
  

 

 
 
 
 

 
 
 

Betreft: Herkansingcursus 2019 (5 havo en 6 vwo) Stoomcursus 2019 (5 vwo)   

 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 

 
Stichting Studiebegeleiding Leiden organiseert in juni en juli twee cursussen waarvoor we 
graag uw aandacht vragen, namelijk:  

 Herkansingscursus voor 5 havo en 6 vwo leerlingen;  

 Stoomcursus voor 5 vwo leerlingen die zich optimaal op 6 vwo willen voorbereiden.  
 
In deze brief vindt u meer informatie over de inhoud van deze cursussen en wanneer deze 

plaatsvinden.  
 
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen wanneer u uw 5 havo en 6 vwo leerlingen 
(Herkansingscursus) en 5 vwo leerlingen (5 vwo Stoomcursus) op de hoogte brengt van de 

mogelijkheid om bij ons een cursus te volgen. Als zij zich snel inschrijven, is de kans groot dat 
deelname mogelijk is. U kunt bijvoorbeeld een van de brieven uit de bijlage uitdelen of 
informatie uit deze brieven plaatsen in uw elektronische leeromgeving. U kunt de brieven ook 
als pdf downloaden via onze website: https://sslleiden.nl/scholen/decanen. 

 

 

Herkansingscursus (5 havo en 6 vwo)  

https://sslleiden.nl/herexamentraining 

 
Woensdag 12 juni zullen de resultaten bekend zijn van de eindexamens 5 havo en 6 vwo. 
Vervolgens zal van vrijdag 14 juni t/m maandag 17 juni de Herkansingscursus plaatsvinden 
(afhankelijk van het vak duurt de cursus 2, 3 of 4 dagen). 

 
De voorbereiding op een herexamen is niet eenvoudig. In de praktijk blijkt dat veel leerlingen, 
nadat ze het examen niet in één keer gehaald hebben, kampen met een gebrek aan motivatie, 
zelfvertrouwen of zelfdiscipline. Daarnaast worden vaak problemen ondervonden met het 

maken van een tijdsplanning en de keuze van de te bestuderen onderwerpen. Tijdens de 
Herkansingscursus wordt aan al deze zaken gewerkt. De leerlingen krijgen 10 uur per dag les 
van onze ervaren docenten. Deze les bestaat uit klassikale uitleg gecombineerd met oefening 
onder begeleiding. In de avonduren is extra ruimte voor persoonlijke aandacht. De focus ligt 

niet alleen op beheersing van de stof, maar ook op het aanleren van strategieën en 
stappenplannen die leerlingen helpen examenopgaven juist te beantwoorden. 

 

  

https://sslleiden.nl/herexamentraining


  

Stoomcursus (5 vwo) 

https://sslleiden.nl/stoomcursus  
 
Van 29 juni t/m 25 juli 2019 wordt de 5 vwo Stoomcursus gegeven. De cursus is bedoeld voor 
leerlingen uit 5 vwo die zich zo goed mogelijk willen voorbereiden op het eindexamenjaar. U 

kunt hierbij denken aan leerlingen die:  

 meer zelfvertrouwen willen ontwikkelen;  

 de stof lastig vinden en hier meer grip op willen krijgen; 

 er prima voorstaan maar nóg hoger willen scoren; 

 lessen hebben gemist of om andere reden een achterstand hebben opgelopen. 

 
Per periode van twee dagen wordt er ongeveer 20 uur les gegeven. Deze les bestaat uit 
klassikale uitleg gecombineerd met oefening onder begeleiding van onze docenten. In de 

avonduren is extra ruimte voor persoonlijke aandacht. Voor leerlingen van buiten de regio 
hebben we op onze website verschillende opties voor overnachtingsmogelijkheden vermeld.  
 
Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de voor het eindexamen belangrijke stof die 
reeds in 4 en 5 vwo aan bod is gekomen. We merken dat wanneer leerlingen deze stof beter 

beheersen, zij ook een veel betere basis hebben voor het aanleren van de volledige 
eindexamenstof. Bovendien raken zij tijdens deze cursus bekend met de strategieën en 
stappenplannen die wij hebben ontwikkeld om examenopgaven te beantwoorden. 
 

De Stoomcursus bestaat uit zeven cursusperiodes. Per periode kunnen leerlingen voor één vak 
de cursus volgen. Voor het actuele cursusaanbod, kunt u terecht op onze website: 
https://sslleiden.nl/stoomcursus/vakkenoverzicht 

 

Wanneer u nog verdere inlichtingen wenst, kunt u opnemen met ondergetekende. 
 
Bij voorbaat hartelijk 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 
 

Bijlagen: 

- Brief aan leerlingen Herkansingscursus2019 
- Brief aan leerlingen Stoomcursus 2019 

  
P.S.: Behalve de Herkansingscursus en de Stoomcursus organiseren we ook de Examencursus, 
Talentrainingen en de Kerstvakantiecursus voor eindexamenscholieren 5 havo en 6 vwo. Informatie 
over deze cursussen kunt u vinden op onze website. 

https://sslleiden.nl/stoomcursus
https://sslleiden.nl/stoomcursus/vakkenoverzicht
mailto:info@sslleiden.nl

