
Ouders en vierdeklassers in de 

Tweede Fase

september 2020



Keuzebegeleiding bovenbouw

Doel : verantwoord kiezen 

voor een vervolgopleiding



Keuzetraject

• Oriënteren (klas 4 en 5)

• Verkennen (klas 4 en 5)

• Verdiepen (klas 5 en 6)

• Knoop doorhakken (klas 6)



Keuze bepalen

• Door school georganiseerde 
activiteiten

• Opleidingen bezoeken
• Gesprekken met decaan
• Informatie

–Brochures
–Keuzegids Hoger Onderwijs
– Internet (www.studiekeuze123.nl)



De online gids voor keuzes binnen het vmbo/mavo en loopbaanoriëntatie 

Informatieavond voor ouders



Het lesmateriaal

• De site    

http://studiekeuze.qompas.nl

• EntryCard

Geeft toegang tot het online gedeelte: tests, 

opdrachten en het persoonlijk loopbaandossier.

• Werkboek

Bevat stappenplan (online)

en extra opdrachten

(klassikaal op school)

http://studiekeuze.qompas.nl/


Zoeken

De  leerling kan, aan de hand van diverse criteria, zoeken naar passende



Studies

• Het onderdeel studies  bevat uitgebreide informatie over:

• Alle studierichtingen (Met een overzicht, waar je het 

kunt studeren, toelating, na de studie en open dagen)

• De bijbehorende studies

• Favoriete studies kunnen worden opgeslagen in de 

bewaarmap



Open dagen

 Een handig overzicht van 
voorlichtingsactiviteiten.

 De leerling kan activiteiten zoeken en 
voorbereiden 

• Na afloop kan een verslag van de open dag

worden gemaakt aan de hand van een 
formulier



Test jezelf

• Persoonlijkheidstest

• Competentietest (360-graden-feedback)

Anderen kunnen ook uitgenodigd 
worden de competentietest te maken. 

• Interessetest

• Beroepentest



Onderwijsinstellingen

• In het onderdeel onderwijsinstellingen                           
staan alle onderwijsinstellingen voor hoger 
onderwijs.

 De leerling kan favoriete 
onderwijsinstellingen opslaan in de  
bewaarmap 



Beroepen

Het onderdeel beroepen bevat informatie over:

• Beroepssectoren

• Bijbehorende 

beroepen

Favoriete beroepen

kan de leerling 

opslaan in de 

bewaarmap 



Opbouw van het programma

• De leerling volgt een persoonlijk stappenplan 
dat is samengesteld door de decaan en maakt 
daarin een aantal opdrachten. 

• Alle onderdelen zijn met elkaar verbonden.

• Aan de hand van de opdrachten bouwen de 
leerlingen een persoonlijk loopbaandossier 
op.



Het loopbaandossier
• Welke opleiding past het beste bij de 

interesse, capaciteiten en voorkeur
van de leerling?

• Het loopbaandossier vormt de basis voor het
eindgesprek met de leerling:

- Testresultaten
- Favorieten (bewaarmap bevat onder 

andere studies, open dagen en 
onderwijsinstellingen)

- Verslagen van open dagen



Klas 4
• Methode Qompas

• Voorlichtingsmiddag universiteiten tot 
nader order nog niet georganiseerd

• Beroepenavond - facultatief

tot nader order nog niet 
georganiseerd

• Bezoek opleidingen op eigen 
gelegenheid – Gele kaart vanaf 
januari 2019



Klas 5

• Methode Qompas

• Bezoek opleidingen op eigen 

gelegenheid

• Informatiemarkt (verplicht)

• Beroepenavond (verplicht)



Klas 6
• Methode Qompas

• Op eigen gelegenheid opleidingen 
bezoeken

• Individueel gesprek decaan 
(september /oktober)

• Informatie markt

• Bepalen keuze 

• Aanmelden



Klas 6 – fixus studies

• Universiteiten en hogescholen selecteren zelf 
op basis van minimaal 2 criteria:

• Eén criterium zal gebaseerd zijn op de 
behaalde cijfers

• Mogelijke andere criteria: motivatie, 
houding, interesse, activiteiten e.d. 
Dossieropbouw vergroot de selectiekansen!!
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Willen

Niet 

kunnen
Kunnen

Niet 

willen

Ruimte geven

Uitdagen

Koesteren

Hulp bieden

Extra aandacht

Steunen

Structuur geven

Eisen stellen

Coachen

Begeleiden naar 

ander schooltype



Aandachtspunten

• Tutor is eerste aanspreekpunt

• Op tijd beginnen met de voorbereiding

• Vak laten vallen: altijd eerst langs de 

decaan! Kan niet in periode 1.

• Vak ruilen: alleen mogelijk van WB naar 

WA. Zie hiervoor PTA.

• Heb je vragen: gewoon stellen!



Herkansen

Herkansingsregeling

– 4 herkansingen per jaar

– 1 herkansing per periode

– 4 herkansingsmomenten, ca. 1 ½ week na de 
toetsweek

– Luistertoetsen etc. niet herkansbaar

Bij ziekte in de toetsweek altijd contact opnemen 
met dhr Vogel. 

Het recht op een herkansing vervalt bij ziekte!

Altijd opgeven bij de mediatheek.



Vooruit kijken

• KCV start in periode 3 klas 4

• Ak, Ec, Ges, Fi, Bec, NLT 

schoolexamencijfer



Programma van Toetsing en Afsluiting

Wetboek van de Tweede Fase (4, 5 & 6)

- algemene regels rond toetsing, fraude e.d.

- per vak toetsenoverzicht

- soort toetsen per vak

• theoretische toetsen

• praktische opdrachten

• handelingsdelen

• lees-, luister-, spreek- en schrijfdossiers



Overgangsregeling van klas 4 naar 5

Bevordering, alle voorwaarden:

• Geen eindcijfer < 4;

• Niet > 3 tekorten;

– maximaal 2 onvoldoende eindcijfers in de 

profiel(keuze) vakken. 

• Bij 2 tekorten 1 compensatiepunt; bij 3 tekorten 2 

compensatiepunten

• Bij kernvakken (Ne, En, Wis) maximaal 2 

tekorten. LET OP: Wis is kernvak én profielvak!

• Alle handelingsdelen, LO en MaS voldoende 

afgerond



En verder:

- Aanvragen kortdurend verlof bij de heer Verwer 

(pedagogisch medewerker) via 

mverwer@celeanum.nl

- Aanvragen meerdaags bijzonder verlof bij de 

conrector via jvogel@celeanum.nl



WWW.CELEANUM.NL

• Altijd het laatste nieuws

• Belangrijke data onder Agenda

• Data Klankbordavonden onder Ouders

• Studiewijzers

• Roosters en roosterwijzigingen

• Informatie over Bijles

• Uitgaande post onder Downloads



Communicatie met school

• Sommige klassen hebben appgroep met tutor

• Informatie van school altijd per mail

• Brieven en presentaties etc. op de site

• Ouderavonden staan in de agenda

• Bij vragen per mail: 5 werkdagen reaktietijd

• SMS en App alleen in noodgevallen!


