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Welkom!
● Plenair deel
- kennismaken
- hoe anders is het in 5v?
- organisatie en PTA
- overgaan naar 6v
- lob programma

● Mentordeel in lokalen



Kennismaken
Nadia-V Miroux

● Afdelingsleider vwo bovenbouw / Examensecretaris
● via mail en telefonisch bereikbaar
- op afspraak op school op ma, di, woe, vr
- communicatie naar leerlingen via mail (Bericht van MIX), ALEV en classroom 

5v én in de grote pauze



5 vwo schooljaar 2022-2023
● 5 vwo 
- 131 (⅓ J, ⅔ M)
- 5 klassen
- 8 mentoren
- 52 docenten in de bovenbouw
● 4 Profielen
- Cultuur en Maatschappij 11% (9% M)
- Economie en Maatschappij 35% (39% M)
- Natuur en Gezondheid 27% (30% M)
- Natuur en Techniek 27% (22 % M)
● 128 Atheneum + 3 Gymnasium



5 vwo, hoe anders is het?
● Roosters
● AKL
- Alkwin Keuze Lesuren
- Ondersteuning: vakinhoud en/of studievaardigheden
- Aanmelding via vakdocent  / mentor (verplicht) of vrijwillig
● Nieuwe vakken
- ADWI
- Maatschappijleer (MA)
- LOB



- Leerling

- Ouders

- School

                                                                            

 

niet anders: Pedagogische 
driehoek



Organisatie en PTA
● 4 toetsweken en 2e tijdvakken
- tw 1 7-11 november / 2e tijdvak 16 december
- tw 2 23-27 januari  / 2e tijdvak 9 maart
- tw 3 31 maart- 6 april / 2e tijdvak 23 mei
- tw 4 26-30 juni / 2e tijdvak 11 juli 

● 4 2e tijdvak rechten
- inhalen of herkansen
- bij herkansen max 1 toets per periode



Over naar 6v (5.1.1)
Een kandidaat wordt bevorderd indien op het eindrapport:

- alle cijfers voldoende zijn, òf; 
- er maximaal één 5 op het rapport staat en de rest 6 of hoger is, òf;
- er maximaal één 4 of twee 5-en op het rapport staan, mits er minimaal twee 

compensatiepunten zijn, òf
- er maximaal één 4 en één 5 op het rapport staan, mits er minimaal drie 

compensatiepunten zijn.
- het eindcijfer 3 of lager is niet toegestaan(ook bij de afzonderlijke onderdelen 

van het combinatiecijfer) 

Het combinatiecijfer bestaat uit de cijfers van de volgende vakken:
- CKV & MA (& WON) & (pas in het examenjaar) PWS

 



- het vak  BWO 
- AVA en LOB voldaan zijn. 
- de kernvakkenregeling: maximaal één 5 staan voor de 

vakken Nederlands, Engels en wiskunde A, B of C. Let op: 
een cijfer lager dan een 5 is dus ook niet toegestaan.

Bespreekmarge 



de decaan aan het woord



5vwo
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

Pieter Kwantes
decaan vwo

● Introductie LOB

● Waarom LOB?

● Uitgangspunten LOB op het Alkwin



LO
B in 

BEELDEN





kwaliteiten

interesses

waarden

studie / 
beroep

kwaliteiten waarden

interesses



Waarom LOB?



loopbaankeuzes zijn (vaak) lastig

• Zoveel mogelijkheden aan studies

• Zo moeilijk om jezelf te leren kennen

• Overspannen verwachtingen



In de media...



Succesfactoren (studie)

Onderzoek VU 

1. Span je in voor goede cijfers op de middelbare school ( ≥7 ) 

2. Beheers het Nederlands goed 

3. Oriënteer je intensief 

4. Kies weloverwogen en tijdig voor je studie 

5. Meld je op tijd aan voor je studie 

6. Neem intensief deel aan onderwijs vanaf de start van je studie 

7. Studeer iedere week en met evenveel inzet 

8. Ontwikkel de juiste studievaardigheden 
(plannen, grote hoeveelheden tekst leren, 
zelfstandig werken) 

9. Vraag op tijd om hulp 



Uitgangspunten LOB
Het proces van de studiekeuze



LOB op het Alkwin

Regelmatig
met vriendelijke 

dwang

In gesprek 
met anderen

Actief 
vanuit ervaringen

Verwerken via 

bewuste en

onbewuste

belang goede 
studiekeuze

LOB op het Alkwin
door decaan en mentoren



OPLEIDINGENZELFBEELD
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internet/brochures
• alg. sites
• van instellingen
• vergelijkingssites
• kenners bevragen

ZELFBEELD
interesses, kwaliteiten, 

waarden

Analyseren, concluderen
KIEZEN of

Nieuwe acties bedenken.

voorlichting
• studiemarkt
• open dagen
• meeloopdagen
• proefstuderen

LOB
programma



LOB activiteiten

• LOB lessen
• open dagen bezoeken
• buitenlandmiddag 17 november (facultatief) 
• studiemarkt -  2 februari 2023 (verplicht)
• beroepenmarkt - 13 april 2023 (verplicht)



(oud) nieuws

Loting-studies afgeschaft

→ Wel: Studies met numerus fixus (via decentrale selectie)

            - Minstens 2 criteria (waarvan één niet cijfer gerelateerd)
            - Niet meer de eindlijst speelt een rol maar vaak het              
             overgangsrapport 5vwo.

Vanaf 2023-2024 keert de basisbeurs weer terug





Blijf niet zitten met vragen.
Loop gerust binnen op de decanenkamer.

Bel of mail: p.kwantes@alkwin.nl

en/of kijk ook eens op de Alkwin website → leerlingen→ decanaat 

Veel succes met de 
studiekeuze!

mailto:m.claassens@alkwin.nl


Dank voor jullie komst!



lokalen en mentor

- Hans Breet / Thimo den Edel lokaal 036

- Thanh Dinh lokaal 011

- Pieter Kwantes lokaal 013

- Dominique Pantophlet lokaal 101

- Sebastian Roozendaal / Ellis Schutten lokaal 050

- Peter Zonneveld lokaal 104

011 / 013 begane grond hoofdgebouw
101 / 104 1e verdieping hoofdgebouw
036 begane grond banaan 1
050 begane grond banaan 2


