
Examentraining schooljaar 2018-2019 
 

 

Bij Studiehulp.NU bieden wij examentrainingen aan. Hierin ga je aan de slag met de examenstof en 

leer je hoe dat precies gaat, examen doen. De examentraining is vooral gericht op herhaling van de 

examenstof en het oefenen van examenopdrachten. 

Hoe ziet examentraining eruit? 

Bij een examentraining ga je vooral bezig met het oefenen en toepassen van de stof samen met je 

examentrainer (een bijlesdocent). Je gaat zelfstandig (in onze Studiezaal) een oefenexamen maken, 

die de examentrainer voor je nakijkt en vervolgens uitgebreid met je bespreekt. Hierin zal ook kort 

uitleg worden gegeven over de examenstof en ga je bezig met de aandachtspunten in het examen.  

Kosten 

Individuele examentraining  

Examenles (2 uur) €97,50 

Gebruik Studiezaal week 16 t/m 21 per week €30 => GRATIS! 

Totaal €97,50 per vak 

 

In het kort: 

• Voor alle eindexamenleerlingen  

• 2 uur één-op-één begeleiding van een examentrainer per vak 

• Vooral gericht op herhaling en oefening 

• Nakijken van gemaakte oefenexamens & bespreking hiervan in de examenles 

• Aandacht voor de examenstof én voor de vaardigheden die hierbij helpend zijn 

• Hand-out tips & trucs voor het eindexamen 

• Verslaglegging door de examentrainer in het ouderportaal 

• GRATIS toegang tot onze Studiezaal van week 16 t/m 21. 

• Koffie, thee, cup-a-soup inbegrepen. 

Belangrijk! 

• Voor de examentrainingen kun je je opgeven tot en met uiterlijk vrijdag 12 april 2019.  

• De examentrainingen zullen plaatsvinden in week 16 t/m 19.  

• De examentrainingen worden ingepland op basis van onze capaciteit en zullen op volgorde van 

inschrijving worden ingepland, VOL = VOL! 

Aanmelden 

Aanmelden kan via de coördinator Chantal Hansma via c.hansma@studiehulp.NU. Graag hierbij 

naam leerling, niveau, vakken en beschikbaarheid in week 16 t/m 19 vermelden. Zij zal dan zo snel 

mogelijk contact opnemen. Met vragen of voor meer informatie kunt u ons bellen op 

telefoonnummer 050 76 76 060 of mailen naar c.hansma@studiehulp.NU.  
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