
PTA en Examenreglement 
klas 3 en 4
2021/2022



Programma
Welkom door de heer Brouwer en de heer Horst

1. Uitleg Programma, Toetsing en Afsluiting (PTA) de heer 
Stens

2. Van VMBO naar MBO  Mevrouw Jobse

3. Doorstroom MAVO naar de HAVO de heer Smits



enkele afkortingen 
PTA:    Programma van Toetsing en Afsluiting

VSEC: VoortSchrijdend Examen Cijfer
SE:      School Examen

CSPE: Centraal Schriftelijk en Praktisch 
Examen

CSE:    Centraal Schriftelijk Examen



PTA

PTA geeft overzicht wat de leerling moet 
kennen/kunnen voor het (school)examen 
en welke cijfers meetellen voor het SE 
Alles van het PTA moet afgerond zijn 
voordat de leerling examen mag doen.

Zie onze website voor klas 3 en 4
website voor huidige klas 4

https://www.ovmz.nl/pta-s-klas-3-en-4-cohor-21-22
https://www.ovmz.nl/pta-s-klas-3-en-4-cohor-21-22/pta-ptd




VSEC 

Dit cijfer leidt uiteindelijk tot een 
eindcijfer = helft van eindexamencijfer

Welke cijfers meetellen voor het 
VSEC vindt je in het PTA (Programma 
van Toetsing en Afsluiting)



SE, CSPE en CE
SE: cijfer dat meetelt voor het diploma
School stelt toetsen samen (zie pta) 

Uitzondering Maatschappijleer + KV1(3e klas)
en BO

CSPE: cijfers die meetellen voor het diploma 
landelijke praktische opdrachten

CE: cijfer dat meetelt voor het diploma; landelijk 
zelfde toetsen 
Basis en Kader op de computer. Wij bepalen data!
MAVO papieren examens. Landelijke data!



In de 3e en 4e klas belangrijk

Lo, ckv voldoende afronden

Elke periode 1 herkansing mogelijk; Kies de goede; 
zie het PTA

Er zijn vier toetsweken (examensfeer setting) 

In het examenreglement staan de rechten en plichten
Deze vindt u ook op onze website



Inhalen van toetsen (SE)
Leerling heeft uw hulp hierbij nodig!

Volgens het examenreglement:

Inhalen alleen als de absentie goed in ons 
systeem staat. Vooraf gemeld!

Ziek tijdens schoolexamen
Volgens het examenreglement:

Voor elk vak afzonderlijk vooraf afgemeld!



Handig…..
Veel informatie!!

Mijneindexamen.nl

Vakspecifieke informatie als vb nederlands

Examenblad.nl

Wanneer ben je geslaagd

Rijksoverheid

https://www.mijneindexamen.nl/
https://www.examenblad.nl/vak/nederlands/2022/vmbo-kb
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/vmbo/exameneisen-vmbo


Wat is het verschil tussen een 1 en Inhalen

Examencommissie

Pta’s (van een cohor) moeten voor 1 
oktober naar de inspectie, wijzigingen 
daarna via MR

Vragen……………………..



Vanaf donderdag 12 mei 2022 beginnen de 
landelijke (schriftelijke) examens voor de 
MAVO

De landelijke examens BB/KB (op de 
computer) worden nog gepland door school
Tussen maandag 4 april t/m donderdag 23 
juni 2022 (Nieuw: nu ook met 2e correctie, mag binnen de school)



Veel succes

Voor alle leerlingen en ouders!!

Vragen: astens@ovmz.nl



Van VMBO naar MBO

Bea Jobse, decaan
12 oktober 2021





MBO of ROC ?

MBO = Middelbaar Beroeps Onderwijs:
MBO Utrecht, MBO Amersfoort, MBO Hilversum

ROC = Regionaal Opleiding Centrum:
ROC Midden Nederland, ROC van Amsterdam, 
ROC A12

Vakopleidingen: 
Grafisch Lyceum, Wellant College, Nimeto, Hout-

en Meubilerings College, Horeca- academie, 
Kappersacademie



Niveaus op het MBO

Geen VMBO-diploma =>Entreeopleiding

VMBO Basisberoepsgericht =>MBO niveau 2

VMBO Kaderberoepsgericht =>MBO niveau 3 
=>MBO niveau 

4 

MAVO =>MBO niveau 4



Van MAVO naar HAVO

Doorstroomrecht van VMBO-TL naar HAVO 

Enige voorwaarde: 
leerling doet eindexamen in 7 vakken

Dringend advies: 
óók oriënteren en aanmelden voor een MBO-
opleiding !



BOL of BBL 
BOL = Beroeps Opleidende Leerweg, 

d.w.z. school en stages

BBL = Beroeps Begeleidende
Leerweg, d.w.z. 4 dagen 

werken en1 dag school



Hoe maak je de juiste keuze?

1. Wie ben ik? Wat kan ik?
2. Wat wil ik? Waar word ik enthousiast van? 
3. Welk soort werk past bij mij?
4. Wat wil ik worden?
5. Hoe kan ik dat onderzoeken?
6. Wie kan mij daarbij helpen?

7. => Welke opleiding ga ik kiezen?



De rol van de leerling

Eigen ervaringen uit baantje of stage
Praat met mensen over hun werk
Probeer een (halve) dag mee te lopen met 

iemand
Bezoek Open Dagen en MBO-oriëntatieworkshops. 
Veel online informatie beschikbaar



De rol van school

Qompas, digitale LOB-methode
MBO opleidingen-carrousel op 23 november voor KB en 

TL
MBO voorlichting in de klas voor Basis 4
 Scholenbeurs Jaarbeurs in Utrecht 26 en 27 november
MBO-scholenmarkt Zeist voor MAVO 3   begin februari
 bezoeken van oriëntatiedagen/meeloopdagen 
 LOB-gesprek met mentor
 Nieuwsbrief decaan 1x per 2 weken
 decaan, Mw. Jobse (bjobsenoteboom@ovmz.nl)



De rol van de ouders

Ga in gesprek met uw kind
Welke kwaliteiten heeft uw kind, vertel hem dit
Vertel over uw eigen werk;  dag meelopen?
Volg online presentaties samen met uw kind
Bezoek Open Dagen samen met uw kind
Help met het invullen van DDD
Nieuwsbrief decaan over voorlichtingsactiviteiten 

(1x per 2 weken)



ROC  Midden Nederland

 Scholen in Utrecht, Nieuwegein en Amersfoort
 ROCMN

 26 oktober: webinar Ouders en Studiekeuze (online)

 1e ronde Open Dagen:
7 december: Nieuwegein
8 december: Utrecht
9 december : Amersfoort

http://www.rocmn.nl/


MBO  Utrecht

 Scholen in Utrecht
MBO Utrecht

 28 oktober: Informatieavond voor ouders (online)
 Dinsdag 16 november van 18.00 – 20.30 uur: Open Dag
 Donderdag 9 december: oriëntatieworkshop

 Aanmelden Studiekeuze-events via de website

http://www.mboutrecht.nl/


MBO  Amersfoort

 Scholen in Amersfoort; 
 aantal opleiding vinden plaats in het werkveld, dus 

direct in de praktijk, bv Leerklooster

Mbo amersfoort

 29 november 18.00 tot 21.00 uur: Open Dag 

http://www.mboamersfoort.nl/


MBO   Hilversum

 ROC van Amstertdam (MBO college van Hilversum)

 School in Hilversum, direct naast treinstation Hilversum 
Sportpark

 Donderdag 19 november 16.00 – 20.00 uur:   Open Dag

https://www.rocva.nl/MBO-onderwijs/MBO-Colleges/MBO-College-Hilversum


Nog méér Open Dagen

Grafisch Lyceum Utrecht: 20 november

 Nimeto: 26 november

 Yuverta MBO Houten: 12 en 13 november



Aanmelden

Aanmelden vóór 1 april 2021

Let op: quotumopleidingen!!

 Digitaal aanmelden via website van opleiding (BSN 
nodig)

GRIP Doorstroom Dossier invullen 
Deel A door leerling
Deel B door mentor
Akkoordverklaring door leerling



Het MBO aan zet

Niveau 2 : altijd kennismakingsgesprek
Niveau 3

Niveau 4 : kennismakingsgesprek of
kennismakingsbijeenkomst

Opleidingen met selectie:
: gesprek en toelatingstest



Wet op Toelatingsrecht

Mits:
- Juiste vooropleiding
- Op tijd aangemeld, dus vóór 1 april
- Deelname aan intake-activiteiten2

Weigeren kan alleen indien:
- Ná 1 april is aangemeld
- Er geen plaats meer is
- Leerling niet voldoet aan aanvullende eisen



Plaatsingsprocedure

Aanmelden MBO roc middennederland
(youtube)

Óf

 2 filmpjes
“Aanmelden en kennismaken”
website van ROC middennederland

https://youtu.be/4cAMUtnhomM
https://www.rocmn.nl/hulp-info/aanmelden-en-kennismaken-bij-roc-midden-nederland


Kosten

www.oudersonderwijs.nl => 
middelbaar beroepsonderwijs

OV-reisproduct: zie DUO.nl

http://www.oudersonderwijs.nl/


Vragen ?

Bjobsenoteboom@ovmz.nl



Doorstroomprogramma 
Openbaar Lyceum Zeist &

Openbaar vmbo en mavo Zeist 



Wie van jullie (kinderen) heeft er 
ooit wel eens over nagedacht om 
naar de havo te gaan?



Redenen om de overstap te wagen (top 3)

• “Een opleiding op een hoger niveau geeft meer 
kansen op de arbeidsmarkt” (betere baan  meer 
verdienen) 

• “Ik hoefde weinig te doen om TL-4 te halen, dus als ik 
iets meer doe haal ik de Havo ook wel”

• “Ik weet niet zo goed wat ik na TL-4 wil gaan doen dus 
ga ik maar naar de Havo”



Maar klopt dat eigenlijk wel?

• Er is een groot tekort aan vakmensen en hun uurloon 
ligt niet zelden hoger dan dat van de gemiddelde 
docent 

• Het verschil tussen TL en Havo is fors en vraagt heel 
andere vaardigheden. “Iets meer doen” blijkt vaak 
onvoldoende 

• Een ‘negatieve’ keuze pakt meestal niet goed uit



Verschil tussen mavo en havo: dit is wat 
instromers zeggen:

In de eerste acht 
weken op de havo 

is evenveel stof 
behandelt als in 
het hele laatste 
jaar op de mavo

Leerlingen en 
docenten zijn veel 

serieuzer. Bijna 
iedereen maakt 

aantekeningen en 
zijn huiswerk Ik word ontzettend 

uitgedaagd. Je kunt nu 
echt niet meer een 

dag van te voren 
beginnen met leren



Als je naar de havo wil gaan, kun je kiezen uit vier 
profielen 

• C&M   Een extra vreemde taal verplicht 

• E&M   Economie en geschiedenis verplicht

• N&G  Natuurkunde en Biologie verplicht

• N&T  Scheikunde en Wiskunde B verplicht.                       
Hiervoor moet een intensiever programma gevolgd worden. 



Heb je ambitie om naar de havo te gaan

Per 1 augustus 2020 is het doorstroomrecht voor tl en havo leerlingen 
geregeld in de ‘Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo.’ Alle 
leerlingen krijgen de kans om door te stromen, scholen mogen geen 
drempels opwerpen.

1/3 van alle leerlingen die opstomen vanuit mavo 4 haalt hun havo 
diploma zonder vertraging.

Meest voorkomende redenen voor het niet halen van het havo diploma 
is motivatie (uitstel van beroepskeuze) en onderschatting



Binnenkort worden de leerlingen door de mentor 
benaderd voor het havo doorstroomprogramma

Krijgt vanaf periode twee verschillende lessen ter voorbereiden voor 
de havo.
Gaat verschillende dagen meelopen op de havo.
Intensieve begeleiding en coaching in zowel mavo 4 als havo 4.
Intake gesprek met de teamleider en decaan.
Gesprekken met ervaringsdeskundige 
Uitleg over de profielen en vakken.
En nog veel meer..



Bij vragen mag u altijd mailen naar

msmits@openbaarlyceumzeist.nl

about:blank


Bedankt en tot ziens!
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