
Hartelijk welkom



Programma

• Eindexamen leerjaar 4

• Vervolgopleiding na leerjaar 4



Eindexamen leerjaar 4

• PTA en het examenreglement

• Schoolexamens

• Centraal Schriftelijk Examen

• Profielwerkstuk

• Maatschappijleer lj3 is het eerste afgeronde 
examenvak



Belangrijke data

• CSE tijdvak 1: 11 mei t/m 25 mei 2023

• CPE Beeldende vakken Tekenen:

start 13 maart 2023

• CSPE D&P: start vanaf 3 april 2023

• Uitslag: 14 juni 2023



Belangrijkste regels om te slagen

• Maximaal 2x een 5 of 1x een 4 en één 7 

minimaal.

• Het CSE moet gemiddeld een 5,50 zijn.

• CKV, LO en Profielwerkstuk minimaal 

voldoende.



• Aanvraag dmv een formulier uiterlijk 1 
november 2022

• Tijdverlenging, gebruik computer, 
voorleeshulpmiddel, enz.

• Alleen voor leerlingen die daar recht op 
hebben. Verklaring moet op school aanwezig 
zijn.

Extra hulpmiddelen



Eindexamen, en dan?

De vervolgopleiding





Informatieboekjes

• Alle leerlingen krijgen deze of volgende week 
een informatieboekje (studiekeuze) met de 
belangrijkste informatie. Deze komt ook op de 
website te staan, inclusief links

• De vierdeklassers worden aangespoord om 
zich de komende maanden te gaan oriënteren.



• Op 30 september en 1 oktober is de 

onderwijsbeurs zuid. U heeft hierover 

bericht gehad

• Op donderdag 26 januari 2023 is er op het 
Vakcollege een scholen- en 
beroepenmarkt. Een mogelijkheid om te 
oriënteren, vooral geschikt voor tweede- en 
derdeklassers, maar ook nuttig voor 
vierdeklassers

Oriëntatie



• In november en januari hebben de 
meeste MBO-scholen open dagen

• Alle vierdeklassers hebben vorige week
een opendagenlijst gekregen

• Belangrijkste open dagen:
• ROC Ter Aa: zondag 13 november

• SUMMA college:  zondag 6 november

Open dagen



Meeloopdagen

• Het hele jaar door is het op de grotere MBO’s
mogelijk

• Leerlingen lopen dan een dag mee met studenten 
op de opleiding van hun keuze

• Onze leerlingen mogen zich daarvoor opgeven. Zij 
krijgen op die dag verlof

• Aanmelden kan via de website van de mbo-
school.



Interessante websites

• www.kiesmbo.nl

• www.tkmst.nl

• www.summacollege.nl

• www.roc-teraa.nl

• Websites van andere mbo-opleidingen

• Websites van havo-scholen

http://www.kiesmbo.nl/
http://www.tkmst.nl/
http://www.summacollege.nl/
http://www.roc-teraa.nl/


• Inschrijven geschiedt door de leerling (en ouders) en 
kan van november tot half maart.

• Inschrijven is digitaal via de website van de gekozen 
MBO, behalve voor sommige opleidingen buiten de 
regio en HAVO.

• De leerling heeft een eigen digi-d nodig voor het 
aanmelden.

• Daarnaast vragen de meeste scholen om het digitaal 
doorstroomdossier via het programma Intergrip 

Aanmelden vervolgopleiding



Middelbaar beroeps-onderwijs

4 niveaus :

1. Assistentenopleiding 1-1,5 jaar

2. Basisberoepsopleiding 2-3 jaar

3. Vakopleiding 3 jaar

4. Middenkader- of specialistenopleiding 3 jaar

BOL (BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG)

• Volledig dagonderwijs met korte en/of langere stages

BBL (BEROEPSBEGELEIDENDE LEERWEG)

• Een dag naar school (ROC/AOC) en vier dagen werken



HAVO 4

• Duur        2 jaar

• Keuze uit 4 profielen: 

- cultuur en maatschappij

- economie en maatschappij

- natuur en gezondheid

- natuur en techniek

• Doorstroming naar HBO of MBO leerjaar 2



• Extra vak wordt aangeraden (onze leerlingen 

hebben dat)

• Wiskunde verplicht voor EM, NG en NT

• CM kan zonder wiskunde gekozen worden

• Bij elk profiel horen een aantal vakken die je op 

VMBO-T liefst gehad moet hebben 

HAVO 4



• Leerlingen maken in klas 4 een 

profielwerkstuk

• Het profielwerkstuk gaat over hun 

vervolgopleiding

• Open dagen / meeloopdagen / etc

zijn belangrijk voor het 

profielwerkstuk

Profielwerkstuk



Tenslotte…

• “Een goede keuze bestaat niet, een bewuste keuze 
wel.”

• “Het is heel erg fijn als die bewuste keuze een 
geschikte keuze blijkt te zijn”



DE DECANEN

4A

Marike Elings
m.elings@janvanbrabant.nl

4B/ 4C

Cor Krüger
c.kruger@janvanbrabant.nl

- Op initiatief van de leerling/ ouders/ de mentor 

kunnen gesprekken met de decaan plaatsvinden

- Erg nuttig wanneer er nog veel vragen zijn



Na deze avond staat de powerpoint op de 
website

Vragen?

De decanen en secretaris 

eindexamen zijn vanavond 

beschikbaar


