
EXAMENPAKKETTEN	2017	-	2018	
DE	BESTE	VOORBEREIDING	OP	HET	EXAMENJAAR	
	
	
Onze	 Examenpakketten	 zijn	 wegens	 groot	 succes	 uitgebreid	 en	 bieden	 daadwerkelijk	
ondersteuning	op	maat	voor	 leerlingen	die	veel,	 of	 juist	 iets	minder	begeleiding	nodig	
hebben	tijdens	de	belangrijkste	periode	van	hun	middelbare	school	carrière.	We	zullen	
daarom	 iedere	 periode,	 in	 overleg	 met	 ouders	 en	 examenkandidaat,	 opnieuw	
beslissen	hoeveel	contacturen	we	nodig	hebben	om	je	perfect	voor	te	bereiden	op	
de	 School-	 en	 Eindexamens.	We	 gaan	 opzoek	 naar	 jouw	 perfecte	 pakket	 op	 maat	
waarmee	je	het	examenjaar	succesvol	af	gaat	ronden.	
	
Goede	cijfers	voor	zowel	de	School-	als	Centrale	Examens	wegen	steeds	zwaarder	mee	
in	de	beoordeling	van	de	vervolgopleidingen,	daarom	hebben	we	 	er	ook	dit	 jaar	weer	
voor	 gekozen	 om	 SE-	 en	 Examentrainingen	 	 in	 ieder	 pakket	 aan	 te	 bieden.	 De	
examenpakketten	zijn	geschikt	voor	alle	examenkandidaten	op	ieder	niveau.		
	
Met	behulp	van	welk	pakket	ga	jij	dit	jaar	slagen?		
	



Examenpakketten 2017 - 2018 
De beste voorbereiding op het Examenjaar 

 

 
 

Examentrainingen 
SE-Trainingen 

 
Individuele Bijles 

4 tot 8 contacturen p/m 
 
 
 

v.a. €160,- per maand 

 
 

Examentrainingen 
SE-Trainingen 

 
Examen Avonden 
4 tot 6 contactavonden p/m 

3 uur per avond 
 
 

v.a. €160,- per maand 

 
 

Examentrainingen 
SE-Trainingen 

 
Huiswerkbegeleiding 

1, 2 of 3 dagen per week 
 
 
 

v.a. €160,- per maand 

Bijhouden Progressie 

Alle examenkandidaten worden persoonlijk begeleid en krijgen een studiecoach toegewezen 
 

Het is mogelijk de facetten binnen de verschillende pakketten te combineren 

Individueel 

Individueel  - 4 uur individuele bijles per maand  
     & 1 SE- & Examentraining per periode   € 160,- p/m 
   - Per extra uur bijles      € 30,- 
   - Per extra SE- & Examentraining    € 40,-  p/m 
 
Bijhouden  - 4 contactavonden per maand a 3 uur per avond 
     & 1 SE- & Examentraining per periode   € 160,- p/m 
   - Per extra examenavond     € 30,- 
   - Per extra SE- & Examentraining    € 40,-  p/m 
 
Progressie  - 1 dag per week huiswerkbegeleiding  
     & 1 SE- & Examentraining per periode   € 160,- p/m 
   - Per extra dag in de week huiswerkbegeleiding  € 80,- p/m 
   - Per extra SE- & Examentraining    € 40,- p/m 
 
Geen pakket  - Individuele bijles      € 30,- p/u 
   - Examenavond      € 30,-  
   - SE-training       € 70,- 
   - Examentraining (2 dagen)     € 160,- 



Toelichting	van	de	facetten	binnen	onze	pakketten.	
	
Wat	heb	jij	nodig	om	te	slagen?	
Kies	jij	voor	een	intensieve	begeleiding	gedurende	het	hele	schooljaar	in	ons	“Progressie	
Pakket”,	of	kies	 je	ervoor	3	tot	4	avonden	per	maand	op	onze	“Examenavond”	 langs	te	
komen	 om	 de	 Examentips	 &	 Tricks	 mee	 te	 krijgen	 van	 onze	 examentrainers	 in	 het	
“Bijhouden	Pakket”.	 	Bij	 ieder	Examenpakket	vindt	de	persoonlijke	begeleiding	van	de	
leerling	 plaats	 door	 een	 studiecoach.	 Met	 de	 studiecoach	 wordt	 een	 traject	 uitgezet	
richting	 de	 School	 Examens	 en	 het	 Centraal	 Examen,	 waarin	 maandelijks	 met	
examenopgaven	geoefend	wordt.	We	zullen	iedere	periode,	in	overleg	met	ouders	en	
examenkandidaat,	opnieuw	beslissen	hoeveel	uur	we	per	week	willen	werken	aan	
de	voorbereidingen	op	jouw	School-	en	Eindexamens.	
	
Examentrainingen	 	 	
Alle	examenkandidaten	binnen	ons	pakket	volgen	in	de	maanden	april	en	mei	1,	2	of	3	
examentrainingen	 voor	 vakken	 naar	 keuze.	 Deze	 examentrainingen	 duren	 2	 dagdelen	
van	 5	 a	 6	 uur.	 Een	 examentraining	 is	 een	 gerichte	 voorbereiding	 op	 het	 eindexamen	
waarin	alle	examenstof	wordt	uitgelegd.	Er	is	veel	tijd	voor	persoonlijke	aandacht	en	er	
zal	 uitgebreid	 worden	 geoefend	 met	 examenopdrachten.	 Het	 aantal	 trainingen	 is	
afhankelijk	 van	 het	 persoonlijke	 pakket	 dat	 wij	 samen	 stellen	 in	 overleg	 met	 de	
examenkandidaat	en	de	ouders.	
	
SE-trainingen	
Twee	tot	drie	weken	voor	iedere	SE-week	bieden	wij	leerlingen	uit	het	Examenpakket	1,	
2	of	3	SE-trainingen	voor	vakken	naar	keuze.	Deze	SE-trainingen	duren	ongeveer	5	uur	
en	 vinden	 plaats	 in	 de	weekenden	 of	 vakanties.	 Een	 SE-training	 bereidt	 de	 leerlingen	
gericht	 voor	 op	 de	 examenstof	 die	 zij	 voor	 die	 SE-week	 dienen	 te	 beheersen.	 Aan	 de	
hand	 van	 uitleg	 en	 opdrachten	 wordt	 alle	 relevante	 stof	 behandeld.	 Het	 aantal	
trainingen	 is	 afhankelijk	 van	 het	 persoonlijke	 pakket	 dat	wij	 samen	 stellen	 in	 overleg	
met	de	examenkandidaat	en	de	ouders.	
	
Individuele	Bijles	
Tijdens	 de	 individuele	 bijles	 werken	 we	 1	 op	 1	 aan	 de	 moeilijke	 vakken.	 Onder	
begeleiding	van	een	van	de	examentrainers	gaan	we	de	stof	vanaf	de	kern	behandelen	
zodat	we	vanuit	een	goede	basis	kunnen	werken	aan		mooie	resultaten.	
	
Examenavonden	
De	examenavonden	vinden	6	tot	8	keer	per	SE-periode	plaats,	op	een	vaste	avond	in	de	
week	waarop	alle	deelnemers	aanwezig	kunnen	zijn.	Onder	genot	van	een	aantal	lekkere	
en	 gezonde	 snacks	 zullen	de	 examentrainers	 van	18:00	 tot	21:00	uur,	 “Tips	&	Tricks”	
met	 betrekking	 tot	 het	 school-	 of	 eindexamen	 behandelen.	 Er	 worden	 aantekeningen	
gemaakt,	de	relevante	theorie	wordt		behandeld	en	er	wordt	intensief	en	onder	goede	en	
professionele	begeleiding	geoefend	met	examenopdrachten.		
	
Huiswerkbegeleiding	
Tijdens	de	huiswerkbegeleiding	bieden	wij	ondersteuning	bij	het	maken	van	huiswerk	
en	 het	 leren	 voor	 de	 school-	 en	 eindexamens.	 Persoonlijke	 aandacht	 en	 een	 prettige	
leeromgeving	 staan	 hierbij	 centraal.	 Wij	 bieden	 de	 leerlingen	 structuur,	 maken	 een	
goede	planning	en	leren	om	effectief	te	leren.		
	
Het	 examenpakket	 is	 een	 all-in	 aanbieding	 waarbij	 van	 alle	 facetten	 gebruik	
gemaakt	kan	worden	zolang	een	maandelijks	abonnement	wordt	afgenomen.	Het	
is	 voor	 examenkandidaten	 ook	 mogelijk	 om	 gebruik	 te	 maken	 van	 maar	 1	 van	 de	
facetten	binnen	het	examenpakket	of	van	onze	individuele	bijlessen.	


