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Voorwoord 
 

 

Beste leerling, 

 

In dit boekje vind je allerlei informatie die voor jou van belang is als leerling in de bovenbouw 

van havo (klas 4 en 5) of vwo (klas 4, 5 en 6), oftewel de Tweede Fase.  

 

We raden je aan om dit boekje altijd ‘bijdehand’ te hebben. Het biedt jou een handig overzicht 

van belangrijke data, contactpersonen en allerlei zaken die met jouw studie te maken hebben.  

 

Denk bijvoorbeeld aan toetsweken, examendata, toetsen inhalen, herkansingen aanvragen en 

nog veel meer. Ook vind je hier informatie over StudieCentrum2, waar je zelfstandig kunt 

werken aan opdrachten voor school. Tot slot geven we in dit boekje een aantal tips ter 

voorbereiding op een vervolgstudie op het hbo of de universiteit. 

  

Kortom, een handig naslagwerkje voor elke Tweede Fase-leerling.       

 

Wij wensen jou een succesvol schooljaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

De Tweede Fase 
In de Tweede Fase bereiden we je voor op een vervolgstudie aan een hogeschool of 

universiteit. Het is belangrijk dat je zelfstandig leert werken en je eigen keuzes leert maken. 

Daarom gaan we vanaf leerjaar 4 ook deze vaardigheden verder ontwikkelen.  

Onze docenten en medewerkers stimuleren jou om zelf zaken te regelen en 

verantwoordelijkheid te nemen voor de keuzes die je maakt.  Dat gebeurt stap voor stap. 

LOB-activiteiten 

Tijdens de mentorlessen is er specifieke aandacht voor LOB-activiteiten, zie pagina 9. Hierin ga 

jij je voorbereiden op je keuze voor een vervolgopleiding. Mocht je hier extra hulp bij nodig 

hebben, dan kun je terecht bij de decaan.   

StudieCentrum2 

In StudieCentrum2 kun je terecht om zelfstandig te werken voor school. Bijvoorbeeld tijdens 

een tussenuur of na je laatste les. De begeleiders zijn er om jou te helpen indien je vragen hebt, 

bijvoorbeeld over hoe je iets kunt aanpakken of waar je informatie kunt vinden. 

PTA 

In de Tweede Fase start ook het programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), zie pagina 11.  

Alle toetsen die je maakt, tellen met een bepaald gewicht mee voor je eindcijfers. Als je aan het 

hele PTA hebt voldaan, kun je op examen en hopelijk een mooi diploma halen. 

Mocht je nog meer willen weten over regels en afspraken in de Tweede Fase, dan verwijzen we 

je graag naar:  

• de schoolgids: www.2college.nl/durendael/school/schoolgids 

• het examenreglement: www.2college.nl/durendael/leerlingen/examenzaken 
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Contactpersonen 
In de Tweede Fase van havo en vwo krijg je te maken met een aantal mensen, die een 

belangrijke rol spelen in jouw opleiding. Hieronder geven we een overzicht van alle 

contactpersonen en waar je ze kunt vinden.  

Teamleider havo 

Dhr. V van der Cammen: cammen.v@2college.nl (K26) 

Teamleider vwo 

Mevr. S. Rijnen: rijnen.s@2college.nl (K21) 

Examensecretaris havo/vwo/IB 

Mevr. E. Haenen: examencommissie.durendael@2college.nl (K28) 

Leerlingcoördinatoren havo 

Havo 2-3: dhr. W. Puts: puts.w@2college.nl (K18) 
Havo 4-5: dhr. J. van der Steen: steen.j@2college.nl (K18) 

Leerlingcoördinator vwo 

Mevr. M. Waajen: waajen.m@2college.nl (K18) 

Coördinator onderwijs vwo 

Mevr. K. Willemen: willemen.k@2college.nl (K23) 

Coördinator tto 

Dhr. I. Watt: watt.i@2college.nl (K23) 

Mentoren havo 

Havo 4A dhr. N. van Moorsel   
Havo 4B mevr. M. Taylor   
Havo 4C mevr. E. Gloude 
Havo 4D dhr. H. van Casteren 
Havo 4E mevr. E. Hooijschuur   

Havo 5A dhr. T. Arts 
Havo 5B mevr. A. van der Linden    
Havo 5D mevr. S. El Kourdi    
Havo 5D dhr. F. Gielen   

Mentoren vwo 

Vwo 4A dhr. F. Jansen 
Vwo 4B dhr. I. Watt 

Vwo 5A mevr. H. Apperloo 
Vwo 5B mevr. I. Ultée 

Vwo 6A dhr. B. Hondebrink 
Vwo 6B mevr. A. van Herk 

mailto:cammen.v@2college.nl
mailto:rijnen.s@2college.nl
mailto:examencommissie.durendael@2college.nl
mailto:steen.j@2college.nl
mailto:waajen.m@2college.nl
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Decaan havo/vwo 

Mevr. M. van Gorp: gorp.m@2college.nl (K25) 

Je mag altijd (zonder afspraak) binnenlopen in kamer 25 op maandag en dinsdag van 09.00 uur 

tot 15.30 uur en op woensdag van 9.00 uur tot 12.00 uur of je kunt een afspraak maken via de 

mail. 

Toetscoördinator havo/vwo 

Dhr. J. Pothoven: toetsen.durendael@2college.nl (K28) 

Begeleiders StudieCentrum2 

Mevr. M. Taylor: taylor.m@2college.nl [Studiecentrum 2 (lokaal 204/205)] 
Mevr. J. Köhler: kohler.j@2college.nl [Studiecentrum 2 (lokaal 204/205)] 

Examencommissie 

Mevr. E. Haenen 

Mevr. H. Apperloo 

Dhr. T. Arts 

M: examencommissie.durendael@2college.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gorp.m@2college.nl
mailto:toetsen.durendael@2college.nl
mailto:taylor.m@2college.nl
mailto:kohler.j@2college.nl
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Belangrijke Data Schooljaar 2020-2021 

Vakanties 

Eerste schooldag  di 25 augustus 2020 
Herfstvakantie  ma 19 t/m vr 23 oktober 2020 
Kerstvakantie  ma 21 december 2020 t/m vr 1 januari 2021 
Voorjaarsvakantie  ma 15 t/m vr 19 februari 2021 
Tweede Paasdag  ma 5 april 2021 
Koningsdag  di 27 april 2021 
Meivakantie  ma 3 t/m vr 14 mei 2021 (inclusief Hemelvaart) 
Hemelvaart  do 13 mei 2021 
Tweede Pinksterdag  ma 24 mei 2021 
Zomervakantie  ma 26 juli t/m vr 3 september 2021 

Profielwerkstuk havo 

Inlevermoment 2 11 september 2020 vóór 12.00 uur 
Inlevermoment 3 30 oktober 2020 vóór 12.00 uur 
Inlevermoment 4  15 januari 2021 vóór 12.00 uur 

Profielwerkstuk vwo 

Inlevermoment 2: 11 september 2020 vóór 12.00 uur 
Inlevermoment 3: 11 november 2020 vóór 12.00 uur 
Academische avond vwo6: 24 november 2020 – 19.30 uur  

(alle leerlingen verdedigen profielwerkstuk) 

 

Algemene toetsen 

Herkansingen h5/a6 21 t/m 25 september 2020 
Toetsweek (alleen h5/a6)  10 t/m 15 maart 2021   
Herkansingen h5/a6  1 en 2 april 2021 
IB-examen TTO h5/a6 10 en 11 mei 2021    
Slottoetsweek 5 t/m 9 juli 2021     
Inhaaltoetsen h4/a4/a5 12 en 13 juli 2021    
Herkansingen h4/a4/a5 13 t/m 15 juli 2021 

Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) 

Examen tijdvak 1 17 t/m 31 mei 2021       
Uitslag CE 1e termijn 16 juni 2021    
Examen tijdvak 2 21 en 22 juni 2021    
Uitslag CE 2e termijn 2 juli 2021   
Diploma-uitreiking havo 8 juli 2021 (o.v.)   
Diploma-uitreiking vwo 9 juli 2021 (o.v.)  
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Verlof 

Te laat 

Wanneer je te laat op school komt, meld je je eerst bij kamer 18 (of 16 bij afwezigheid). Je haalt 

daar een geel ‘te laat’ briefje, hiermee krijg je weer toegang tot de les. Je wordt te laat gemeld 

in magister, het gevolg is dat je je de volgende dag om 8:00 uur moet melden in lokaal 030.  

Ziekte 

Als je ziek bent, moet dit via de magisterapp gemeld worden door je ouder(s) / verzorger(s). 

Elke dag dat je ziek bent, moet dit opnieuw gebeuren.  

Kort verlof 

Via de website van 2College Durendael → Ouders → Ziekte en verlof, kunnen je ouder(s) / 

verzorger(s) een verlofaanvraag indienen voor tandarts-, dokter-bezoek etc. Probeer deze 

bezoeken zoveel mogelijk buiten de lessen om te plannen. Kort verlof is niet toegestaan tijdens 

PTA verplichtingen, je bent zelf verantwoordelijk om dit te checken.  

Buitengewoon verlof 

Als je een vrije dag wilt aanvragen voor een bijzondere reden, bijvoorbeeld een jubileum of een 

trouwdag in de familie, kun je ‘buitengewoon’ verlof aanvragen via de leerling-coördinatoren. 

Je vindt ze in K18. 
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StudieCentrum2 (STC2) 
STC2 is een ontmoetingsplaats voor havo- en vwo-leerlingen (vanaf leerjaar 3) en docenten. 

Hier kun je alleen of in groepjes werken aan je vaardigheden en schoolse zaken. Ook kun je er 

afspreken met docenten, bijvoorbeeld om de voortgang van je profielwerkstuk te bespreken. 

Het spreekt voor zich dat je daarbij rekening houdt met anderen.  

In STC2 kun je onder andere gebruik maken van computers, laptops, scanner, lamineer- en 

kopieerapparaat en printer. Daarnaast kun je er een laptop lenen voor in de les. De begeleiders 

van STC2 zijn er om jou te helpen. Zij zien er, samen met de aanwezige leerlingen, op toe dat 

iedereen hier rustig kan werken. 

Ook is het mogelijk om werkstukken in te leveren in STC2. Je ontvangt dan een bewijs van 

inlevering. Dit geldt ook voor inlevermoment 3 (vwo) en 4 (havo) van je profielwerkstuk.  

Soms kan het voorkomen dat STC2 is gereserveerd voor klassikale toetsen of bepaalde 

activiteiten. Op dat moment is deze ruimte niet beschikbaar als inloopruimte. We maken dit 

tijdig kenbaar via het publicatiebord op de gang. 

STC2 bevindt zich op de tweede verdieping, door de klapdeuren aan het eind van gang en is in 

principe elke dag open van 8.15 – 16.30 uur. 

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)  
LOB staat voor Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding, een belangrijk onderdeel van jouw studie 

op Durendael. De middelbare school is immers een voorbereiding op weg naar een beroeps- of 

wetenschappelijke opleiding. LOB houdt in dat je vaardigheden ontwikkelt die je helpen om de 

juiste keuzes te maken, vanuit het vertrouwen dat je in jezelf en je eigen kwaliteiten hebt.  

Decaan 
De decaan is er voor alle zaken die te maken hebben met de voortgang van jouw studie. Je kunt 

er terecht als je vragen hebt over vervolgopleidingen, studeren in het buitenland, of als je meer 

wilt weten over aanmelding en inschrijven in het vervolgonderwijs. Ook als je je vakkenpakket 

of profiel wilt wijzigen of een extra vak wilt laten vallen, ga je naar de decaan. 

Mentor 
De mentor is het eerste aanspreekpunt op school, ook voor LOB-activiteiten. Tijdens de 

mentorles maak je een activiteitenplan. Daarin staat wat je allemaal gaat doen om tot een 

goede keuze te komen.  

De contactgegevens van de mentoren en de decaan vind je op bladzijde 6. 
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Tips voor LOB-activiteiten: 

• Open dagen en beurzen (o.a. Onderwijsbeurs Zuid op 9 – 10 oktober 2020 in Koningshof 

– Veldhoven) 

• Meeloopdag/proefstudeerdag volgen 

• Gratis testen op internet 

• Gesprek studieadviseur hogeschool of universiteit 

• Profielwerkstuk uitvoeren bij vervolgonderwijs 

• Korte stage in het beroepenveld 

• Opleidingen vergelijken, o.m. met keuzegids Hoger Onderwijs 

• Colleges volgen 

• Online masterclass volgen 

• Belangrijkste site met informatie over opleidingen: www.studiekeuze123.nl  

 

  

http://www.studiekeuze123.nl/
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Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 
Het PTA bevat alle examenonderdelen die meetellen voor je eindcijfers. In het PTA staat per 

leerjaar een overzicht van de onderdelen en alle toetsen met de bijbehorende lesstof. Ook is 

aangegeven hoe lang de toets duurt en of je het onderdeel mag herkansen. Je vindt het PTA op 

de website: 

• https://www.2college.nl/durendael/leerlingen/programmas-van-toetsing-en-afsluiting/ 

Toetsen 

Op Durendael werken we in de Tweede Fase met een doorlopend toetsrooster. Dat wil zeggen 

dat er drie vaste toetsmomenten per week in je rooster zijn opgenomen. In de Tweede Fase 

mogen alleen toetsen worden afgenomen die zijn opgenomen in het PTA. 

Daarnaast is er aan het eind van het schooljaar een algemene toetsweek. Voor 

eindexamenklassen vindt de toetsweek plaats vóór de examenperiode. (zie belangrijke data op 

bladzijde 8)  

Alle informatie over toetsen vind je op de website: 

• https://www.2college.nl/durendael/tweede-fase/ 

 

Wat als je niet aan alle onderdelen hebt voldaan of je punt wilt verbeteren? 

Alleen als je alle onderdelen uit het PTA hebt afgerond, kun je op examen. Wat nu als je een 

toets gemist hebt, bijvoorbeeld door ziekte, een onvoldoende hebt gehaald of het niet eens 

bent met een cijfer?  

https://www.2college.nl/durendael/leerlingen/programmas-van-toetsing-en-afsluiting/
https://www.2college.nl/durendael/tweede-fase/
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Inhaaltoetsen 

Indien je een toets hebt gemist door een geldige reden, kun je via de website een inhaaltoets 

aanvragen. De inhaaltoetsen vinden meestal plaats op vrijdagmiddag. Je ontvangt een mail van 

de toetscoördinator met de datum en tijd. Het rooster vind je op de website.  

Let op! 

Een afspraak voor de tandarts, huisarts, orthodontist, etc. telt niet als geldige reden. Immers, je 

wist van tevoren wanneer de toets was, dus kun je die afspraken ook op andere momenten 

regelen. 

Herkansingen 

Aan het eind van het schooljaar heb je de mogelijkheid om schoolexamens te herkansen. In het 

PTA staat aangegeven voor welke onderdelen en toetsen dit geldt. Het herkansingsformulier 

vind je op de website.  

Houd er rekening mee dat het aantal herkansingen beperkt is en dat niet alle toetsen 

herkansbaar zijn. Zie ook de informatie op de website (herexamenregeling schoolexamens): 

• https://www.2college.nl/durendael/leerlingen/examenzaken/ 

Profielwerkstuk herkansen 

Het profielwerkstuk is alleen bij uitzondering herkansbaar. De aanvraag om je profielwerkstuk 

te herkansen stuur je samen met een uitgebreide toelichting naar de examensecretaris. 

Examencommissie 

Als je het niet eens bent met een beoordeling door je docent en er samen niet uitkomt, kun je 

contact opnemen met de examencommissie. Hier kun je schriftelijk een verzoek tot herziening 

indienen. Zorg ervoor dat je je verzoek onderbouwt met argumenten. De uitspraak van de 

examencommissie is bindend. De examencommissie is bereikbaar via 

examencommissie.durendael@2college.nl 

Vrijstellingen 

Indien je doubleert of overstapt naar een andere afdeling kun je een vrijstelling aanvragen voor 

maatschappijleer/social studies en ckv/cat. Voorwaarde is dat je deze vakken hebt afgesloten 

met een voldoende (cijfer 5,5 of hoger). De procedure voor het aanvragen van een vrijstelling 

kun je navragen bij je mentor en vakdocent. Ons advies is om deze vakken opnieuw te doen als 

je voor je combinatiecijfer lager dan een 7 gemiddeld staat. Dit kan het verschil zijn tussen 

slagen en zakken in havo5/vwo6. 

Tot slot 
Je vindt in deze bijdehandwijzer veel informatie, maar niet alles. Stel daarom vragen als je die 

hebt, liever te vaak en te veel dan te weinig.  

Wij wensen jou heel veel succes dit schooljaar! 

https://www.2college.nl/durendael/leerlingen/examenzaken/

