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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

• PTA/ Examen

• Presentatie over vervolgstudies

Deze PowerPoint presentatie komt ook op de website van de school.
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Opening:

• Oase

• Dagopening

• Bezinning 

Samen ontwikkelen we jouw talenten!



PTD

• Programma van Toetsing 

en Afsluiting (PTA) per 

cohort 

• Examenreglement (Wordt 

jaarlijks  bijgesteld!)

PTA

• Studiewijzers/PTD

• Weektaken 



• Toetsweken (3)  

• Toetsen voor examendossier (Ted)

• Praktische opdrachten (Ped)

• Handelingsdelen (Hed)

• Wegingen

www.emelwerda.nl -> onderwijs ->Pta/Examenreglment
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PTA/Examen:
• Examenreglement

• Onregelmatigheden

• Bijzondere omstandigheden (extra tijd o.i.d.)

• Inhalen - herkansen

• Verlofaanvragen en ziekmeldingen

• Combinatiecijfer (ckv, maa. en pws) 

• Deelname examen (SE afgesloten)
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Belangrijke data (SE)

Samen ontwikkelen we jouw talenten!
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Belangrijke data (CE)

• Examentrainingen: Vanaf 21 april

• Start 1e tijdvak:  12 mei ’22 – 30 mei ’22

• Start 2e tijdvak: 20 juni ’22 – 23 juni ’22

• 7 juli diplomeringsavond

Samen ontwikkelen we jouw talenten!



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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Vragen?

Contact met de afdelingsleider:

• Aanwezig: ma – di – woe – vr.

• Telefoon: 0527 634 571 

• E-mail: n.vanderzandt@emelwerda.nl

mailto:n.vanderzandt@emelwerda.nl


Loopbaanoriëntatie

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


Wat bespreek ik?

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

2. Studiefinanciering
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Oriëntatie op vervolgstudies

Voor studies zonder decentrale selectie:
• Inschrijven vóór 1 mei 2022 (anders

geen inschrijfrecht)
• Er vindt altijd matching plaats
• Er mag een intakegesprek worden

gehouden
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Oriëntatie op vervolgstudies

Voor studies met decentrale selectie:
• Inschrijven vóór 15 januari 2022 
• Let goed op de selectie eisen van de 

verschillende instellingen
• Vaak worden de overgangscijfers van 

5vwo naar 6vwo gevraagd!!!

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

Klas 6:
• Oktober/november: 

decaangesprekken
• 26 November: terugkomdag
• 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 maximaal twee 
keer een vrije dag gegeven
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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)
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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)
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Studiefinanciering
• Er wordt geen basisbeurs verstrekt
• Bij een (gezamenlijk) inkomen van < € 

48.000 bruto per jaar kan een student in 
aanmerking komen voor een aanvullende 
beurs

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

• Wel kan collegegeld krediet aangevraagd 
worden (lening)
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Voorwaarden voor aanvullende 
studiefinanciering en ov-kaart

• Leeftijd: jonger dan 30 jaar
• Nationaliteit: Nederlands
• Opleiding: voltijd of duaal
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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
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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
• aanvullende prestatiebeurs
• lening (0,00% rente per 1-1-2020) 

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
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Maandbedragen ongeveer

• Mogelijke lening 500,00 
Aanvullende prestatiebeurs 400,00

• Wettelijk collegegeldkrediet 200, 00 +
• Totaal 1100,00

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

• Collegegeld € 2200 per jaar (+ 
administratiekosten)
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Terugbetaling

• Aflossen in 35 jaar
• Aflossen begint vanaf het minimumloon
• Beginnen: 2 jaar na beëindigen studie
• Mag maximaal 5 jaar onderbroken 

worden
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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
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Meer informatie

• www.duo.nl voor studiefinanciering
• www.schoolweb.nl
• www.studiekeuze123.nl
• www.studentenreisbewijs.nl
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Contact met de decaan

t.dejong@emelwerda.nl

Aanwezig van maandag t/m donderdag
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Heeft u nog vragen?
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