
Informatieavond 5V

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=mUuBNajjOFSJyM&tbnid=kqUowJ7gYZdEEM:&ved=0CAUQjRw&url=https%3A%2F%2Fwww.nationalebeeldbank.nl%2Fzoek%3Ft%3Devolutie&ei=uLQAU776FMTS0QXb6IDwDQ&bvm=bv.61535280,d.bGE&psig=AFQjCNFmXKyo2aFVfJyg5hMzBWBjtqz01Q&ust=1392641535893864


Voorstellen:

Afdelingsleider vwo bovenbouw 

Niels van der Zandt

Ma-di-woe-vr

n.vanderzandt@emelwerda.nl

Samen ontwikkelen we jouw talenten!
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Programma

• Opening
• Inleiding over de Tweede Fase
• Plus onderwijs
• Presentatie over vervolgstudies

Deze PowerPoint presentatie staat ook op de website van de 
school
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- Oase

- Dagopening

- Bezinning 

Samen ontwikkelen we jouw talenten!
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Organisatie

• Programma van Toetsing 
en Afsluiting (PTA) per 
cohort

• Examenreglement 
(Wordt jaarlijks  
bijgesteld!)

Manier van werken

• Studiewijzers/PTD

• Weektaken 



• Toetsweken (3) en tussentoetsen (4 periodes) 
• Toetsen voor overgang (T)/Toets examendossier (Ted)
• Praktische opdrachten (Ped)
• Handelingsdelen (Hed)
• Wegingen
• Examenreglement

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=mUuBNajjOFSJyM&tbnid=kqUowJ7gYZdEEM:&ved=0CAUQjRw&url=https%3A%2F%2Fwww.nationalebeeldbank.nl%2Fzoek%3Ft%3Devolutie&ei=uLQAU776FMTS0QXb6IDwDQ&bvm=bv.61535280,d.bGE&psig=AFQjCNFmXKyo2aFVfJyg5hMzBWBjtqz01Q&ust=1392641535893864


Programma van Toetsing en Doorstroom

• Toetsweken (3) en tussentoetsen (4 periodes) 
• Toetsen voor overgang (T) PTD-toets
• PTD
• Studiewijzer /weektaken
• Les- en leerdoelen
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Missie en visie

• Het Emelwerda College is een leer- leef- en werkgemeenschap 
waarbinnen leerlingen en medewerkers zich gekend weten. We 
begeleiden leerlingen met hun talenten bij hun groei naar 
zelfstandig denkende en bekwame mensen, die zich 
verantwoordelijk voelen voor hun omgeving. 

• We willen dat leerlingen betekenis ervaren, opdat zij betekenis 
kunnen geven. We willen ondernemend onderwijs bieden, zodat 
leerlingen zich ontwikkelen tot ondernemende werknemers en 
burgers. Jonge mensen die de wereld vol vertrouwen tegemoet 
treden en er hun bijdrage aan leveren. 

Samen ontwikkelen we jouw talenten!
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Overige informatie

• Startgesprek (PDCA-cyclus)
• Steunlessen (ma. Les 1 en di. Les 8,9) 
• Inhaaltoetsen (dinsdag les 7/8/9)
• Leerlingpanel (3/4x keer per schooljaar) 
• Verlofaanvragen en ziekmeldingen 
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Ouderraad Emelwerda College

Vier keer per schooljaar samen met 
andere ouders:
• meepraten
• meedenken
met directeur mavo/havo/vwo over het 
onderwijs op het Emelwerda College

Informatie: ouderraad@emelwerda.nl
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Belangrijke data

• Herfstvakantie 18 okt. - 22 okt.

• Studiedag:  26 okt. (leerlingen organisatiedag)

• TW 1:  27 okt.  - 2 nov. (PTD / PTA)

• TW 2:  18 jan.  – 24 jan. (PTD / PTA)

• TW 3: 31 mrt. – 1 apr. (PTD / PTA)

Samen ontwikkelen we jouw talenten!
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Vragen?

Contact met de afdelingsleider:

• Aanwezig: ma – di – woe – vr.
• Telefoon: 0527 634 571 
• E-mail: n.vanderzandt@emelwerda.nl
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Plusonderwijs
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Plusonderwijs

• Meer kunnen, meer willen, meer doen
• Versnellen, verdiepen, verbreden = 

Plusproject
• Voorbeelden: 

• ICT-cursus
• Fotografie
• BPS-leerlingenconferentie
• Taal leren bv Japans
• Versnellen van een vak
• Cam/Delf

• Informatie: t.dejong@emelwerda.nl
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Wat wordt er besproken?

• Orientatie op vervolgstudies
• Wat kan ik?
• Wat moet ik?

• Tegemoetkoming scholieren
• Op kamers?

HBO, WO 

of 

WERKEN

?

Hellup!

Studiekeuze?

Ik wil er niet 

over denken

Zullen we het 

over iets leuks 

hebben:

het weekend?
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Oriëntatie op vervolgstudies

Verdiepen in een studie

• Hbo of universiteit?
• Welke plaats?
• Mogelijke beroepen?
• Decentrale selectie?

• Test?
• Toelating?
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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

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=mUuBNajjOFSJyM&tbnid=kqUowJ7gYZdEEM:&ved=0CAUQjRw&url=https%3A%2F%2Fwww.nationalebeeldbank.nl%2Fzoek%3Ft%3Devolutie&ei=uLQAU776FMTS0QXb6IDwDQ&bvm=bv.61535280,d.bGE&psig=AFQjCNFmXKyo2aFVfJyg5hMzBWBjtqz01Q&ust=1392641535893864


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!!!
• Je mag maximaal 2 verschillende studies 

met decentrale selectie opgeven
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Oriëntatie op vervolgstudies

Klas 5:
• April/mei: gesprek met de decaan
• Bezoeken van open dagen
• Bezoeken meeloopdagen
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Oriëntatie op vervolgstudies

Klas 6:
• September/ oktober: 

voorlichting/webinar DUO 
November: terugkomdag

• december: gesprekken met de 
decaan

• Januari/februari: gesprekken met 
de decaan

• Open dagen?/Meeloopdagen!
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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 maximal twee 
keer een vrije dag gegeven
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Het belang van goed 
en bijtijds kiezen

• Late beslissers zijn slechte beslissers!
• Studiefinanciering = lenen?
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Tegemoetkoming scholieren

• Wanneer heeft mijn kind recht op 
tegemoetkoming scholieren?
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Vóór of op 1 juli 2023 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 2023

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



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
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Decaan vwo:

Telefoon: 0527 634 578
E-mail: t.dejong@emelwerda.nl

Aanwezig van maandag t/m donderdag

Informatie vragen?
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