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Betreft: Herkansingscursus voor 5 havo en 6 vwo

Beste leerling,

Op 9 juni krijg je de uitslag van je centraal examens eerste tijdvak en op 1 juli van het tweede
tijdvak: hopelijk ben je dan geslaagd! Misschien moet of wil je echter een herexamen doen in het
tweede of derde tijdvak. De voorbereiding op een herexamen is niet eenvoudig. Hoe deel je je tijd
slim in en hoe beslis je welke onderwerpen je wel of juist niet gaat bestuderen? Hoe kun je de tijd
tussen de uitslag van je examens en je herexamen zo goed mogelijk gebruiken? Stichting
Studiebegeleiding Leiden (SSL) kan je hierbij helpen.

Wij bieden twee cursussen aan gericht op de (her)examens in het tweede en derde tijdvak. Op
zaterdag 11 juni en zondag 12 juni en op zaterdag 18 en zondag 19 juni bieden wij tweedaagse
cursussen aan ter voorbereiding op de (her)examens in het tweede tijdvak. Deze cursussen vallen
binnen onze Examencursus-reeks en noemen wij daarom periode 30 en 31. Van zaterdag 2 t/m
dinsdag 5 juli bieden we een twee-, drie- of vierdaagse cursus aan ter voorbereiding op de
(her)examens in het derde tijdvak. Deze cursus noemen we de Herkansingscursus. Tijdens de
cursus wordt alle voor het herexamen belangrijke examenstof behandeld. De niet-relevante stof
wordt niet behandeld, zo focus je op hetgeen je echt nodig hebt om je examen alsnog te halen.
Door de heldere uitleg van onze docenten krijg je meer grip op de stof. Daarnaast leer je tijdens de
cursus strategieën en stappenplannen waarmee je examenopgaven kunt aanpakken en tot het juiste
antwoord kunt komen. Zo ga je vol zelfvertrouwen het herexamen tegemoet!

Praktische zaken
– Examencursus periode 30 en 31 (voor het tweede tijdvak): In het vakkenoverzicht op onze

website kun je zien op welke dagen welk vak wordt aangeboden:
www.sslleiden.nl/examentraining/vakkenoverzicht

– Herkansingscursus (voor het derde tijdvak): Afhankelijk van het vak duurt de cursus vier, drie
of twee dagen. In het vakkenoverzicht op onze website kun je zien op welke dagen welk vak
wordt aangeboden: www.sslleiden.nl/herexamentraining/vakkenoverzicht.

– De cursuskosten bedragen € 485,- (vierdaags), € 415,- (driedaags) of € 310,- (tweedaags). Dit
is inclusief ongeveer 38 lesuren (vierdaags), 30 lesuren (driedaags) of 20 lesuren (tweedaags),
veel individuele aandacht en het door ons voor deze cursus ontwikkeld cursusmateriaal.

– De trainingen vinden plaats in Leiden. We verwelkomen echter leerlingen uit het hele land.
Kom je niet uit de buurt, dan hebben we voor jou op onze site verschillende
overnachtingsmogelijkheden op een rijtje gezet: www.sslleiden.nl/locaties/overnachting.

Dé Leidse examentraining met meer dan 25 jaar ervaring!

https://www.sslleiden.nl?utm_medium=referral&utm_source=downloads&utm_campaign=pdflogo-
www.sslleiden.nl/examentraining/vakkenoverzicht
www.sslleiden.nl/herexamentraining/vakkenoverzicht
www.sslleiden.nl/locaties/overnachting


Aanmelden
Aanmelden voor een (her)examentraining van SSL kan nu al via het inschrijfformulier op de
website: voor het tweede tijdvak (Examencursus periode 30 en 31)
https://www.sslleiden.nl/examentraining/inschrijven en voor het derde tijdvak
(Herkansingscursus) www.sslleiden.nl/herexamentraining/inschrijven. Inschrijvingen via de
telefoon of e-mail kunnen wij helaas niet behandelen.

Het unieke van de (her)examentrainingen
• Tijdens de cursus wordt de stof overzichtelijk gepresenteerd en intensief behandeld.

Per dag krijg je tien uur les. De begeleiding is intensief: er is één docent per vijf leerlingen. De
cursus is verdeeld in blokken waarin steeds één onderwerp centraal staat. Elk blok begint met
een kernachtige uitleg waarin we hoofdzaken van bijzaken scheiden en waarin je strategieën
en stappenplannen krijgt aangereikt waarmee je examenopgaven succesvol leert te
beantwoorden. Door deze werkwijze krijg je meer grip op de stof en krijg je, zo leert de
ervaring, een stuk meer zelfvertrouwen.

• De cursus is specifiek gericht op het verbeteren van je resultaten op het herexamen.
Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan opgaven en onderwerpen die regelmatig op
examens aan de orde komen. Daarnaast wordt bij veel vakken het centraal eindexamen uit
tijdvak 1 en/of 2 besproken. Zo kun jij tijdens de cursus gericht oefenen. Hiervoor hebben wij
ook speciale strategieën en stappenplannen ontwikkeld, die je helpen een examenopgave aan
te pakken en tot het juiste antwoord te komen. De opgaven worden met behulp van de
cito-correctievoorschriften nagekeken, zodat je een goed beeld krijgt van hoe je ervoor staat.
Het proefexamenresultaat bespreken we uitvoerig met je. Uit ervaring weten we dat deze
methode werkt: de afgelopen jaren bedroeg de gemiddelde stijging t.o.v. het eerste CSE
ongeveer tussen de 1,0 en 1,5 punt.

• De cursus is gericht op de individuele leerling.
Bij SSL hebben we veel aandacht voor iedere individuele leerling. Aan het begin van de cursus
heb je een kort gesprek met een van de docenten, om elkaar te leren kennen en samen te
bespreken waar je goed in bent en waar mogelijke valkuilen liggen. Gedurende de cursus
houden de docenten je vorderingen en veelgemaakte fouten bij. Door het kleine aantal
leerlingen per docent blijf je nooit lang zitten met een vraag. In de avond is er extra veel
ruimte voor persoonlijke aandacht. Je kunt samen met een docent dieper ingaan op de stof die
jij lastig vindt of die ene lastige opgave helemaal uitpluizen.

Natuurlijk hopen we dat je in één keer slaagt. Mocht je echter onverhoopt toch een ‘her’ hebben,
weet dan dat wij voor je klaar staan!

Met vriendelijke groet,
Hans Huibregtse

Cursuscoördinator
Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL)
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