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29 september 2021



Opening: Oase



Informatie over:

• Profielwerkstuk

• PTA

• Het examen

• Keuzebegeleiding op het EC

• Kennismaken met de mentor



Profielwerkstuk
• Profielwerkstuk: hiervoor wordt  een 

volledige week (15-19 november) 
uitgetrokken met een presentatie avond 

op maandagavond 22 november 2021



PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting 

• Dit staat in Magister:

- alle vakken met leerinhouden

- alle toetsen met weging

- de tijdsplanning 



Toetsen
• Drie toetsweken (SE-weken)

• max. 3 herkansingen SE-toetsen in leerjaar 4
• na elke toetsweek 1 herkansingsmogelijkheid 

voor 1 toets: 17 november
10 februari
21 april

• I.v.m. corona extra herkansing 
woensdag 9 maart les 7 en 8



Het examen

• Het School Examen (SE) 

- wordt in klas 3 én 4 afgenomen

- eindcijfer SE telt mee voor ½ deel

• Het Centraal Schriftelijk Examen (CSE)

- het CSE telt mee voor ½  deel

- Centraal Praktisch Examen (CPE) DVPR is op 12 en 

13 april en duurt 2 hele dagen

- Assessment: voor 1 april 2022 alles ingeleverd 

en wordt 5 t/m 8 april afgenomen.



Het examenreglement
Slaag- en zakregeling: van toepassing op alle examenvakken!
Je bent geslaagd als: 

• Alle examenvakken: 6 of hoger
• Eén 5 en overige examenvakken 6 of hoger
• Eén 4 en overige examenvakken 6 of hoger

én ten minste één 7 of hoger.
• Twee maal 5 en overige examenvakken 6 of hoger

én ten minste één 7 of hoger.
• Gemiddelde CSE moet 5,5 of hoger zijn!!!
• Nederlands minstens een 5.



Verdere voorwaarden:

• Maatschappijleer is een schoolexamencijfer.
• LO (in klas 3 en 4) en CKV (klas 3) moet voldoende 

of goed zijn.
• Het profielwerkstuk moet voldoende of goed zijn
• Handelingsdelen bij alle vakken moeten 

voldoende zijn!
• Er is een loopbaandossier gemaakt (Qompas) en 

met goed gevolg afgerond.

• Herkansing (cijferverbetering)

CSE: max. één herkansing of herprofilering
over alle examenvakken



Het examenreglement
Je bent geslaagd als je: 

Bij gemengd theoretisch met het praktisch examenvak 

Dienstverlening en producten (DVPR): 

*voor de twee verplichte beroepsgerichte keuzevakken en 
het beroepsgerichte profielvak niet lager dan een 4      
hebt behaald. (profielvak telt 2x en keuzevak 1x).



Keuze voor een opleiding

• Mentor en Qompas

• Onderwijsbeurs: Zwolle 1 en 2 oktober

• BOM: 9 november Friese Poort (verplicht)

• Gesprek met decaan: december

• Open dagen bezoeken: november - april

• Meeloopdagen mag!

• Extra interessetest mogelijk

• Inschrijven vóór 1 maart 2022!



Onderwijsbeurs Zwolle

• 1 en 2 oktober van 9.00- 17.00 uur

• Oriëntatie en inschrijving vooraf via de site



BOM Beroepen en Onderwijs Markt

Dinsdag 9 november op de Friese Poort

• 2  voorlichtingsrondes van zo’n 20- 25 minuten

• Soort markt op de benedenverdieping

• MBO’s uit de regio

• Havo



Geen MBO?
• Havo, maar:

• Goede cijfers: 7 gemiddeld

• Motivatie en inzet

• De juiste vakken

• Herprofilering?



Inschrijven
• Vóór 1 maart 2022

• Schrijf voor meerdere opleidingen in! 

• Afzeggen kan altijd



Wilt u meer informatie of heeft u 
vragen?

E-mailadressen: 

Afdelingsleider: m.dragt-mintjes@emelwerda.nl

Decaan: a.boerema-wijgerde@emelwerda.nl

mailto:m.dragt-mintjes@emelwerda.nl
mailto:a.boerema-wijgerde@emelwerda.nl


De mentoren van 4 mavo:

4m1 Mevr. Kuipers en Dhr. Bakker
a.elbers@emelwerda.nl
s.bakker@emelwerda.nl

4m2 Mevr. van Dijk
dka@emelwerda.nl

mailto:a.elbers@emelwerda.nl
mailto:s.bakker@emelwerda.nl
mailto:dka@emelwerda.nl


Planning SE-weken
Huiswerk-attitude
Betrokkenheid ouder(s), verzorger(s)



Bedankt voor uw aandacht!


