
 

 
 

 

 

Betreft: Examencursus havo/vwo 2019 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Stichting Studiebegeleiding Leiden organiseert al meer dan 20 jaar examentrainingen. Dit jaar zullen 

deze plaatsvinden tussen 16 februari en 19 mei 2019 (o.a. in de voorjaars- en meivakantie). In deze 

brief vindt u meer informatie over de cursussen. 

De Examencursus is bedoeld voor 5 havo- en 6 vwo-leerlingen die zich zo goed mogelijk 

willen voorbereiden op hun eindexamen. Dit kunnen leerlingen zijn die moeite hebben met 

een bepaald vak, maar ook leerlingen die hun cijfer willen verbeteren ten behoeve van een 

loting of andere vorm van selectie voor een vervolgstudie. 

 

We bieden examentrainingen aan voor de volgende vakken op havo- en vwo-niveau: 

 

 aardrijkskunde  

 biologie 

 Duits 

 economie 

 Engels 

 Frans 

 geschiedenis 

 Latijn (alleen vwo) 

 management en organisatie 

 natuurkunde 

 Nederlands 

 scheikunde 

 wiskunde A   

 wiskunde B  

 

Voor het actuele cursusaanbod kunt u kijken op onze website:    

https://sslleiden.nl/examentraining/vakkenoverzicht 

 

Er zijn vijftien periodes waarin de cursus wordt gegeven, welke ieder twee of drie dagen duren. 

Per periode wordt één vak behandeld. Leerlingen kunnen zich voor meerdere vakken 

inschrijven. De lestijden zijn doorgaans van 8:30 uur tot 18:30 uur, daarnaast is het mogelijk 

in de avond extra individuele (bij)les te krijgen. Voor leerlingen van buiten de regio hebben 

we op onze site verschillende overnachtingsmogelijkheden vermeld. Alle overige informatie 

aan website: 

https://sslleiden.nl/examentraining. 

 



We raden leerlingen aan de cursus zo vroeg mogelijk te volgen. Op die manier is er meer tijd 

om thuis en op school verder te oefenen met de strategieën en stappenplannen die ze tijdens 

de cursus aanleren en de persoonlijke feedback die ze ontvangen. Daarnaast kan dit wellicht 

ook nog worden toegepast op de laatste schoolexamens. Daarnaast raden wij leerlingen aan 

niet te lang te wachten met inschrijven voor de Examencursus, om zo te voorkomen dat zij op 

een wachtlijst terechtkomen en daardoor niet zeker zijn van deelname. 

 

hen op de hoogte te stellen van de mogelijkheid om bij ons een Examencursus te komen 

volgen. Deze brief kunt u ook downloaden via onze website:  

https://sslleiden.nl/scholen/decanen.  

 

Wanneer u verdere inlichtingen wenst over de cursus, kunt u contact opnemen met 

ondergetekende. 

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

 
Hoogachtend, 

Hans Huibregtse 

 

Drs. J. Huibregtse (cursuscoördinator) 
Stichting Studiebegeleiding Leiden 
 

Locatie: de cursussen vinden plaats in Leiden 
Postbus 11095 
2301 EB  Leiden 
Telefoon: 071-5170633 

E-mail: info@sslleiden.nl 
Website: https://sslleiden.nl 
 

Bijlage:  

Brief aan leerlingen 
 
P.S.: Behalve de Examencursus organiseert Stichting Studiebegeleiding Leiden ook de 
Herkansingscursus (5 havo en 6 vwo), de Stoomcursus (5 vwo), de Kerstvakantiecursus (5 

havo en 6 vwo) en Talentrainingen (5 havo en 6 vwo). Informatie over deze cursussen kunt u 
vinden op onze website. 
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