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Welkom ouder/verzorger



- Welkom; 
- voorlichting examen; 
- voorlichting vervolgopleiding;

U vindt de presentatie terug op onze website. 

Programma 



● Engels

● Economie 

● Nederlands

● Wiskunde

● Lichamelijke opvoeding

● beroepsgericht programma(keuzevakken)

Vakken schoolexamen 

HBR VMBO - BASIS 

● Engels

● Nask1  

● Nederlands

● Wiskunde

● Lichamelijke opvoeding

● beroepsgericht programma(keuzevakken)

BWI/PIE VMBO - BASIS



● Engels

● Economie 

● Nederlands

● Wiskunde of Duits

● Lichamelijke opvoeding

● beroepsgericht programma(keuzevakken)

Vakken schoolexamen 

HBR VMBO - KADER  

● Engels

● Nask1  

● Nederlands

● Wiskunde

● Lichamelijke opvoeding

● beroepsgericht programma(keuzevakken)

BWI/PIE VMBO - KADER



● Engels

● Economie 

● Nederlands

● Wiskunde 

● 2 van de 3: Biologie/Duits/Nask1 

● Lichamelijke opvoeding

● Profielwerkstuk 

Vakken schoolexamen 

VMBO - TL  BWI/PIE VMBO - KADER



Totaal 50% 

VERDELING EINDEXAMEN

Schoolexamen - SE 

Totaal 100% 

EXAMEN 2022 - 2023 

Totaal 50% 

CSPE = schoolexamen en voor de meeste kandidaten afgerond.

Centraal examen - CE 



- CKV moet met een voldoende worden afgerond; 

- L.O. moet een voldoende zijn;

- Maatschappijleer telt mee voor zak-/slaag regeling;

- incompleet schoolexamen = geen diploma, dus gelieve de 

*’tjes in de gaten te houden van uw kind. 

Belangrijke uitgangspunten 

Anders diploma in gedrang!  



Op dit moment al meer dan 30% van het 

schoolexamen afgerond (periode 3.1 & 3.2).

● periode 4.1 is gestart; 

● periode 4.2 start na de eerste 

schoolonderzoek week. 

Schoolexamen & PTA 2021-2023 

Inhoud 

● diverse toetsen en afnamemomenten; 

● nog 70% van het schoolexamen te verzamelen; 

● schoolonderzoek week 1: 7 t/m 11 november 2022

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

● dan is het schoolexamen compleet en gaat de examenkandidaat op voor het 

eindexamen. 

Opzet 



- Centraal Schriftelijk Praktisch Examen;

- afgesloten in leerjaar 3 met schoolexamen vanwege corona;

- kandidaten die dit niet afgesloten hebben moeten dit jaar wél 

CSPE maken. 

Centraal Examen

CSPE 

- Centraal Schriftelijk Examen;

- alle algemene vakken;

- vmbo-basis: computer; 

- vmbo-kader: computer;

- vmbo-TL: schriftelijk;

- 1 herkansing mogelijk. 

CSE 



- Verklaring moet in bezit zijn van de KTS;

- Google formulier reeds ontvangen om in te vullen; 

- Kurzweil;

- audio;

- extra tijd is altijd mogelijk. 

Hulpmiddelen bij het examen

Eisen & mogelijkheden 



Geslaagd? 



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. 



Vakken zonder CE 



Exameneisen beroepsgericht 



De mogelijkheden na de KTS

De Vervolgopleiding



Decanen op de KTS  

kts-decaan@teylingen-college.nl kts-decaan@teylingen-college.nl

dhr. D. Gruisdhr. S. Blom

mailto:kts-decaan@teylingen-college.nl
mailto:kts-decaan@teylingen-college.nl


Begeleiden van leerlingen in hun 
belangrijke keuzemomenten tijdens 
hun schoolloopbaan. 

Functie Decaan



Er zijn meer dan 500 opleidingen in het mbo in …

Horeca en 
bakkerij

Toerisme en 
recreatie Zorg en welzijn Voedsel, natuur 

en leefomgeving

Handel en 
ondernemer-
schap

Economie en 
administratie

Veiligheid en 
sport

Uiterlijke 
verzorging

Media en 
vormgeving ICT Mobiliteit en 

voertuigen

Transport, 
scheepvaart en 
logistiek

Bouw en infra Afbouw hout en 
onderhoud

Techniek en 
procesindustrie

Ambacht, 
laboratorium en 
gezondheid

Politie en 
defensie



Twee soorten leerwegen op het mbo

soorten 

BOL - 
beroepsopleidende 
leerweg  

BBL - 
beroepsbegeleidende 
leerweg 

School Praktijk

School Praktijk



Vervolgopleiding - start september 2024

Diploma niet behaald 
niveau 1 - 
entree 
opleiding 

niveau 3/4 -
BOL OF BBL 

Diploma behaald 

instroom 
4HAVO 

doorstroom 
niveau 2 
BOL OF BBL

doorstroom na 
niveau 4 - naar 
het HBO 

na behalen 
diploma - naar 
het HBO 

niveau 2 -
BOL OF BBL 

doorstroom 
niveau 3 (4)

Kader/TL

TL

Basis



Voor basisberoepsgerichte leerlingen zijn er verschillende 

niveau 2 opleidingen op de KTS. 

MBO-2 op de KTS



En nu komt het….



Wie weet….

… al helemaal precies wat zoon of dochter gaat 

doen na de KTS?

… totaal niet wat zoon of dochter gaat doen na de 

KTS?



Inschrijven vakscholen is vaak al mogelijk, bijvoorbeeld LiS 

Belangrijke data

oktober 2022

Hooglandse Kerk (e-magazine)   (16.00 uur t/m 20.00 uur per tijdslot)

12 en 13 oktober

mbo voorlichting op de KTS

3 november 

https://www.flipsnack.com/ral92/studiekeuzegids-mbo-opleidingenmarkt-2022/full-view.html


open dagen mbo’s

Belangrijke data

november - maart

proefstuderen mbo’s (kan heel nuttig zijn)

november - maart

laatste dag om in te schrijven zodat leerling recht heeft op plaatsing op MBO

31 maart



● wat is LOB?

● het portfolio

Portfolio Intergrip

LOB



Leerplicht

Leerplicht

Tot 16 jaar

Kwalificatieplicht, eindigt bij:

- mbo niveau 2 diploma

- havo of vwo diploma

Tot 18 jaar

Indien geen startkwalificatie onder de aandacht van Leerplicht

Tot 23 jaar



Staat het er nog?



Tot ziens op 31 januari 2023 voor deel twee over het centraal schriftelijk 

examen en de vervolgopleiding.

Einde presentatie


