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Welkom!



Voorstellen

Afdelingsleider vwo bovenbouw 

Niels van der Zandt

Ma-di-woe- do-vr

n.vanderzandt@emelwerda.nl



Belangrijke data SE

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
• LET OP!! SE3 alleen mondelingen zijn herkansbaar



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



Wat te doen als je ziek bent?

Ziekmelding doormailen, aangeven dat je die dag een PTA-toets/SE/CE 
hebt.

• verzuim@emelwerda.nl

• examensecretariaat@emelwerda.nl

LET OP!!:  Geen afmelding? Recht op herkansing is verspeeld.

* Bijzonderheden daar gelaten

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


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



Wat te doen als je ziek bent?

Ziekmelding doormailen, aangeven dat je die dag een CE hebt.

• verzuim@emelwerda.nl

• examensecretariaat@emelwerda.nl

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


Belangrijke data

Examengala

• Vrijdag 21 april 

• Red carpet event 

• Gala

Voorlopige cijferlijst

• Op donderdag 8 juni 19:00u

Diploma-uitreiking

• VWO is op donderdag 13 juli 



Belangrijke data vlak voor het examen

• Dinsdag 18 april: laatste lesdag

• Woensdag 19 april:  Oefenexamens

• Donderdag en vrijdag 20-21 april: Examentraining

• Vrijdag 21 april: Examengala

• 24 april-5 mei: Meivakantie

• Maandag en dinsdag 8-9 mei: Examentraining

• Donderdag 11 mei: Start CE

• Docenten blijven beschikbaar!!!



Vragen?

Contact met de afdelingsleider:

• Aanwezig: ma – di – woe – do - vr.

• Telefoon: 0527 634 571 

• E-mail: n.vanderzandt@emelwerda.nl

mailto:n.vanderzandt@emelwerda.nl


Loopbaanoriëntatie



Wat bespreek ik?

1. Orientatie op vervolgstudies
• Wat kan ik doen op dit moment?
• Wat moet ik doen en wanneer?

2. Studiefinanciering



Oriëntatie op vervolgstudies

Voor studies zonder decentrale selectie:

• Inschrijven vóór 1 mei 2023 (anders geen inschrijfrecht)

• Er vindt altijd matching plaats

• Er mag een intakegesprek worden gehouden



Oriëntatie op vervolgstudies

Voor studies met decentrale selectie:

• Inschrijven vóór 15 januari 2023 

• Let goed op de selectie eisen van de verschillende instellingen

• Vaak worden de overgangscijfers van 5vwo naar 6vwo gevraagd!!!



Oriëntatie op vervolgstudies

Klas 6:

• Oktober/november: decaangesprekken

• 25 November: terugkomdag

• Januari/februari: gesprekken met de decaan

• Open dagen?/Meeloopdagen!

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6mbno0NTJAhVH8A4KHRZxCDcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.deskepsis.nl%2F%3Fp%3D2296&bvm=bv.109910813,d.ZWU&psig=AFQjCNFbA1hdDD_NfDQrGrK_Wdecp-ET9Q&ust=1449951600602211


Vrij voor een open dag of meeloopdag?

• Voor open dagen van instellingen die ook open zijn op zaterdag 
wordt geen vrij gegeven.

• Voor instellingen die alleen op vrijdag open dag hebben, wordt in 
principe vrij gegeven, tenzij er een schoolexamen plaatsvindt op die 
dag.

• Voor meeloopdagen wordt maximaal twee keer een vrije dag 
gegeven



Studiemogelijkheden

Voltijd studeren

• met eventueel een klein bijbaantje

Duaal studeren

• studeren en werken in relatie met de studie (bijv. accountancy)

Deeltijd studeren

• werken en studeren los van elkaar (geen recht op ov-jaarkaart of 
aanvullende beurs)



Hoe aanmelden?

Via www.studielink.nl :

• maximaal 4 studies

• waarvan maximaal 2 studies met decentrale selectie

Bij studies met decentrale selectie:

• bij het opleidingsinstituut (vóór 15 januari)

http://www.studielink.nl/


Studiefinanciering

• Per 1 September 2023 wordt een basisbeurs van (voorlopig) 
€440,00 verstrekt. Overige kosten moeten zelf betaald worden.

• Bij een (gezamenlijk) inkomen van < € 70.000 bruto per jaar kan een 
student in aanmerking komen voor een aanvullende beurs

• Verder is er een OV-jaarkaart (op voorwaarde kwijtgescholden)

• Bovendien kan collegegeld krediet aangevraagd worden (lening)

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqyu7m1tTJAhVC7Q4KHXtxArcQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fmennoslaats.nl%2Fpost%2F2010%2F10%2F08%2Fns-ov-chipkaart-en-voordeelurenabonnement&psig=AFQjCNHtNlmMTq1raCK-9VfMwTXiAYwSGQ&ust=1449953197325962


Voorwaarden voor basisbeurs, aanvullende 
studiefinanciering en ov-kaart

• Leeftijd: jonger dan 30 jaar

• Nationaliteit: Nederlands

• Opleiding: voltijd of duaal

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-tamG2NTJAhVGoQ4KHdtTA8cQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEuro&bvm=bv.109910813,d.ZWU&psig=AFQjCNGixbve5dCfsvBpTos7LOD-WEKUNA&ust=1449953547132977


Wanneer recht en 
wanneer aanvragen?

• 3 maanden voordat je recht hebt, moet de beurs aangevraagd 
worden

• Vóór 1 juli 18 jaar: per 1 september studiefinanciering

• Nà 1 juli 18 jaar: per 1 oktober studiefinanciering/ov-kaart



Vóór of op 1 juli 18 jaar? 

1 apr        1 jul             1 sep      SF

18

aanvragen Stufi             start HO

• eerst Tegemoetkoming Scholieren

• per 1 september Studiefinanciering

• overbrugging van juli tot september

Kinderbijslag

Tegemoetkoming Scholieren

Recht Studiefinanciering



Jonger dan 18 jaar op 1 juli

1 apr 1 jul          1 sep      1 okt     SF

aanvragen Stufi start HO

• per 1 oktober Studiefinanciering
• geen OV-kaart voor 1 oktober
• minimaal 3 maanden voordat je recht hebt de 

beurs aanvragen

Kinderbijslag (per kwartaal)

Studiefinanciering



Studiefinanciering

❑ Prestatiebeurs = basisbeurs
• aanvullende prestatiebeurs
• lening (0,00% rente per 1-1-2021) Rente staat vast voor 5 jaar
• ov-jaarkaart

❑ Voorwaarde: binnen 10 jaar afstuderen

❑ Stoppen voor 1 februari: dan hoef je de beurs niet terug te betalen



Maandbedragen ongeveer
Uitwonend

• Prestatiebeurs 440,00 

• Aanvullende prestatiebeurs           401,00

• Collegeldkrediet 193,00

• Lening met aanvullende beurs? 406,00

• Lening zonder aanvullende beurs? 807,00

• Daarnaast ov-kaart/kortingskaart ter waarde van ca. € 90,00 
(weekend- of weekkaart)

• Collegegeld € 2315 per jaar (+ administratiekosten) 



Maandbedragen ongeveer
Inwonend

• Prestatiebeurs 110,00 

• Aanvullende prestatiebeurs           401,00

• Collegeldkrediet 193,00

• Lening met aanvullende beurs? 406,00

• Lening zonder aanvullende beurs? 807,00

• Daarnaast ov-kaart/kortingskaart ter waarde van ca. € 90,00 
(weekend- of weekkaart)

• Collegegeld € 2315 per jaar (+ administratiekosten) 



Terugbetaling

• Aflossen in 35 jaar

• Aflossen begint vanaf het minimumloon

• Beginnen: 2 jaar na beëindigen studie

• Mag maximaal 5 jaar onderbroken worden



Studeren in het buitenland

Volledige opleiding in het buitenland:

• Voldoen aan de eisen die voor aanvullende stufi gelden en tevens:
✓ Van de 6 jaar voor aanvraag min. 3 jaar legaal in Nederland wonen
✓ Voldoende kwaliteit van de opleiding die je gaat doen
✓ Geen buitenlandse toelage

• Aanvragen formulier, minimaal 3 maanden van tevoren

• OV-chipkaart wordt reisvergoeding buitenland



Meer informatie

• www.duo.nl voor studiefinanciering

• www.schoolweb.nl

• www.studiekeuze123.nl

• www.studentenreisbewijs.nl

http://www.duo.nl/
http://www.schoolweb.nl/
http://www.studiekeuze123.nl/
http://www.studentenreisbewijs.nl/


Op kamers?

• Vanaf je 16e mag je je inschrijven bij studentenhuisvesting

• In de grote steden moet je ongeveer 2 jaar ingeschreven staan 
voordat je aan de beurt bent.

• Inschrijven kost ongeveer 40 euro



Op kamers?

• Adressen van verschillende studentenverhuurders:

• www.room.nl (Groningen, Amsterdam, Leiden, Delft, Den Haag, 
Wageningen)

• SSHU: Utrecht

• SSHN: Nijmegen

• Maastrichthousing.com

• SSHXL: 6 steden waaronder ook Rotterdam en Zwolle

http://www.room.nl/


• Email: t.dejong@emelwerda.nl

• Aanwezig van maandag t/m donderdag

Contact met de decaan

mailto:t.dejong@emelwerda.nl


Afsluiting


