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Hoofdstuk 1: Data waarop de centrale examens (CSE en CSPE) worden afgenomen 
 
Voor wat betreft de afname van schoolexamens en herkansingen verwijzen we naar de jaarplanning 
van de diverse afdelingen. 
 
Examenrooster 2023 - Examenblad 
 
Eerste tijdvak 2023  centrale examens 
 
 

Datum BB KB GL/TL 

Periode 13-3 t/m 25-5   CPE Beeldende Vakken 
 

Periode 3-4 t/m 7-7 CSPE Beroepsgerichte vakken 
 

 Digitale 
(flexibele)Eindexamens 

BB 
Periode 3-4 t/m 22-6 

Digitale 
(flexibele)Eindexamens 

KB 
Periode 3-4 t/m 22-6 

Centrale Schriftelijke 
Eindexamens 

 GL/TL  
Vanaf 12 mei  

Do  11 mei   13.30-15.30 
Engels 

Vr   12 mei   09.00-11.00 
Duits 

   13.30-15.30 
nask1 

Ma  15 mei   13.30-15.30 
wiskunde 

Di   16 mei    09.00-11.00 
geschiedenis 

   13.30-15.30 
Frans 

Woe 17 mei   13.30-15.30 
economie 

Ma   22 mei   13.30-15.30 
aardrijkskunde 

Di    23 mei   09.00-11.00 
maatschappijkunde 

   13.30-15.30 
Nederlands 

Woe 24 mei   13.30-15.30 
biologie 

Do   25 mei    09.00-11.00 
natuur-scheikunde 11 

Vr    26 mei   09.00-11.00 
Beeldende vorming 

https://www.examenblad.nl/9389000/1/j4nvjfhh3fpw9wl_j9vvl25fqnxy0na_m7mvkltn1gtg2ov/vhuumtc8c3s3/f=/examenrooster_2023.pdf?u=%E2%9C%93&dlgid=lu6kk4fj2iglv&s01=&n11=vga6k854m5p9&n11=vga3db3c9od8&n11=vga3db3c9od6&n11=vga3db3c9od5&u4g=vjx4hse6t8qv&u4g=vjx4htw1m0qw&u4g=vjx4hufmlrqz&u4g=vjx4hu4ts6qx&n10=vg41h1h4i9pl&n10=vg41h1h4i9pm&n10=vjxqjr1airur&n10=vkl4ljsnftoq&n10=vjxsmouv8yqc


 
 
Tweede tijdvak 2023 centrale examens 
 
Het 2e tijdvak: maandag 19 juni – donderdag 22 juni 2023 
 
Bekendmaking normering 2e tijdvak: 30 juni 2023  
 
 
 
 
 

  



Hoofdstuk 2:  Afronding schoolexamen en uitreiking overzicht behaalde resultaten – 
Tijdpad en acties 

 
Het ministerie vraagt een herkenbare route om de afronding van het schoolexamen te 
markeren en vraagt de scholen om aan de examenleerlingen een overzicht van de SE-cijfers 
uit te reiken, incl. een verwijzing naar het totaal aan behaalde resultaten in de voorliggende 
examenjaren.  
Dit overzicht van SE-cijfers wordt ondertekend door de rector en de examensecretaris. De 
leerlingen tekenen voor ontvangst. 
 
Waar het vooral om gaat in dezen: 
De afronding van het schoolexamen wordt nadrukkelijk gemarkeerd. Aan de leerling wordt 
voor de meivakantie gevraagd de behaalde resultaten uit de voorliggende examenperiode te 
controleren op juistheid. Het totaal aan cijfers en resultaten is volledig inzichtelijk en 
controleerbaar in SomToday. Staan er cijfers onjuist vermeld, dan moet de leerling dit tijdig 
melden bij de examensecretaris. Dan kan dit worden verwerkt in SomToday. De 
examenkandidaat ontvangt voor de start van het CSE het document ‘Afronding 
schoolexamen – overzicht behaalde resultaten’ waarin deze afronding van het SE wordt 
vastgelegd.  
 
Tijdpad 
Met de verschillende afdelingen worden afspraken gemaakt over de datum waarop de CLA 
deze cijferoverzichten aan zal reiken: het document  ‘Afronding schoolexamen – overzicht 
behaalde resultaten’. 
 
Binnen de school/afdelingen is het vervolgens van belang om: 
Stap 1:  Dit document (in tweevoud) uit te printen voor alle examenleerlingen 
Stap 2:  Dit document (in tweevoud) te (laten) ondertekenen door de rector en de 

betreffende examensecretaris 
Stap 3:  Dit document (in tweevoud) voor ontvangst te laten ondertekenen door de 

examenleerlingen. De leerling houdt zelf één exemplaar. 
 
Het is van belang dat de documenten voor de meivakantie zijn ondertekend door de 
leerlingen.  
 
Rol leerlingen (en ouders) voorafgaand aan dit proces 
Voorafgaand aan het proces van uitdelen van dit document en het ondertekenen gaat er een 
bericht naar de examenleerlingen én hun ouders/verzorgers waarin nadrukkelijk wordt 
gevraagd om de cijfers uit de hele examenperiode te controleren op juistheid. Ook wordt 
aangegeven tot wanneer correcties kunnen worden ingevoerd. Met dit bericht worden 
zowel leerlingen als ouders gewezen op hun verantwoordelijkheid om de cijfers te 
controleren.  
 
Afronding proces 
Nadat de documenten zijn ondertekend, worden ze als bulk-document per leerweg 
ingescand en digitaal opgeslagen (examensecretaris) en wordt een kopie naar de CLA 
gestuurd. De originele documenten worden in de kluis van de school bewaard.    



Hoofdstuk 3: Eisen profielwerkstuk 
 
Profielwerkstuk 
In het vierde leerjaar maken de leerlingen uit de gemengde/theoretische leerweg een  
profielwerkstuk. Aan dit werkstuk moeten minimaal 20 studiebelastinguren worden  
besteed.  
Het profielwerkstuk in het vmbo heeft betrekking op een thema uit het profiel waarin de 
leerling onderwijs volgt. 

Het profielwerkstuk in het vmbo wordt beoordeeld met «voldoende» of «goed». Deze 
beoordeling geschiedt op grondslag van het naar tevredenheid voltooien van het 
profielwerkstuk. Het profielwerkstuk in het vmbo wordt beoordeeld door ten minste twee 
examinatoren. 

Eindbeoordeling: 70% werkstuk / 30% presentatie: V/G (7.5 en hoger = G) 

Profielwerkstuk in het vmbo 

Door de invoering van de profielen in het vmbo, waarbij in de theoretische leerweg de 
sectoren zijn omgedoopt in profielen, heeft het profielwerkstuk ook haar intrede gedaan in 
het vmbo en wel in de theoretische en gemengde leerweg. 

In artikel 4 van het Eindexamenbesluit VO is geregeld dat het profielwerkstuk betrekking 
moet hebben op het profiel waarin de leerling onderwijs volgt. Meer is niet voorgeschreven 
dan hetgeen ook voor het sectorwerkstuk geregeld was in artikel 35 lid 4 van het 
Eindexamenbesluit VO. Behalve dat het wordt beoordeeld met ‘goed’ of ‘voldoende’ is daar 
ook geregeld dat het wordt beoordeeld door tenminste twee examinatoren. 

Het profielwerkstuk is onderdeel van het schoolexamen en moet derhalve zijn afgerond voor 
de start van het eerste tijdvak. 

Bron 

Eindexamenbesluit VO artikel 4 lid 3 en artikel 35 lid 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.examenblad.nl/wetgeving/eindexamenbesluit-vo/artikel-4-indeling-eindexamen/2022
https://www.examenblad.nl/wetgeving/eindexamenbesluit-vo/artikel-35-beoordeling/2022
https://www.examenblad.nl/wetgeving/eindexamenbesluit-vo/artikel-4-indeling-eindexamen/2022
https://www.examenblad.nl/wetgeving/eindexamenbesluit-vo/artikel-35-beoordeling/2022


Hoofdstuk 4: Herkansingsregels 
 
Herkansing 
 
Elke kandidaat heeft recht om in het 3e en 4e leerjaar maximaal drie onderdelen per leerjaar 
uit het PTA te herkansen (mits ze herkansbaar zijn). Een onderdeel mag slechts één keer 
herkanst worden. De kandidaat kan zich 1 week voorafgaand aan het herkansingsmoment, 
via een formulier opgeven voor welk vak/onderdeel hij/zij een herkansing wil maken. 
In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer. 
Indien er geen gebruik wordt gemaakt van een gepland herkansingsmoment vervalt het 
recht op deze herkansing. 
Indien een kandidaat voor maatschappijleer een eindcijfer heeft dat lager is dan een 7 is een 
herexamen mogelijk. Dit herexamen dient ten minste één week voor de vaststelling van de 
uitslag te worden afgenomen. 
 
 
  



Hoofdstuk 5: Praktische regels betreffende het centraal examen 
 
De kandidaten maken het schriftelijk werk onder toezicht van door de directeur aangewezen   
docenten. 
In elk lokaal zijn minimaal twee toezichthouders aanwezig.  
Tijdens een toets van het centraal examen worden aan de kandidaten geen mededelingen 
van welke aard ook, aangaande de opgaven gedaan. 
Een overzicht van hulpmiddelen waarvan het gebruik door de CvTE is toegestaan, zal tijdig  
aan de leerlingen worden uitgereikt. 
Tassen, jassen, telefoons en smartwatches mogen niet naar het examenlokaal worden  
meegenomen. 
Het examenwerk wordt met zwarte of blauwe pen gemaakt: niet met potlood! 
Indien er 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 gemaakt op het proces-verbaal. Het origineel wordt in de 
kluis opgeborgen. De examinator corrigeert en beoordeeld het gekopieerde examen. De 
examensecretaris van de ontvangende school die de 2e correctie verzorgd, wordt van dit feit 
op de hoogte gebracht. 
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. 
Bij papieren examens: De kandidaat vermeldt zijn examennummer, zijn naam en de naam 
van de betrokken examinator. Controle bij inname door de toezichthouder of alle 
opdrachten zijn gemaakt. 
Bij digitale examens geldt: Wanneer de kandidaat klaar is met zijn examen steekt hij zijn 
hand op. Na controle van een van de toezichthouders of de kandidaat alle opdrachten heeft 
gemaakt, mag het examen worden ingeleverd/verstuurd. 
Zonder toestemming van een toezichthouder mag een kandidaat zich gedurende een toets  
van het  
examen niet verwijderen uit het examenlokaal. 
Tijdens het uitdelen van de opgaven dient er volkomen rust in het lokaal te heersen. 
Gedurende een uur volgende op het tijdstip van opening van de envelop is het een  
kandidaat niet 
toegestaan te vertrekken. 
Vanaf een kwartier voor het einde van een toets van het examen mogen de kandidaten het 
examenlokaal niet verlaten. 
Aan het einde van een zitting blijven de kandidaten zitten totdat een toezichthouder het sein 
geeft om te vertrekken. 
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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