
   

 
 
 
 
Betreft: examentraining 2College Havo en Vwo - locaties Durendael en Cobbenhagen 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s),  
 
Nu uw zoon of dochter op gaat voor het eindexamen, wilt u er alles aan doen om hem/haar 
zo goed mogelijk voor te bereiden op deze belangrijke periode. Examentraining, mits van 
goede kwaliteit, kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. 
 
Instituut Samen-Examen is opgericht vanuit de gedachte dat zoiets belangrijks als kwalitatief 
goede examentraining het beste verzorgd kan worden door topdocenten. 
Ons team bestaat uitsluitend uit bevoegde docenten die jarenlang ervaring hebben met de 
centraal schriftelijke examens van hun vak. Het zijn docenten, die uitstekende 
examenresultaten met hun eigen leerlingen behalen, precies weten wat van leerlingen op 
de examens gevraagd wordt, die de valkuilen kennen en in staat zijn maatwerk te leveren 
zodat de examenresultaten significant kunnen verbeteren. 
Veel van onze docenten zijn naast hun werk voor de klas ook staatsexaminator voor hun vak 
of werken mee aan educatieve uitgaven voor examenklassen. 

 
Wat bieden wij?   
 
-Onze ervaren docenten leveren 
maatwerk. Voorafgaand aan de 
examentraining krijgt elke leerling de 
kans via mail te communiceren met 
zijn/haar docent-trainer over delen 
van de stof die hij/zij nog een keer 
uitgelegd wil hebben of bepaalde 
vaardigheden die hij/zij in ieder geval 
extra wil trainen. 
 
-Kleine groepen met veel individuele aandacht. Onze groepen bestaan uit maximaal 9 
leerlingen, waardoor er écht aandacht is voor de individuele hulpvragen. 
 
-Ook na de examentraining kan de leerling nog met vragen terecht bij de trainer. Tevens 
krijgt de leerling tijdens de examentraining een zorgvuldig samengestelde syllabus waarin 
overzichten van de stof en oefenopgaven zijn opgenomen om na de trainingsdag verder te 
oefenen. 
 
-Een groot aanbod; wij bieden vrijwel alle vakken aan op zowel Havo als Vwo niveau: 
Nederlands, Engels, Duits, Wiskunde-A, Wiskunde-B, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, 
Aardrijkskunde, Geschiedenis, Economie, Management & Organisatie en Bedrijfseconomie 
(alleen voor Havo).  

Als kwaliteit de doorslag geeft. Uitsluitend ervaren topdocenten. 
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Wat zijn de kosten? 
 
Omdat uw zoon/dochter examentraining krijgt aangeboden via 2College wordt korting op de 
examentraining voor het eerst gekozen vak verstrekt en bedragen de kosten voor een hele 
dag examentraining (9.00 uur – 17.00 uur) in een kleine groep, op de locatie Durendael, Van 
Kemenadelaan 5 in Oisterwijk, verzorgd door een topdocent, € 135,-.  
Dit is inclusief lunch, consumpties en een syllabus met studie- en oefenmateriaal om de 
training zelfstandig te vervolgen. De kosten voor een eventueel tweede (en volgende) vak 
examentraining zijn € 110,- per dag.   
 
 

Hoe aanmelden? 
 
Aanmelding geschiedt via de website 
www.samen-examen.nl.  
-Klik in het menu boven op de optie Aanmelden. 
-Kies voor Havo of Vwo. 
-Vul op het aanmeldingsformulier de gevraagde 
gegevens in. Kies voor de locatie Oisterwijk. 
-Vermeld in het vak Vraag/Opmerking; Leerling 
2College.  
 
 

Na de aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail van info@samen-examen.nl 
Kijkt u s.v.p. ook in de mailbox ‘ongewenst’, omdat de mail van deze afzender de eerste keer 
daar terecht kan komen.   
 
Data en locatie trainingen: de examentrainingen worden gegeven op de locatie Durendael 
in Oisterwijk in de periode van woensdag 22 april tot en met zaterdag 25 april 2020.  
Bij uitzondering, bijvoorbeeld door een bepaalde vakkencombinatie of een verhindering, kan 
in overleg met de ouder/verzorger een training op een andere dag en locatie plaatsvinden. 
 
Belangrijk om te weten: Omdat Instituut Samen-Examen met kleine groepen werkt 
(maximaal 9 leerlingen), is het raadzaam zich tijdig aan te melden. Wanneer de aanmelding 
uiterlijk maandag 16 maart 2020 binnen is, kunnen we deelname aan de training voor de 
eerste twee vakken vrijwel zeker garanderen. 
Aanmelding na deze datum is ook mogelijk, maar deelname aan de examentraining hangt 
dan af van het aantal overgebleven plaatsen bij de diverse vakken.   
   

 

Kleine groepen, veel persoonlijke aandacht.            
Slagen doe je met Samen-Examen. 

http://www.samen-examen.nl/
mailto:info@samen-examen.nl


   

 
 
 
Referenties 
 
Van alle leerlingen van Vwo, Havo en Mavo/Vmbo die het afgelopen jaar een of meer 
examentrainingen bij Instituut Samen-Examen hebben gevolgd is 97% geslaagd!  
 
Meer informatie over het exameninstituut en enkele reacties van leerlingen die een 
examentraining hebben gevolgd, zijn te vinden op de website: www.samen-examen.nl  
 

Vragen of opmerkingen 
 
Voor vragen over de examentrainingen van Instituut Samen-Examen kunt u gebruik maken 
van het e-mail adres: info@samen-examen.nl 
 
Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met de 
betreffende teamleider van 2College, locatie Durendael of locatie Cobbenhagen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens Instituut Samen-Examen, 
 
Henny Alleleijn 
Ruud Seriese 
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mailto:info@samen-examen.nl

