
Welkom

Informatieavond 
voor 

leerjaar 6



Indeling van de avond

19.30 uur Teamleider mevrouw Manon de Haas opent de avond.

19.40 uur De heer Niek Admiraal examensecretaris, geeft voorlichting over het eindexamen.

20.00 uur     Onze decaan mevrouw Berdien Steffen geeft informatie over het maatwerkplan en 
bijzonderheden rondom studiekeuze.

20.15 uur     Mevrouw Petroesja Mokveld legt uit hoe het PWS afgesloten dient te worden.

20.30 uur Napraten met de individuele mentoren.



De examensecretaris

Niek Admiraal
n.admiraal@hetbaken.nl



Het PTA  (programma van toetsingen afsluiting)

• Per vak
– periodisering
– Stofomschrijving en 

examendomein
– gewicht
– lengte van de toets
– andere producten 



• Geldt voor SE en CE
• Twee delen; algemeen en locatie specifiek
• Rechten en plichten van leerlingen en school
• Vrijstellingen
• Ziekte/afwezigheid bij toetsen
• Te laat komen
• Beroepsprocedure
• Zak/slaagregeling (uitslagregeling)
• Herkansingsregeling van zowel SE als CE
• En nog veel meer . . .

Examenreglement



 Tellen mee in het schoolexamencijfer 
(examendossier)

 Krijgen altijd een cijferbeoordeling, m.u.v. Lo

 Verplichte deelname

 Moeten worden ingehaald

 Herkansbaar, PO’s zijn niet herkansbaar.

Schoolexamentoetsen 



Jaarcyclus in 2022-2023

• SE-1 (07-11 / 11-11)
- herkansen of inhalen: 

06-12; 9.00u

• SE-2 (23-01 / 27-01)
- herkansen of inhalen: 

16-02; 9.00u

• SE-3 (13-03 / 17-03)
- herkansen of inhalen: 

06-04; 9.00u

• CE (11-05 / 26-05)



Herkansingsregeling SE’s
• Eén herkansing per periode

• Maximaal 2x inzetbaar voor één vak per schooljaar

• Hoogste cijfer telt

• Inhalen van de eerste gemiste toets betekent het inzetten 
van de herkansing

• Er is per periode 1 afnamemoment van herkansing;  bij 
afwezigheid vervalt dit recht



Vakken zonder centraal examen
 Lichamelijke opvoeding

• Levensbeschouwing en filosofie algemeen*

• Maatschappijleer*

• Profielwerkstuk*

• Informatica

• Wiskunde D

* = onderdeel van het combinatievak en 
combinatiecijfer



Combinatievak

 Levensbeschouwing en filosofie algemeen

Maatschappijleer 

 Profielwerkstuk

Ieder van de 3 onderdelen wordt op een heel cijfer afgerond.
Het rekenkundig gemiddelde van deze 3 onderdelen wordt op 
een heel cijfer afgerond



• SCHOOLEXAMEN (SE)
– Alle vakken
– Schriftelijke toetsen
– Mondelinge toetsen
– Praktische opdrachten
– Portfolio’s

Opbouw van het examendossier

100% of 50% eindcijfer 50% eindcijfer

• CENTRAAL EXAMEN (CE)
– Meeste vakken
– Schriftelijke toetsen



Primaire eisen vooraf:

Alle vakprogramma’s zijn afgerond
 Profielwerkstuk is beoordeeld na 
presentatie
 Lo is beoordeeld met voldoende
Geen eindcijfer lager dan 4 (ook niet 
voor een onderdeel in het 
combinatievak)

Deelname aan het eindexamen



Zak/slaagregeling
 Alle eindcijfers afgerond minimaal 6; of
 Eén 5, rest 6 of meer; of
 Eén 4, rest 6 of meer + gemiddelde is 6,0 of hoger; of
 Twee keer 5, rest 6 of meer + gemiddelde is 6,0 of hoger; of
 Eén 4, één 5, rest 6 of meer + gemiddelde is 6,0 of hoger; en
 Het gemiddelde CE cijfer (dus zonder invloed van het SE cijfer!) 

is onafgerond 5,5 of hoger;
en
 Voor Nederlands, Engels, wiskunde maximaal één vijf als 

eindcijfer



• Uitslag tijdvak 1 op wo. 14-06  >15.00 uur 

• Elk CE vak kan worden herkanst

• Eén herkansing in tijdvak 2 (ma. 19-06 t/m wo. 22-06)

• Hoogste cijfer telt

• Uitslag tijdvak 2 op vr. 30-06

• Diploma uitreiking op do. 06-07 

Uitslag van het examen



Judicium cum laude

 “CUM LAUDE” staat op het diploma
Het niet afgeronde gemiddelde eindcijfer 
van alle vakken die meetellen bij de 
uitslagbepaling is 8,0 of hoger 
Voor ieder vak dat meetelt bij de 
uitslagbepaling is het hele cijfer 7 of 
hoger
Verbredingsvak mag meetellen. Moet 
niet.



Waar is alles terug te vinden?
• It’s learning vak Examensecretariaat Trinitas

• Jaaragenda 
• PTA
• Examenreglement

• www.examenblad.nl

http://www.examenblad.nl/


Decaan bovenbouw

Berdien Steffen 
b.steffen@hetbaken.nl



LOB G6

Definitieve keuze maken
Voorbereiden op je studie

Decaan: Berdien Steffen



Wat komt vanavond aan bod?

• LOB in G6
• Definitieve keuze maken
• Maatwerkplan

• Tijdpad met belangrijke data
• Handige websites

• Rol van ouders



LOB in G6: studiekeuze

• Belangrijk: Waar sta je nu?
• Ik weet wat en waar.
• Ik weet het, maar moet nog toegelaten worden.
• Ik twijfel tussen een paar studies.
• Ik weet wat, maar nog niet waar.
• Ik weet nog niet wat, maar wel welke sector.
• Ik dacht dat ik het wist, maar begin nu te twijfelen.
• Ik heb nog geen idee.

• Daarna: Wat ga jij doen?
• Heb je daar hulp bij nodig?



LOB in G6: niet alleen studiekeuze

• Maar bijvoorbeeld ook:
• Voorbereiden van je selectie (bijvoorbeeld CV)
• Denken aan alle deadlines
• Vragen over financiën
• Oefenen met keuzes maken (maatwerkplan)



Maatwerkplan G6
• Voorbereiden op:

• Zelf keuzes maken in het volgen van onderwijs
• Verantwoordelijkheid bij jou

• Hoe?
• Je maakt een plan (met een formulier)
• Bespreken met mentor en vakdocenten
• Delen met andere betrokkenen (docenten, ouders, absentie)
• Evalueren en evt plan bijstellen
• Meer info: zie itslearning



Maatwerkplan G6

• Voor wie?
• Gemiddeld ED-cijfer van 6,0 of hoger
• Maximaal 1 onvoldoende minimaal 5,0

Ben je klaar om de regie in eigen hand te nemen?
Of wil je daarmee oefenen?
Heb je last van school FOMO en wil je daar vanaf?

Regel maatwerk!



Wat doet de decaan?

• Individuele loopbaangesprekken
• Over studiekeuze
• Indien nodig: coaching op maatwerk
• Voor al je vragen mbt aanmelden, selectie, financiën

• Berichtjes met reminders en nuttige/leuke info
• Organiseren van activiteiten op school

• Bijvoorbeeld: workshop CV, alumnimiddag



Tijdpad



Tijdpad



Tijdpad



Tijdpad



Tijdpad



Tijdpad



Handige en belangrijke websites
• Voor leerlingen: complete lijst met links op itslearning

• Duo.nl: aanvraag studiefinanciering (digid nodig)
• Studielink.nl: aanmelden studie (digid nodig)
• Studeermeteenplan.nl: overheidsinformatie over studeren
• Studiekeuze123.nl: overzicht van alle opleidingen in Nederland en 

voorlichtingsactiviteiten
• Nibud.nl: geld in verschillende levenssituaties (studeren, 

meerderjarig)



Coördinator PWS

Petroesja Mokveld
p.mokveld-langereis@hetbaken.nl



Afronden profielwerkstuk
Het profielwerkstuk is een “meesterproef” waarmee je laat 

zien dat je zelfstandig iets kunt onderzoeken en de 

onderzoeksresultaten duidelijk kunt rangschikken en 

presenteren.

Het PWS loopt van november 2021 – december 2022

PWS presentatie op 20 december 2022



G6 mentoren

Douwe Brouwer    d.brouwer@hetbaken.nl 
Harry Mons      h.mons@hetbaken.nl 
Heleen Kranendonk   h.kranendonk@hetbaken.nl 
Petroesja Mokveld   p.mokveld@hetbaken.nl 
Tom van der Wel    t.vanderwel@hetbaken.nl 
Claudia Jelders    c.jelders@hetbaken.nl 
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