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Op weg naar het examen

enkele afkortingen 

PTA:    Programma van Toetsing en Afsluiting

VSEC: VoortSchrijdend Examen Cijfer

SE:      School Examen

CSE:    Centraal Schriftelijk Examen

CSPE:  Centraal Schriftelijk Praktijk 

Examen (bij het vak D&P)



PTA

PTA geeft overzicht wat de leerling moet 

kennen/kunnen voor het (school)examen 

en welke cijfers meetellen voor het SE

http://vmbo.osgs.nl/pta-2018-2019/

http://vmbo.osgs.nl/pta-2018-2019/


VSEC 

In magister kunt u dit volgen

Maatschappijleer wordt afgerond in klas 3
Stimuleer uw zoon/dochter; het eerste examencijfer is dan rond

Welke cijfers meetellen voor het 

VSEC vindt u in het PTA (Programma van 

Toetsing en Afsluiting)



Rekenen

???????????



SE en CSE CSPE

SE: cijfer dat meetelt voor het diploma

School stelt toetsen samen (zie pta) 

Uitzondering Maatschappijleer (3e klas)

Lo, KV1 (4e klas)

CSPE: cijfers die meetellen voor het 

diploma landelijke praktische opdrachten

CE: cijfer dat meetelt voor het diploma; 

landelijk zelfde papieren examen



Overzicht opbouw diplomacijfers

MAVO



In de 3e klas belangrijk

Gedurende het 3e jaar krijg je 3 rapporten,

De cijfers tellen allemaal mee voor je overgang, 

sommige cijfers al voor het School Examen

Maatschappijleer wordt al afgesloten in de 3e

klas; het is een examencijfer!!

Elke periode 1 herkansing mogelijk; Kies de 

goede; zie het PTA



Inhalen van toetsen (SE)

Uw zoon/dochter heeft uw hulp hierbij nodig!

Volgens het examenreglement:

Inhalen alleen als de absentie goed in ons 

systeem staat. Vooraf gemeld!

Ziek tijdens examen

Volgens het examenreglement:

Voor elk vak afzonderlijk vooraf afgemeld!



Handig…..

Mijneindexamen.nl

https://www.mijneindexamen.nl/


Veel succes

Voor alle leerlingen

Voor alle ouders!!

Vragen: examens@ovmz.nl



Van VMBO naar MBO

Bea Jobse, decaan

15 oktober 2019





MBO of ROC ?

– MBO = Middelbaar Beroeps Onderwijs:

MBO Utrecht, MBO Amersfoort, MBO 

Hilversum

– ROC = Regionaal Opleidings 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



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. Hoe kan ik dat onderzoeken? (Stage, 

bijbaantje)

5. Wie kan mij daarbij helpen?

6. => Welke opleiding en welke beroep ga ik 

kiezen?



De rol van de leerling

• Eigen ervaringen uit baantje 

• Kies bewust je stage

• Praat met mensen over hun werk

• Probeer een (halve) dag mee te lopen 

met iemand

• Bezoek Open dagen, Oriëntatiedagen 

(zoekjouwmbo.nl), meeloopdagen in het 

MBO



De rol van school

• Qompas, digitale LOB-methode

• PTA – LOB

• LOB-project in MAVO 3 + 2 weken stage

• MBO Scholenmarkt Zeist op woensdag 12 

februari op CLZ (voor leerlingen + ouders)

• bezoeken van oriëntatiedagen/meeloopdagen 

onder schooltijd

• LOB-gesprek bij rapportuitreiking met mentor



De rol van de ouders

• Ga in gesprek met uw kind over zijn/haar

kwaliteiten, vertel hem dit!

• Vertel over uw eigen werk:  dag meelopen?

• Denk mee, breng uw kind in contact met mensen, die 

interessant zijn voor uw kind

• Ouderavond MBO Utrecht op dinsdag 29 oktober 

(aanmelden via www.mboutrecht.nl/ouders)

• Bezoek samen met uw kind Open Dagen en/of 

Scholenbeurs Utrecht (22 en 23 nov)



Open dagen

• ROC Midden Nederland : do 28 november

• MBO Utrecht : di  26 november

• MBO Amersfoort : wo 11 december

• Grafisch Lyceum Utrecht : za 9 november

• Wellant College Houten : vr 15 en 16 nov

• Nimeto : vr 29 en 30 nov

• MBO Hilversum : wo 17 oktober

Zie ook de websites van de Mbo-opleidingen



Oriëntatiedagen

• Middag meelopen bij een MBO-opleiding, van 

14.00 – 16.00 uur

• Aanmelden via Mijn.intergrip.nl en 

zoekjouwmbo.nl

• 4 weken per jaar:

– Week van 11 november

– Week van 9 december

– Week van 10 februari

– Week van 23 maart



Wet op Toelatingsrecht

Mits:

- Juiste vooropleiding

- Op tijd aangemeld, dus vóór 1 april

- Deelname aan kennismakingsactiviteiten

Weigeren kan alleen indien:

- Ná 1 april is aangemeld

- Er geen plaats meer is

- Leerling niet voldoet aan aanvullende eisen



Aanmelden bij opleiding

• Aanmelden tussen 1 oktober 

2020 en 1 april 2021



Kosten

• Zie:  www.oudersonderwijs.nl => 

middelbaar beroepsonderwijs

• Studiefinanciering

• OV-chipkaart

http://www.oudersonderwijs.nl/


Vragen ?

• bjobsenoteboom@ovmz.nl


