
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Betreft: Examencursus havo/vwo 2019  

 
 
Beste leerling, 
 

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 vind je meer informatie over de cursussen. 
 

De voorbereiding op het eindexamen is zonder meer lastig. Hoe bepaal je immers waar je 
moet beginnen en waar je op moet focussen. Juist in deze spannende periode kun je de 
professionele begeleiding goed gebruiken zodat je grip krijgt op de examenstof en leert hoe je 
examenopgaven moet aanpakken. De Examencursus is opgezet om je zo goed mogelijk voor te 

bereiden op je eindexamen met het uiteindelijke doel: slagen. Ook zijn de cursussen zeer geschikt als je 
al goede cijfers hebt, maar deze nog verder wilt verbeteren, bijvoorbeeld voor een loting of andere 
vorm van selectie bij je vervolgstudie. 
 
Er zijn vijftien periodes (van twee of drie dagen) waarin de cursus zal worden aangeboden. 
Tijdens elke periode wordt één vak naar keuze behandeld. Je kunt je dus voor meer dan één 
vak inschrijven. Het grote voordeel van deze cursus is dat je aan het eind van een periode 

vrijwel geheel bent voorbereid op je examen waardoor je ook nog genoeg tijd hebt om te leren 
voor ander vakken. 
 
We raden al onze leerlingen aan de cursus zo vroeg mogelijk te volgen. Op die manier heb je 

niet alleen meer tijd om thuis en op school verder te oefenen met de strategieën, 
stappenplannen en persoonlijke tips die je tijdens de cursus hebt gekregen, maar kun je deze 
misschien ook nog toepassen bij de laatste schoolexamens.  
 

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

ardrijkskunde  

iologie 
 

economie 
 

 

geschiedenis 
 (alleen vwo) 

management en organisatie 
atuurkunde 

 

cheikunde 
 wiskunde A 

iskunde B 

 
Kijk voor het actuele cursusaanbod op: https://sslleiden.nl/examentraining/vakkenoverzicht 
 
  



 

Het unieke van de Examencursus 

 Tijdens de cursus wordt de voor het examen belangrijke stof overzichtelijk 

gepresenteerd en intensief behandeld. 

 

Per periode krijg je ongeveer 30 uur les (20 uur bij een tweedaagse cursus). De begeleiding 

is intensief: één docent op vijf leerlingen. De cursus is in blokken verdeeld. In elk blok 
staat steeds één onderwerp centraal. Elk blok begint met een kernachtige uitleg waarin 
hoofdzaken van bijzaken worden gescheiden en waarin je handvatten krijgt aangereikt om 
examenopgaven succesvol te beantwoorden. Na de uitleg maak je de door ons 

geselecteerde (eindexamen)opgaven, waardoor je inzicht krijgt in het soort vragen en de 
manier waarop deze gesteld worden. Door deze werkwijze krijg je meer grip op de stof en, 
zo leert de ervaring, wordt je zelfvertrouwen een stuk groter. 

 

 De cursus is specifiek gericht op het verbeteren van je resultaten op het centraal 

eindexamen. 

 

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan opgaven en onderwerpen die regelmatig op 
examens aan de orde komen. Welke dit zijn, stellen wij jaarlijks vast met een uitgebreide 
analyse van de laatste centrale examens. Zo kun jij tijdens de cursus gericht oefenen. 
Hiervoor hebben wij ook speciale strategieën en stappenplannen ontwikkeld, die je helpen 

examenopgaven aan te pakken en tot het juiste antwoord te komen. Op de laatste 
cursusdag maak je meestal een proefexamen onder strikte examencondities. Het examen 
wordt met behulp van de cito-correctievoorschriften nagekeken, zodat je een goed beeld 
krijgt van hoe je ervoor staat. Het proefexamenresultaat bespreken we uitvoerig met je. 

Onze aanpak blijkt te werken: de afgelopen jaren is meer dan 90% van onze deelnemers in 
een keer geslaagd. 

 

 De cursus is gericht op de individuele leerling. 

 

Bij SSL hebben we veel aandacht voor iedere individuele leerling.  Tijdens het eerste lesuur 

voeren we met alle leerlingen een kort gesprek om je te leren kennen en om erachter te 
komen 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 
vragen. In de avond is er mogelijk om extra (bij)les te volgen, waarbij veel aandacht is voor 
individuele problemen.  

 

 Je wordt begeleid door een ervaren docententeam. 

 

Het team van jonge docenten heeft jarenlange ervaring met het geven van bijles en 
cursussen aan scholieren. Ze hebben al vele duizenden leerlingen met succes door het 
examen heen geloodst. Onze docenten zijn betrokken en super gedreven om het beste bij 
je naar boven te halen. Het enthousiasme van de docenten is aanstekelijk en leerlingen 

geven aan extra gemotiveerd te zijn in deze inspirerende omgeving. Onze docenten zijn 
leiden dat je zelf op de juiste antwoorden kunt 

komen. Zo kun je op het examen vol zelfvertrouwen de opdrachten aanpakken en dat 
helpt je om te slagen! 



 

Praktische zaken 

De cursuskosten bedragen per vak € 385,- voor een driedaagse cursus en € 280,- voor een 

tweedaagse cursus. Of een cursus twee of drie dagen duurt, is afhankelijk van de periode 
waarvoor je je opgeeft. In het vakkenoverzicht op onze website kun je terugvinden wanneer de 
cursussen worden aangeboden en hoeveel dagen deze duren: 

https://sslleiden.nl/examentraining/vakkenoverzicht 
 
Tijdens de Examencursus kun je rekenen op 10 lesuren per dag. Daarnaast is er veel ruimte 

voor individuele aandacht en krijg je het door ons voor deze cursus ontwikkelde lesmateriaal.  

 
De cursussen vinden plaats op een locatie op loopafstand van station Leiden Centraal. Voor 
leerlingen van buiten de regio hebben we op onze site verschillende overnachtings-

mogelijkheden vermeld. Deze kun je vinden op sslleiden.nl/locaties/overnachting. 
 
De belangstelling voor de Examencursus is groot. Om verzekerd te zijn van een plek is het 
daarom verstandig je zo vroeg mogelijk in te schrijven. Zo voorkom je dat je op een wachtlijst 

terechtkomt. Aanmelden kan via onze website: sslleiden.nl/examentraining. Op onze site vind 
je ook  meer informatie over de inhoud en dagindeling van de cursus, het overzicht met 
beschikbare data per vak en reacties van decanen, conrectoren, leerlingen en ouders. 
 

 
We zijn ervan overtuigd dat deze Examencursus je zal helpen goed voorbereid het eindexamen 
in te gaan. 
 

 
Wij wensen je een geslaagd examen! 
 
 

Met vriendelijke groet,  
 
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 
 
P.S.: Behalve de Examencursus organiseert SSL ook de Herkansingscursus (5 havo en 6 vwo), 

de Stoomcursus (5 vwo), de Kerstvakantiecursus (5 havo en 6 vwo) en Talentrainingen (5 
havo en 5 en 6 vwo). Informatie over deze cursussen kun je vinden  op onze site: 
https://sslleiden.nl 
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