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Betreft: Stoomcursus voor 5 vwo

Beste leerling,

Van 25 juni tot en met 21 juli 2022 organiseert Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL) weer de
Stoomcursus voor 5 vwo. Deze cursus is speciaal ontwikkeld om je zo goed mogelijk voor te
bereiden op het eindexamenjaar en/of je laatste toetsen van 5 vwo.

Waarom een Stoomcursus ter voorbereiding op 6 vwo?
Een goede voorbereiding op het examenjaar is erg belangrijk. In 6 vwo wordt namelijk
voortgebouwd op kennis waarvoor in 4 en 5 vwo de basis is gelegd. De ervaring leert dat niet
iedereen deze basisstof aan het eind van 5 vwo volledig beheerst, bijvoorbeeld doordat je lessen
hebt gemist of omdat je een vak gewoon erg lastig vindt.

Tijdens de Stoomcursus wordt vrijwel alle stof die doorgaans in de vierde en vijfde klas aan bod is
gekomen op een gestructureerde manier behandeld. Dit gebeurt volgens een strak studieschema
en onder professionele begeleiding. Het voordeel hiervan is dat niet alleen de ‘gaten’ worden
gedicht, maar dat je ook een beter overzicht krijgt van de stof.

Na het volgen van deze training ben je perfect voorbereid op 6 vwo. Je hebt meer grip op de stof en
weet hoe je (school)examenopgaven moet aanpakken. Zo ga je vol zelfvertrouwen het examenjaar
in!

Praktische zaken
– Er zijn vijf periodes van 2 dagen tussen 25 juni en 21 juli 2022.
– Per periode verdiep je je in één vak. Het actuele vakkenaanbod kun je lezen op de website:

www.sslleiden.nl/stoomcursus/vakkenoverzicht.
– De cursuskosten bedragen € 300,- per vak. Dit is inclusief ongeveer twintig lesuren, veel

individuele aandacht en het door ons speciaal voor deze cursus ontwikkelde lesmateriaal.
– De trainingen vinden plaats in Leiden. 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/stoomcursus/vakkenoverzicht
www.sslleiden.nl/locaties/overnachting


Het unieke van de Stoomcursus
• Tijdens de cursus wordt de belangrijke (examen)stof overzichtelijk gepresenteerd en

intensief behandeld.
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 (school)examenopgaven succesvol leert te
beantwoorden. Na de uitleg maak je de door ons geselecteerde examenopgaven, waardoor je
inzicht krijgt in het soort vragen en de manier waarop deze worden gesteld. 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 de voorbereiding op het examenjaar.
Tijdens de cursus besteden we aandacht aan onderwerpen die op de meeste scholen in 4 en 5
vwo behandeld worden. Deze stof vormt de basis van de eindexamenstof. Om de examenstof
die in 6 vwo aan bod zal komen goed onder de knie te krijgen, is het essentieel dat deze basis
compleet is.

• 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. Aan het eind van de cursus
krijg je een gericht studieadvies, zodat je handvaten hebt om thuis en op school verder te
oefenen. 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.

Om zeker te zijn van deelname, raden we je aan je zo snel mogelijk in te schrijven. Dat kun je doen
via: www.sslleiden.nl/stoomcursus. Daar vind je ook meer informatie over de inhoud en het
programma van de cursus en ervaringen van decanen, conrectoren, leerlingen en ouders.

We zijn ervan overtuigd dat deze Stoomcursus je zal helpen goed voorbereid je eindexamenjaar in
te gaan en verwelkomen je graag in Leiden.

Met vriendelijke groet,
Hans Huibregtse

Cursuscoördinator
Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL)

Telefoon: 071-5170633
E-mail: info@sslleiden.nl
Website: www.sslleiden.nl

P.S. Naast de Stoomcursus organiseren we voor eindexamenleerlingen ook de Examencursus (al
vanaf de herfstvakantie) en de Herkansingscursus. Meer informatie over deze trainingen vind je
op onze website: www.sslleiden.nl.

Dé Leidse examentraining met meer dan 25 jaar ervaring!
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