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1. ALGEMEEN 
 
1.1 Het examenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 
1.2 Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen. 
1.3 Het eindexamen is geregeld in het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo en bij besluit van 24 maart 

2000 gewijzigd in verband met de invoering van de leerwegen in het mavo en vbo. 
           Daarnaast is per 30 mei 2008 het besluit van 31 maart 2008 in werking getreden, inhoudende   
           een wijziging van het Eindexamenbesluit v.w.o.-havo-mavo-v.b.o. en enige andere besluiten   
           met het afleggen van het centraal examen in een vak op een hoger niveau. 
1.4 Het examenreglement is noodzakelijk volgens artikel 31 van bovengenoemd besluit.  
1.5 Het Eindexamenbesluit VO is in te zien via de website:  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/2018-03-15 
1.6 Bij de Basisberoepsgerichte en Kaderberoepsgerichte leerweg worden de eindexamens digitaal 

afgenomen, mits de proefexamens goed verlopen en het Cito toestemming geeft. 
 
 

2. BEGRIPSBEPALINGEN 
 
2.1 bevoegd gezag: Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in     
 Zuidwest Fryslân. 
2.2 kandidaat: Een ieder die door het bevoegd gezag tot het eindexamen wordt toegelaten. 
2.3 examen: Hiermee wordt zowel het schoolexamen als het centraal examen bedoeld. 
2.4 examinator: Degene die belast is met het afnemen van het examen. 
2.5 bijzitter: De docent of onderwijsassistent die naast de examinator ook bij een  
 bepaalde toets aanwezig is en een protocol opstelt. 
2.6 toetsen: Alle door de kandidaat af te leggen onderdelen van het examen  (zie ook 
 begrippen 5.1.1). 
2.7 examendossier: Omvat alle onderdelen van het schoolexamen, zoals deze in het voorlaatste 

en laatste leerjaar van de opleiding wordt opgebouwd, ook van die vakken die niet 
centraal worden geëxamineerd, of al in het derde leerjaar worden afgesloten. 

2.8 programma van toetsing en afsluiting: Hierin is opgenomen een omschrijving van de inhoud  
van de toetsen, van de wijze waarop getoetst wordt, van de wijze van herkansing 
alsmede van de beoordeling en weging van het resultaat. 

2.9       examencommissie: De examencommissie binnen Bogerman afdeling vmbo bestaat uit de   
                                    Examensecretarissen, leerjaarcoördinatoren examenklassen en de afdelingsleider.  
  

 
 

3. HET EXAMEN 
 

3.1 Het bevoegd gezag stelt de leerlingen van de school in de gelegenheid ter afsluiting van de opleiding 
een examen af te leggen. 

3.2 Het examen bestaat uit een schoolexamen en voor zover dat in het examenprogramma bepaald is, een 
centraal examen. 

3.3 Het examen van de kandidaten van de Basisberoepsgerichte- en de Kaderberoepsgerichte Leerweg 
bestaat uit een praktisch beroepsgericht deel (CSPE) en een verplicht schriftelijk Nederlands en Engels 
examen. Daarnaast moeten ze ook nog twee sector-/profiel gebonden examens maken. Dit zijn 
wiskunde en biologie of economie (afhankelijk van de profielkeuze). Ook wordt er nog een 
schoolexamen afgelegd in een viertal gekozen keuzevakken die samen één examencijfer opleveren. Het 
eindcijfer voor het vak Maatschappijleer 1, al afgerond tijdens het derde leerjaar, telt als 
schoolexamencijfer ook mee voor de zak-slaagregeling.  
Kandidaten van de Theoretische Leerweg hun examen bestaat uit zes of zeven vakken. Nederlands en 
Engels zijn verplicht. Daarnaast doen ze examen in twee sector-/profiel gebonden vakken en nog twee 
of drie vakken uit het “vrije” deel. Alle examens worden schriftelijk afgenomen. Uitzondering is het 
beeldende vak (tekenen) wat bestaat uit een praktisch- en een schriftelijk deel. Ook bij de Theoretische 
Leerweg telt het eindcijfer voor het vak Maatschappijleer als schoolexamencijfer mee voor de zak-
slaagregeling. Om voor de Theoretische Leerweg te kunnen slagen volgens de zak-slaagregeling moet in 
minimaal zes vakken examen worden gedaan. Indien een kandidaat in zeven vakken examen heeft 
gedaan mag er één vak buiten beschouwing worden gelaten wanneer men (nog) niet voldoet aan de 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/2018-03-15
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zak-slaagregeling. Echter geldt dit niet voor de verplichte vakken Nederlands en Engels en de sector-
/profiel gebonden vakken. Het vakkenpakket dient te allen tijde aan een sector/profiel te voldoen.  

 
3.4 De afdelingsleider en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het 

examen af. 
3.5 De afdelingsleider wijst één van de personeelsleden aan als secretaris van het examen. Deze secretaris 

regelt samen met de afdelingsleider alle aangelegenheden die het examen betreffen. Namens CSG 
Bogerman Balk is dit dhr. A. de Vries. 

3.6 De examencommissie heeft de opdracht de kwaliteit van de schoolexaminering te bewaken en te 
bevorderen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4. AFKORTINGEN 

 
CE    Centraal Examen 
CSE    Centraal Schriftelijke Examen 
CPE    Centraal Praktisch Examen 
CSPE    Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen 
SE    School Examen 
BL    Basisberoepsgerichte Leerweg 
KL    Kaderberoepsgerichte Leerweg  
TL    Theoretische Leerweg 
PTA    Programma van Toetsing en Afsluiting 
WVO    Wet op het Voortgezet Onderwijs 
CVTE             College voor Toetsing en Examens 
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5. SCHOOLEXAMEN 
 
 
5.1 Algemeen 
 
5.1.1 Het schoolexamen kan bestaan uit de volgende toetsen: 

a. mondelinge toetsen 
b. schriftelijke toetsen met gesloten en/of open vragen 
c. digitale toetsen 
d. praktische opdrachten 
e. handelingsopdrachten 

5.1.2 Voor kandidaten in de theoretische- en de gemengde leerweg geldt bovendien een meerdere vakken 
omvattend sectorwerkstuk. 

5.1.3 Het schoolexamen wordt gehouden overeenkomstig het voor ieder vak geldend programma van toetsing 
en afsluiting. 

 
 
5.2 Tijden van het schoolexamen. 
 
5.2.1 Het schoolexamen is voor klas 4 begonnen in het voorlaatste leerjaar. Van af dat moment wordt het 

examendossier opgebouwd. Het schoolexamen wordt tenminste 10 werkdagen voor aanvang van het 
centraal examen afgesloten 

5.2.2 Dit schoolexamen geldt zowel voor de beroepsgerichte leerwegen “Zorg en Welzijn”, 
“Dienstverlening en Producten”, als voor de Theoretische leerweg. 

5.2.3 De kandidaten ontvangen voor 1 oktober het examenreglement met het bijbehorende programma van 
toetsing en afsluiting, waarin vermeld staat: 
a. een overzicht van de toetsen van het schoolexamen 
b. een planning van de toetsen en de duur van de toetsen 
c. een omschrijving van de te toetsen leerstof 
d.  een omschrijving van de wijze van toetsing 
f.     de wijze waarop het eindcijfer van het schoolexamen wordt berekend 
g.     herkansing 

5.2.4 Tenminste een week voor de aanvang van elke toets ontvangen de kandidaten mededeling van: 
a. de plaats waar de toetsen worden afgenomen 
b. het tijdstip waarop de toetsen worden afgenomen 
c. de duur van de toetsen. 
 

 
5.3 De toetsen 
 
5.3.1 De vakgroepen dienen voor 1 juni van het cursusjaar, waarin met het schoolexamen wordt begonnen, 

bij de afdelingsleider een overzicht in van de bij de verschillende toetsen te vragen stof. De 
afdelingsleider zorgt ervoor, dat deze overzichten voor 1 oktober aan de kandidaten ter hand worden 
gesteld. 

5.3.2 De opgaven voor de toetsen en de daarbij behorende normen worden door de vakgroepen vastgesteld. 
5.3.3 Mondelinge toetsen worden afgenomen door de leraar-examinator. 
5.3.4 Mondelinge toetsen kunnen via opnameapparatuur worden vastgelegd. Zo nodig kan de afdelingsleider 

een bijzitter aanwijzen, die een protocol maakt van de toets. 
5.3.5 Het cijfer wordt door de leraar-examinator (eventueel in overleg met de bijzitter) vastgesteld.  
5.3.6    Door onvoorziene omstandigheden kan het zijn dat er bij af nemen voor een andere toetsvorm wordt  
           gekozen dan in het PTA is beschreven. De inhoud/leerstof en eindtermen/domeinen van de betreffende  
           toets veranderen niet. 
5.3.7 Opgaven, normen, het gemaakte werk, eventueel de opnamen van de mondelinge toetsen,  

worden voor een periode van 6 maanden door de leraar zorgvuldig bewaard. 
5.3.8 De criteria aan de hand waarvan de beoordeling van werkstukken, praktische opdrachten, 

handelingsopdrachten en sectorwerkstuk plaatsvindt, wordt tijdens de lessen aan de kandidaat bekend 
gemaakt. 
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5.4 Beoordeling 
 
5.4.1 Voor de beoordeling van de toetsen van het schoolexamen gebruikt de examinator de cijfers 1 t/m 10 

met de daartussen liggende cijfers met één decimaal. 
5.4.2 De handelingsopdracht wordt niet met een cijfer beoordeeld, maar met de beoordeling ‘naar behoren’ . 

Indien naar het oordeel van de leraar-examinator deze opdracht niet met een ‘naar behoren’ beoordeeld 
kan worden, wordt de kandidaat in de gelegenheid gesteld door herhaling en verbetering alsnog deze 
beoordeling te scoren. 

5.4.3 Voor de beoordelingen van het vak lichamelijke opvoeding, CKV en het sectorwerkstuk wordt gebruik 
gemaakt van de beoordeling “voldoende” of “goed”. Indien naar het oordeel van de leraar-examinator 
deze onderdelen niet met “voldoende” of “goed” beoordeeld kunnen worden, wordt de kandidaat in de 
gelegenheid gesteld alsnog één van deze beoordelingen te scoren (zie 5.8). 

5.4.4 Uit de beoordeling en weging van alle toetsen in een vak of programma leidt de examinator het 
eindcijfer voor het schoolexamen af. Hiervoor worden de cijfers 1 t/m 10 en de daartussen liggende 
cijfers met één decimaal gebruikt. Het eindcijfer voor het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van 
de beoordelingen, die voor de toetsen van het schoolexamen aan de kandidaat zijn gegeven. Dit 
gemiddelde wordt afgerond op 1 decimaal. 

5.4.5 Indien een kandidaat in een (onderdeel van een) vak of programma door twee of meer leraren is 
geëxamineerd bepalen deze leraren in onderling overleg het cijfer voor het schoolexamen. Komen zij 
niet tot overeenstemming dan wordt het cijfer bepaald op het rekenkundig gemiddelde van de 
beoordelingen door ieder van hen. 

 
 
5.5 Mededelingen cijfers/beoordelingen. 
 
5.5.1 Het cijfer van iedere toets of beoordeling van opdrachten worden zo spoedig mogelijk aan de kandidaat 

bekend gemaakt. Tijdens deze bekendmaking hebben de kandidaten het recht het door hen gemaakte 
werk in te zien. 

5.5.2 De kandidaat noteert de behaalde cijfers en beoordelingen in het examendossier. Aan het eind van klas 
3 krijgen de leerlingen een overzicht van de tot dan toe behaalde cijfers voor de diverse vakken. Bij 
ieder vak staat vermeld voor hoeveel procent het mee telt in klas 4. 

5.5.3 Rapportering aan de kandidaten en hun ouders betreffende de beoordelingen van het schoolexamen 
geschiedt minimaal twee weken voor de aanvang van het centraal examen, waarbij dan tevens de 
eindcijfers voor het schoolexamen worden gerapporteerd. Inzage geschiedt via Magister. 

 
 
5.6 Beroepen tegen cijfers 
 
5.6.1 Indien getwijfeld wordt aan de juistheid van een cijfer, of aan de juistheid van de berekening van het 

eindcijfer van het schoolexamen, kan de kandidaat binnen 3 schooldagen na het bekend worden van 
het cijfer een verzoek tot herziening van het cijfer indienen. Dit verzoek dient mede ondertekend te zijn 
door de ouders . 

5.6.2 Het in 5.6.1 genoemde verzoek dient schriftelijk ingediend te worden bij de afdelingsleider. 
5.6.3 De afdelingsleider treedt zo spoedig mogelijk in overleg met de betrokken docent en neemt vervolgens 

een beslissing. Hij deelt die beslissing mee aan de kandidaat binnen een termijn van 3 schooldagen 
nadat hem de bezwaren zijn voorgelegd. 
 
 

5.7 Herkansing 
 
5.7.1 Elke kandidaat heeft recht om in het 3e en 4e leerjaar voor maximaal twee toetsen van het 

schoolexamen te herkansen (mits ze herkansbaar zijn). Een toets mag slechts één keer herkanst 
worden. De kandidaat kan één week voorafgaand aan de herkansingsmoment via een formulier 
opgeven voor welk vak en welk onderdeel hij/zij een herkansing wil gaan doen. 

5.7.2 In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer. 
5.7.3 Indien er geen gebruik wordt gemaakt van een gepland herkansingsmoment vervalt het recht op deze 

herkansing. 
5.7.4 Indien een kandidaat voor maatschappijleer I een eindcijfer heeft dat lager is dan een zeven, is 

herkansing mogelijk (naast die in punt 5.7.1 genoemd). Deze herkansing dient ten minste één week 
voor de vaststelling van de uitslag van het SE (Schoolexamen) te worden afgenomen. 
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5.8    Bevordering van klas 3 naar klas 4 
 
5.8.1 Om bevorderd te kunnen worden van klas 3 naar klas 4 dient de kandidaat te voldoen aan de  
   bevorderingscriteria/overgangsnormen die door het bevoegd gezag zijn bepaald. 
5.8.2 Deze overgangsnormen zijn terug te vinden in het portaal onder het kopie Infobank -> Onderwijs ->  

Overgangsregeling. 
5.8.3 Het bevoegd gezag heeft de discretionaire bevoegdheid om hier van af te wijken, mits daar een 

grondige (door het docententeam) gedragen reden voor is.  
 
 
5.9 Afsluiting schoolexamen 
 
5.9.1 Het schoolexamen kan pas dan worden afgesloten indien alle toetsen en onderdelen behorende bij de 

door de leerling gekozen leerweg en sector zijn afgelegd, waaronder de verplichte vakken uit het 
gemeenschappelijk deel. Hierbij geldt dat CKV aan het eind van het derde leerjaar met een beoordeling 
“voldoende” of “goed” dient te worden afgesloten. Afstromers (van HAVO en VWO) moeten in het 
examenjaar d.m.v. een aangepast programma ook hun CKV zien af te sluiten met een beoordeling 
“voldoende” of “goed” alvorens hun schoolexamen kan worden afgesloten. Het vak LOB en lichamelijke 
opvoeding dient aan het eind van klas 4 met “voldoende” of “goed” te worden afgesloten. Het vak 
maatschappijleer I dient met minimaal een 6 te worden afgesloten. Het cijfer telt mee in de vaststelling 
van de uitslag zoals in 11.2.4 is vastgesteld. Het sectorwerkstuk dient eveneens met de beoordeling 
“goed” of ”voldoende” te worden afgesloten. Ook het vak Levensbeschouwelijke vorming dient met een 
voldoende (minimaal een 5,5) te zijn afgesloten.  

5.9.2 Indien een toets niet is afgelegd op het vastgestelde tijdstip of binnen de vastgestelde termijn zonder 
een naar het oordeel van de afdelingsleider geldige reden kan hij, alvorens een van de maatregelen 
genoemd in artikel 6 te treffen, wordt de kandidaat geacht het ontbrekende onderdeel binnen 4 weken 
alsnog af te leggen. In deze termijn worden vakantiedagen niet meegerekend. Een kandidaat mag bij te 
laat komen nog deelnemen aan een schoolexamen tot een kwartier na aanvang van de betreffende 
toets. Zonder geldige reden krijgt de kandidaat de gemiste tijd niet gecompenseerd. Hierover beslist de 
afdelingsleider. 

5.9.3 Indien een kandidaat niet voldoet aan de in 5.8.2 gestelde verplichting kan de afdelingsleider na alle 
betrokkenen gehoord te hebben de kandidaat uitsluiten van verdere deelname aan het schoolexamen of 
een van de andere maatregelen treffen, genoemd in artikel 6. 

 
 
5.10 Overige bepalingen 

 
5.10.1 De schoolexamenresultaten, behaald in het vierde leerjaar, komen te vervallen, als de kandidaat niet 

slaagt voor het examen. Uitzondering hierop zijn het profielwerkstuk TL en eventueel KCKV en 
Maatschappijleer 1 (indien gegeven in het 4e schooljaar) 

5.10.2  Overstap 3HV-4TL/Inhaalprogramma:  

           KCKV (is een verplicht examenonderdeel wordt afgesloten in klas 3 met een voldoende)  

Voorwaarden:  - inhaalprogramma klas 3TL  

Maatschappijleer 1 (verplicht examenonderdeel dat wordt afgesloten in klas 3 met een cijfer, liefst 
een 6 of hoger. Het cijfer telt mee voor de zak-/slaagregeling) Een 7 compenseert een 5.  

Voorwaarden:  -  inhaalprogramma klas 3TL  

Leerling wordt gekoppeld aan een 3e klas (1 les per week) t/m kerstvakantie (indien het rooster het 
toelaat).                                                                                                                           
Alternatief: zelfstandig werken aan opdracht. (MWU?)  

Mast ( maatschappelijke stage)                                                                                                   
Om in klas 4 te worden toegelaten, moet de MaSt in 3HV met een voldoende zijn afgerond.  
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Voor alle AVO-vakken:  

Leerlingen die van klas 3HV naar 4TL afstromen moeten voor elk van de gekozen vakken (indien de 
eindtermen klas 3TL niet gedekt zijn) een instaptoets maken. Er is overleg tussen leerjaarcoördinator en 
lesgevende docent over de inhoud en datum van afname van de toets De afname van de toetsen zal  
aan het eind van klas 3 of bij het begin in klas 4, eventueel tijdens maatwerkuren plaatsvinden. Deze 
toets moet representatief zijn voor het programma van klas 3TL, gebaseerd op de eindtermen van klas 
3TL. Dit cijfer en het eindcijfer klas 3HV tellen elk voor 50% mee. Dit combinatiecijfer wordt kolom Eind 
3 in klas 4. Het Eind 3 cijfer van het PTA is het startcijfer (eerste kolom) van klas 4 (gemiddelde van 
klas 3).  

Het gemiddelde cijfer van deze toetsen komt in kolom Eind 3 te staan van het PTA 4TL. Bij een zeer 
lage score kan voor een reparatietoets worden gekozen.  

De cijfers moeten uiterlijk eind december in Magister staan.  

De cijfers van KCKV en Maatschappijleer 1 uiterlijk eind januari in Magister 

 
5.10.3 Voor de kandidaat die tot het vierde leerjaar wordt toegelaten, nadat in dat leerjaar reeds toetsen zijn 

gehouden, stelt de afdelingsleider een regeling vast, in overleg met de betrokken docent(en) en de 
kandidaat. 
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6. ONREGELMATIGHEDEN 
 
6.1 Indien een kandidaat zich onttrekt aan (een onderdeel van) het centraal examen of schoolexamen, c.q. 

in strijd handelt (of heeft gehandeld) met het examenreglement, c.q. zich schuldig maakt (of zich 
schuldig heeft gemaakt) aan bedrog of enige andere onregelmatigheid (ongeoorloofd samenwerken c.q. 
het plegen van plagiaat) kan de afdelingsleider maatregelen treffen. Zie Eindexamenbesluit VO, artikel 
5. Onder "het zich onttrekken aan" wordt mede verstaan het zonder geldige redenen niet aanwezig zijn 
bij een toets, het niet tijdig inleveren van het (de) voorgeschreven werkstuk(ken), het zich onttrekken 
aan de werkstukbegeleiding, het niet tijdig inleveren van de boekenlijsten, kortom iedere afwijking van 
de in dit reglement of in de stofomschrijving vastgestelde regels. Onder “tijdig” wordt verstaan: op de 
vastgestelde datum voor 16.00 uur bij de desbetreffende docent. 

6.2 De maatregelen die al dan niet in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, kunnen zijn: 
a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets; 
b. het ontzeggen van verdere deelneming aan het examen; 
c. het ongeldig verklaren van de reeds afgenomen toetsen van het examen; 
d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd 

examen in door de afdelingsleider aan te wijzen onderdelen. Indien het hernieuwd examen 
betrekking heeft op één of meer onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat dat 
examen af in het volgend tijdvak van het centraal examen, dan wel ten overstaan van de 
staatsexamencommissie. 

6.3 Indien de onregelmatigheid pas na afloop van het schoolexamen wordt ontdekt kan de afdelingsleider 
het schoolexamen ongeldig verklaren hetgeen tevens ontzegging van deelneming aan het centraal 
examen inhoudt, ofwel bepalen, dat het schoolexamen slechts geldig is na een hernieuwd 
schoolexamen in de door de afdelingsleider en examinatoren aan te wijzen onderdelen en op de door 
hen te bepalen wijze. 

6.4 Alvorens een beslissing ingevolge 6.2 of 6.3 wordt genomen, hoort de afdelingsleider de kandidaat. De 
kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De afdelingsleider 
deelt zijn beslissing mede aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de 
schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op het bepaalde in 6.5. 

6.5 De kandidaat kan tegen een beslissing van de afdelingsleider in beroep gaan bij de door het bevoegd 
gezag van de school in te stellen commissie van beroep. 

6.6 Het beroep wordt binnen drie dagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de kandidaat is 
gebracht, schriftelijk bij de commissie van beroep ingesteld. De commissie stelt een onderzoek in en 
beslist binnen twee weken over het beroep tenzij zij de termijn met redenen omkleed heeft verlengd 
met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de 
kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te 
leggen onverminderd het bepaalde in 6.2.d. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de 
kandidaat, de afdelingsleider en de inspectie. 

 
6.7 Het adres van de Commissie van beroep: 
 
  Commissie van Beroep Examens 

t.a.v. Mw. Mr. M.A. van Zadelhoff 
p/a Molenstraat 109 
9402 JL  Assen 
Tel: 085-8900709 
E-mail: m.vanzadelhoff@preadyz.nl 

 
De uitspraak van de commissie is voor alle betrokkenen bindend. 
 

mailto:m.vanzadelhoff@preadyz.nl
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7. CENTRAAL EXAMEN 
 
7.1 Algemeen 
 
7.1.1 Het centraal examen wordt afgenomen conform het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo. 
7.1.2 Tenminste 14 dagen voor de aanvang van het centraal examen ontvangen de kandidaten, middels een 

draaiboek, het rooster van het centraal examen. In dit rooster staat in elk geval vermeld: 
 

a. de plaats waar de toetsen van het centraal examen worden afgenomen 
b. het tijdstip waarop de toetsen worden afgenomen 
c. de duur van de toetsen. 
 

7.2. Gang van zaken tijdens het centraal examen 
 
7.2.1 De kandidaten maken het schriftelijk werk onder toezicht van door de afdelingsleider aangewezen 

leraren. In elk lokaal zijn minimaal twee toezichthouders aanwezig.  
7.2.2 Tijdens een toets van het centraal examen worden aan de kandidaten geen mededelingen van welke 

aard ook, aangaande de opgaven gedaan. 
7.2.3 Een overzicht van hulpmiddelen waarvan het gebruik door de CVTE is toegestaan, zal tijdig aan de 

leerlingen worden uitgereikt. 
7.2.4 Tassen, jassen, telefoons e.d. mogen niet naar het examenlokaal worden meegenomen. 
7.2.5 Het examenwerk wordt met blauwe- of zwarte pen gemaakt. Niet met potlood! Indien er onverhoopt 

toch met potlood geschreven examenwerk is ingeleverd is de handelingswijze als volgt: Er wordt direct 
na de examenzitting een kopie van het betreffende examenwerk gemaakt. Tevens wordt hiervan een 
notitie gemaakt op het proces-verbaal. Vervolgens wordt het originele examenwerk opgeborgen in de 
kluis. De examinator corrigeert en beoordeeld het gekopieerde examen. De ontvangende school die de 
2e correctie verzorgd wordt van dit feit op de hoogte gebracht door de examensecretaris. 

7.2.6 Het werk wordt gemaakt op papier, gewaarmerkt en verstrekt door de school. Ook het kladpapier wordt 
door de school gewaarmerkt en verstrekt. Kandidaten mogen geen papier meenemen naar het 
examenlokaal. 

7.2.7 De kandidaat vermeldt zijn examennummer, zijn naam en de naam van de betrokken examinator. 
           Bij inname van het door de kandidaat gemaakte ‘papieren’ examen controleert de toezichthouder of alle 

vragen zijn beantwoord voordat deze definitief wordt ingenomen.   
           Bij digitale toetsen geldt: Wanneer de kandidaat klaar is met zijn examen, steekt deze zijn hand op. Na 

controle van één van de toezichthouders of alle vragen zijn gemaakt mag de kandidaat het examen 
inleveren, versturen en afsluiten. 

7.2.8 Zonder toestemming van een toezichthouder mag een kandidaat zich gedurende een toets van het 
examen niet verwijderen uit het examenlokaal. 

7.2.9 Tijdens het uitdelen van de opgaven dient er volkomen rust in het lokaal te heersen. 
7.2.10 Gedurende een uur volgende op het tijdstip van opening van de envelop is het een kandidaat niet 

toegestaan te vertrekken. 
7.2.11 Vanaf een kwartier voor het einde van een toets van het examen mogen de kandidaten het 

examenlokaal niet verlaten. 
7.2.12 Aan het einde van een zitting blijven de kandidaten zitten totdat een toezichthouder het sein geeft om 

te vertrekken. 
7.2.13 Het is de kandidaten verboden enig papier dat op het examen betrekking heeft op een andere plaats 

dan op de hun toegewezen tafel te leggen. 
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8. AFWIJKING WIJZE VAN EXAMINEREN  (zie artikel 55 Eindexamenbesluit) 
 https://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/2019-01-01#HoofdstukVI 

 

8.1  De afdelingsleider kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het examen geheel of gedeeltelijk 
aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de 
afdelingsleider de wijze waarop het examen zal worden afgelegd, met dien verstande dat aan de 
overige bepalingen in dit besluit wordt voldaan. Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de 
inspectie. 

8.2 Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten aanzien van de in het 
eerste lid bedoelde aangepaste wijze van examineren dat:  

8.2a.   er een deskundigenverklaring is die door een ter zake kundige psycholoog, orthopedagoog, 
neuroloog of psychiater is opgesteld, 

8.2b.  de aanpassing voor zover betrekking hebbend op het centraal examen of de rekentoets in ieder 
geval kan bestaan uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het centraal examen 
met ten hoogste 30 minuten, en 

8.2c. een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe in de onder a 
genoemde deskundigenverklaring ten aanzien van betrokkene een voorstel wordt gedaan dan wel indien 
de aanpassing aantoonbaar aansluit bij de begeleidingsadviezen, vermeld in die deskundigenverklaring. 

8.3 Het bevoegd gezag kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal afwijken van 
de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit, ten aanzien van een kandidaat die met inbegrip 
van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt, ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland heeft 
gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. De in de eerste volzin bedoelde afwijking kan 
betrekking hebben op:  

8.3a. het vak Nederlandse taal en literatuur; 

8.3b. het vak Nederlandse taal; 

8.3c. enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is. 

8.4      De in het derde lid bedoelde afwijking bestaat voor zover betrekking hebbend op het centraal examen  
slechts uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het centraal examen met ten 
hoogste 30 minuten en het verlenen van toestemming tot het gebruik van een verklarend woordenboek 
der Nederlandse taal. 

8.5   Van elke afwijking op grond van het derde lid wordt mededeling gedaan aan de inspectie. 

 
 
 
 
 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/2019-01-01#HoofdstukVI
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJtoCAiunOAhVCVxoKHaJkBE0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.fotosearch.com%2Fclip-art%2Fsquare-cap.html&bvm=bv.131286987,d.d24&psig=AFQjCNGqL4zSkd1ZSX9mOYnVjZc7qTqyfQ&ust=1472644328511574
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9. ABSENTIE 
 
9.1 Indien een kandidaat zonder geldige reden te laat bij een toets verschijnt, kan hij uiterlijk tot een half 

uur na het begintijdstip van de toets tot het examenlokaal worden toegelaten. Hij levert zijn werk in op 
het tijdstip dat voor de andere kandidaten geldt. 

9.2 Als een kandidaat door ziekte of door een andere vorm van overmacht niet in staat is een toets bij te 
wonen, moet dit schriftelijk voor of telefonisch op de dag van de toets voor de aanvang van de toets 
gemeld worden aan de afdelingsleider. 

9.3 Zodra een kandidaat die door ziekte een toets heeft verzuimd weer op school komt, dient hij een 
verklaring ondertekend door zijn ouders omtrent zijn verzuim in te leveren bij de afdelingsleider. In 
bijzondere gevallen kan de afdelingsleider een doktersverklaring eisen. 

9.4 Een kandidaat die in gebreke blijft de in 9.3 genoemde verklaring van de ouders in te leveren, wordt 
geacht niet reglementair afwezig geweest te zijn. 

9.5 Indien een kandidaat op grond van niet reglementaire afwezigheid een toets niet heeft afgelegd neemt 
de afdelingsleider maatregelen overeenkomstig het gestelde in art. 6. 

9.6 Indien een toets van het schoolexamen niet is afgelegd op grond van reglementaire afwezigheid kan 
deze ingehaald worden. Indien het een toets van het centraal examen betreft, wordt de kandidaat in 
het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het centraal examen op ten hoogste twee toetsen te 
voltooien. 

9.7 Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij het centraal examen 
in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het derde tijdvak ten 
overstaan van de staatsexamencommissie zijn eindexamen te voltooien. 

9.8 De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de afdelingsleider aan bij de 
voorzitter van de desbetreffende staatsexamencommissie. In dat geval deelt de afdelingsleider aan de 
commissie mede welke cijfers de kandidaat voor het schoolexamen en het eventueel reeds afgelegde 
gedeelte van het centraal examen heeft behaald, alsmede, wanneer dat zich voordoet: 

1 dat ten behoeve van de kandidaat op grond van artikel 8.2 toestemming is 
verleend dat met betrekking tot het vak Nederlandse taal en letterkunde dan 
wel tot het vak Nederlandse taal of tot enig vak, waarbij het gebruik van de 
Nederlandse taal van overwegende betekenis is, wordt afgeweken van de 
voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit; 

2 dat ten behoeve van de gehandicapte kandidaat op grond van artikel 8.1. 
toestemming is verleend dat hij het centraal examen geheel of gedeeltelijk 
aflegt op een wijze die is aangepast aan zijn mogelijkheden. 

9.9 Na afloop van het derde tijdvak deelt de staatscommissie het resultaat mede aan de afdelingsleider. 
 
 
10. NORMERING 
 
10.1 Voor alle centrale examens vmbo in het examenjaar 2021 geldt dat de score wordt vastgesteld met in 

achtneming van het bijbehorende correctievoorschrift. Met behulp van de landelijke vastgestelde 
omzettingstabel van de CVTE wordt de score omgezet in een cijfer. 
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11. UITSLAG  

11.1.1 Het cijfer voor het schoolexamen.  

Het cijfer voor het SE is samengesteld uit de cijfers en de beoordelingen voor de toetsen en de praktische 
opdrachten, zodanig dat er aantoonbaar sprake is van een evenwichtige bijdrage van de verschillende 
onderdelen.  

In het PTA legt de school de weging van de verschillende onderdelen vast.  

11.1.2 Het cijfer voor het centraal examen  

Voor de algemene vakken bestaat het CE in alle leerwegen alleen uit een CSE. Het cijfer voor vakken met CE 
wordt daarom bepaald op grond van het CSE. Een uitzondering hierop vormen de beeldende vakken, die zowel 
een CSE als een CPE kennen. Bij de beeldende vakken telt het cijfer voor het CSE en het CPE elk voor de helft 
mee in het cijfer voor het CE.  

Het cijfer voor het CE van het beroepsgerichte programma (afdelings- of intra sectoraal programma) wordt 
bepaald op grond van het CSPE.  

De algemene vakken in de Basisberoepsgerichte Leerweg en ook de Kaderberoepsgerichte Leerweg worden 
digitaal afgenomen, mits de proefexamens goed verlopen en goedkeuring wordt verkregen van het Cito.  

11.1.3 Het eindcijfer voor het examen.  

Indien in een vak (zoals Maatschappijleer I en de beroepsgerichte keuzevakken) alleen een SE is gehouden, is 
het SE-cijfer tevens het eindcijfer.  

Voor de vakken en programma’s waarin de kandidaat zowel SE als CE aflegt gelden dat het eindcijfer voor het 
examen als volgt tot stand komt:  

per vak of programma wordt het cijfer voor het SE gecombineerd met het cijfer voor het CE. Voor alle 
leerwegen, dus ook voor de kandidaten van de Basisberoepsgerichte Leerweg, bepalen het cijfer voor het SE en 
het cijfer voor het CE elk de helft van het eindcijfer.  

Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en 
met 10.  

Indien het berekende eindcijfer niet een geheel getal is, dan wordt het, indien het eerste cijfer achter de 
komma 4 of minder is, naar beneden afgerond, en indien dit 5 of meer is, naar boven afgerond.  

11.2 Vaststelling uitslag  

11.2.1   De afdelingsleider en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast met inachtneming van het 
bepaalde in 11.2.4.  

11.2.2   De afdelingsleider en de secretaris van het eindexamen stellen uit alle eindcijfers van de vakken waarin   
de kandidaat examen heeft afgelegd een lijst op, zodanig dat de op deze lijst vermelde vakken een 
eindexamen vormen als bedoeld in de artikelen 11 tot en met 29 van het eindexamenbesluit vwo-havo-
mavo-vbo, dat voldoet aan het bepaalde in 11.2.4.  

11.2.3   Indien een leerling in meer dan 6 vakken examen doet, kan het nodig zijn om een “extra” vak buiten 
beschouwing te laten om te kunnen slagen. De kandidaat mag zelf bepalen welk vak niet mee telt.  
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11.2.4  De kandidaat die eindexamen heeft afgelegd en al zijn eindcijfers heeft behaald binnen een schooljaar is       

geslaagd, als hij of zij aan alle onderstaande eisen voldoet. Wie aan één eis niet voldoet, is gezakt.  

a. Het (on-afgeronde, op 1 decimaal nauwkeurige) gemiddelde voor het centraal examen is 5,5 of   
hoger.  

b. Het gemiddelde (afgeronde) eindcijfer voor Nederlands is minstens een 5.  

c. Alle (afgeronde) eindcijfers zijn een 6 of hoger, of;  

• er is één eindcijfer 5; de overige vakken zijn minstens een 6, of;  

• er is één eindcijfer 4; de overige vakken zijn minstens een 6 en minstens één 7, of;  

• er zijn twee eindcijfers 5; de overige vakken zijn minstens een 6 en minstens één 7;  

d. De leerling zonder wiskunde in het vakkenpakket moet een schoolexamen rekenen hebben afgelegd.            
Het resultaat van het schoolexamen rekenen van leerlingen zonder wiskunde wordt vermeld op een 
bijlage bij de cijferlijst. 

N.B. Het behaalde cijfer heeft (nog) geen invloed op de slaag-/zakregeling maar moet wel worden       
vermeld op de cijferlijst  

e. De leerling heeft een ‘voldoende’ of ‘goed’ voor het kunstvak uit het gemeenschappelijke deel;  

f. Leerlingen in de gemengde en de theoretische leerweg hebben een ‘voldoende’ of ‘goed’ voor het           
profielwerkstuk (aan dit profielwerkstuk moet minimaal 30 uur worden besteed). 

g. Cum Laude: een leerling krijgt een vermelding cum laude op zijn diploma vermeld indien:  

TL/GL: het gemiddelde van je eindcijfers voor Nederlands, Engels, maatschappijleer, de vakken in je   
sectordeel en het vak met het hoogste cijfer in het vrije deel gemiddeld een 8,0 of hoger is.  

KB/BB: een leerling krijgt een vermelding cum laude als het gemiddelde van de eindcijfers voor de twee 
algemene vakken in het sectordeel en tweemaal het eindcijfer voor het beroepsgerichte vak een 8,0 of hoger is.  

Bovendien mag geen van de cijfers die bij de uitslagbepaling betrokken zijn lager zijn dan een 6.  

h. De leerling van de Theoretische leerweg die geen wiskunde niet als examenvak heeft, moet 
deelgenomen hebben aan de rekenlessen in klas 4. D.m.v. toetsing zal het vak rekenen worden 
beoordeeld. Deze beoordeling komt in het schooljaar 2020-2021 niet op de cijferlijst bij het diploma. Bij 
de overige leerlingen is het rekenen geïntegreerd in het vak wiskunde. 

11.2.5 Zak- slaagregeling beroepsgerichte programma  

Algemeen  

Het centraal examen (ce) over het beroepsgerichte profielvak is in de vorm van een centraal schriftelijk en 
praktisch examen (cspe). Het behaalde cijfer voor het cspe telt mee voor de 5,5 norm. Dit is het gemiddelde 
van alle centrale examencijfers dat een leerling moet halen om te kunnen slagen. 

Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg  

Het beroepsgerichte programma in de basis en kaderberoepsgerichte leerweg bestaat uit de volgende vakken:  

* het profielvak dat met een cspe wordt afgesloten. Over de stof van het profielvak wordt ook een 
schoolexamen (se) afgenomen. Dit se moet afgesloten zijn vóór het cspe aanvangt.  
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SE Keuzevak 25% 

SE Keuzevak 25% 

SE Keuzevak 25% 

SE Keuzevak 25% 

100 %  
Combinatiecijfer 

Keuzevak 

* (minimaal) vier beroepsgerichte keuzevakken. Deze beroepsgerichte keuzevakken worden afgesloten met een 
schoolexamen (se).  

Profielvak  
 

Voor de bepaling van het eindcijfer voor het profielvak tellen de resultaten en het cspe elk voor 
50% mee.  

 

 
Het cijfer behaald voor het CSPE telt één keer mee in het berekenen van het gemiddelde cijfer van de 
centrale examens. Dit gemiddelde van de cijfers behaald voor de centrale examens moet ten minste een 
5.5 zijn.  
 
Beroepsgerichte keuzevakken  
 
Elk beroepsgericht keuzevak wordt middels een schoolexamen (se) (conform het PTA) afgesloten. Dit 
levert per keuzevak een afgerond cijfer (tevens afgerond eindcijfer) SE op.  
 
Combinatiecijfer basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerwegen 
 
Het gemiddelde van de eindcijfers SE van ten minste vier beroepsgerichte keuzevakken vormt samen 
het combinatiecijfer dat als eindcijfer meetelt voor de uitslagbepaling.   
 
De opbouw van het combinatiecijfer beroepsgerichte keuzevakken in een schema:  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

  

SE Profielvak 50% 

CSPE 50% 

100 %  
Eindcijfer 
Profielvak 
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Uitslagbepaling basis- en kaderberoepsgerichte leerweg   
 
Het eindcijfer voor het profielvak (gemiddelde SE + CSPE) en het voor de beroepsgerichte 
keuzevakken combinatiecijfer (het gemiddelde van vier afgeronde hele cijfers, waarvan er geen cijfer 
lager dan een vier mag zijn!) tellen elk één keer mee in de uitslagbepaling.  

 
11.2.6 Zodra de uitslag volgens 11.2.4 is vastgesteld, deelt de afdelingsleider deze tezamen met de 

eindcijfers aan iedere kandidaat mede. Hij maakt daarbij melding van het bepaalde in artikel 11.3. 
 
11.3 Herkansing 
 

De kandidaat, geslaagd of gezakt, heeft het recht in het tweede tijdvak deel te nemen aan de 
herkansing van het centraal examen in één vak of programma dat deel uitmaakt van het centraal 
examen en bij de bepaling van de uitslag is betrokken. Het hoogste van de cijfers behaald bij de 
herkansing en bij het eerder afgelegde centraal examen geldt als definitief cijfer voor het centraal 
examen. De kandidaat doet een schriftelijk verzoek tot herkansing aan de afdelingsleider.  
Volgens artikel 51 mogen kandidaten BBL en KBL die het centraal praktisch examen afleggen of het 
CSPE beroepsgerichte leerweg dit examen op eigen school herkansen, gedurende het 2e tijdvak, op een 
door de afdelingsleider te bepalen dag en tijdstip. Bovendien mogen zij daarnaast één schriftelijk of 
digitaal examen voor één vak overdoen. 
Kandidaten hebben geen recht op teruggave van het gemaakte werk of een kopie daarvan. Inzage 
gebeurt ter voorbereiding op een herkansing volgens “protocol inzien examens” onder toezicht van de 
examensecretaris/(vak)docent. 

 
11.4  Niet slagen / doubleren 

In het geval van niet slagen of doubleren mogen alle voldoende afgeronde handelingsdelen worden     
meegenomen wanneer het examen- of het voorgaande examenjaar wordt overgedaan. Overige 
behaalde cijfers van het laatste examenjaar komen te vervallen, uitgezonderd: Maatschappijleer I en 
CKV. 

 
 

12. DIPLOMA EN CIJFERLIJST 
 
12.1 De afdelingsleider reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke kandidaat die eindexamen heeft 

afgelegd, een cijferlijst uit waarop voor zover van toepassing zijn vermeld: 
a. de cijfers voor het schoolexamen en de cijfers voor het centraal examen. 
b. het thema van het sectorwerkstuk, alsmede de beoordeling van het sectorwerkstuk. 
c. de beoordeling van het kunstvak en het vak lichamelijke opvoeding uit het gemeenschappelijk 

deel van de basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgerichte-, en theoretische leerweg. 
d. eindcijfers voor de examenvakken, alsmede. 
e. op welk niveau het examenvak is afgelegd. 
f. volgens welke leerweg in het vmbo is geëxamineerd, 
g. de uitslag van het eindexamen. 

12.2 De afdelingsleider reikt aan elke voor het eindexamen geslaagde kandidaat een diploma uit, waarop de 
leerweg vermeld is die bij de bepaling van de uitslag is betrokken. Duplicaten van diploma’s worden niet 
uitgereikt. 

12.3  Indien een kandidaat examen heeft afgelegd in meer dan het voorgeschreven aantal vakken worden de 
eindcijfers van de vakken die niet bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken vermeld op de cijferlijst, 
tenzij de kandidaat daartegen bezwaar heeft. 

12..4 Kandidaten die kiezen voor een extra examenvak melden zich, in het derde leerjaar aan, via 
inschrijfformulier aan bij de decaan. 
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13. CERTIFICATEN 
13.1 De afdelingsleider reikt aan de definitief voor het eindexamen afgewezen kandidaat van een dagschool 

die de school verlaat en die voor een of meer vakken van zijn laatst afgelegde eindexamen een 
eindcijfer van 6 of meer heeft behaald, een certificaat uit. 

13.2  Het certificaat vermeldt in ieder geval het vak of de vakken waarvoor de kandidaat een eindcijfer 
           van 6 of meer heeft behaald, het voor dat vak of die vakken behaalde eindcijfer, de cijfers, behaald  
           voor het schoolexamen en voor het centraal examen daarin, de soort van school waaraan het  
           examen heeft plaatsgevonden, alsmede de datum waarop de uitslag van het examen is vastgesteld. 

 
14. GEHEIMHOUDING 

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit besluit en daarbij de beschikking krijgt over 
gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie 
niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een 
geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig 
wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit de 
noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. 

15. SPREIDING EXAMEN 
           Het bevoegd gezag kan, de inspectie gehoord, toestaan dat ten aanzien van kandidaten die in  
  het laatste leerjaar langdurig ziek zijn en ten aanzien van kandidaten die lange tijd niet in staat  
           zijn geweest onderwijs in het laatste leerjaar te volgen, het eindexamen gespreid over twee 
           schooljaren wordt afgenomen. 

16.  SLOTBEPALINGEN 
 
16.1 Van de schriftelijke toetsen van het examen worden het gemaakte werk en de opgaven 6  

maanden na de laatste dag van het examen op school bewaard. Daarna wordt het vernietigd. 
16.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de afdelingsleider nadat hij de partijen  

gehoord heeft. 
16.3 Waar in dit reglement gelezen wordt: de ouders, kan onder bepaalde omstandigheden ook gelezen 

worden: de verzorgers of voogden. 
 

SCHOOLREGLEMENT 
 

1. Het schoolexamen zal worden afgenomen volgens een programma van toetsing en afsluiting (PTA). 
2. Dit programma wordt jaarlijks voor 1 oktober vastgesteld . 
3. Het is mogelijk dat er in dit PTA wijzigingen of aanpassingen worden doorgevoerd als gevolg van 

organisatorische oorzaken. Deze wijzigingen zullen tijdig aan de leerlingen worden medegedeeld. 
4. Door onvoorziene omstandigheden kan er voor een andere dan vooraf afgesproken toets vorm 

worden gekozen. Deze toets dient wel de zelfde domeinen/eindtermen omvatten en mag geen 
“alternatieve” opdracht zijn om tot een beoordeling te komen. 

5. Het programma bevat schriftelijke en / of mondelinge toetsen, handelingsopdrachten en praktische 
opdrachten.  
 
Schriftelijke- en mondelinge toetsen: 
Het werk van de leerlingen wordt beoordeeld aan de hand van een correctievoorschrift waarin 
mogelijke antwoorden en een puntenverdeling zijn opgenomen. 
 
Handelingsopdrachten (HO): 
Handelingsopdrachten maken deel uit van het handelingsdeel. Dit bestaat uit opdrachten waarvan 
per leerling door de docent moet worden vastgesteld of deze naar behoren zijn uitgevoerd. De 
leerling moet per opdracht een notitie maken waarin aandacht wordt besteed aan de ervaring met 
de opdracht. Deze notitie maakt deel uit van het handelingsdeel. 
 
Elke leerling doet twee vakoverstijgende handelingsopdrachten:  
In het vierde leerjaar:  On Stage “Beroepenfeest” 
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In het derde of het vierde leerjaar: een activiteit binnen de school: sportdag, open dag, 
leerlingenraad enz. 

 
                 Praktische opdrachten (PO) 

Bij alle vakken en in alle programma’s komen praktische opdrachten voor. Beoordeling vindt plaats 
aan de hand van criteria die vooraf aan de leerling zijn bekend gemaakt. De praktische opdracht 
kan op meerdere manieren vorm worden gegeven, bijvoorbeeld als werkstuk of als presentatie. 
Praktische opdrachten kunnen met een cijfer worden beoordeeld. 
 

 
Grote praktische opdrachten (GPO) 
Naast de (kleine) praktische opdrachten moet de leerling tenminste twee grote praktische 
opdrachten van tenminste tien uur hebben uitgevoerd. 
De grote praktische opdrachten worden beoordeeld met een cijfer, of moeten met voldoende/goed 
worden afgesloten. 
 
De twee grote praktische opdrachten van elk 10 studiebelastinguren worden in het derde jaar 
gedaan. Deze 10 studiebelastinguren (SBU) beslaat de tijd die aan de grote praktische opdracht 
moet worden besteed.  
De opdrachten worden voor elke leerweg als volgt over de vakken verdeeld: 
 

 
  

B 
Z&W/D&P 

 
K 

Z&W/D&P 
 

 
T 

 
Grote praktische 
opdracht 1 
 

Ne Ne Ne 

 
Grote praktische 
opdracht 2 
 

 
 

Oriëntatie  
op  

arbeid 
 

 
Oriëntatie  

op  
arbeid 

 
Oriëntatie 

 op 
arbeid 

 
            

      Profielwerkstuk 
In het vierde leerjaar maken de leerlingen uit de theoretische leerweg een profielwerkstuk. 
Dit profielwerkstuk is gekoppeld aan het vak Nederlands. Aan dit werkstuk moeten minimaal 30 
studiebelastingsuren worden besteed. 

 
 
6.       Examendossier 

Het schoolexamen heeft de vorm van een examendossier. Het examen dossier bevat: 
- een overzicht van de afgelegde toetsen en uitgevoerde opdrachten 
- een overzicht van de behaalde resultaten en vorderingen 
- informatie over het handelingsdeel 
Het examendossier wordt opgebouwd gedurende het derde en het vierde leerjaar.   
  

7. Planning toetsen. 
De toetsen (behalve bepaalde praktische opdrachten) worden zoveel mogelijk in de toetsweken 
gepland.  
De toetsen die niet in de toetsweken worden afgenomen, worden in goed overleg tussen docent en 
leerlingen gepland. 
      

8.  Weging van de toetsen. 
Elke toets wordt gewogen in procenten. De resultaten uit klas 3 tellen mee in klas vier. In het PTA 
staat hoe de weging over de resterende toetsen is vastgesteld.  
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9.               DATA TOETSWEKEN EN HERKANSING. 
 

 
Klas 3 Basis + Kader:  
 
Toetsweek I:   van 23 t/m 29 juni 2021 
 
Klas 3 Theoretisch: 
 
Toetsweek I:  van 21 t/m 25 juni 2021 
 
  
  
Klas 4 Basis + Kader: 

 
Toetsweek I:  van 11 t/m 15 januari 2021 (week 2) 
Toetsweek II:  van 29 maart t/m 1 april 2021 (week 13) 
 
Klas 4 Theoretisch: 

 
Toetsweek I:  van 11 t/m 15 januari 2020 (week 3) 
Toetsweek II:  van 8 t/m 14 april 2021 (week 14/15) 
 

 
 

CPE Beeldend (Kunstvakken 2) - Theoretische leerweg 
Start -  vanaf maandag 15 maart t/m donderdag 27 mei 2021 mogelijk 

 
 

CSPE - Basisberoepsgerichte Leerweg en Kaderberoepsgerichte leerweg 
Start - vanaf maandag 5 april t/m vrijdag 9 juli 2021 mogelijk 

 
 

Herkansing klas 3:  
 
Donderdag  28 januari 2021 13.10 uur (I) 

     21 mei 2021  13.10 uur (II)    
 
Herkansing klas 4:  

 
Donderdag   28 januari 2021 13.10 uur  (I) 
Donderdag   18 maart 2021 13.00 uur (II) 
 

 
 
10.              In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de afdelingsleider. 
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 Eerste tijdvak 2021 centrale examens 
  
Datum/periode 
  

BB 
 

KB 
 

TL 
 

Vanaf 15 maart 
(week 11)     CPE beeldend 

(t/m 27 mei) 

Vanaf 5 april 
(week 14) 

CSPE beroepsgericht 
maandag 5 april t/m vrijdag 9 juli 

 

 

Vanaf 5 april 
(t/m 24 juni) 

 
Centrale Digitale 
Eindexamens BB     
26 t/m 30 april 

 

 
Centrale Digitale 
Eindexamens KB 
26 t/m 30 april 

 

ma 17 mei 
 

    13.30-15.30 

     Nederlands (met computer) 

di 18 mei 
 

    13.30-15.30 

  Wiskunde 

wo 19 mei 
 
 
 
      
 
do 20 mei 

  09.00-11.00  

  Aardrijkskunde 

  13.30-15.30 

  Frans 

  13.30-15.30 

  Nask1 

vr 21 me 
 

  13.30-15.30 

  Economie 

di 25 mei   09.00-11.00 

   Geschiedenis 

   13.30-15.30 

   Nask2 

wo 26 mei   13.30-15.30 

   Biologie 

do 27 mei 
 
 
vr 28 mei 

  13.30-15.30 

  Engels 

  13.30-15.30 

 
 
ma 31 mei 
 
 
 
 
ma 31 mei 
 
 

  Beeldend (Tekenen) 

  09.00-11.00 

  Fries 

   

Einddatum 
1e tijdvak CSE 
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Tweede tijdvak 2021 centrale examens  
  
Schriftel ijke examens  
Het tweede tijdvak begint voor de schriftelijke examens op maandag 21 juni. In maart 2021 wordt 
bekendgemaakt op welke dagen en tijdstippen de centrale examens in het tweede tijdvak worden afgenomen.  
  
 
Digitale centrale examens BB en KB  

Voor de digitale centrale examens in algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg en 
kaderberoepsgerichte leerweg begint de afnameperiode op maandag 5 april en eindigt op donderdag 24 
juni. In deze periode vindt zowel de eerste afname als de herkansing plaats. In maart 2021 wordt 
bekendgemaakt op welke dagen en tijdstippen de digitale centrale examens in het 1e en 2e tijdvak worden 
afgenomen. Dit wordt opgenomen in het draaiboek voor het examen.  

 
Centraal schrifteli jke en praktische examens   
Voor de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte profielvakken begint de 
afnameperiode op maandag 5 april en eindigt op vrijdag 9 juli In deze periode vinden zowel de eerste 
afname als de herkansing plaats. Herkansing van de centraal schriftelijke en praktische examens in de 
beroepsgerichte vakken in de gemengde leerweg kan pas vanaf woensdag 9 juni (bekendmaking normering 
algemene vakken om 08.00 uur) plaatsvinden, en alleen voor kandidaten uit het vierde leerjaar.  
  
 
Aangewezen vakken 2021  
Donderdag 24 juni 2021 is de examenafname van de aangewezen vakken door de commissie staatsexamens 
vo van het College voor Toetsen en Examens. Het besluit welke vakken dit zijn, wordt in maart 20201 
gepubliceerd. Bekendmaking normering 2e tijdvak is op vrijdag 2 juli (08.00 uur) 
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