
Dé Leidse Examentraining

Vergroot je slagingskansen met:
• Intensieve 1-op-5 begeleiding van docenten die 

gespecialiseerd zijn in het vakgebied
• Alle examenstof gestructureerd op een rijtje
• Unieke lesmethode met handige stappenplannen
• Persoonlijke feedback op al je gemaakte werk

Nu ook in de 

herfst- en 

kerstvakantie!

Examentrainingen in o.a. : 
herfstvakantie, kerstvakantie, 

voorjaarsvakantie en meivakantie



“Tijdens het echte examen heb ik echt 
alle stappenplannen gebruikt die ik heb 
geleerd. Opeens leek het alsof ik een 
wiskundegenie was! Zo ben ik van een 
5.8 voor mijn schoolexamens naar een 
8.5 voor mijn Centraal Examen gegaan, 
echt helemaal top. Met dank aan SSL 
cum laude geslaagd!” - Floor Stoelinga, 
Murmellius Gymnasium, Alkmaar -

Helder overzicht en concrete 
stappenplannen 
Weet je soms niet waar je beginnen 
moet of raak je halverwege de draad 
kwijt? Alles begint met een goed 
overzicht. Je hoofddocent brengt 
structuur aan en biedt jou slimme 
strategieën en stappenplannen. Hierdoor 
krijg je een beter overzicht en zie je ook 
de samenhang tussen de verschillende 
onderwerpen. Je leert dus welke 
informatie je wanneer moet toepassen.  

Persoonlijke benadering en continue 
feedback  
Op elke 5 leerlingen werkt minimaal één 
docent. Daar wijken we nooit vanaf. Dat 
betekent dat jij alle aandacht krijgt die 
je nodig hebt. Ook wordt al je gemaakte 
werk 4x per dag nagekeken volgens 
de Cito normen. Je krijgt je werk met 
feedback terug en je vorderingen worden 
bijgehouden op je evaluatieformulier. Je 
ontvangt persoonlijke adviezen en tips. 
’s Avonds kan je nog de puntjes op de ‘i’ 
zetten met onder andere privélessen. 

Vlotte, ervaren docenten die jou 
snappen 
Je krijgt les van enthousiaste, ervaren 
en betrokken docenten. Docenten die 
gespecialiseerd zijn in hun vak en het 
leuk vinden om je vooruit te helpen 
en je persoonlijk te begeleiden. Ze 
weten precies wat jij nodig hebt om vol 
vertrouwen aan je examens te beginnen.

Krijg meer vertrouwen in jezelf 
Het gaat er uiteindelijk om dat je leert 
om geheel zelfstandig examenopgaven 
op te lossen. Op het examen krijg je 
immers ook geen hulp. Daarom werken 
we met het concept van ‘niet-suggestieve 
tegenvragen’: je krijgt na de klassikale 
uitleg geen kant en klare antwoorden, 
tips of suggesties. Je krijgt vooral niet-
suggestieve tegenvragen. Deze vragen 
zetten je aan het denken. Op deze 
manier leer je, onder begeleiding, jezelf 
de juiste vragen te stellen. Je leert dus 
zelfstandig te denken en vraagstukken 
op te lossen. Hierdoor krijg je meer 
zelfvertrouwen en dat precies wat je 
nodig hebt!

Interesse? 
Schrijf je in via 
https://sslleiden.nl

Waarom kies je voor SSL?


