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A Data centrale examens 

https://www.examenblad.nl/9389000/1/j4nvjfhh3fpw9wl_j9vvl25fqnxy0na_m7mvkltn1gtg2

ov/vhuumtc8c3s3/f=/examenrooster_2023.pdf?u=%E2%9C%93&dlgid=lw5lpw3hn4tgw&s01

=&n11=vg41h1h4i9qe&n11=vg41h1h4i9qd  
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B Afronding schoolexamen (SE) 

Op 19 april 2023, 12.00u, zijn alle SE-cijfers van de leerlingen uit 5havo en 6vwo door de 

docenten in Somtoday ingevoerd. Tussen 12.00u en 13.00u hebben leerlingen de 

gelegenheid om op een in hun ogen foutief ingevoerd cijfer te reageren, door via de mail of 

telefonisch contact op te nemen met de betreffende vakdocent(en). Indien nodig kan dat 

gesprek op school worden voortgezet. Uiterlijk 16.00u moet zo’n gesprek zijn afgrond.  

Is er een cijferwijziging noodzakelijk, dan geeft de vakdocent die uiterlijk om 16.30u (op 19 

april) door aan de betreffende leerjaarcoördinator, Deze zend de gebundelde 

cijferwijzigingen uiterlijk 17.00u door naar de CLA. 

Op 20 april 2023 worden alle examenkandidaten op school verwacht voor de officiële 

opening van de examenperiode. Er zijn lijsten in tweevoud met alle SE-cijfers, waarvoor de 

leerling tekent (‘voor ontvangst’). Eén exemplaar is voor de leerling, het andere exemplaar 

voor de schooladministratie. Tevens wordt op deze bijeenkomst het boekje ‘Richtlijnen…’ 

uitgereikt, waarin afspraken en regelgeving rond het centraal examen (CE) en diplomering 

zijn opgenomen. 

Alle onderdelen van het SE van een vak moeten zijn afgerond en beoordeeld, voordat de 

leerling aan het CE van dat vak kan deelnemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C Eisen en beoordeling profielwerkstuk (PWS) 

1 Tijdpad en traject (havo) 

In de tweede helft van het schooljaar van 4havo, gedurende periode 4 gaan de leerlingen 

van start met het PWS. Dit zal plaatsvinden tijdens een kick-off waarin de belangrijkste 

informatie over het PWS met de leerlingen gedeeld wordt.  

Gedurende periode 4 vinden er enkele werkmiddagen plaats waarin leerlingen onder 

begeleiding van de PWS-coördinatoren een start kunnen maken met hun PWS. De leerlingen 

bedenken onderwerpen en zoeken contact met mogelijke begeleiders. De ruimte binnen de 

vakgroepen voor het begeleiden van het PWS is beperkt, om die reden is er geen garantie 

dat de leerlingen bij het vak en/of docent terecht komen die ze als eerste keuze hebben.  

Aan het eind van periode 4 leveren de leerlingen een plan van aanpak in die door de 

vakbegeleider beoordeeld wordt. 

In de laatste week voor de zomervakantie werken de leerlingen tijdens de PWS-werkweek 

aan hun PWS. Het doel is om vóór de zomervakantie 50% van het PWS af te hebben. 

Na de zomervakantie starten de leerlingen in 5havo hun PWS weer op. Doublanten hebben 

de mogelijkheid om het PWS na de zomervakantie samen met de leerlingen in 5havo af te 

ronden. 

De conceptversie van het PWS leveren de leerlingen 5havo begin november in.  

De presentaties van het PWS voor 5havo vinden medio november plaats. Precieze datum 

worden tijdig bekendgemaakt. 

Medio december wordt de definitieve versie van het PWS door de leerlingen digitaal, via 

ItsLearning, ingeleverd. 

 

2 O&O leerlingen.  

Alle O&O-leerlingen moeten een “meesterproef” uitvoeren. Het PWS is een theoretisch 

verdieping/tussenproduct van de meesterproef. Deze meesterproef en PWS worden 

geregeld door O&O-docent(en). Het PWS gaat over hetzelfde onderwerp als de 

meesterproef, het is een theoretische verdieping/tussenproduct van de meesterproef. O&O-

leerlingen moeten ter voorbereiding “Toets Mediatheektrucs” EN Toets Hoofd- en 

deelvragen wel maken. 

 

• Verantwoordelijkheid 

De leerling is verantwoordelijk voor een goed verloop van het PWS traject. De leerling neemt 

zelf het initiatief en zoekt contact met de PWS begeleider indien nodig. 

 

 



• De beoordeling 

Van leerlingen wordt verwacht dat zij 80 uur besteden aan het PWS en deze afronden met 

een presentatie. 

 

• Algemeen 

In de bovenbouw havo/vwo wordt een profielwerkstuk (hierna: PWS) geschreven; het cijfer 

maakt deel uit van het combinatiecijfer en mag niet lager zijn dan een (afgeronde) 4. 

Het profiel waarin examen wordt gedaan is bepalend bij de keuze van je onderwerp. 

Het PWS wordt gemaakt over een onderwerp dat aansluit bij een vak dat in het vakkenpakket 

van de leerling staat. Bij voorkeur is dat een vak uit het profieldeel. Een combinatie van een 

of meer vakken is, na overleg, vaak ook mogelijk. 

Bij het PWS is een hoofdvak, maar uitwerking van het betreffende onderwerp kan erin 

resulteren dat ook een onderwerp uit een ander vak behandeld wordt, resp. aan de orde 

komt. Het PWS behoort in het eindexamenjaar van havo en vwo te zijn afgerond. Als het PWS 

na de deadline wordt ingeleverd, kan net behaalde PWS-cijfer nooit hoger worden dan een 

5,0. Gedetailleerde informatie over het profielwerkstuk is te vinden in de PWS-handleiding 

van jouw afdeling (te vinden op ItsLearning). 

 

• Beoordeling 

De beoordeling van het PWS (HAVO) is verdeeld in drie onderdelen:  

A) Verslag, onderzoek, samenwerking, logboek: 70% 

B) Mondelinge presentatie: 20% 

C) Proces: 10% 

 

 

In ItsLearning is een afzonderlijk vak aangemaakt met gedetailleerde informatie over de 

werkwijze, beoordeling en afronding van het PWS. Onderstaande link verwijst naar de 

belangrijkste aspecten ervan.  

https://cvozwf.itslearning.com/ContentArea/ContentArea.aspx?LocationID=50143&Location

Type=1  
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D Samenstelling combinatiecijfer (aanvulling op CVO-breed Examenreglment , p. 4 

‘Begripsbepalingen’) 

Het combinatiecijfer op zowel havo als vwo (atheneum) wordt bepaald door het gemiddelde 

van de deelcijfers van het PWS en de vakken maatschappijleer, CKV* en godsdienst.  Deze 

deelcijfers moeten een 4 of hoger zijn. Alle deelcijfers van het combinatiecijfer tellen even 

zwaar mee en worden afgerond op gehele getallen. Voor de berekening van het 

combinatiecijfer worden de afgeronde cijfers gebruikt. 

* NB  Voor gymnasiumleerlingen wordt het combinatiecijfer gevormd door het PWS en de 

vakken godsdienst en maatschappijleer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E Regeling herkansingen 

1 Algemeen 

Er worden in het schooljaar drie herkansingsmomenten georganiseerd.  Er kan telkens één 

toets uit de voorafgaande periode worden herkanst (NB  Voor klas 4 havo/vwo geldt dat de 

eerste herkansing voor een toets uit periode 1 of 2 kan worden ingezet – zie ook 

herkansingsdata).  De toetsen uit de laatste toetsweek van de leerjaren 4havo, 4vwo en 5vwo 

kunnen niet worden herkanst. 

De herkansingsdata staan vermeld in het PTA alg. deel. 

Daarbij gelden de volgende regels: 

• als de leerling voor een vak gebruik wil maken van een herkansing, moet hij/zij altijd via 
Its Learning voor dat vak opgeven; 

• bij herkansingen telt het hoogste cijfer; 

• elke toets mag, ongeacht het cijfer, worden herkanst, tenzij in het PTA is aangegeven dat 
de betreffende toets niet herkansbaar is; 

• is de leerling tijdens het herkansingsmoment afwezig, dan vervalt de 
herkansingsmogelijkheid. M.a.w.: een gemiste herkansing kan niet worden ingehaald. 

• NB  Ook een project binnen het vak O&O is herkansbaar, maar uitsluitend wanneer dit met 
een onvoldoende is beoordeeld. Gezien de specifieke onderwijs- en toetsvorm binnen 
O&O geldt t.a.v. deze herkansing ook een aangepaste regeling die aan het begin van het 
schooljaar door de vakdocent(en) O&O wordt uitgelegd en toegelicht. 
 

2 Opgeven herkansingen 

Als de leerling voor een vak gebruik mag en wil maken van een herkansing, is hij/zij verplicht 

zich daarvoor op te geven. Deze opgave gaat via het vak ‘herkansingen/jaarlaag’ op Its 

Learning. Ná het verstrijken van de gestelde deadline kun er niet meer worden opgeven en 

dan kan er dus niet aan de herkansing worden deelgenomen.   

Wanneer de leerling zich later bedenkt en zich voor een opgegeven herkansing wil 

terugtrekken, dan kan dat. Hij/zij stuurt dan vóór de herkansingsdag een mail naar de 

leerjaarcoördinator. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

F  (Aanvullende) Regelgeving toetsen en examens  

Aanvullende richtlijnen rondom (SE-)toetsen en centrale examens zijn opgenomen in het PTA 

algemeen deel van havo/vwo. Dit algemeen deel wordt elk schooljaar opnieuw vastgesteld en 

is elk jaar na 1 oktober digitaal beschikbaar in de schoolwiki. 

Richtlijnen m.b.t. het examen zijn opgenomen in het document ‘Richtlijnen voor het centraal 

examen havo/vwo’ (op papier) dat vóór aanvang van het centraal examen aan 

examenkandidaten wordt uitgereikt. Dit document wordt pas in de laatste maanden vóór 

aanvang van het centraal examen vastgesteld, mede i.v.m. aanpassingen die in een laat 

stadium door de minister voor voortgezet en basisonderwijs en het College van Toetsen en 

Examens worden uitgegeven, bijvoorbeeld als gevolg van bijzondere omstandigheden 

(pandemie e.d.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


