
Je groeit op de RGO

HIER ALLEEN HOOFDLETTERS
Hier Arial lettergrootte 28 gebruiken

WELKOM 

INFORMATIEAVOND 
  ouders/verzorgers
    leerlingen klas 4



PROGRAMMA

• Informatie examens 
    dhr. G. ’t. Mannetje

•   Informatie vervolgopleidingen 
  mw. H. Peeman



EXAMENS

• Schoolexamens (SE)
   - PTA moet helemaal gevuld zijn

• Landelijke examens (CSPE-CE)
   - 3 april t/m 7 juli
   - in deze periode beschikbaar zijn



DIGITALE EXAMENS LWT + BL + KL       AVO



http://www.rgomiddelharnis.nl







SLAAG- & ZAK REGELING

        Extra aandacht

  CE moet gemiddeld 5,5 of hoger zijn 
         (anders: herexamen)

   Eindcijfer Nederlands moet  5,0 of hoger zijn 
          (anders: herexamen)

    Keuzevak (schoolexamen) minimaal een 4,0



GEMIDDELDE CE (CENTRAAL EXAMEN)

gezakt bij:
5,4 Ne.
5,5 Eng.
5,5 Wis.
5,5 Nsk/bio/ec.
5,5  Prak.                  

27,4    5,48

GL heeft 

6 vakken, 

dus 33 

punten 

nodig voor 

gemiddeld 

een 5,5



VERVOLG SLAAG- & ZAKREGELING

• SE en CE cijfer tellen ieder voor 50%

• 1x 5 = geslaagd

• 2x 5 = geslaagd mits compensatie

• 3x 5 = gezakt (mogelijk herexamen)



GESLAAGD VOOR VMBO-EXAMEN

-  Alle eindcijfers: 6 of hoger

-  1 eindcijfer 5, overig 6 of hoger 

-  1 eindcijfer 4, overig 6 of hoger waarvan minimaal een 7

-  2 eindcijfers 5, overig 6 of hoger waarvan minimaal een 7

-   Lichamelijke opvoeding ,CKV en sectorwerkstuk bij GL:  

     voldoende of goed

-    Maatschappijleer



HEREXAMEN

• BL + KL 
    praktijkvak + theorievak

• GL
      praktijkvak óf theorievak



EXAMENBLAD



https://www.examenblad.nl



http://oefenen.facet.onl



INFO DATUMS

• Uitgifte examenrooster   22 maart .

• Inhalen PTA toetsen  3 april.

• Laatste lesdag klas 4 21 april.

• Start CSPE GL 8 mei.

• Start CSPE Basis/Kader 15 mei.  

• Start digitale examens AVO Basis/Kader 24 mei

• Start CE theorie GL 11 mei.

• Bekendmaking normen 1e TV 7 juni CSPE

• Bekendmaking normen 1e TV 14 juni AVO

• Diploma-uitreiking RGO vmbo 4 juli.



ZIJN ER NOG VRAGEN ?



Je groeit op de RGO

HIER ALLEEN HOOFDLETTERS
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Diploma behaald en dan?



KIEZEN……

NA 1 JAAR:

⅓ GESTOPT

met eerste keuze



KIEZEN……

leerplicht tot 16 jaar 

kwalificatieplicht tot 18 jaar
(minimaal mbo-2 niveau)

Startkwalificatie niet gehaald? Consequentie is  tot 27 jaar 
geen uitkering bij werkloosheid. 



VAN VMBO NAAR MBO

•ROC albeda, zadkine, tcr, scalda, curio

•AOC lentiz, zone, yuverta, aeres

•vakschool stc, hmc, grafisch lyceum

•particulier-privaat gocollege, tio



MBO - niveaus

1: entree-opleiding
2: basisopleiding (startkwalificatie)
3: vakman/vakvrouw
4: middenkaderopleiding



“waarde” diploma vmbo

• basisberoeps        
–   instappen mbo niveau 2

• kaderberoeps
–  instappen mbo niveau  3 of 4

• gemengd
– instappen mbo niveau 4

• theoretisch
–  instappen mbo niveau 4



MBO : BBL of BOL ??

beroepsbegeleidend (BBL):
werken:  80%   (arbeidsovereenkomst nodig)      

      leren:  20%    (OP SCHOOL)

starten: niveau 2 (3)
                                               

beroepsopleidend (BOL)
leren: 60% (OP SCHOOL)

stage: 40%

startniveau afhankelijk van waarde diploma vmbo



MBO

AANMELDEN: via website mbo, mogelijk DDD
(DigiD nodig) 

     (UITERLIJK) 1 APRIL 2023

•TOELATINGSRECHT

•STUDIEKEUZEADVIES



aanmelden MBO 

regio Rijnmond:   via website MBO-opleiding

andere regio's:   via DDD dossier

● aanmaken via:  mijn.intergrip.nl
● kies:  NIET OP SCHOOL

                
      (later in het proces kun je wel aangeven
                   op welke school je zit) 



Keuzehulp

LOB in schoolverband

• portfolio via AMN
• terugkijken op praktijkopdrachten
• november 2022 stage + verslag
• sectorwerkstuk presentatie (GL)
• mol-gesprekken



Keuzehulp

LOB buiten schoolverband

• websites 
• open dagen  (nov '22 + jan '23)
• meeloopdagen
• excursie



Extra mogelijkheid

MBO-markt 16 januari 2023

        (Bezoek is niet verplicht!) 



LOB buiten schoolverband

NEEM INITIATIEF!!



Hartelijk dank

en voor straks:

WEL
THUIS 
 en tot ziens!


