
Ouderavond M4, H5 en V6
12 oktober 2022

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 

Loopbaan oriëntatie begeleiding (LOB)



Opening



• PTA-boekje per jaarlaag
• Per vak; overzicht alle toets-onderdelen
• Schoolexamen (SE)
• Centraal examen (CE)

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)









• Algemene bepalingen
• Schoolexamen (SE)
• Centraal examen (CE) 
• Uitslagbepaling/ overige bepalingen
• Herkansingen
• Onregelmatigheden

https://emelwerda.nl/pta-en-examenreglement/

Examenreglement

https://emelwerda.nl/pta-en-examenreglement/


Doorgeven dat je die dag een PTA-toets/SE/CE hebt.
verzuim@emelwerda.nl
&
Examensecretaris mailen dat je ziek bent via 
examensecretariaat@emelwerda.nl

Let op: inhalen = tijdens de herstelweek
*Geen afmelding? Recht op herkansing is verspeeld.

Wat te doen als je ziek bent?

mailto:verzuim@emelwerda.nl
mailto:examensecretariaat@emelwerda.nl


Via verzuim@emelwerda.nl

➢ Geen verlof vragen tijdens PTA-toetsen/SE/CE, dus let 
op bij het maken van tandartsafspraken, afrijden, 
bezoek specialist

➢ Bij aanvragen verlof aangeven als het een SE betreft

* Bijzondere omstandigheden of uitzonderingen daar 
gelaten.

Verlof aanvragen?

mailto:verzuim@emelwerda.nl


SE-weken

• SE1 van 27 oktober t/m 4 november 2022 

• SE2 van 18 januari t/m 26 januari 2023 

• SE3 van 27 maart t/m 5 april 2023 

Herkansing SE-weken

• SE1 op 23 november 2022

• SE2 op 16 februari 2023

• SE3 alleen mondelingen zijn herkansbaar

CE (centraal eindexamen)

• CE eerste tijdvak is van 11 t/m 30 mei 2023

• CE tweede tijdvak is van 19 t/m 22 juni 2023

Diploma-uitreiking

• Mavo is op woensdag 12 juli 2023

• Havo is op dinsdag 11 juli 2023

• VWO is op donderdag 13 juli 2023 

Belangrijke data



Break-sessie (link via website www. emelwerda.nl)

Mavo : M. Dragt-Mintjes & M. van Diepen 
Havo : G. v.d. Kolk & D.J. van Dijk 
Vwo : N. v.d. Zandt & T. de Jong



Break-sessie (link via website www. emelwerda.nl)

Mavo: M. Dragt-Mintjes 
Havo: G. v.d. Kolk & D. van Dijk
Vwo: N. v.d. Zandt & T. de Jong



Ouderavond 5 Havo (deel 2)
D.J. van Dijk   decaan havo bb

G. van der Kolk afdelingsleider havo bb

Deze PPT wordt op website geplaatst



Belangrijke data SE

Volledige SE kaart

• 19 april

• 20 april controle en uitreiking SE kaart

Herstel/inhaalweek (einde van elke periode)

• 7-11 november 

• 30 jan.-3 feb.

• 11-14 april



Belangrijke data CE

CE (centraal eindexamen)

• CE eerste tijdvak is van 11 t/m 30 mei 

• CE tweede tijdvak is van 19 t/m 22 juni 

• Uitslagvergadering

• 1e tijdvak is op donderdag 8 juni 

• 2e tijdvak is op vrijdag 30 juni





Mijn kind gaat straks naar het 
HBO…….

• terwijl ik weet dat 30% binnen een 
jaar stopt of switcht 

• maar hij is er nauwelijks mee bezig

• hoewel ze niet kiest waar ze geknipt 
voor is

• en ik flink moet bijpassen hoewel er 
weer een basisbeurs is

• maar ze wil op kamers, maar is te  
jong om het huis uit te gaan!

• ea



Gezamenlijke 
verantwoordelijkheid

kind     

ouders school



Mijn kind gaat volgend jaar studeren……..

• omdat ‘ie er klaar voor is.



Hoe zit het nou?       WSF2000

• Langstudeerboete is afgeschaft

• Zorgtoeslag (154 euro in 2023) blijft bestaan

• Studentenreisproduct blijft bestaan (OV-kaart)

• Aanvullende beurs blijft bestaan

• Studenten mogen tot ongeveer € 16.000,-
bijverdienen, zonder hun recht op de basisbeurs
te verliezen

• Collegegeld 2023-2024: € 2315,-

Basisbeurs voor HBO/WO 

• Weer een financiële gift € 109,90 of € 438,90

• en een studentenreisproduct

• en de mogelijkheid om tot +/- € 1000,- per 
maand bij te lenen

ë 



Waar gaan we het over 
hebben?

• LOB-activiteiten
• Wat kunt u als ouder doen?
• Aanmelding
• Selectie 
• Studiekosten
• Stufi
• Handige sites
• Vragen (chat / e-mail)



LOB-activiteiten in 5 Havo
Op school: 
• Methode: Qompas
• Gesprek(ken) met de mentor en decaan
• Terugkomdag op vrijdag 25-11-2022

Zelfstandig (thuis en op locatie):
• Studiekeuzesite’s www.tkmst.nl  

www.studiekeuze123.nl
www.hbostart.nl/opendagen

• Internetsites van HBO’s
• Open dagen (fysiek, soms deels online)
• Meeloopdagen (zijn ook weer hervat)
• Aanmelding voor de studie via Studielink



Gesprek met de decaan
ivm de studiekeuze

1 denk je er over en waar denk je 
dan aan?

2 praat je er over, met wie 
en over wat? 

3 opdrachten in Qompas
4 zoeken naar opleidingen (met testuitslag)

5 Open Dagen/Webinars
6 Meeloopdagen?
7 sites van opleidingen voor info

8 inschrijven   Niet te laat!



8 inschrijven bij Studielink
www.studielink.nl  → tips

• Opleidingen met een numerus fixus 
→ decentrale selectie
www.studiekeuze123.nl/selectie → lijst

van 1 okt. 2022 tot uiterlijk 15 jan.2023

• Opleidingen met een vervroegde 
aanmeldingsdatum → selectie
zie site van de HBO instelling

• Alle andere opleidingen → check
uiterlijk voor 1 mei 2023 



Wat kan u als ouder doen?

• thuis praten over de studiekeuze

• meekijken in Qompas

• mbv gevonden opleidingen 
zoeken naar informatie op de site 
van de HBO instelling 

• mee gaan naar Open dagen
(vanaf half november)

• regelmatig het kiezen opnieuw 
aan de orde stellen

• proces in de gaten houden (data)



Studievormen

• Voltijd studeren
met eventueel klein bijbaantje

• Duaal studeren
studeren en werken in relatie met de studie

• Deeltijd studeren
werken en studeren los van elkaar
(geen recht op aanvullende beurs en basisbeurs, 
ook geen OV, wel op een studielening)



raadpleeg altijd de site van de HBO-instelling

Zelf aanmelden via Studielink 

Aanvullende eisen Decentrale selectie

(kwaliteiten)               (motivatie)

(aanmelding voor 1 mei 2023)

vervroegde aanmelding numerus fixus

(kijk op de site instelling) (aanmelding uiterlijk
15 januari 2023)

studiekeuzecheck

(advies)

Toelating voor opleiding



Aanvullende eisen 
raadpleeg altijd de site van de instelling

voor de uiterste aanmelddatum

• met een vervroegde aanmelddatum (15/01)

fysiotherapie          → intake
kunstacademie → portfolio + intake
mode en kleding → portfolio + intake

• op een willekeurig moment
politieacademie → psych.+ sporttest + 18 jr
hogere Hotelschool  → intake gesprek
KLM flight Academy→ 4 pittige testen

• aanmelding voor de Pabo
www.goedvoorbereidnaardepabo.nl 

eventueel toetsen voor Ak; Ges; Natk/Biol
(op havo-3 niveau)  



Kosten per maand
(uitwonend)      bron: Nibud

• Wettelijk collegegeld € 2315,- € 192,-
• Kosten van boeken €   58,-
• Kamerhuur (200-400)       € 300,-
• Ziektenkosten (excl.zorgtoeslag)

€ 120,-
• Telefoon/kabelaansluiting €   50,-

• Rest (kleding, eten, etc) € 200,-
€ 920,-

thuiswonend: € 620,-



Studiefinanciering
www.DUO.nl

• Voltijd-opleiding of duaal onderwijs

+

• Leeftijd: jonger dan 30 jaar             
(geen minimumleeftijd)

+

• Sociaal leenstelsel 
(tot een leeftijd van maximaal 50 jaar)



voor of op 1 juli 18 jaar

1 apr              1 jul            1 sep      SF

18

aanvragen Stufi             start HO

Als de kinderbijslag stopt:

• eerst Tegemoetkoming Scholieren
ongeveer 122 euro per maand (thuis)

• per 1 september 2023 Studiefinanciering

Kinderbijslag 

Tegemoetkoming Scholieren

Studiefinanciering



jonger dan 18 jaar op 1 juli

1 apr 1 jul          1 sep      1 okt     SF

aanvragen Stufi start HO

• per 1 oktober 2023 Studiefinanciering
• wel OV-kaart voor 1 oktober
• minimaal 3 maanden voordat je recht 

hebt de beurs aanvragen
Kinderbijslag (per kwartaal) loopt door     
tot 18 jaar
Studiefinanciering



Stufi

• Studentenreisproduct          

• evt. Aanvullende beurs        gift
mits je binnen 10 jaar je     
diploma  hebt behaald

• Lening (0,00% rente nu, maar  )

• Collegegeld (€ 2315,-)

of                                      lening

• Instellingscollege geld        in 15 of 35 jaar 

(max. € 11.575,-)         aflossen naar     
draagkracht



Studieleningen maximaal
Studiefinanciering
(maandbedragen)

Cursus 2023-2024 
onder voorbehoud (november 2022)

‘OV-kaart’ 
tot 2 jaar langer

OV
inwonend

OV
inwonend

OV
uitwonend

OV
uitwonend

Aanvullende beurs max.
tot 1 jaar langer…….

401 401

Prestatiebeurs (een gift)
Voor de duur van de 
studie

110 110 439 439

Bijlenen
tot 3 jaar langer…… 

406 807 406 807

Collegegeldkrediet
tot 3 jaar langer…… 

193 193 193 193

Totaal lening per maand
in euro maximaal

599 1000 599 1000



www.duo.nl



Weekendabonnement
vrij reizen van vrijdag 12.00 uur 

tot maandag 04.00 uur
en rond feestdagen

Weekabonnement
vrij reizen van maandag 04.00 

uur tot zaterdag 04.00 uur

Korting

40 procent op alle binnenlandse trein-
reizen, Interliner en Q-liner 40 procent 
‘meereiskorting’ voor 1 persoon

‘OV-kaart’
OV-chipkaart met studentenreisproduct



Studie verkeerd gekozen?

• stoppen vóór 1 februari van het 
eerste studiejaar 

• Studentenreisproduct hoeft niet 
terugbetaald te worden

• bij een studievervolg ben je dan wel 
een half jaar studiefinanciering kwijt



Terugbetalen studieschuld

Sabine heeft 4 jaar 300 euro per 
maand geleend, rente 2% en heeft een 
baan met een bruto jaarinkomen van 
40.000 euro per jaar 

Studieschuld: 4 x 12 x 300 = € 14.400,-

+ Rente:   7200 x 0,02 x 35 = €  5.040,-

Aflossing: 19440 / (35 x 12) = € 47,-/mnd

+ Rente:   7200 x 0,02 x 15 = €  2.160,-

Aflossing: 16560 / (15 x 12) = € 92,-/mnd



Alle actuele informatie

www.studielink.nl
aanmelding,intrekken en wijzigingen

www.startstuderen.nl
site van ministerie en duo

www.duo.nl → brochure downloaden

over studiefinanciering

www.rijksoverheid.nl 

TKMST.nl / studiekeuze123.nl

/ studentenreisbewijs.nl                               
over studies, studentensteden,

kamers zoeken, OV-kaart, enz.



Contact mentoren

• 5H1: 
d.osinga@emelwerda.nl
g.feddes@emelwerda.nl

• 5H2: 
s.delange-span@emelwerda.nl
s.timmermans-hoeksema@emelwerda.nl

• 5H3: 
h.haanstra-dijkstra@emelwerda.nl
r.meijer-deboer@emelwerda.nl

• 5H4: 
s.devries@emelwerda.nl

mailto:d.osinga@emelwerda.nl
mailto:g.feddes@emelwerda.nl
mailto:s.delange-span@emelwerda.nl
mailto:s.timmermans-hoeksema@emelwerda.nl
mailto:h.haanstra-dijkstra@emelwerda.nl
mailto:r.meijer-deboer@emelwerda.nl
mailto:s.devries@emelwerda.nl


Dank voor uw 
aandacht

D.J. van Dijk (decaan)

d.vandijk@emelwerda.nl

G. van der Kolk (afdelingsleider)

g.vanderkolk@emelwerda.nl

mailto:d.vandijk@emelwerda.nl
mailto:g.vanderkolk@emelwerda.nl

