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Overzicht cursussen 2016 - 2017
De Universiteit Leiden organiseert elk jaar een aantal, inmiddels landelijk bekende, cursussen voor middelbare 
scholieren. Dit schooljaar (2016-2017) staan de volgende cursussen op het programma:

De Kerstvakantiecursus (24 december 2016 en 3 januari t/m 8 januari 2017)
Deze eendaagse cursussen zijn bedoeld voor examenleerlingen havo en vwo, die de basisstof uit de 4e en 5e klas nog niet 
geheel onder de knie hebben. Het is nu eenmaal een gegeven dat wanneer je deze basisstof volledig beheerst je nieuwe 
onderwerpen veel gemakkelijker en sneller zult begrijpen. Je kunt je inschrijven voor meerdere vakken. Voor meer 
informatie: www.kerstvakantiecursus.com. 

De Examencursus (o.a. in de voorjaarsvakantie en meivakantie: 18 februari t/m 21 mei 2017)
Deze driedaagse cursus is bedoeld voor eindexamenleerlingen havo en vwo, die zich optimaal op het examen willen 
voorbereiden. Bovendien schrijven steeds meer eindexamenkandidaten zich in om hun inlotingskans te vergroten. 
Er zijn zestien periodes van drie dagen waarin telkens één vak kan worden gevolgd. De cursus is erop gericht je 
volledig voor te bereiden op het door jou gekozen vak. We doen dit door je individueel te begeleiden volgens een strak 
studieschema. Zowel de opgaven als de uitleg zijn specifi ek gericht op die stof die regelmatig op het eindexamen aan de 
orde komt. Voor meer informatie: www.examencursus.com.

De Herkansingscursus (16 t/m 19 juni 2017)
Deze cursus is bedoeld voor leerlingen havo en vwo die zich moeten voorbereiden op een herexamen. De 
voorbereiding op het herexamen wordt zonder meer als lastig ervaren. Nog afgezien van de tijdsdruk is het best 
moeilijk te bepalen waar je nu wel of geen aandacht aan moet besteden en hoe je tijdsplanning eruit moet komen te 
zien. Juist in die voor jou spannende periode kun je professionele begeleiding en een strak studieschema heel goed 
gebruiken. Voor meer informatie: www.herexamen.com.

De Stoomcursus (24 juni t/m 20 juli 2017)
Deze cursus is bedoeld voor 5 vwo leerlingen die zich goed willen voorbereiden op 6 vwo en met name op de 
schoolexamens, die op de meeste scholen vrij snel na de zomervakantie plaatsvinden. Er zijn zeven periodes van twee 
dagen waarin steeds één vak gevolgd kan worden. De belangrijkste stof uit 4 en 5 vwo komt aan bod. We 
behandelen zelfs al een gedeelte van de 6 vwo stof, zodat je met veel zelfvertrouwen en een voorsprong aan 6 vwo 
begint. Deze cursus is echt een aanrader! De opzet van deze cursus is gelijk aan die van de eerder genoemde 
cursussen. Voor meer informatie: www.stoomcursus.com.

 “Dat je zoveel kon leren in 3 dagen, beseft e ik pas 
achteraf. Door Leiden had ik het onder controle en het is 
heerlijk als andere zeggen ‘Wiskunde is zo moeilijk!’ en dat jij 
dan kunt glimlachen om vervolgens te zeggen dat je het onder 
de knie hebt. Het gaf mezelf rust en hierdoor ging het leren 
beter. Bij de diploma uitreiking kwamen er docenten naar me 
toe met: “Wat heb jij je examens verschrikkelijk goed gemaakt” 
en “Jij hebt bijna al je cijfers opgehaald met je examens!”. Het 
enige wat ik toen nog kon doen was glunderen en knikken. Het 
was het zeker waard!”

Madeleine Verhoeff , Driestar College te Gouda. 
Examencursus Geschiedenis en Wiskunde A



Tweedaagse Talentrainingen voor de talen Duits, Engels en Frans (in schoolvakanties en 
weekenden door het jaar heen)
Tijdens deze training wordt één van de drie talen naar keuze behandeld. De training richt zich op het aanleren van 
strategieën om de multiple choice en open vragen aan te pakken. Je leert de ‘instinkers’ herkennen en de ‘weggevers’ 
invullen en vooral: je leert hoe je met een minimum aan woordenschat toch een behoorlijk cijfer kunt halen. Ook 
geven we tips om thuis verder te oefenen. De strategieën die je tijdens deze trainingsdag krijgt aangereikt, kun 
je grotendeels ook toepassen op teksten van andere vreemde talen. Er worden ook trainingen luistervaardigheid 
aangeboden in combinatie met leesvaardigheid. Voor meer informatie: www.talentrainingen.com.

Tweedaagse Talentrainingen Latijn (in schoolvakanties en weekenden door het jaar heen)
Vijft ig procent van de punten op het examen Latijn (en vaak ook op de schoolexamens die je nog moet maken) kun 
je verdienen met proefvertalen. Tijdens deze training zullen wij je strategieën aanleren om het proefvertalen aan 
te pakken. Daarnaast wordt kort aandacht besteed aan de onderdelen van het pensum die toe te passen zijn op alle 
gelezen teksten (bijvoorbeeld metrum). Voor meer informatie: www.talentrainingen.com.

Tweedaagse Talentrainingen Nederlands (in schoolvakanties en weekenden door het jaar heen)
We bieden in weekenden door het jaar heen tevens een aantal zeer compacte en examengerichte trainingen Nederlands 
aan: de tweedaagse training leesvaardigheid en samenvatten. De training richt zich op het aanleren van strategieën 
om de multiple choice en open vragen aan te pakken. Ook leer je hoe je systematisch een volledige samenvatting kan 
schrijven. Het vak Nederlands behoort (naast Engels en wiskunde) tot de “kernvakken”  wat inhoudt dat voor deze 
vakken minstens een 5 gehaald moet worden. Het is aan te raden hier al vroeg in het jaar mee te starten zodat je de 
oefentijd op school met behulp van onze beproefde stappenplannen effi  ciënter gebruiken! Voor meer informatie: 
www.talentrainingen.com.

Benieuwd naar de sfeer tijdens de cursussen? 
Kijk voor meer reacties en foto’s op 
www.facebook.com/Examencursus.

Alles wat je hier leert
is duidelijk gestructureerd.

Onzeker over wat je kan,
hier leer je echter volgens plan.
Een stapje hier een stapje daar,

weet je ‘t even niet? Vragen maar!

Een vergelijking, gonio of integraal?
Dankzij jullie snap ik het allemaal! 
Door deze cursus in Leiden,
Kan ik m’n eigen docent met voldoendes verblijden
Het examen halen is nu een kwestie van tijd
Wiskunde is nu één en al eenvoudigheid
Bedankt voor de gezellige dagen,
Ik weet nu dat ik voor mijn examen ga slagen!

Anonieme enquêtereacties
Examencursus Wiskunde B


