cijfer

- Praktische opdrachten
leerling behaalt een cijfer

- Handelingsdelen
leerling behaalt een o/v/g, moet minimaal voldoende zijn

Alle resultaten staan in Magister 

Alles in het PTA vormt 50% van het eindcijfer!

Het Programma van Toetsing en Afsluiting
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Toetsen
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- Schriftelijke toetsen
- Mondelinge toetsen
- Kijk-, luister-, debat- en schrijftoetsen

Er zijn 3 periodes in een schooljaar
Iedere periode sluit af met een tentamenweek

LET OP 
Sommige vakken hebben afwijkende data 
(kijk- en luistertoetsen moderne vreemde talen, biologie 
olympiade, enz.)

Zie studiewijzer en jaarplanning



Vakken die je eerder afgerond hebt
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- Maatschappijleer (eind 4 havo / 4 vwo)

- CKV (eind 4 havo / 5 vwo)
eindcijfer van beide vakken komt op diploma

- Lichamelijke opvoeding (halverwege 5 havo / 6 vwo)
wordt afgesloten met V of G



Profielwerkstuk
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- Eind 4 havo / 5 vwo is een start gemaakt 
met Profielwerkstuk

- In 5 havo / 6 vwo rond je het 
Profielwerkstuk af



Combinatiecijfer
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- havo en vwo: Profielwerkstuk + Maatschappijleer + CKV
- Gymnasium: Profielwerkstuk + Maatschappijleer

- afgeronde cijfers
- kan dienen als compensatie voor een onvoldoende

rekenvoorbeeld:

(6 + 7 + 7)
—---------- = 6,67 → 7 

3  



- Vorig schooljaar was er bij het eindexamen 
compensatie.
Reken daar dit jaar niet op.

Corona
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Ingangseisen voor Centraal Examen
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- Alle toetsen en PO’s zijn gemaakt.

- Alle handelingsdelen zijn minimaal met een 
voldoende afgerond.



Examenreglement
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Artikel 4 Maatregelen bij onregelmatigheden
… kan maatregelen nemen indien een kandidaat zich ten 
aanzien van enig deel van het schoolexamen of van het 
centraal examen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt 
of heeft gemaakt of zonder geldige reden afwezig is.



Examenreglement - absentie
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Voorafgaand aan toets:
➔ Absentieverklaring volledig invullen en inleveren bij 

teamleider of leerlingbegeleider.

Op de dag van de toets:
➔ Ouder / verzorger belt voorafgaand aan toets en vult 

absentieverklaring in bij teamleider of leerlingbegeleider.



Inhalen van toetsen
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- Alleen bij geoorloofde reden recht op het inhalen van 
een toets.

- Gemiste toets tijdens tentamenweek: 
inhalen op laatste dag van de tentamenweek.

Neem ook altijd contact op met je teamleider.

Ongeoorloofd afwezig → 1,0 als cijfer.



Herkansingen
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- In de jaarkalender staat het moment.

- 3 PTA-toetsen.

- Of een toets herkansbaar is, staat vermeld in het PTA. 
Iedere herkansbare toets mag gekozen worden.

- Alleen recht op herkansingen als alle PO’s en HD’s goed 
zijn afgerond.



Centraal Examen
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- Eerste tijdvak: 11 t/m 26 mei 2023

- Uitslag eerste tijdvak: 14 juni 2023

- Tweede tijdvak (herkansing): 19 t/m 22 juni 2023

- Uitslag eerste tijdvak: 30 juni 2023



PTA digitaal
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● www.wolfert.nl/lyceum
● Schoolinfo
● Examens

http://www.wolfert.nl/lyceum


mijneindexamen.nl 
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https://youtu.be/zpx3lQ9b9B0

http://www.youtube.com/watch?v=zpx3lQ9b9B0


Vragen?

Stuur een mail naar wlexamen@wolfert.nl
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PTA 5V

Wat als het niet goed met uw kind gaat:
cognitief, sociaal of emotioneel.

Soms kan dit invloed hebben op de schoolprestaties. Bespreek 
dit met uw kind en neem contact op met de mentor.

Er zijn vaak mogelijkheden om samen tot een oplossing te 
komen. Belangrijk is wel dat de school op de hoogte is!
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Als de resultaten tegenvallen…

Na de tweede toetsweek volgt er een gesprek met leerling, 
ouders, mentor, teamleider of leerlingbegeleider.
Doel van dit gesprek:  bespreken oorzaak en afspraken maken, 
realisatie betere resultaten.
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PTA 5V

NPO (Nationaal Plan Onderwijs)

Biedt extra mogelijkheid voor leerlingen ter ondersteuning 

● Inzet op mentoraat -> kleinere mentorklassen
Alle leerlingen in beeld; aanbieden van gerichte 
ondersteuning met behulp van voortgangsplan.

● NPO-uren: ingeroosterde uren waarin eerdere lesstof wordt 
herhaald
Vakken: bedrijfseconomie, biologie, economie, 
natuurkunde, scheikunde, wiskunde A/B
Overige vakken: vakgebonden daltonuren
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DECANAAT



- Kiezen en motivatie
- Rol van u als ouder bij het keuzeproces
- Handelingsdelen L.O.B.
- De juiste student op de juiste plek
- Hulp bij de studiekeuze

Van profielkeuze naar studiekeuze
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Mentimeter
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Kiezen

- Geen perfecte keuze!
- Wel: wat past bij interesses en capaciteiten?

- Minder gezamenlijk, meer individueel

- Fases van het keuzeproces:
- Uitzoeken wat je leuk vindt
- Kennismaken
- Meer informatie vinden (verdiepen)
- Aanmelden
- Studiekeuzecheck

Bron: studiekeuze123
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336   HBO Associate Degree opleidingen

1181 HBO Bachelor opleidingen

440 WO Bachelor studies



Motivatie bij kiezen

Welke motieven zijn belangrijk bij het kiezen van een 

studie?

- Inhoudelijke interesse

- Aansluiten bij capaciteiten

- Geeft toegang tot een specifieke baan

- Geeft toegang tot meerdere banen

- Kans op het vinden van een baan

- Salaris

- Status
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Uw rol als ouder
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https://youtu.be/eK1V3qXF9iA?t=27
s

https://youtu.be/eK1V3qXF9iA?t=27s
https://youtu.be/eK1V3qXF9iA?t=27s


Tips voor ouders (I)

● Helpen het overzicht te krijgen.
● Ouders kennen hun kind goed.
● Ouders kijken over langere termijn, hebben meer overzicht.
● Ouder kijkt ook naar de baan; past die bij het kind?
● Past de onderwijsinstelling bij uw kind?
● Ouders kijken soms breder; vergelijken meerdere alternatieven.
● Ouders kunnen kinderen stimuleren om opleidingen af te 

strepen om zekerder te zijn van de juiste keuze. 

www.wolfert.nl/lyceumwww.wolfert.nl/lyceum



Tips voor ouders (II)

● Zorg voor een gelijkwaardige verstandhouding
● Samen een plan van aanpak maken

Fase 1: ontdekken van de mogelijkheden, eigen interesses en wensen.
Fase 2: vergelijken van opleidingen open, dagen bezoeken en indrukken vergelijken, 
onderwijsinstellingen vergelijken en bijvoorbeeld studiesteden vergelijken.
Fase 3: kiezen van een opleiding en de praktische zaken regelen zoals het aanmelden.

● Studiekeuzetesten
Opgenomen in LOB-programma: ga hierover met uw kind het gesprek aan.
Wat zegt de uitslag? Herkent uw kind zichzelf erin?

● Stel vragen, praat met elkaar
Heeft uw kind in beeld waar zijn/haar interesses en kwaliteiten liggen?
Laat uw kind dit zelf ontdekken door vragen te stellen. Zoals….

● Open dagen 
● Blijf op de hoogte

Neem bijvoorbeeld deel aan (één van) de webinars op de volgende dia.
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● Wat vind je leuk: in je vrije tijd en op school?

● Waar ben je goed en minder goed in?

● Wat vind je belangrijk bij het kiezen van een opleiding?

● Hoe kun je hierachter komen (deze vraag kun je stellen als je kind het niet weet)?

● Heb je liever les in een grote groep of in een kleine groep?

● Werk je liever alleen of samen?

● Zou je thuis willen wonen of op kamers willen gaan?

● Waar kijk je naar uit als je aan studeren denkt? Waarom?

● Waar zie je tegenop als je aan studeren denkt? Waarom?



Webinars van studiekeuzekind.nl 

● 5 oktober 2022: Welke stappen moet je kind zetten in het studiekeuzeproces? Hoe help ik 

mijn kind bij studiekeuze?

● 1 november 2022: Welke professionele ondersteuning is er bij studiekeuze?

● 14 december 2022:Hoe help ik mijn kind bij studiekeuze? En dan liefst voor een studie die 

goed staat aangeschreven?

● 25 januari 2023: Kenmerken hbo en wo opleidingen en de doorstroom van hbo naar de 

universiteit

● 28 februari 2023: Wat kun je doen als je kind nog geen studiekeuze kan maken?

● 25 maart 2023: Alles over geldzaken en de (nieuwe) studiefinanciering
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https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/


Studiekeuze twijfelaars
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Is een tussenjaar een goed idee?

● Risico’s verbonden aan een tussenjaar én
aan ongemotiveerd beginnen met studeren.

○ Risico’s kunnen worden beperkt
○ Stappenplan naar een waardevol tussenjaar

● Ongestructureerd tussenjaar geen goed idee.
Maar erachter komen wat je wérkelijk boeit maakt je 
zelfverzekerder en biedt meer succes in de studie.

● Tussenjaarprogramma’s en tips voor een tussenjaar.

www.wolfert.nl/lyceumwww.wolfert.nl/lyceum

Tussenjaar tip 1: Spring niet in het diepe
Tussenjaar tip 2: Echt wel studeren?
Tussenjaar tip 3: Focus
Tussenjaar tip 4: Meelopen
Tussenjaar tip 5: Iets bijzonders?
Tussenjaar tip 6: Begeleiding nodig?
Tussenjaar tip 7: Chillen
Tussenjaar tip 8: ‘Zomaar’ een baantje?
Tussenjaar tip 9: Studie voor het leven?
Tussenjaar tip 10: Zelfreflectie

https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/tussenjaar-nemen-mogelijkheden-en-risicos/tussenjaar-invullen/tussenjaar-stappenplan/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/tussenjaar-tip-1/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/tussenjaar-tip-2-wil-je-echt-wel-fulltime-studeren/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/tussenjaartip-3-focus-op-studiekeuze/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/tussenjaartip-4-de-opleiding-leren-kennen-en-meelopen/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/tussenjaartip-5-een-bijzondere-studie-of-beroep/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/tussenjaartip-6-zoek-een-coach/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/tussenjaartip-7-neem-ook-rust-en-tijd/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/tussenjaartip-8-zomaar-een-baantje/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/tussenjaartip-9-studiekeuze-voor-het-leven/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/tussenjaartip-10-zelfreflectie-en-actief-op-zoek/


10 do’s in het studiekeuzeproces 
Volgens studente Sophie Frieling Student Language and Communication Coaching

1. Begin uiterlijk in het schooljaar vóór je examenjaar met oriënteren.

2. Praat met je ouders/verzorgers over hoe je je studie gaat financieren.

3. Streep opleidingen weg als je er niet geïnteresseerd in bent.

4. Kijk naar de beroepsperspectieven van opleidingen.

5. Zoek voordat je naar een open dag gaat goed op waar je naartoe moet en 

hoe laat je er moet zijn.

6. Maak je geen zorgen over het stellen van teveel of domme vragen.

7. Neem de tijd voor een open dag, voel je niet opgejaagd als je bijvoorbeeld 

wilt blijven hangen om nog wat meer vragen te stellen.

8. Kijk naar de kosten van kamerhuur in de stad waar je opleiding is.

9. Ga naar meer dan één open dag.

10. Laat je niet teveel beïnvloeden door wat anderen zeggen of denken.
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Handelingsdelen L.O.B. (in PTA)

L.O.B. opdrachten

- Aangeboden (en in te leveren) via: Classroom 

- Onderdeel van het PTA

- Handelingsdelen 

Beroepenmarkt WL: 7 februari 2023 (periode 3)

Open dagen en proefstuderen
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Wie ben ik?
Wat past (niet) bij mij?

Waar beleef ik plezier aan?
Waar haal ik voldoening uit?
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https://classroom.google.com/u/0/w/MTIxMzYzNjk1OTUw/t/all


Aanmelding en selectie

- Aanmelding voor 1 mei 
In geval van numerus fixus voor 15 januari.

- Decentrale selectie

- Studiekeuzecheck
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Decentrale selectie

- “De juiste student op de juiste plek”
- Inschrijven voor 15 januari (i.p.v. 1 mei)
- Na 15 januari: selectieprocedure (mogelijk incl. cijfers)

Opleidingen met een numerus fixus

Gevolg: 
Cijfers van het voorexamenjaar 
zijn in sommige gevallen belangrijk.
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https://studiekeuze123nl.cdn.prismic.io/studiekeuze123nl/6c0008b8-d671-4831-9dd6-dffb3d1ea485_220112+Definitief+overzicht+opleidingen+met+numerus+fixus+2022-2023.pdf


Studiefinanciering in september 2023

De studiefinanciering in 2023 bestaat uit vijf onderdelen.

1. De basisbeurs

2. De aanvullende beurs,

3. De studenten OV chipkaart (reisproduct),

4. De lening

5. Het collegegeldkrediet
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https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/hoe-zit-het-nou-met-de-studiefinanciering/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/aanvullende-beurs-hoe-werkt-dat/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/ov-kaart-voor-studenten-het-studentenreisproduct/
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Meer informatie vindt u hier...

Decanaat Wolfert Lyceum

DUO

Studiekeuze123

Checklist studiekeuze

Studiekeuzekind blog
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https://www.wolfert.nl/lyceum/schoolinfo/profiel-en-studiekeuze/
https://duo.nl/particulier/inschrijven-bij-school-of-universiteit.jsp
https://www.studiekeuze123.nl/selectie
https://www.studiekeuze123.nl/checklist
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/


VRAGEN
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Kennismaking mentoren lokaalindeling

5men2  Eline van Adrighem 202
5men3  Maartje de Groot             203
5men4  Daan de Witte                   313
5men5  Dominique Leever Jans   310
5men6  Rutger Sliep                       302

6men1  Taco de Boer                      418
6men2  Agatha Paradna 315
6men3  Frans Droog                       410
6men4  Mieke Lammers                412
6men5  Freek van Leeuwen          201
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