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Het webinar begint zo direct

Via deze link is de live-
uitzending van deze 
presentatie terug te kijken

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?type=meetup-join&deeplinkId=734ccc2c-d0f9-4f40-bdee-baaae7fc5f6c&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MDY0MjBlNzYtYTk3Yi00MzdiLWIyYjctNDI2ZGEzZTczZjMz@thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522f8820e90-97f5-4b0d-bf0a-6a68975ab341%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522dc88993e-44c5-4fc1-9c6c-302ca41863a3%2522%252c%2522IsBroadcastMeeting%2522%253atrue%257d%26anon%3Dtrue&suppressPrompt=true


Leerling- Ouderavond

LOB en Vervolgkeuze
5H/6V

.



Wat ga je doen na je examen?



DUO
Webinar 1 oktober. Terug te zien op 
https://duo.nl/webinar

Info over o.a.
✓ Aanvragen collegegeldkredriet
✓ Terugbetalen collegegeldkredriet
✓ Aanvullende beurs
✓ Studentenreisproduct
✓ Bijverdienen tijdens studie
✓ Ouderbijdrage

https://duo.nl/webinar


Aanmelding Hoger Onderwijs
✓ Inschrijven Studielink vanaf 1 oktober
✓ Vraag aan: DigiD mét sms controle
✓ Maximaal 4 opleidingen (waarvan max. 2 

decentrale selectie) 
✓ Aanmelden = inschrijven
✓ Aanvragen collegegeldkrediet: DUO
✓ Aanmelden studies mét decentrale selectie: 

voor 15 januari
✓ Aanmelden studies zonder decentrale 

selectie: voor 1 mei
✓ Studiekeuzecheck



Aanmelding Hoger Onderwijs
3 soorten aanmeldingen:

1. Studies met Decentrale Selectie
zie lijst studies website studiekeuze123 vanaf oktober

2. Studies met aanvullende voorwaarden
voldoen aan aanmeldeisen volgens website instelling

3. Studies zonder selectie toelaatbaar 
mits geslaagd en je voldoet aan instroomeisen → profiel/vakken

https://www.studiekeuze123.nl/selectie/welke-opleidingen-hebben-een-numerus-fixus




Aanmelding studie met Decentrale 
Selectie 

✓Voldoen aan algemene toelatingsvoorwaarden 
(niveau, profiel, vakken) én meedoen aan de 
selectieprocedure

✓ Selectieprocedure per opleiding en instituut 
verschillend b.v. SE-lijst, motivatiebrief, toets

✓Aanmelden voor 15 januari
✓De uitslag selectie op 15 april
✓Plaats accepteren óf kiezen voor andere studie
✓Beperkt aantal deelnamepogingen 



Aanmelding studie met Decentrale 
Selectie 

Aanmelden voor twee fixusopleidingen mag, b.v.
✓Fysiotherapie HAN én Mondzorgkunde HAN
✓Criminologie én Diergeneeskunde

Uitzonderingen: 
✓Fysiotherapie, Mondzorgkunde, Verloskunde (HBO)
✓Tandheelkunde, Geneeskunde (WO)

Wel: Mondzorgkunde Nijmegen én Fysiotherapie Nijmegen
Niet: Geneeskunde Nijmegen én Geneeskunde Groningen



Aanmelding studie met Decentrale 
Selectie 

Bron: Universiteit Utrecht 

https://www.uu.nl/bachelors/algemene-informatie/informatie-voor-nederlandse-studenten/inschrijven/numerus-fixus


Aanmelding studie zonder 
Decentrale Selectie

Studies met aanvullende voorwaarden
• b.v. Hoger Hotelonderwijs, Logopedie → zie procedure en 

tijdspad website instelling
• Bijzonder: PABO → Toelatingsexamens, zie info 

www.goedvoorbereidnaardepabo.nl

Studies zonder decentrale selectie of aanvullende 
voorwaarden

• b.v. Rechten, Social Studies → recht op toelating incl. profiel-
vakeis

http://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/


Tussenjaar, doorstromen of MBO

Tussenjaar
✓ www.tussenjaarkenniscentum.nl 
✓ www.wilweg.nl
✓ www.nuffic.nl

HAVO → VWO
✓ Aanmelden bij voorkeur voor 1 april
✓ Gesprek afdelingsleider en decaan
✓ Motivatie leerling, aansluitend profiel, advies 

docenten, cijfers

MBO
✓ Aanmelden voor 1 april

https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/
http://www.wilweg.nl/
http://www.nuffic.nl/


Rol van ouder(s)/verzorger(s)

✓ Ouders zijn zeer belangrijke raadgevers

✓ Meeleven en stimuleren om te reflecteren

✓ Het gesprek aangaan

✓ Kwaliteiten als uitgangspunt nemen

✓ Zie www.wageningenur.nl/ouders en 

www.studiekeuzekind.nl voor tips, ideeën en 

webinars

✓ www.ru.nl/ouders

✓ Brochure met tips voor ouders

http://www.wageningenur.nl/ouders
http://www.studiekeuzekind.nl/
http://www.ru.nl/ouders
https://www.wur.nl/upload_mm/3/a/5/519f9c9c-c3bd-475a-a990-0b72badb9bc3_10%20tips%20voor%20ouders%20over%20studiekeuze.pdf


Afronden LOB 5H/6V

✓ 3 LOB-activiteiten 
✓ Deadline Portfolio: 1 april
✓ Advies: minimaal 2 (online) meeloopdagen/ 

proefstuderen (denk aan het op tijd vrij vragen 
hiervoor, bij de decanen)

✓ Verslaglegging via Downloads, Keuzeactiviteiten



Waar vind je alle informatie

✓ Dominicuscollege.dedecaan.net 

➢ Nieuws 

➢ Keuzegids online

✓ StudieKeuze Special Magazine

✓ studiekeuze123.nl

✓ tkmst.nl

✓ duo.nl

✓ werk.nl

http://www.studiekeuze123.nl/
http://www.tkmst.nl/
http://www.duo.nl/
http://www.werk.nl/


Tips
✓ Bezoek open dagen, meeloopdagen, ga (online) 

proefstuderen etc.
✓ Twijfels? Ga in gesprek met ouders, mentor, 

decaan
✓ Vraag uiterlijk in december DigiD aan
✓ Decentrale Selectie→ aanmelden via Studielink 

voor 15 januari (uitslag 15 april)
✓ Andere studies → aanmelden via Studielink voor 

1 mei
✓ Aanvragen collegegeldkrediet + evt. aanvullende 

beurs bij DUO
✓ Plan B



Decanaat

RIC@dominicuscollege.nl
KHN@dominicuscollege.nl

mailto:colette.ribbers@dominicuscollege.nl
mailto:nadda.khaled@dominicuscollege.nl
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Examencommissie

• Voorzitter: D. Pepping (rector)

• Secretaris: M. Bartlema 

• Adjunct-examensecretarissen:

– J. Kieboom (SE)

– A. Hereijgers (CE)

– H. Denissen (Monnikskap)

• Zo nodig overleggen andere directieleden en 
teamcoördinatoren aan



Examen

• SCHOOLEXAMEN (SE): 

–door de school

– zie PTA

– vanaf klas 4

– tot half april

• CENTRAAL EXAMEN (CE)

– landelijk

–17 mei t/m 31 mei 2021



Vakken zonder CE
LO: letterbeoordeling (G/V/O) op eindrapport 

en op diploma

Maatschappijleer
CKV combinatiecijfer
Profielwerkstuk

presentatie havo 23 maart, vwo 25 maart

Natuur, leven en technologie (NLT) 100% SE
Wiskunde D (vwo) 100% SE



Vakken met SE + CE

toetsen prakt.opdr.

herkansingen

SE-CIJFER CE-CIJFER

(50%) (50%)

EINDCIJFER



Vakken met SE + CE

• nederlands

• engels

• duits

• frans 

• geschiedenis

• aardrijkskunde

• economie 

• bedrijfseconomie

• wiskunde a / b / c*

• natuurkunde

• scheikunde

• biologie 

• tekenen (vwo: CPE+CSE)

• filosofie (vwo)

• latijn (gym.)

• grieks (gym.) 

*havo: geen wiskunde? Dan rekentoets.



Afronding SE – aanloop CE
Laatste toetsweek 6 t/m 14 april

Herkansingen: 22 april (uitloop 23 april)

Controle SE-cijfers: ondertekenen 29 april
(30 april: ‘laatste lesdag’)
(1-16 mei: vakantie;
afhandeling noodgevallen?)

Opsturen SE-cijfers = aanmelding CE uiterlijk 16 mei

Start Centrale examens: 17 mei

Voorwaarde voor aanmelden CE: Alle SE afgerond! 
Dus ook handelingsdelen, LO, PWS>4, …



Maandag 17 mei: start van CE



Algemene regels CE

• komst (10 min. eerder; max. 30 min. te laat)

• hulpmiddelen: schrijfgerei, woordenboeken, 
rekenmachines, Binas etc.

• Gebruik computer (bijv. dyslexie, handschrift; fi, te)

• jassen, tassen, mobieltjes, horloges

• eten en drinken

• afmelden: op tijd en met goede reden > inhalen 
tweede ronde (zie verderop)

• opgaven na afloop meenemen

• schriftelijke info in detail kort voor CE



Centraal Examen

Eerste ronde/tijdvak (17-31 mei): 

alle vakken; ieder vak één dagdeel
[vakantie? Officieel tot 16 juli beschikbaar zijn!]

> uitslag CE1 op wo 16 juni

Tweede ronde (21-23 juni):

1 vak herkansen / vakken inhalen

> uitslag CE2 op vr 2 juli

Diploma-uitreiking 13 juli

Derde ronde (aug.): 1 vak herkansen



Rooster 
CE1

havo



Rooster CE1
vwo



Vaststelling cijfers
• Eerste correctie door eigen docent

• Tweede correctie door andere school

• Scores worden verzameld door Cito

• N-term (0,0-2,0) wordt bepaald: bekend op uitslagdag



Wanneer geslaagd? (1)

Eindcijferregel /compensatieregel:

• eindcijfer allemaal voldoendes of

• één vijf of

• één vier met compensatie of

• twee vijven met compensatie of

• één vier en één vijf met compensatie

(compensatie = 6.0 gemiddeld)

en



Wanneer geslaagd? (2)
CE-regel

• alle CE-cijfers samen 5,5 gemiddeld 

en

Kernvakkenregel

• maximaal één 5 voor Ne, En, Wa/b/c



Slagen of zakken?
algemeen profiel NT

Ne 6 wi-B 6

En 5 bi 7

Du/La* 6 sk 6

ma    6

7

na 4

ckv   7 vrije keuze

pws 7 nlt 6

l.o. V

GEZAKT

*havo: 1 vak minder



Slagen of zakken?
algemeen profiel NT

Ne 6 wi-B 6

En 5 bi 7

Du/La* 6 sk 6

ma    6

7

na 5

ckv   7 vrije keuze

pws 7 nlt 6

l.o. V

GESLAAGD



SE+CE
algemeen profiel NT

Ne 6,2+5,7 wi-B 6,3+6,1

En 5,8+4,2 bi 8,1+5,6

Du/La* 6,4+6,2 sk 6,9+5,8

ma    6

7

na 6,0+4,3

ckv   7 vrije keuze

pws 7 nlt 6

l.o. V

CE gem.5,4 > GEZAKT 



Slagen of zakken?
algemeen profiel NT

Ne 6 wi-B 5

En 5 bi 7

Du/La* 6 sk 6

ma    6

7

na 6

ckv   7 vrije keuze

pws 7 nlt 6

l.o. V

GEZAKT



Slagen of zakken?
algemeen profiel NT

Ne 6 wi-B 6

En 5 bi 7

Du/La* 6 sk 6

ma    6

7

na 4

ckv   7 vrije keuze

pws 7 nlt 6

l.o. V gs 6

GESLAAGD (voor NG)



Cum Laude

• Gemiddeld eindcijfer 8,0 voor alle vakken op 
eindlijst 

• Minimaal eindcijfers 6 (HAVO) / 7 (VWO) 

• Extra vak? Hoogste cijfer vrije deel telt mee



Examenresultaten

2015 2016 2017 2018 2019

HAVO 95% 90% 86% 89% 92%

VWO 94% 90% 86% 91% 94%



Informatie

• Detailinformatie CE (mail/brief half april)

• Leerlingportaal Toetsen en examens

• E-mails leerlingnr@dominicuscollege.nl

• Gepersonaliseerde site van OCW: 
www.mijneindexamen.nl

• Regelgeving: www.examenblad.nl

• Laks: www.laks.nl/vragen/eindexamens

http://www.mijneindexamen.nl/
http://www.examenblad.nl/
http://www.laks.nl/vragen/eindexamens
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Bedankt voor uw aandacht!


