
Informatie klas 10 2022 – 2023

m.b.t. vervolgtraject na klas 10



Inhoud 

• Deel 1: tijdschema / algemene zaken voor      

klas 10 → examen

• Deel 2: naar het MBO

• Deel 3: naar klas 11 / havo / vwo



Aan bod komen:

1) Aanmelding op MBO?

2) Boekje belangrijke zaken en data 

3) Examenreglement

4) Magister lezen?

5) Einde schoolexamen

6) Examentraining

7) Centraal schriftelijk examen

8) Geslaagd als…?

9) Handig hulpmiddel

Deel 1: tijdschema / algemene zaken 

voor klas 10 → examen



Aanmelding MBO?
Leerlingen in klas 10M:

“Verplichte” aanmelding op MBO-opleiding

(min. 1 opleiding). 

Mogelijk vanaf 1 november 2022

Doorstroom naar havo blijft mogelijk

Op rapport december voorlopig advies 

vervolgopleiding



Aanmelding op het MBO?

Leerlingen 10H en 10HV:

“Verplichte” aanmelding bij MBO-opleiding

(min. 1 opleiding) als zekerheid voor 

leerlingen die op 6 december met de dan 

aanwezige schoolexamencijfers niet zouden 

slagen volgens de slaag-zak-regeling

Op rapport december voorlopig advies 

vervolgopleiding



Criteria verplichte aanmelding MBO:

a.d.h.v. de slaag-zak-regeling:

• Nederlands eindcijfer 5 of meer

• een eindcijfer 3 voor een vak mag niet

en daarnaast:

➢ of 1x eindcijfer 5, rest eindcijfer 6 of meer

➢ of 1x eindcijfer 4, 1 x 7 en rest 6 of hoger

➢ of 2 x eindcijfer 5, 1 x 7 en rest 6 of hoger



Boekje belangrijke zaken/data 

(in maart)



Belangrijkste regel uit het 

examenreglement (14)
art. 14 Onregelmatigheden bij schoolexamens

Onder onregelmatigheden wordt verstaan: het niet of te laat inleveren van 

examenonderdelen, fraude, het plegen van plagiaat, het oneigenlijk gebruik 

van hulpmiddelen, kennis of communicatie of het niet opvolgen van 

aanwijzingen van docent of surveillant tijdens examens.

1. Indien een kandidaat een praktische opdracht niet inlevert op de uiterste 

inleverdatum zal voor die opdracht het cijfer 1,0 worden toegekend. Indien 

er zwaarwegende redenen zijn, anders dan ziekte, dit ter beoordeling van de 

teamleider, waardoor de gestelde datum niet haalbaar is, moet er vijf dagen 

voor de inleverdatum door de ouders of de kandidaat contact worden 

opgenomen met de teamleider.

2. Indien een kandidaat ten behoeve van een mondeling schoolexamen niet 

tijdig het  leesdossier inlevert, kan voor het betreffende onderdeel het cijfer 

1,0 worden toegekend. 



3. Indien een kandidaat ten behoeve van een mondeling 

schoolexamen een definitief dossier inlevert dat niet aan de 

gestelde eisen voldoet, wordt het mondelingen examen afgenomen 

na in orde maken van het dossier, met dien verstande dat het 

maximaal te behalen cijfer een 6,0 is.

4. Indien een kandidaat een handelingsdeel op de vastgestelde 

einddatum niet "naar behoren" heeft afgerond, dan ontvangen de 

kandidaat en zijn ouders een brief met daarin de mededeling dat: 

a. de kandidaat alle dagen na lestijd op school moet werken aan het         

betreffende handelingsdeel totdat deze alsnog naar behoren is 

afgerond;

5. Technische mankementen (bijvoorbeeld defecte printers, niet 

werkende mail) of afwezigheid door ziekte op de dag dat onderdelen 

van het schoolexamen moeten worden ingeleverd, gelden niet als 

excuus voor het te laat inleveren.



Ziek / verhinderd bij een toets?

1. Op tijd ziekmelden bij administratie

2. Invullen en inleveren: 

“modelverklaring missen PTA-toetsen”

3.  Nadien een afspraak maken met de 

docent

Formulier 

- downloaden via schoolsite

- of ophalen bij administratie



Wat is er te zien in Magister ?

1) Rapport “RAP”: 

• Alle cijfers van de niet-examenvakken

• Cijfers op H/V-niveau bij examenvakken indien 

dit van toepassing is

2) PTA

• SE (schriftelijke toetsen)

• HO (handelingsopdrachten → voldoende)

• PO (praktische opdrachten)

• VC (verzamelcijfers)

• PR (eindgemiddelde schoolexamen)

Voor uitleg codes zie presentatie klas 9



Einde schoolexamen

➢ 14 april 2023: definitieve PTA-cijfers in Magister

➢ 18 april 2023: definitieve lijst met behaalde cijfers 

schoolexamen wordt verstrekt

➢ 20 april 2023: kopie van deze cijferlijst moet door ouders 

ondertekend weer terug naar school als bewijs van 

acceptatie

➢ Bij bezwaren / niet willen ondertekenen ➔ binnen 1 dag 

na definitief worden (19 april) schriftelijk reageren.

➢ 17 t/m 20 april Masterclass voor leerlingen uit mavo-

lessen die naar havo-4 willen



Examentraining

8 t/m 10 mei 2023:

Mogelijkheid tot examentraining 

(niet verplicht). 

Informatie hierover volgt later.

11 t/m 24 mei 2023: centrale examens



Centraal schriftelijk examen

Na CSE worden eindcijfers berekend:

(schoolexamencijfer + centraal examencijfer) : 2    

→ afronden op hele cijfers

Uitzonderingen:

• ML-1 heeft alleen schoolexamen

• LO, KCKV, profielwerkstuk →

beoordeling voldoende / goed



Geslaagd als:

• profielwerkstuk, KCKV, LO:

eindbeoordeling moet voldoende / goed zijn

EN IN TOTAAL:

afgeronde eindcijfers: 

• Max 1x 5 en overige vakken 6 of hoger 

• Max 1 x 4, 1 x 7 en overige 6 of hoger

• 2 x 5, 1 x 7 en rest 6 of hoger

en verder

• Gemiddeld cijfer voor CSE voldoende (5,5)

• Nederlands minimaal eindcijfer 5

• Eindcijfer van de overige vakken mag niet lager dan 
eindcijfer 4 zijn



Handig hulpmiddel

https://www.mijneindexamen.nl

Met o.a.:

• Slaag/zakregels

• Examenrooster (persoonlijk rooster te maken)

• Algemene info en regels m.b.t. examens

https://www.mijneindexamen.nl/


Geslaagd, en dan….?



Aan bod komen:

1. De 16 domeinen in het MBO

2. de 4 niveaus in het MBO en doorstroom naar 

HBO

3. Bol en Bbl-route

4. toelatingsrecht

5. hoe aanmelden op het MBO

6. handige dingen

Deel 2: Naar het MBO



Opbouw MBO in 16 domeinen



Niveaus binnen het MBO



HBO

Doorstroom MBO → HBO



BOL / BBL



Toelatingsrecht MBO
Recht op toelating tot de mbo-opleiding van je keuze (toelatingsrecht)

Een student heeft in principe recht op toelating tot de mbo-opleiding van 

zijn keuze als hij:

• op uiterlijk 1 april, liefst eerder is aangemeld bij de mbo-opleiding;

• de vooropleiding heeft behaald voordat het mbo-schooljaar begint;

• deelneemt aan de verplichte intakeactiviteiten voor die opleiding.

Maar:

• Een student die aan alle eisen voldoet, kan soms toch worden 

geweigerd. Dat kan wanneer er meer aanmeldingen zijn dan 

opleidingsplekken. Daarnaast mogen sommige opleidingen extra eisen 

stellen. 

• Steeds meer MBO’s werken met aanname op volgorde van inschrijving



Aanmelding MBO:

WANNEER:

Voor 1 maart 2023 i.p.v. 1 april (liefst nog 

eerder! Het kan al vanaf 1 november)

HOE:

1) Aanmelden via de schoolsite MBO

en

2) Invullen Digitaal DoorstroomDossier via

www.intergrip.nl

http://www.intergrip.nl/


Procedure na aanmelden via 

Intergrip

➢ Invullen deel A → opsturen naar mentor

➢ Mentor invullen deel B → terugsturen naar 

leerling

➢ Leerling gaat akkoord en stuurt deze op naar 

het MBO

➢ Loopbaandossier (via decanenprogramma) 

toevoegen

➢ Functie DDD → overdracht leerling 



MBO kiezen?

Overzicht open dagen wordt via de mail 

verstuurd 

Handige site: https://www.kiesmbo.nl/

https://www.kiesmbo.nl/


Deel 3:naar klas 11 / havo / vwo

(Inhoudelijk komt deze aan bod in de voorlichting op 24 november a.s.)

Aan bod komen nu:

1. Met of zonder klas 11?

2. Tijdschema

3. Masterclass

4. Korte uitleg profielen

5. De keuzeformulieren als voorbeeld

6. Handige sites



Met of zonder klas 11?

• Geslaagd met extra vak

• Voor klas 11: "positief" advies van de 

docentenvergadering m.b.t.
1. capaciteiten en de werkhouding 

2. heeft hij/zij laten zien dat hij/zij verbinding kan     

maken met periodestof, blokvakken, werkweken, 

stage en koor?

3. wil hij/zij zich verbinden met wat niet in zijn 

straatje past? Dit gaat over brede algemene vorming 

en niet over de vakken die hij in zijn vakkenpakket 

(examenvakken) heeft.



Tijdschema 
Tussen 13 december en 19 januari op dinsdagen/donderdagen 7e en 8e uur        
uitleg nieuwe vakken voor de leerlingen door docenten van MH

21 december 2022: 1e tussenrapport met niveauadvies vervolgopleiding

17 februari 2023: aanleveren voorlopig vakkenpakket voor instroom in klas 
11 of H4 – V4

Hierna geven docenten opmerkingen over gemaakte keuzes per vak (via 
magister)

21 april 2023: 2e tussenrapport met adviezen vervolgopleidingen

7 april 2023: aanleveren definitief vakkenpakket voor instroom in klas 11 of 
H4 – V4

17 t/m 20 april 2023: Masterclass voor mavo-leerlingen (en havo-leerlingen
met wiskunde op mavo-niveau)



Masterclass

Masterclass = extra lessenreeks als 
herhaling/verdieping om goede aansluiting H4/V4 te 
bewerkstelligen:

kiezen uit: Wiskunde, Economie of Scheikunde

(onder voorbehoud) 

• Verplicht voor mavo-leerlingen die naar klas 11 willen 
doorstromen

• verplichte wiskunde masterclass voor havo-leerlingen
met wiskunde op mavo-niveau

• Planning: 17 t/m 20 april 2023



Korte uitleg profielen



Maatschappijprofiel CM

» Brede algemene ontwikkeling

» Werken met mensen

» Sociale, dienstverlenende beroepen

» Kunstzinnige beroepen



Maatschappijprofiel EM

» Nadruk op economie

» Zakelijk profiel

» Werken in de commercie, economie, 

administratie, informatie, accountancy en 

management, rechten, politiek, 

hulpverlening. 



Natuurprofiel NG 

» Exacte vakken belangrijk

» Nadruk op biologie en scheikunde

» Werken in: gezondheidszorg, chemie, milieu, 
planten & dieren, laboratorium.



Natuurprofiel NT

» Zeer exact en technisch profiel

» Rekenaars!

» Gericht op rekenen, bouwen, onderzoeken, 

testen, analyseren etc.

» Werken in: luchtvaart, bouw, 

procestechnologie, meteorologie etc.



De keuzeformulieren

Op de volgende dia’s de keuzeformulieren 

zoals ze in 2020-2021 gebruikt zijn als 

voorbeeld:

• Klas 11 met havo-4

• Alleen havo-4

• Klas 11 met vwo-4

• Alleen vwo-4











Hulp bij het kiezen?

Handige site:

https://www.studiekeuze123.nl/

Doorstroomeisen HAVO/VWO→ HBO:

https://content.qompas.nl/media/1138/vooro

pleidingseisen-hbo.pdf

https://www.studiekeuze123.nl/
https://content.qompas.nl/media/1138/vooropleidingseisen-hbo.pdf


Vragen/opmerkingen over vervolgtraject?

Mail de decaan: e.v.helden@michaelcollege.nl

Kijk “presentatie uitleg PTA klas 9” op    

www.michaelcollege.nl

Mail het examensecretariaat:

a.bakker@michaelcollege.nl

Vragen/opmerkingen over examen/PTA?

mailto:e.v.helden@michaelcollege.nl
http://www.michaelcollege.nl/
mailto:a.bakker@michaelcollege.nl

