
VMBO-GT
Ouderavond vmbo 4-gt



Je groeit op Durendael

Programma:

• Kennismaking en algemene informatie
• Examensecretaris mevrouw Huibers
• Decaan mevrouw Hermans
• Kennismaking mentor
• Informatie over de reizen



Je groeit op Durendael

Teamleider vmbo 2-3-4 gt Leerling coördinator vmbo 2-3-4 gt

Dhr. Vingerhoets

- vingerhoets.p@2college.nl
- aanwezig op alle dagen 
- eerste opvang bij verzuim, 

te laat, verwijderingen, etc. 
- ondersteuning teamleiders

Dhr. Jeroen van der Linden

- linden.r@2college.nl
- aanwezig op alle dagen
- zorg voor alle mentoren en 

docenten van de afdeling
- bijzondere leerlingenzaken

mailto:vingerhoets.p@2college.nl
mailto:linden.r@2college.nl


Dhr. C. Swinkels
Mentor klas v4f

Dhr. L. van Hees
Mentor klas v4g

Dhr. T. Otten
Mentor klas v4h

Mentoren klas 4



Algemene informatie

- Website school en schoolgids
- Vacatures en krapte arbeidsmarkt
- Communicatie (liever een bericht met bellen)
- Ouderavonden met mentoren
- Afwezigheid en afspraken buiten lestijd
- Pilotschool de Nieuwe Leerweg (keuzevakken)



Mevr. Emmeke Huibers Examensecretaris VMBO

- huibers.e@2college.nl
- aanwezig: ma, wo, do, vr
- alle zaken m.b.t. school- en 
eindexamens

School- en eindexamens

mailto:huibers.e@2college.nl


Examenreglement

Wat te doen bij:
Ziekte, te laat komen, afwezigheid?

Belangrijk:
Ziek melden via Magister

Vanaf 1 oktober is het reglement op de website te vinden. 

School- en eindexamens



Programma van Toetsing en Afsluiting 

- De toetsen, praktische opdrachten, handelingsdelen per vak.
- De leerstof.
- De duur van de toetsen.
- De herkansingsmogelijkheden.

• Hoogste cijfer telt
• Exact dezelfde leerstof als het oorspronkelijke examen
• Leerlingen mogen 3 schoolexamens herkansen

- De weging van de toetsen.
- Vanaf begin oktober op de website



Exameneisen

Het gemiddeld centraal examencijfer moet onafgerond een 5,5 (5,49 is 5) of hoger
zijn.
Nederlands minimaal een 5,0.

Centraal Examen (CE)

Maakt 50% uit van het eindcijfer. De andere 50% komt voor uit het schoolexamen

Maatschappijleer, lichamelijke oefening, lob en ckv worden afgesloten voor het CE.
Indien deze vakken niet op tijd zijn afgesloten: 
niet op examen of geen diploma.



Mevr. Addie Hermans Decaan VMBO

- hermans.a@2college.nl
- alle zaken m.b.t. het decanaat
- begeleiding bij keuze vervolgopleiding
- LOB

mailto:hermans.a@2college.nl


LOB onderdeel eindexamen

- Verplichting van een loopbaandossier
- Ontwikkelen loopbaancompetenties
- Simulise
- Keuzeactiviteiten
- Beoordeling handelingsdeel



Begeleiding keuzeproces 

- Mentor is coach
- Opdrachten en activiteiten
- Ervaren en reflecteren
- Rol van de ouders
- Decaan



Mogelijkheden na vmbo 
MBO: 4 niveaus en 2 leerwegen

MBO BOL: beroeps opleidende leerweg
leren met stage 
BOL niveau 4 ->HBO

MBO BBL: beroeps begeleidende leerweg (start op niveau 2)
werken en 1 dag per week naar school 
op 1 augustus 16 jaar zijn

Havo Wet recht op doorstroom
Gaan werken kan niet.



- Kwalificatieplicht
- Geldt voor leerlingen van 16 tot 18 jaar (23)
- VMBO diploma is geen startkwalificatie! (mbo-2, 3 en 4, Havo- en     
Vwo-diploma wel.)
- Leerlingen met diploma zonder uitzicht op een vervolgopleiding 
zijn wij verplicht te melden aan de leerplichtambtenaar



Toelatingsrecht voor MBO

- Aanmelddatum uiterlijk 1 april
- Recht op studiekeuze-advies
- Deelnemen verplichte intakeactiviteiten
- Diploma eis
- Uitzonderingen toelatingsrecht
- Bindend studieadvies



Aanmelding en intake

- Aanmelden: digitaal website school
- DigiD
- Doorstroomdossier via Intergrip
- Aanmelden zo snel mogelijk (bij voorkeur voor de jaarwisseling)
- Let op aanmeldingstermijn! Voor 1 april!
- Aanmelden op 1 mbo school!
- Bij selectieopleidingen of beperkt aantal plaatsen: aanmelden op 
twee scholen.



Wet gelijke kans op doorstroom naar havo

Doorstroom naar HAVO



Doorstroom naar HAVO
Voorwaarden bij geen extra AVO vak:

- Positief advies klassen team
- 6.8 gemiddeld AVO examenvakken
- Geen onvoldoende (< 5,5) in Ne, En, wi

Of: een positief uit de MC Havo

Vakken: 
- CM (cultuur & maatschappij): 2e mvt (Fa of Du) mask aanbevolen
- EM (economie & maatschappij): wi & eco mask aanbevolen
- NG (natuur & gezondheid) : wi & bio ns2 t/m klas 3 gevolgd
- NT (natuur & techniek): wi & ns1 ns2 t/m klas 3 gevolgd



Masterclass

- Doel: voorbereiden op havo
- Doorstroommodules geschiedenis, Engels of wiskunde
- Afhankelijk van (voorlopige) profielkeuze havo wordt leerling   
geplaatst in een vak
- Acht x twee uur les
- Afsluitende toets/opdracht
- Studievaardigheden
- Profielkeuze

- Ouderavond doorstroom naar havo op 6 februari



Lokaalindeling mentorklas

V4G Toine Otten 214

V4H Coen Swinkels 131

V4I Loek van Hees 133
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