
Eindexamen en vervolgopleiding 2023



Inhoud: Opzet:

Op dit moment al 

meer dan 65% van 

het schoolexamen 

afgerond. 

● periode 4.1 is afgerond; 

 

● op dit moment zijn de leerlingen 

bezig met  periode 4.2; 

● diverse toetsen en       

afnamemomenten.

● schoolonderzoek week 2: 13 t/m 17 maart 2023

● 4KL en 4TL - mondeling schoolonderzoek voor Ne, En en Du. 

● sommige AVO-vakken kunnen herkanst worden 

● afnamedatum eventuele herkansing: don 23 maart 2023

● ondertekenen van overzicht schoolexamen 

Schoolexamen is afgerond! 



Examen 2022 - 2023

Totaal 100%

Schoolexamen - SE

Centraal Examen - CE

Totaal 50%

Totaal 50%
CSPE = Schoolexamen en dus al afgesloten.



Maatschappijleer - Telt mee voor zak-slaagregeling

Kunstvakken incl. CKV

Lichamelijke opvoeding

4TL - Profielwerkstuk



Basisberoepsgerichte leerweg

11 april t/m 14 april 2023 - wordt afgenomen op de computer via het programma Facet

12 t/m 26 mei 2023 - uitloop CSE 

Kaderberoepsgerichte leerweg

17 april t/m 20 april 2023  - wordt afgenomen op de computer via het programma Facet

12 t/m 26 mei 2023 - uitloop CSE 

Theoretische leerweg incl. KL- leerlingen vak op hoger niveau

11 mei t/m 24 mei 2023  - wordt landelijk en schriftelijk afgenomen 



4BL en 4KL - Centraal Schriftelijk Praktisch Eindexamen 

 

Dit is afgerond in leerjaar 3 - indien uw kind dit nog niet heeft afgerond, wordt er apart contact opgenomen. 

Verder:

 

9 mei t/m 26 mei 2023 

Indien incompleet: 

Afronden keuzevakken afdelingen - anders géén diploma!

Stages moeten dan ook afgerond zijn. 

CSPE - voor kandidaten die hun praktijk niet in leerjaar 3 hebben afgerond.



Deze leerling moet één theorievak ophalen met minimaal 2,3 punten meer. 



Deze leerling moet Nederlands met een gemiddelde van een 5,0 afronden. 



Deze leerling moet één theorievak ophalen met minimaal 0,1 punten meer. 



1 x vier

1 x zeven

en de rest zes of 

hoger

2 x vijf

1 x zeven en 

rest zes of 

hoger

1 x vijf en de rest 

zes of hoger

alles een zes of 

hoger

cijfer 

behaald 

tijdens het CE 

gemiddeld een 5,5 of 

hoger

Nederlands 

minimaal een vijf & 

LWT een zes



Cijfer van een keuzevak mag niet 

lager zijn dan een 4,0 gemiddeld.

De vier keuzevakken moeten 

gemiddeld uitkomen op een 

voldoende; 5,5 of hoger. 



Woensdag 14 juni 2023



Iedere kandidaat mag één vak van 

het Centraal Schriftelijk 

Examen (CSE) 

herkansen; 

Het hoogste cijfer telt.



Datum Wat vindt er plaats?

19 juni t/m 22 juni 2023

20 juni t/m 29 juni 2023 

30 juni 2023

Herkansingen CSE’s BL/KL (theorie examens)

Herkansingen CSE’s TL 

Uitslag examen tijdvak 2  BL + KL 

Uitslag examen tijdvak 2  TL 6 juli 2023



Dinsdag 4 juli, woensdag 5 juli en donderdag 6 juli 2023

Informatie over de indeling en tijdstip ontvangt u op een later moment.



APP: www.mijneindexamen.nl

rooster samenstellen alleen voor 4TL

handige informatie over benodigdheden

zak/slaagregeling staat hierin genoteerd



Het is altijd mogelijk dat er toch nog veranderingen plaatsvinden met betrekking tot 

de doorgang van het eindexamen. 

Als dit zo is, zullen wij u per mail hierover direct op de hoogte stellen.



De mogelijkheden na de KTS



1 april



Bijzonderheden met de opleiding?

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. 

Denk aan een dansopleiding of een sportopleiding.



Basis-leerlingen kunnen veilig en vertrouwd een MBO niveau 2 (BOL) diploma halen met het volgen van een 

doorlopende leerroute op de KTS

Opleidingen: Kok en Bakken, Constructiewerker/verspaner,  Monteur elektrotechnische installaties 

(Timmerman onder voorbehoud)

Iedere week twee dagen stage in een erkend leerbedrijf

In samenwerking met mboRijnland

De aanmelding loopt via de Teamleider. Voor meer informatie: 

https://www.teylingen-college.nl/kts/de-kts/mbo-niveau-2.html



Wij vinden het belangrijk dat u de open dagen van de mbo’s bezoekt. Hierdoor ziet u de school van binnen en 

spreekt u met docenten en studenten. Veel open dagen zijn in de periode januari, februari en maart. 

Voor een volledig overzicht: kiesmbo.nl/open-dagen





vraag het minimaal drie maanden voor de start aan

BOL

Jonger dan 18 jaar:

Alleen OV

18 jaar of ouder:

Basisbeurs

BBL

Geen OV, geen beurs



Studiekosten

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs/kosten-mbo-opleiding

Studiefinanciering en ov

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs/vraag-en-antwoord/studiefinancierin

g-student-mbo

Studeer met een plan

https://www.studeermeteenplan.nl/



BBL en werkplek - BOL en stageplek

Voor BBL opleiding heb je een werkplek nodig bij een erkend leerbedrijf

www.stagemarkt.nl

www.werk.nl (zoek met term BBL) 



aanmelding

intake

inschrijven

aanmelding online via de website van de mbo school

een intake gesprek (waar u als ouder ook welkom bent)

tekenen van de onderwijsovereenkomst en terugsturen


