Factsheet Lyceo examentrainingen
Lyceo examentraining: bewezen effectief
Leerlingen helpen om vol zelfvertrouwen het examen in te gaan, dat is wat we met de Lyceo examentrainingen
doen. Wij bieden 2- en 3-daagse examentrainingen voor alle vakken en op ieder niveau om eindexamenleerlingen voor te bereiden op de school- en eindexamens. Tijdens een Lyceo examentraining geven jonge,
enthousiaste en hoogopgeleide begeleiders extra uitleg over de lesstof en gaan leerlingen aan de slag met
examenopgaven.
We zijn trots dat, voor het vijfde jaar op rij, uit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de
Lyceo examentraining bewezen effectief is. Examentraining is net dat extra steuntje in de rug voor leerlingen
die moeite hebben met een bepaald vak, extra zekerheid willen of een goede cijferlijst nodig hebben voor
hun vervolgopleiding.

Feiten over examentrainingen
Leerlingen scoren tot 1,4 punt
hoger op het centraal examen
voor het vak waarvoor ze
een examentraining hebben
gevolgd

42% van de deelnemers koos voor een vak waarvoor zij het
moeilijk vinden om zichzelf te motiveren

Deelnemers beoordelen de
houding en kennis van de
trainers gemiddeld met
een 8,3

Examentrainingen in wiskunde,
natuurkunde, scheikunde en
economie zijn het populairst

Relatief meer meisjes (57%)
dan jongens (43%) nemen
deel aan een examentraining

Examentrainingen in 2019 zijn bewezen effectief voor alle
niveaus: vmbo-tl–, havo– én vwo

info@lyceo.nl | lyceo.nl | 071-7900040

33% van de deelnemers
heeft een slechte
uitgangspositie en volgt
examentraining om een
hoger cijfer te halen,
de overige 67% wil graag
meer zekerheid of heeft een
hoger gemiddelde nodig

SEO Economisch Onderzoek
Lyceo heeft voor het vijfde jaar op rij SEO Economisch
Onderzoek, gelieerd aan de Universiteit Amsterdam, gevraagd
de effectiviteit van haar examentrainingen te onderzoeken. De
Lyceo examentrainingen zorgden in 2019 voor een gemiddelde
verbetering van 0,9 punt op het centraal examencijfer voor
vmbo-tl, havo, én vwo leerlingen.
Deelnemers beoordeelden de examentrainingen zeer positief:
gemiddeld gaven zij de training een 7,8. De houding en kennis van
de begeleiders krijgen de hoogste beoordeling. Leerlingen geven aan
veel baat te hebben bij de herhaling van alle examenstof, de extra
uitleg en de vaste structuur waarmee de stof wordt behandeld.

Nieuw in schooljaar 2020-2021
1. Lyceo Samenvatting

2. Lyceo Examen Oefenen

Met Lyceo Samenvatting hebben examenleerlingen een

Lyceo Examen Oefenen is dit schooljaar uitgebreid naar een

compleet en compact overzicht van de volledige examenstof

vernieuwd digitaal leerplatform, zodat leerlingen zich optimaal

van één vak. Het geeft een korte uitleg en biedt inzicht in de

kunnen voorbereiden op de eindexamens. Op het platform

verbanden en samenhang tussen examenonderwerpen. Lyceo

staan uitlegfilmpjes, theorie, verbeterde oefenopgaven en een

Samenvatting kan worden aangeschaft als aanvulling op een

eindtoets. Ook ontvangen leerlingen uitgebreide feedback zodat

examentraining, maar kan ook los worden besteld. De boekjes

zij weten aan welke onderdelen nog extra aandacht moet worden

zijn verkrijgbaar voor alle vakken op het vmbo-tl, de havo en

besteed. Lyceo Examen Oefenen kan bij een examentraining

het vwo.

worden aangeschaft en is beschikbaar voor alle vakken op het
vmbo-tl, de havo en het vwo.

Als partner van het onderwijs leveren wij graag een

Gedurende het hele jaar
examentrainingen

bijdrage aan leerlingen voor wie toegang tot reguliere

Wist u dat wij gedurende het hele jaar examentrainingen

ondersteuning om diverse redenen moeilijk is. In

aanbieden in alle weekenden en schoolvakanties?

2012 zijn wij gestart met verschillende initiatieven om

En dat wij tijdens de trainingen ook veel stof van de

kansengelijkheid te bevorderen. Binnen het Lyceo Extra

schoolexamens behandelen? Leerlingen realiseren zich

programma bieden we leerlingen kosteloos begeleiding.

steeds vaker dat het gunstig is om eerder in het schooljaar

Lyceo Extra

een examentraining te volgen. Zo zijn ze beter voorbereid
Uit het SEO-onderzoek blijkt dat Lyceo Extra-leerlingen

op de schoolexamens en kunnen ze de rest van het

nog meer profijt hebben van een examentraining: zij

jaar gebruiken om te werken aan hun zwakke punten.

gaan er gemiddeld 1,5 punt op vooruit. Lyceo wil in 2021

Benieuwd? Ga naar onze website voor meer informatie

het aantal Lyceo Extra-leerlingen, in samenwerking met

of om direct een examentraining te boeken.

deelnemende scholen, fors verhogen.
Bekijk onze examentrainingen

Onze partners:

