
0 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  



1 

 

 
  



2 

 

Inhoud 
 

Belangrijke data MAVO 3 .................................................................................................................................................. 6 

 

1. Algemeen gedeelte ................................................................................................................................................... 7 

1.1  Algemene bepalingen ....................................................................................................................................... 7 

1.2  Inrichting van het onderwijs ............................................................................................................................. 7 

1.3  Afnemen van het eindexamen .......................................................................................................................... 7 

1.4  Examencommissie ............................................................................................................................................. 8 

1.4.1 Taken en bevoegdheden van de examencommissie .................................................................................... 8 

1.4.2 Benoeming en samenstelling van de examencommissie ............................................................................. 8 

1.5  Geldigheid van school-/centraal examen ......................................................................................................... 8 

2. Schoolexamen ........................................................................................................................................................... 9 

2.1  Het schoolexamen bevat: ................................................................................................................................. 9 

2.2  Het examendossier bevat: ................................................................................................................................ 9 

2.3  MAVO 3 – Handelingsopdracht ....................................................................................................................... 10 

2.4  MAVO 4 - Het profielwerkstuk ....................................................................................................................... 10 

3. Beoordeling van het schoolexamen ........................................................................................................................ 12 

3.1  Wijze van beoordelen ..................................................................................................................................... 12 

3.2  Weging ............................................................................................................................................................ 12 

3.3  Examinatoren .................................................................................................................................................. 12 

3.4  Bekendmaking cijfer ........................................................................................................................................ 12 

3.5  Inzage- en bespreekregeling Schoolexamens en Centrale Examens .............................................................. 12 

3.6 De positie van de bijzondere vakken .............................................................................................................. 13 

3.7  Gemengde leerweg Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) .............................................................................. 13 

3.8  Combinatiecijfer gemengde leerweg (GL) ...................................................................................................... 14 

3.9  Diploma Gemengde Leerweg  (GL) ................................................................................................................. 14 

4. Herkansing, afwezigheid en niet tijdige inlevering ................................................................................................. 15 

4.1  Recht op herkansing........................................................................................................................................ 15 

4.2  Afwezigheid ..................................................................................................................................................... 15 

4.3  Inhoud van de herkansing ............................................................................................................................... 16 

4.4  Niet tijdig inleveren ......................................................................................................................................... 16 

4.5 Niet gemaakt werk/openstaande PTA-onderdelen .............................................................................................. 16 

4.6 Bijzondere gevallen ............................................................................................................................................... 17 

4.7   Onregelmatigheden (fraude) ...................................................................................................................... 17 

4.8  Regels uitsluiting examens .............................................................................................................................. 18 

5. Rapportage .............................................................................................................................................................. 18 

5.1 Rapportage van het examendossier ............................................................................................................... 18 

  



3 

 

6. Geldigheidsduur PTA toetsen & versneld examen in MAVO 3 ............................................................................... 19 

6.1  Geldigheidsduur PTA toetsen, doublure M3 .................................................................................................. 19 

6.2  Procedure aanvraag versneld examen ............................................................................................................ 19 

7. Het Examen ............................................................................................................................................................. 20 

7.1  Regels voor kandidaten bij het centraal examen  (en voor zover van toepassing voor het schoolexamen) . 20 

7.2  Afronding van het schoolexamen ................................................................................................................... 21 

7.3  Uitslag van het eindexamen ............................................................................................................................ 21 

7.4  Bespreking en inzage Centrale Schriftelijke examens..................................................................................... 21 

7.5  Slaag-/zakregeling ........................................................................................................................................... 22 

7.6  Herkansing centraal examen........................................................................................................................... 23 

7.7  Afwijkende wijze van examineren .................................................................................................................. 23 

7.8  Bewaren examenwerk .................................................................................................................................... 23 

7.9  Geldigheid PTA toetsen ................................................................................................................................... 24 

7.10  De correctie van het centraal examen ........................................................................................................ 24 

7.11  Verhindering van deelname aan het examen ............................................................................................. 24 

7.12  Ziekte tijdens het examen ........................................................................................................................... 25 

7.13 Te laat komen tot 30 minuten na aanvang van een zitting van het centraal examen ................................... 25 

7.14   Diploma en cijferlijst ................................................................................................................................... 26 

8. Het Examen en de Wet ........................................................................................................................................... 27 

8.1  Protocol bij onregelmatigheden (fraude) en/of ongeoorloofde afwezigheid bij het schoolexamen of het 
Centraal Schriftelijk Eindexamen (artikel 5 van het eindexamenbesluit) ................................................................... 27 

8.2 Commissie van beroep in eindexamenzaken .................................................................................................. 28 

8.3  Het PTA en de wet .......................................................................................................................................... 28 

8.4  Geheimhouding ............................................................................................................................................... 28 

8.5  Bijzondere gevallen ......................................................................................................................................... 28 

8.6  Ontheffing ....................................................................................................................................................... 28 

9. Slotbepaling ............................................................................................................................................................ 28 

9.0 Vaststelling en publicatie ................................................................................................................................ 28 

10. Terminologie ............................................................................................................................................................. 29 

 

PTA overzichten MAVO 3 ................................................................................................................................................ 30 

 

EXAMENREGLEMENT ...................................................................................................................................................... 53 

 

 
 

  



4 

 

 
 
 
  



5 

 

 
 
Beste examenkandidaten,  
 
 
Hierbij ontvangen jullie het Programma van Toetsing en Afsluiting.  
 
Het PTA bestaat uit: 
 
Een algemeen gedeelte, waarin regels staan voor de voortgangstoetsing, het schoolexamen en het centraal examen. 
Een vakinhoudelijk gedeelte, waarin leerstof voor alle vakken is beschreven met daarbij de toetsen, opdrachten en 
handelingsdelen en hun weging. 
 
Het is belangrijk om vooral het algemene gedeelte goed te lezen. Het vakinhoudelijke deel is meer een naslagwerk 
dat in de lessen nogmaals aan de orde komt. De meeste docenten zullen met jullie de werkwijze etc. nog 
doorspreken. 
Per vak is er wel verschil in de vakinhoudelijke delen. In principe zijn voor alle vakken opdrachten beschreven die 
uitgevoerd moeten worden in het komende examenjaar. 
 
 
Binnen het schoolexamen worden twee soorten toetsen afgenomen.  
Dit zijn de klassikale toetsen (hieronder verstaan we korte schriftelijke overhoringen, mondelinge overhoringen, 
verslagen, mondelinge presentaties, tekeningen, werkstukken, etc.) die dienen om je voortgang vast te stellen. Na 1 
oktober worden bovendien examentoetsen (PTA-toetsen) afgenomen. 
Voor deze toetsen wordt een groter bereik aan kennis en vaardigheden vereist; ze tellen mee voor je 
schoolexamencijfer. 
De behaalde cijfers voor de examentoetsen vormen - samen met de cijfers die je in de vierde klas gaat behalen - de 
basis voor de berekening van het cijfer voor het schoolexamen. 
 
Dit boekje is voor de leerlingen van klas 3. De vierdeklassers krijgen een eigen PTA boekje, toegespitst op het 
programma in hun leerjaar.  
 
 
Namens het gehele docententeam wensen wij jullie veel succes bij je studie. 
 
 
 
 
 
R. Feenstra      R. Sap 
directeur      teamleider leerjaar 3 
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Belangrijke data MAVO 3 

2019-2020 

Periode 1   

Week Datum Activiteit 

45 Ma 4 t/m vr 8 november PTA week (1) 

   

 
 

Periode 2   

Week Datum Activiteit 

51 Vrijdag 20 december Uiterlijk aanmelden Versneld Examen 

46 Wo 13 november, 19.00u MBO avond – loc. mavo 

47 Vr 22 november (tot 12.00u) Inschrijven herkansing PTA 1, max. 2 herkansingen 

48 Do 28 november Herkansing PTA 1 

 
 

Periode 3   

Week Datum Activiteit 

5 Ma 27 t/m vr 31 januari 2020 PTA (2) 

7 Vr 14 februari (tot 12.00u) Inschrijven herkansing PTA 2 

9 Do 27 februari Herkansing PTA 2 

12 Do 19 maart (19.30u) Muziekavond PTA 

14 Ma 30 maart t/m vr 3 april PTA 3 

   

 
 

Periode 4   

Week Datum Activiteit 

15 Ma 6 t/m vr 10 april Beroepsstage, uiterlijk 3 februari inleveren stageplek bij de decaan 

15 Vr 10 april (tot 12.00u) Inschrijven herkansing PTA 

16 Wo 15 april Herkansing PTA 3 

24+25 Ma 8 t/m vr 19 juni PTA 4 

25 Vr 19 juni (tot 12.00u) Inschrijven herkansing PTA 

26 Ma 22 juni Herkansing PTA 4 

27 Zaterdag 4 juli Start zomervakantie 
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1. Algemeen gedeelte 

 

1.1  Algemene bepalingen 
Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor  
schoolexamen en centraal examen en een overzicht per vak van het examenprogramma. Het bevat bovendien de 
regels voor de voortgangstoetsen en de doorstroming.  
Het PTA wordt vastgesteld door het bevoegd gezag en jaarlijks voor 1 oktober aan de kandidaten en inspectie 
uitgereikt. De directie baseert het PTA op de wet en op bepalingen door de minister.  
 
Het PTA maakt duidelijk: 

 Wat je moet leren; 

 Wat je moet kennen; 

 Hoe getoetst wordt en volgens welke criteria; 

 Wanneer een onderdeel moet zijn afgerond en onder welke voorwaarde herkanst kan worden; 

 Hoe ver je op weg bent naar het examen. 
 
Het PTA maakt duidelijk aan docenten waar afstemming tussen onderwijsprogramma’s mogelijk is. 
Doel is het voorkomen van: 

 Overlap in leerstof tussen verwante vakken; 

 Overbelasting van leerlingen bij veelvoorkomende vaardigheden. 
 
Het PTA omvat een periode van twee leerjaren, die begint in klas 3 en eindigt voor het begin van de eerste periode 
van het centraal examen in het schooljaar daaropvolgend. In het schoolexamentijdvak zijn zeven periodes te 
onderscheiden. 
 
 

1.2  Inrichting van het onderwijs 
De theoretische leerweg kent schoolexamens, centraal schriftelijke en praktische eindexamens.  
 

 Het PTA omvat een periode van twee leerjaren, te beginnen in klas 3. In leerjaar 3 zijn er vier periodes die elke 
keer afgesloten worden met een PTA-week. In leerjaar 4 zijn er drie periodes en deze worden elke keer 
afgesloten met een PTA-week. Na sluiting van de 3e periode wordt vervolgens het jaar afgesloten met de CSE’s 
(Centrale Schriftelijke Eindexamens). 

 PTA’s kunnen ook in een reguliere les worden afgenomen. 

 Een centraal examen aan het eind van het vierde leerjaar in mei – juni. 

 Schoolexamens in de vorm van een examendossier, waarin de resultaten van alle vakken over het derde en 
vierde leerjaar zijn meegenomen.  

 In de theoretische leerweg wordt het eindresultaat bepaald door het centraal examen (1/2 deel) en het 
schoolexamen (1/2 deel). Met uitzondering van het CKV2, dit vak heeft ook nog een CSPE (praktijkexamen).  
 

De resultaten van de opdrachten worden vastgelegd in het examendossier dat leerjaar drie en vier beslaat. 
 
PTA-weken 
Gedurende het cursusjaar worden voor de leerlingen van leerjaar 3 en 4 een aantal toetsweken gehouden. Tijdens 
deze weken komen de leerlingen alleen op school om de PTA toetsen te maken.   
 
 

1.3  Afnemen van het eindexamen 
1. De directeur en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af.  
2. De directeur wijst (minimaal) een van de personeelsleden van de school aan als secretaris van de 
examencommissie.  
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1.4  Examencommissie  
De examencommissie wordt gevormd door:  
Voorzitter:   Dhr. H. Out  
Secretaris:   Mevr. I. Claassen  
Uitvoerend secretaris:  Dhr. R. Sap  

 

1.4.1 Taken en bevoegdheden van de examencommissie 

 
1. Een examencommissie heeft ten minste de volgende taken en bevoegdheden 

a. het borgen van de kwaliteit van de schoolexaminering (procesmatig, inhoudelijk, passend bij de 
visie van de school en passend bij het afsluitende karakter van het schoolexamen), 

b. het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om schoolexamens te beoordelen en vast te 

stellen, 

2. De examencommissie stelt regels vast over de uitvoering van de taken en bevoegdheden, bedoeld in het 

eerste lid, en de maatregelen die zij in dat verband kan nemen. 

3. Indien een kandidaat bij de examencommissie een verzoek of een klacht indient waarbij een lid van de 

examencommissie is betrokken, neemt het betrokken lid geen deel aan de behandeling van het verzoek of 

de klacht. 

4. De examencommissie stelt jaarlijks een verslag op over haar bevindingen bij het borgen van de kwaliteit 
van de schoolexaminering en verstrekt dit verslag aan het bevoegd gezag. 

 
 

1.4.2 Benoeming en samenstelling van de examencommissie 

1. De directie gezag stelt een examencommissie in voor elke door de school verzorgde 

schoolsoort of groep(en) van schoolsoorten. 

2. De directie draagt er mede door de samenstelling van de examencommissie zorg voor dat het onafhankelijk 

en deskundig functioneren van de examencommissie voldoende wordt gewaarborgd. 

3. De examencommissie wordt gevormd door de secretaris van het examen, de teamleider/afdelingsleider en 

ten minste één examinator die verbonden aan de schoolsoort of groep van schoolsoorten waarvoor de 

examencommissie is ingesteld. 

4. Leden van de directie worden niet benoemd tot lid van de examencommissie. 

5. De rector/directeur van de school kan niet benoemd worden in de examencommissie.  
 
  

1.5  Geldigheid van school-/centraal examen  
Kandidaten dienen vóór de toets van het schoolexamen of centraal examen te melden of zij zich door ziekte of 
andere omstandigheden niet in staat voelen de toets af te leggen.  
Als een kandidaat tijdens het centraal examen ziek wordt moet onmiddellijk contact opgenomen worden met de 
inspectie.  
Als een kandidaat ná de toets van het schoolexamen of centraal examen meedeelt, dat hij eigenlijk niet in staat was 
de toets af te leggen, kan hier geen rekening mee gehouden worden en wordt de toets als geldig beschouwd. 
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2. Schoolexamen 

 
Het schoolexamen bestaat uit verschillende soorten toetsen en opdrachten. Hieronder een opsomming van deze 
schoolexamens. Onderstaande omschrijving van deze schoolexamens worden door alle secties consequent gebruikt 
om verwarring bij leerlingen te voorkomen. 

 
 

2.1  Het schoolexamen bevat: 
 Schriftelijke, mondelinge toetsen en /of praktijkopdrachten 

 Praktische opdrachten die worden beoordeeld met een cijfer of een letter. 

 De handelingsopdrachten 

 Het profielwerkstuk (in leerjaar 4) 
 
Alle behaalde cijfers van schoolexamens die zijn opgenomen in het PTA bedragen 50% van het eindcijfer. De andere 
50% wordt behaald bij de CSE’s (Centraal Schriftelijke Eindexamens). 
 
Uitzondering hierop is het vak CKV2, hier bestaat het programma uit: 

 de schoolexamens - 50% 

 het CSE  - 25% 

 het CPE (Centraal Praktisch Examen) – 25% . 
 (de verdeling van percentages staan achter de opsomming ) 
 
Deelname aan deze toetsen is verplicht voor de leerling. 
 

2.2  Het examendossier bevat: 
 Een overzicht van de afgelegde toetsen en uitgevoerde opdrachten 

 Een overzicht van de behaalde resultaten en vorderingen 
 
Het profielwerkstuk maakt ook deel uit van  het examendossier. 
 
Iedere leerling bouwt een eigen examendossier op met schriftelijke en mondelinge toetsen, praktische opdrachten 
en handelingsopdrachten die in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) zijn opgenomen. Het examendossier 
wordt verspreid over het derde en vierde leerjaar opgebouwd.  
 
De school bewaart een overzicht van alle beoordelingen en alle opgaven, correctievoorschriften en ingevulde 
beoordelingsformulieren die op schoolexamen, handelingsopdrachten en profielwerkstukken van de kandidaat 
betrekking hebben. De kandidaat bewaart alle overzichten van zijn beoordelingen, zijn leesdossier, kunstdossier, 
toekomstdossier, en profielwerkstuk in overleg met de betrokken examinatoren in papieren vorm. Het al of niet 
bewaren van praktische opdrachten wordt aan de kandidaat overgelaten. 
De bewaartermijn van het schoolexamen door de school bedraagt zes maanden. 
 
Voor het eventueel verlies van dossiers, profielwerkstuk of praktische opdrachten is de kandidaat zelf 
verantwoordelijk. 
 
Tenminste één week voor aanvang van het centraal examen dient het examendossier te zijn afgesloten. 
Na de rapportage heeft de kandidaat 1 werkdag de tijd om tegen uitslagen en/of cijfers in beroep te gaan. Hierna 
vervalt de beroepsmogelijkheid. 
 
Een leerling kan pas voor het CSE van een vak worden aangemeld indien het examendossier compleet is uitgevoerd 
en is afgerond door de betreffende eindexamenkandidaat.  
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2.3  MAVO 3 – Handelingsopdracht 
De handelingsopdracht wordt afgesloten in leerjaar 3. Deze opdracht richt zich op arbeidsoriëntatie en wordt niet 
beoordeeld met een cijfer, maar moet naar behoren zijn uitgevoerd. Een handelings-opdracht wordt afgerond met 
een schriftelijke evaluatie, meestal in de vorm van een notitie of een kort verslag, waarin de kandidaat aangeeft wat 
hij van het uitvoeren van de opdracht vond en wat hij geleerd heeft. Deze opdracht moet naar behoren zijn 
uitgevoerd voordat de kandidaat mag deelnemen aan het centraal examen. 
 
De handelingsopdracht wordt ook wel het LOB-dossier genoemd. In dit dossier komen onder meer bewijsstukken 
van: 
 

 de beroepenvoorlichtingsavond (de ‘MBO-avond’)  

 de beroepsstageweek  

 bezoeken aan Open Dagen van opleidingen en studies 

 uitslagen van testen m.b.t. pakket- en beroepskeuze 

 
2.4  MAVO 4 - Het profielwerkstuk 
Wat is het profielwerkstuk? 
Het profielwerkstuk geldt alleen voor kandidaten van de gemengde en de theoretische leerweg en het heeft 
betrekking op een thema uit het profiel waarin de leerling het onderwijs volgt. Bij het profielwerkstuk gaat het om 
een vakoverstijgend onderwerp dat past binnen het profiel. Het profielwerkstuk toetst kennis, inzicht en 
vaardigheden en vormt als het ware het sluitstuk van de vaardigheidstraining die de kandidaat vanaf de brugklas 
krijgt. 
 
Wat wordt er van de kandidaat verwacht? 
In de eerste periode van het vierde leerjaar zal de kandidaat een onderzoek moeten doen in het profiel waarin hij 
verder wil studeren. Daarvoor moeten er vragen gesteld worden. Door een bedrijf te bezoeken, naar een school te 
gaan, of literatuur te lezen, wordt het antwoord gevonden. Het resultaat wordt aan medeleerlingen gepresenteerd. 
Aan het profielwerkstuk moet minimaal 20 klokuren gewerkt worden. 
 
Wat is de bedoeling? 
De kandidaat moet laten zien wat er de afgelopen jaren geleerd is. Niet de kennis, die wordt op het examen 
getoetst, maar de vaardigheden moeten getoond worden. Is er goed omgegaan met de gevonden informatie? Wordt 
er goed gepresenteerd? Is er goed onderzoek gedaan? Is er goed gebruik gemaakt van de Nederlandse taal? Deze 
vaardigheden zijn zeer belangrijk voor de vervolgopleiding. Dit alles wordt getoetst met het profielwerkstuk. 
Ondertussen doet de kandidaat ervaring op met het profiel waarin hij verder wil. 
 
Plan van aanpak 
Een goed onderzoek doen is een ingewikkelde klus. Daarom moet er gewerkt worden met het ABC-model. Dat is een 
plan om makkelijker de klus te klaren. 
Dit ABC-model wordt toegepast. Er worden vijf taken onderscheiden, die uitgevoerd moeten worden. 
 

Fase A: 
1. Eventuele partner en onderwerp bepalen 
2. informatie verzamelen 

 
Fase B:  

3. Het uitvoeren van het profielwerkstuk 
4. Presentatie van de uitwerkingen 

 
Fase C: 

5. Evaluatie 
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Beoordeling van het profielwerkstuk 
Bij het profielwerkstuk wordt zowel het proces als het product beoordeeld. De beoordeling vindt plaats door 
minimaal twee docenten aan de hand van criteria die vooraf aan de kandidaat bekend zijn gemaakt. 
De ene docent begeleidt het proces en de andere docent is de docent die inhoudelijk adviezen geeft. 
Het profielwerkstuk moet met een voldoende resultaat worden afgesloten en wordt apart op de cijferlijst vermeld. 
In plaats van de waardering voldoende kan ook de waardering goed worden toegekend. Het profielwerkstuk weegt 
niet mee in het cijfer voor het schoolexamen van afzonderlijke vakken. 
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3. Beoordeling van het schoolexamen 

 

3.1  Wijze van beoordelen 
De wijze van beoordelen wordt gezamenlijk vastgesteld door alle docenten die in een bepaald (deel)vak lesgeven; zij 
wordt vastgelegd voor de toetsen in correctievoorschriften en voor de overige onderdelen in  
beoordelingsformulieren.  
Bij praktische opdrachten wordt zowel het proces van de totstandkoming, het product zelf als de presentatie in de 
beoordeling betrokken. Deze worden vooraf aan de kandidaat bekend gemaakt door middel van het 
beoordelingsformulier. 
 

3.2  Weging 
Per toets en per PTA-onderdeel wordt de beoordeling uitgedrukt in een getal op één decimaal nauwkeurig van 1 tot 
en met 10. Voor vakken die geheel uit een handelingsdeel bestaan wordt de beoordeling uitgedrukt in ‘naar 
behoren’. Voor de overige handelingsdelen wordt de beoordeling ook uitgedrukt in: goed / voldoende / matig / 
onvoldoende.  
In het vakspecifieke gedeelte van dit PTA wordt bij alle vakken de weging per toets en per onderdeel aangegeven.  
 

3.3  Examinatoren  
Beoordelingen worden uitgevoerd door de docent die het vak verzorgt waaraan de toets of praktische opdracht is 
gekoppeld. Praktische opdrachten die vakoverstijgend worden gegeven (meerdere vakken met gezamenlijke 
opdracht) en het profielwerkstuk in de theoretische en gemengde leerweg worden gezamenlijk beoordeeld door 
twee of meer docenten die de totstandkoming hebben begeleid. De in deze bepaling bedoelde docenten worden 
beschouwd als de examinatoren. 
 

3.4  Bekendmaking cijfer 
Het cijfer van elk onderdeel van het schoolexamen wordt binnen 10 werkdagen aan de kandidaat bekend gemaakt, 
behoudens in geval van overmacht. 
 

3.5  Inzage- en bespreekregeling Schoolexamens en Centrale Examens 
Deze inzage- en bespreekregeling is bedoeld voor leerlingen die een examen maken in het kader van het 
Schoolexamen (SE) en het Centraal Schriftelijk Examen (CSE). Er bestaat onderscheid tussen het inzagerecht dat een 
leerling wettelijk heeft en het recht dat de school een leerling verleent om een gemaakt examen met de vakdocent 
te bespreken. Om duidelijk te maken wanneer van welk recht sprake is, volgt hieronder eerst een korte omschrijving 
van het inzagerecht en het bespreekrecht, gevolgd door de afspraken die over de toepassing van dit inzage- en 
bespreekrecht zijn gemaakt. 
 
• Bij een inzage in een gemaakt examen krijgt de leerling de gelegenheid om zijn antwoorden te vergelijken met de 
antwoorden uit het correctiemodel. Er wordt geen toelichting gegeven op de door de leerling gegeven antwoorden 
of de antwoorden uit het correctiemodel, noch op de beoordeling van het gemaakte examen. 
 
• Bij een bespreking van een gemaakt examen licht de docent op verzoek van de leerling toe waarom een bepaald 
antwoord uit het correctiemodel als juist moet worden beschouwd en waarom eventuele andere antwoorden 
onjuist of minder juist zijn. De beoordeling van het gemaakte examen is geen onderwerp van gesprek. 
 
Inzage en bespreking schoolexamens (PTA) 
De inzage en de bespreking van een schriftelijk schoolexamen vinden plaats binnen tien werkdagen na de datum 
waarop het schoolexamen is afgenomen. Inzage en bespreking van herkansingen en herexamens van 
schoolexamenvakken vinden plaats vanaf de dag van afname tot en met de eerste beroepsdag. 
De inzage en bespreking hebben betrekking op de examenopgave(n), het correctiemodel en het gemaakte 
examenwerk. De vakdocent bepaalt of de inzage en de bespreking van het examenwerk individueel of in 
groepsverband plaatsvinden. In het geval een schoolexamen mondeling wordt afgenomen, bepaalt de vakdocent 
eveneens of de bespreking van het mondelinge examen individueel of in groepsverband plaatsvindt.  
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Bezwaarprocedure beoordeling schoolexamen 
mocht een kandidaat bezwaar willen aantekenen tegen de beoordeling van het gemaakt werk in het schoolexamen 
dan dient een leerling dit binnen vijf werkdagen na de beoordeling dit schriftelijk in te dienen bij de teamleider van 
het betreffende leerjaar. De teamleider dient het schriftelijke bezwaar in ter bespreking van de 
eindexamencommissie. Deze zal na maximaal drie werkdagen uitspraak doen over het bezwaar. 
 

3.6 De positie van de bijzondere vakken 
Voor de vakken lichamelijke opvoeding (LO) en CKV1 uit het algemene deel wordt alleen een schoolexamen en geen 
centraal examen afgelegd. De kandidaat moet voor deze vakken de beoordeling goed of voldoende hebben gekregen 
om te slagen (voor LO geldt in klas 3: voor 6 van de 8 onderdelen tenminste voldoende en gemiddeld voldoende). 
CKV1 wordt in leerjaar 3 afgesloten en LO in leerjaar 4.  
Voor CKV1 geldt: alle opdrachten moeten zijn gedaan en het gemiddelde eindresultaat moet voldoende zijn. 
 
Voor alle onderdelen van LO geldt dat ze herkansbaar zijn. Dit gebeurt op een van te voren vastgesteld tijdstip. Als 
een leerling niet in staat is deel te nemen aan de lessen LO zal hij/zij van de docent een vervangende (theoretische) 
opdracht krijgen om zo toch het examendossier af te kunnen sluiten. 
Wanneer een kandidaat onrechtmatig absent is tijdens de uren sportoriëntatie volgt er een schriftelijke opdracht die 
de leerling onder toezicht op school moet maken. 
Bij niet tijdig inleveren wordt de opdracht verdubbeld. Per periode moet aan alle verplichtingen vanuit het PTA 
voldaan zijn. Het gehele schoolexamen LO moet afgerond zijn voor de laatste PTA-toetsweek in klas 4. 
 
Het vak maatschappijleer kent geen centraal examen, maar wel een schoolexamen. Dit vak wordt becijferd en telt 
mee voor de slaag-/zakregeling van het eindexamen. Bij VMBO TL krijgt de kandidaat op de eindcijferlijst 7 (of 8) 
cijfers: voor Nederlands, Engels, de (twee) sectorvakken, twee of drie keuzevakken en maatschappijleer. 
Daarmee is maatschappijleer het enige vak, dat geen centraal examen heeft en toch meeweegt bij het slagen. 
 
Extra herkansingsmogelijkheid maatschappijleer in M4 
Als een leerling is bevorderd naar leerjaar 4, maar op de eindcijferlijst van leerjaar 3 staat een cijfer lager dan een 6 
bij het vak maatschappijleer, dan komt een leerling in aanmerking voor een herkansing. Deze vindt plaats bij de start 
van het nieuwe leerjaar in MAVO 4 
 
 

3.7  Gemengde leerweg Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) 
Het beroepsgerichte programma HBR in de gemengde leerweg bestaat uit de volgende vakken:  
1. het profielvak HBR, bestaande uit twee aangewezen profielmodulen, dat met een CSPE wordt afgesloten in 

leerjaar 3. Over de stof van het profielvak wordt ook een schoolexamen (se) afgenomen. Dit se moet 
afgesloten zijn vóór het CSPE aanvangt. 

2. (minimaal) twee beroepsgerichte keuzevakken, die elk enkel met een schoolexamen (se) worden afgesloten 
in leerjaar 4. 

 
Vanwege de geringe omvang van het profielvak en de ook het aantal verplichte beroepsgerichte keuzevakken in de 
gemengde leerweg, worden de eindcijfers voor de beroepsgerichte vakken gecombineerd tot één combinatiecijfer 
gemengde leerweg.  
 
Cijferbepaling 
Zie 2.1 voor een nadere toelichting. 
 
Beroepsgerichte keuzevakken 
Elk beroepsgericht keuzevak wordt afgesloten middels een schoolexamen (conform het PTA).  
Dit levert per keuzevak een eindcijfer op. 
 
De keuzevakken zijn:  

1. Bakkerij 
2. Patisserie 
3. Traiteur 
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3.8  Combinatiecijfer gemengde leerweg (GL) 
Voor de bepaling van het combinatiecijfer voor het beroepsgericht programma (profielvak + twee beroepsgerichte 
keuzevakken) in de gemengde leerweg telt het eindcijfer van het profielvak net zo vaak mee als het aantal eindcijfers 
van de beroepsgerichte keuzevakken. 
 
De opbouw van het combinatiecijfer beroepsgericht programma in schema: 
 

 
 
De gevolgde keuzevakken staan met naam en behaald se-cijfer (tevens eindcijfer) op de cijferlijst. Bij de 
uitslagbepaling telt het eindcijfer van het profielvak net zo vaak mee als het aantal eindcijfers van de 
beroepsgerichte keuzevakken. 
 
Het cijfer behaald voor het CSPE telt één keer mee in het berekenen van het gemiddelde over de centrale examens. 
Dit gemiddelde moet tenminste een 5.5 zijn. 
 
Als een leerling zakt, dan komt het vak HBR (Horeca, Bakkerij en Recreatie) te vervallen. Dit is het gevolg van de 
regeling dat een examen een jaar geldig is. De examens gemaakt in leerjaar 3 zijn dan niet meer geldig. Automatisch 
komt een leerling dan alleen nog in aanmerking voor een diploma van de theoretische leerweg. 
 
 

3.9  Diploma Gemengde Leerweg  (GL) 
De leerlingen die het vak horeca hebben gevolgd in de MAVO+-stroom kunnen in  aanmerking voor een theoretische 
leerweg diploma komen. Zij hebben tenslotte examen gedaan in zes theorievakken en een officieel examen in het 
praktijkvak horeca.  
Een gemengde leerwegdiploma bestaat uit vijf theorievakken en een praktijkvak. Een diploma van de theoretische 
leerweg moet bestaan uit minimaal zes theorievakken. 
 
Uitgangspunt is dat een leerling die het vak horeca met succes heeft gevolgd een diploma van de gemengde leerweg 
krijgt, mocht een leerling echter ook in aanmerking komen voor een diploma van de theoretische leerweg, dan kan 
er na overleg met leerling en ouders/verzorgers, worden besloten tot een omzetting naar een diploma van de 
theoretische leerweg.  
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4. Herkansing, afwezigheid en niet tijdige inlevering 

 
4.1  Recht op herkansing 
De onderdelen van het handelingsdeel die niet met voldoende of goed zijn afgerond, moeten alle herkanst worden 
voordat aan het centraal examen kan worden deelgenomen.  
 
Onderdelen van het schoolexamen die met een cijfer beoordeeld worden zijn soms herkansbaar. Dit kan per vak 
verschillen. Bij alle vakken is vooraf in het PTA aangegeven of de toetsing herkansbaar is of niet. Per periode kan de 
kandidaat twee toetsen (van verschillende vakken) uit de reeks herkansbare toetsen opnieuw maken. Het hoogst 
behaalde cijfer na de herkansing wordt definitief opgenomen in het examendossier.  
Per periode is er één centraal moment om te herkansen. Dit moment geldt voor alle vakken en wordt in de 
jaarkalender opgenomen. De leerling moet tijdig vóór deze datum schriftelijk een herkansing aanvragen bij de 
betreffende teamleider. Daartoe wordt via Magister de mogelijkheid tot (digitaal) aanvragen geboden.  
Na elke PTA-week is er een centraal herkansingsmoment opgenomen in de jaarplanner.  
 
Het deelnemen aan een herkansing is niet verplicht. Tijdig aanvragen van een herkansing is essentieel en de 
verantwoordelijkheid van de leerling. Na het verstrijken van de deadline worden aanvragen niet meer 
gehonoreerd. 
 
Herkansingstoetsen hebben in beginsel dezelfde vorm, duur en zwaarte als de oorspronkelijke toetsen  
Er gelden nog de volgende spelregels:  

 Na elke PTA-week kunnen twee (herkansbare) toetsen uit die periode worden herkanst; deze twee toetsen 
mogen niet van hetzelfde vak zijn. 

 Herkansbaarheid van toetsen wordt vooraf in het PTA vermeld;  

 De leerling neemt het initiatief en vraagt de herkansing(en) aan – vóór de gestelde deadline - via Magister. 
 
Voor de vakken maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en kunstvakken1 (CKV1) geldt een afwijkende regeling. 
Zie 3.6  
 
Het recht op herkansing is gekoppeld aan de eisen van examenvakken, wanneer een leerling niet voldoet aan het 
examenprogramma kan het recht op herkansing worden in getrokken of een leerling kan verplicht worden een 
herkansing te doen.  
 
NB: Het is niet mogelijk om herkansingen “te sparen”. Dus als de leerling in een periode geen gebruik maakt van de 
mogelijkheid een onvoldoende te herkansen kan de toets ook niet in een later stadium over gedaan worden. 
 

  

4.2  Afwezigheid 
Een kandidaat die door ziekte of een andere geldige reden is verhinderd aan een onderdeel van het schoolexamen of 
centraal examen deel te nemen, dient dit te melden via de ouders/verzorgers aan de directeur of de secretaris van 
het eindexamen uiterlijk op de dag van het desbetreffende examen(onderdeel) en voor aanvang van het 
examen(onderdeel). Mondelinge of telefonische berichten van verhindering dienen binnen twee dagen schriftelijk 
bevestigd te worden. 
De directeur bepaalt in overleg met de examinator wanneer het betreffende examenonderdeel moet worden 
ingehaald. Indien een kandidaat nalaat te handelen overeenkomstig het bovenstaande wordt hij geacht onwettig 
afwezig te zijn geweest. De directeur kan op grond hiervan maatregelen nemen. (*zie paragraaf onregelmatigheden/ 
artikel 5 van het Eindexamenbesluit) 
 
Een leerling mag tot 30 minuten na aanvang van een zitting van het schoolexamen te laat komen, hierna is de 
leerling niet meer toelaatbaar bij de sessie. In dit geval zal een leerling een herkansing moeten inzetten om het 
betreffende PTA te maken. 
  
Het recht op herkansing van onderdelen van de handelingsopdracht is afhankelijk van redenen van afwezigheid.  
Een praktische opdracht moet, indien een kandidaat op de inleverdatum afwezig is, door of namens de kandidaat 
worden ingeleverd op de eerstvolgende schooldag.  
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4.3  Inhoud van de herkansing 
Praktische opdrachten kunnen alleen worden herkanst door het aanvullen of opnieuw uitvoeren van de 
oorspronkelijke opdracht; toetsen moeten in hun geheel worden herkanst. Herkansingstoetsen hebben in beginsel 
dezelfde vorm, duur en zwaarte als de oorspronkelijke toetsen. Bij handelingsopdrachten bestaat de herkansing uit 
het alsnog of nogmaals deelnemen aan een activiteit en /of het nogmaals inleveren van een verslag van een 
activiteit. 
 
Na iedere PTA-periode is er een herkansingsmoment.  
Er gelden nog de volgende spelregels: 

 Na elke PTA-week kunnen slechts twee herkansbare toetsen uit die periode worden herkanst; 

 Herkansbaarheid van toetsen wordt vooraf in het PTA vermeld; 

 De leerling neemt het initiatief en vraagt de herkansing(en) aan - voor een bepaald tijdstip- via Magister; 

 Per periode mag een leerling per vak één herkansing aanvragen en maken! 
 
 

4.4  Niet tijdig inleveren 
In het PTA staan naast toetsen ook praktische opdrachten, werkstukken en handelingsonderdelen vermeld. Deze 
opdrachten moeten allemaal naar behoren zijn afgerond voor de afsluiting van het schoolexamen. Voor elk van deze 
opdrachten geldt dat ze vóór een bepaald tijdstip moeten worden ingeleverd. De onderdelen van het handelingsdeel 
die niet met voldoende of goed zijn afgerond, moeten alle herkanst worden voordat aan het centraal examen kan 
worden deelgenomen.  
 

 Indien een leerling zijn werkstuk niet op de daarvoor gestelde datum inlevert, zal het cijfer waar het werk 
mee wordt gehonoreerd met twee punten worden verlaagd. Alle opdrachten die onder deze regeling vallen, 
worden vermeld in het PTA-boekje mét de uiterste inleverdatum. 

 Vervolgens heeft de leerling nog vijf werkdagen om het werk in te leveren. Is dat dan nog steeds niet 
gebeurd, dan vervalt daarmee de mogelijkheid in de betreffende PTA-periode voor het bewuste vak een 
herkansing te doen. De betrokken vakdocent houdt deze registratie bij van zijn/haar leerlingen. 

 Als na vijf werkdagen nog niets is ingeleverd, geeft de vakdocent meteen de naam van de leerling door aan 
de teamleider. Deze stuurt een brief naar huis, waarin op de gevolgen wordt gewezen, onder verwijzing naar 
de regelingen in het PTA-boekje. 

 De leerling moet te allen tijden voldoen aan de eisen van het schoolexamenprogramma. 

 Het alsnog maken van het werkstuk dient op school te gebeuren in de vrije tijd van de leerling. 

 In geval van een legitieme verhindering bij de leerling (te denken valt aan: ziekte met doktersverklaring, 
overlijden in de familie, etc.) dient dit door gegeven te worden door het ouderlijk gezag aan de teamleider 
van het betreffende leerjaar  
 

  
Opmerking: 
Met “werkstuk” wordt hier bedoeld: 
Alle opdrachten die door de leerlingen zelfstandig en in eigen tijd worden gemaakt, alleen of samen met anderen, en 
waarvoor een relatief lange tijd beschikbaar is gesteld om het werk af te maken en/of voor te bereiden. Enkele 
voorbeelden hiervan zijn: een literair werkstuk, een leesverslag, een handelingsopdracht of een rapportage van een 
onderzoek. 
Een werkstuk moet op papier worden aangeleverd aan de betreffende vakdocent. 
 

4.5  Niet gemaakt werk/openstaande PTA-onderdelen 
Het is de school niet toegestaan om niet gemaakt of niet ingeleverd werk te honoreren met een cijfer. Dit houdt 
concreet in dat elk PTA-onderdeel gemaakt moet worden voordat er een cijfer kan worden gegeven. Niet gemaakte 
of niet ingeleverde onderdelen van het PTA kunnen NIET met het cijfer 1.0 (of een ander cijfer) worden 
gehonoreerd. In dit geval blijft dit PTA-onderdeel open staan en kan uiteindelijk het examendossier niet worden 
gesloten en kan een eindexamenkandidaat NIET worden opgegeven voor de centraal schriftelijke eindexamens.  
Bij deze onderdelen zal in Magister inhalen worden geplaatst door de verantwoordelijke vakdocent. (deze cel in 
Magister zal een groene kleur hebben en er staat inh. in) 
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4.6  Bijzondere gevallen 
In bijzondere gevallen kan de directie een individuele kandidaat een extra gelegenheid tot herkansing bieden na de 
inspectie op de hoogte te hebben gesteld, mits dit voor de inleverdatum met de betrokken teamleider besproken is. 
 

4.7   Onregelmatigheden (fraude) 
In het eindexamenbesluit komt de term fraude niet voor. De wetgever gebruikt de veelomvattende term 
onregelmatigheid. Het plegen van fraude valt hieronder.  
Fraude die niet in relatie staat tot het centraal examen valt buiten dit kader. Een kandidaat die zich schuldig maakt 
aan een vergrijp dat niets te maken heeft met het centraal examen kan daardoor niet uitgesloten worden van 
deelname aan het examen. 
 
Vormen van onregelmatigheden (fraude)  
Enkele voorbeelden van vormen van fraude door een kandidaat zijn:  

 (delen van) het (school)examenwerk niet inleveren en aangeven het wel ingeleverd te hebben;  

 (school)examenwerk van een ander inleveren;  

 gebruik maken van ongeoorloofde hulpmiddelen bijvoorbeeld een mobiele telefoon tijdens het maken 
van het (school)examen;  

 tijdens een (school)examen afkijken of overleggen met anderen;  

 tijdens een (school)examen gelegenheid geven tot afkijken;  

 aanwijzingen krijgen/geven bij toiletbezoek;  

 digitaal verspreiden van examenmateriaal tijdens het (school)examen.  
 
Protocol onregelmatigheden (fraude) bij papieren examens  

 Indien een toezichthouder waarneemt dat een kandidaat zich schuldig maakt aan een frauduleuze 
handeling/onregelmatigheid stelt hij de betreffende kandidaat hier onmiddellijk van in kennis.  

 De kandidaat wordt - als het enigszins mogelijk is - in staat gesteld om het werk af te maken. Dit om 
beroepsprocedures niet in de weg te staan.  

 De kandidaat krijgt een nieuw antwoordblad.  

 Op het oorspronkelijke blad wordt een melding van fraude aangetekend. Om te voorkomen dat de kandidaat 
iets kan uitwissen, wordt dit blad vervolgens ingenomen.  

 De surveillant maakt van het geconstateerde melding op het proces-verbaal.  

 Uiterlijk direct na afloop van het examen wordt de directeur/bevoegd gezag van het voorval mondeling en 
schriftelijk in kennis gesteld. De directeur stelt een onderzoek in, waarbij de verschillende betrokkenen 
worden gehoord.  

 
Nadat het onderzoek is afgesloten, neemt de directeur/bevoegd gezag een beslissing betreffende de daadwerkelijke 
fraude en de eventueel te nemen maatregelen.  

 De kandidaat en, bij minderjarigheid diens ouders/verzorgers, wordt schriftelijk van de beslissing van de 
directie in kennis gesteld. De kandidaat wordt vanzelfsprekend gewezen op de beroepsmogelijkheid.  

 De directie stelt tevens de inspectie op de hoogte van zijn beslissing.  
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4.8  Regels uitsluiting examens 
Een school kan een leerling terugtrekken en/of uitsluiten van het centraal examen in de volgende gevallen: 

 op nadrukkelijk eigen verzoek van de leerling (en met toestemming van ouders/verzorgers als de leerling 
jonger is dan 18 jaar) 

 als de leerling het programma van toetsing en afsluiting (PTA) nog niet volledig heeft afgerond en de 
directeur van de school geen reden ziet om het PTA na aanvang van het eerste tijdvak, doch uiterlijk drie 
dagen vóór aanvang van een volgend tijdvak (2e of 3e tijdvak) af te ronden bijvoorbeeld in geval – van ziekte 
of andere omstandigheden buiten  leerling (artikel 32, derde lid, Eindexamenbesluit VO) 

 bij een ‘onregelmatigheid’ zoals plagiaat, spieken, afwezigheid zonder geldige reden bij schoolexamen en/of 
centraal examen, niet voldoen aan een deadline voor het profielwerkstuk of sectorwerkstuk zonder geldige 
reden, etc. (omschreven in artikel 5 Eindexamenbesluit VO). Uitsluiten van het centraal examen is één van 
de vier te kiezen maatregelen die een schooldirecteur kan nemen 

 bovenstaande gaat ook op voor de PTA’s die afgenomen worden in de reguliere lessen (buiten de PTA-
weken om)  

Hierbij gelden alle regels die horen bij artikel 5 Eindexamenbesluit VO, zoals de beroepsmogelijkheid en kennisgeving 
aan de inspectie. 

Wanneer mag uitsluiten van een examen niet? 
Een school mag een leerlingen niet uitsluiten van het centraal examen of terugtrekken in de volgende gevallen: 

 als de leerling slechte resultaten heeft behaald, terwijl hij wel het volledige PTA heeft afgerond 
 op basis van voorwaardelijke bevordering (bijvoorbeeld na zomerschool) naar het laatste leerjaar. 

Voorwaardelijke toelating tot het laatste leerjaar is niet toegestaan ( artikel 12, tweede lid, van het 
Inrichtingsbesluit WVO)  

Anders gezegd: Als een leerling is toegelaten tot het laatste jaar, stelt de directeur de leerling in de gelegenheid een 
eindexamen af te leggen (artikel 29, eerste lid, WVO en artikel 2, eerste lid, van het Eindexamenbesluit VO). 
De drie regels die genoemd zijn bij regels bij uitsluiting examens blijven echter onverkort van toepassing. 

 
 
 

5. Rapportage  

 

5.1 Rapportage van het examendossier 
Alle cijfers die de leerling behaalt, worden opgenomen in de cijferadministratie van Magister. Deze is voor elke 
leerling en betreffende ouders/verzorgers inzichtelijk. 
 
De voorlopige cijferlijst van het schoolexamen wordt voor het CSE uitgereikt aan de eindexamenkandidaten. Deze 
cijferlijst moet een schooldag later, ondertekend door een van de ouders/verzorgers, ingeleverd worden bij de 
administratie.  Tevens is er in deze periode van 1 dag nog de mogelijkheid om eventueel bezwaar aan te tekenen 
tegen cijfers.  
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6. Geldigheidsduur PTA toetsen & versneld examen in MAVO 3 

 

6.1  Geldigheidsduur PTA toetsen, doublure M3 
1. Wanneer een leerling leerjaar 3 doubleert, dan kan deze leerling PTA-cijfers niet laten staan. De leerling is 

verplicht alle toetsen in het nieuwe schooljaar opnieuw te maken.  
2. Met betrekking tot het vak CKV1 geldt, dat als een leerling het vak met een voldoende heeft afgerond én 

bovendien alle deelopdrachten heeft volbracht, niet het vak opnieuw hoeft te doen bij een eventuele 
doublure van leerjaar 3. Uitgangspunt is steeds dat een leerling heeft voldaan aan het examenprogramma 
van dat vak. 

3. Met betrekking tot het vak maatschappijleer geldt, dat als het eindcijfer een 7 of hoger is, de leerling 
vrijgesteld is om dit vak te volgen. Uitgangspunt is steeds dat een leerling heeft voldaan aan het 
examenprogramma. 

4. Een leerling die in leerjaar 4 definitief is afgewezen en het vierde leerjaar opnieuw gaat volgen begint in 
principe met de cijfers die hij/zij in leerjaar 3 heeft gescoord. In die gevallen waarin de omrekening niet 
(helemaal) mogelijk is beslist de directie over het cijfer waarmee de leerling in leerjaar 4 start. 

 
 

6.2  Procedure aanvraag versneld examen  
Leerlingen in het voorexamenjaar mogen in één of meer vakken examen doen op voorwaarde dat er nog minimaal in 
één vak eindexamen gedaan wordt in het examenjaar.  
  
Om welke leerlingen gaat het?  

 Leerlingen die in leerjaar 2 al excelleren in een bepaald vak of in bepaalde vakken. Ze kunnen uitgedaagd 
worden door hierin al in het derde jaar eindexamen af te leggen, zodat ze zich in het laatste jaar kunnen 
richten op bijv. de stof van het havo, op een extra vak, of op niveau 3F rekenen en taal.  
Deze leerlingen worden door de coach en vakdocent gemonitord. Naast de vakkennis speelt het 
doorzettingsvermogen en de zelfstandigheid een grote rol.  

 Leerlingen die begin leerjaar 3 uitblinken in een vak of in vakken en die qua studiehouding en zelfstandigheid 
grote stukken stof tot zich kunnen nemen.  
  

Welke procedure moet worden gevolgd om versneld examen aan te vragen?  

 De vakdocent beoordeelt of de leerling de stof van leerjaar 3 en 4 in één jaar aan zou kunnen en meldt dit bij 
de teamleider en de decaan. De vakdocent start de volgende procedure:  

 De vakdocent neemt contact op met de coach en bespreekt de mogelijkheid van vervroegd examen. De 
coach bespreekt met de leerling of versnellen binnen zijn/haar totale onderwijsprogramma past en 
koppelt dit terug aan de vakdocent.    

 De vakdocent bespreekt met de leerling en de ouders de mogelijkheid tot versneld examen en neemt 
daarbij de werkdruk die het met zich meebrengt door. Ouders ondertekenen een formulier voor 
akkoord. Dit formulier is af te halen bij de secretaris van het eindexamen (Ine Claassen) en wordt na 
ondertekening door ouders bij de secretaris ingeleverd.    

 De vakdocent neemt contact op met de examensecretaris van het eindexamen en samen bekijken ze de 
mogelijkheid om het PTA-programma in te dikken. Hierin staat de vraag centraal welke PTA’s  op welk 
moment worden afgenomen. De examensecretaris maakt een persoonlijk PTA-boekje voor de 
betreffende leerling.   

 De vakdocent meldt leerling aan voor het examen bij de examensecretaris en de decaan. 

 De teamleider en de coach worden op de hoogte gesteld en het PTA-boekje wordt officieel uitgereikt.   

 De aanmelding van de leerling voor het CSE geschiedt 5 werkdagen voor aanvang van het CSE. 
Aanmelding wordt gedaan door de secretaris van het eindexamen. Hierbij spelen de resultaten van de 
toetsen uiteraard een rol.   
  

Op welk tijdstip wordt de procedure gestart?  
Na de uitslag van PTA 1 leerjaar 3, wordt de procedure gestart, zodat er een aanvang met de indikking van het PTA-
programma gemaakt kan worden.  
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7. Het Examen 

 
7.1  Regels voor kandidaten bij het centraal examen  (en voor zover van toepassing voor het 
schoolexamen) 
 Kandidaten moeten zich beschikbaar houden tot en met de herkansingen. 

 Een kandidaat die te laat komt, mag uiterlijk tot een half uur na het begin van de zitting tot het examenlokaal 
worden toegelaten. De kandidaat levert zijn werk in aan het einde van de zitting; de zittingsduur wordt niet 
verlengd. 

 Kandidaten die meer dan een half uur na de aanvang van de zitting aankomen, mogen niet meer deelnemen aan 
de zitting.  

 Vertrek van kandidaten is slechts toegestaan na 60 minuten of tot 15 minuten voor de eindtijd! Opgaven moeten 
dan ook ingeleverd worden. 

 Aan het eind blijven de kandidaten zitten, totdat het sein gegeven wordt om het examenlokaal te verlaten. 

 Deelname aan een zitting betekent, dat het eenmaal gemaakte werk zijn geldigheid behoudt. Kandidaten doen 
er goed aan voor de aanvang van een examenzitting zeer bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld ernstige 
ziekte of overlijden in de familie) en ook eigen ziekteverschijnselen te melden bij de examencommissie. In 
overleg met de examencommissie moet van tevoren duidelijk vastgesteld worden of een kandidaat in zo'n geval 
in staat is aan het centrale examen deel te nemen.  

 Zo niet, dan wordt de kandidaat naar het tweede tijdvak verwezen. 

 Een kandidaat die tijdens een zitting onwel wordt, kan onder begeleiding het examenlokaal verlaten. In overleg 
met de kandidaat beoordeelt de examencommissie of de door hen aangewezen persoon of de kandidaat na 
enige tijd het werk kan hervatten. 

 Indien de kandidaat het werk na enige tijd hervat, kan de gemiste tijd aan het einde van de zitting worden inge-
haald. 

 Als de kandidaat het werk niet kan hervatten, kan de examencommissie zo mogelijk mede op grond van een 
medische verklaring, aan de inspectie verzoeken te beslissen, dat het voor een deel gemaakte werk ongeldig is. 
De kandidaat mag, indien de inspectie het werk ongeldig verklaart, in het tweede tijdvak opnieuw aan de 
desbetreffende zitting deelnemen. 

 Indien een kandidaat door enigerlei omstandigheid niet bij een zitting in het examenlokaal aanwezig kan zijn, 
maar wel in staat is aan het examen deel te nemen, worden uitsluitend via de inspectie opgaven ter beschikking 
gesteld. 

 Het werk wordt gemaakt op papier, gewaarmerkt en verstrekt door of vanwege de school, tenzij door de 
commissie belast met de vaststelling van de opgaven ander papier is verstrekt. 

 De kandidaat plaatst aan de bovenkant van het papier zijn examennummer en op de aangegeven plaats zijn 
naam en overige gegevens. 

 Het is de kandidaat niet geoorloofd boeken, logaritmetafels, tabellen, andere hulpmiddelen en 
communicatiemiddelen, in welke vorm dan ook, mee te nemen in het examenlokaal en te gebruiken, met 
uitzondering van die waarvan het gebruik door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) vaststelling opgaven 
is toegestaan. Deze toegestane hulpmiddelen worden ruim voor aanvang van de zitting gecontroleerd. 

 Tassen en jassen mogen niet in de examenzaal aanwezig zijn. (idem mobiele 
telefoons/geluidsdragers/smartwatches/computerapparatuur). 

 Het werk wordt niet met potlood gemaakt, tenzij uitdrukkelijk vereist.  

 Er mag niet met Tipp-ex worden gewerkt. Kladpapier wordt gewaarmerkt en verstrekt door de school. 

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

 Na het verlaten van het examenlokaal mag de kandidaat onder geen beding worden toegestaan nog aan het 
desbetreffende examen te werken. (Dit gaat niet op als de kandidaat onder begeleiding van een surveillant 
tijdelijk uit de examenzaal is geweest voor bijvoorbeeld toiletbezoek, fysieke problemen, enz.) 

 Het centraal examen wordt afgenomen conform het eindexamenbesluit. Het eindexamenbesluit ligt op school 
bij de directie ter inzage. 

 De tijdvakken en het examenrooster voor leerjaar vier worden t.z.t. vermeld in een bijlage bij dit reglement. 

 Tijdens een toets van het centraal examen worden aan de kandidaten geen mededelingen van welke aard ook, 
aangaande de opgaven gedaan, uitgezonderd mededeling van door de commissie vastgestelde errata.  

 De directeur draagt er zorg voor dat het nodige toezicht bij het centraal examen wordt uitgeoefend. 
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 Zij die toezicht hebben gehouden, maken een proces-verbaal op. Zij leveren dit in bij de directeur samen met het 
gemaakte examenwerk.  

 De aan de kandidaten voorgelegde opgaven voor een toets van het centraal examen blijven in het examenlokaal 
tot het einde van die toets.  

 Bij ministeriële regeling kan ten aanzien van een of meer zittingen worden bepaald dat de kandidaten de 
opgaven, de door hen gemaakte aantekeningen alsmede andere door hen gemaakte stukken inleveren bij een 
van degenen die toezicht houden. Bij die regeling wordt bepaald wanneer de opgaven, de aantekeningen en de 
andere stukken, bedoeld in de eerste volzin, aan de kandidaten worden teruggegeven. 

 Een kandidaat mag het examenwerk tijdens of na afloop van de examenzitting niet meenemen buiten het 
examenlokaal, indien dit wel gebeurd, dan wordt het werk ongeldig verklaard. 

 
 

7.2  Afronding van het schoolexamen 
Een kandidaat heeft het schoolexamen afgerond als alle toetsen en praktische opdrachten zijn gemaakt en 
beoordeeld en het profielwerkstuk  en alle handelingsdelen met ‘naar behoren’ (goed / voldoende) zijn afgesloten. 
Indien het schoolexamen niet is afgerond, kan de kandidaat niet aan het centraal examen deelnemen. 
 
Het profielwerkstuk wordt afgenomen in leerjaar 4 en dient voor de laatste PTA-week in april van het betreffende 
kalenderjaar met de kwalificatie voldoende / goed te zijn afgesloten. Dit ter beoordeling van twee daartoe 
aangewezen docenten. 
 
 

7.3  Uitslag van het eindexamen 
De eindcijfers worden uitgedrukt in een geheel cijfer. Het eindcijfer van alle vakken wordt bepaald door een 
rekenkundig gemiddelde van de resultaten van het schoolexamen en het Centraal examen. Is de uitkomst van deze 
berekeningen niet een geheel cijfer dan wordt het, indien de cijfers achter de komma 49 of minder zijn naar 
beneden afgerond en indien deze 50 of meer zijn naar boven afgerond. 
 
 

7.4  Bespreking en inzage Centrale Schriftelijke examens 
 
Bespreking Centrale Schriftelijke Examens Tijdvak 1 (en 2) 
Een leerling die een herexamen wil doen in een vak met een Centraal Schriftelijk Examen heeft naast het recht op 
inzage ook de mogelijkheid tot bespreking van examenwerk uit het eerste tijdvak. Doel hiervan is de leerling de 
mogelijkheid te bieden zich zo optimaal mogelijk op het herexamen voor te bereiden en/of het herexamen met de 
beste verbeterkansen te kiezen. 
 
Ten aanzien van deze bespreking gelden de volgende afspraken: 

 Na de bekendmaking van de examenuitslag maakt de leerling die een gemaakt examenwerk wil 
bespreken zo snel mogelijk - maar in elk geval vóór de uiterste termijn van het indienen van het 
herexamenformulier - een afspraak met de eigen vakdocent of diens vervanger; 

 Bespreking van het gemaakte examenwerk is alleen toegestaan voor het vak waarin herexamen wordt 
gedaan of voor de vakken die - gezien de voorlopige uitslag van het Centraal Schriftelijk Examen - voor 
een herexamen in aanmerking komen; 

 Bespreking van het gemaakte examenwerk met de eigen vakdocent of diens vervanger vindt uitsluitend 
plaats op school en is uitsluitend voorbehouden aan de leerling; 

 Bespreking van het gemaakte examenwerk heeft betrekking op de inhoud van het gemaakte 
examenwerk en niet op de beoordeling van het gemaakte examenwerk; 

 Nadat de herexamens hebben plaatsgevonden, is er geen bespreking van examenwerk uit het eerste 
tijdvak meer mogelijk; 

 Het is niet toegestaan om (gedeelten van) het gemaakte examenwerk op enigerlei wijze te kopiëren. 
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Inzage Centrale Schriftelijke Examens Tijdvak 1 en 2 
Een leerling heeft het recht om een gemaakt examen (CSE 1) of herexamen (CSE 2) in te zien. Ten aanzien van deze 
inzage gelden de volgende afspraken: 

 Inzage in een gemaakt examen is mogelijk tot zes maanden na de datum waarop de uitslag van het 
examen is vastgesteld; 

 De inzage heeft betrekking op de examenopgave(n), het correctievoorschrift en het gemaakte 
examenwerk; 

 De inzage vindt uitsluitend plaats op school en in tegenwoordigheid van de examensecretaris of diens 
vervanger; 

 Indien de leerling dit wenst, vindt de inzage plaats in tegenwoordigheid van diens ouders/verzorgers; 

 Andere personen dan de leerling en diens ouders/verzorgers zijn niet gerechtigd om bij de inzage 
aanwezig te zijn; 

 Het is niet toegestaan om (gedeelten van) het gemaakte examenwerk op enigerlei wijze te kopiëren. 
 
 

7.5  Slaag-/zakregeling  
De slaag-/zakregeling luidt (zie artikel 49 van het Eindexamenbesluit, ligt bij de examencommissie ter inzage): 
1.  De kandidaat die eindexamen VMBO heeft afgelegd, is geslaagd indien hij /zij: 

a.  voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige 
examenvakken een 6 of hoger, of 

b.  voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn overige 
examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger, of 

c.  voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 
6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger.  
 

2.  In aanvulling op het eerste lid geldt tevens dat voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak 1 uit het 
gemeenschappelijk deel en in de gemengde en de theoretische leerweg voor het profielwerkstuk de 
kwalificatie ‘voldoende’ of ‘goed’ is behaald. 

 
3. Leerlingen moeten voor het centraal examen gemiddeld een voldoende halen  (5.5 of hoger) om te kunnen 

slagen.  
 

4. Bij het cijfer Nederlands mag er geen eindcijfer 4 (of lager) staan.  
 

 
Opmerking: indien een kandidaat examen aflegt in zeven vakken, kan er een “duim” gelegd worden op een 
onvoldoende voor een vak in het vrije deel. 

 
Zodra de uitslag is vastgesteld, maakt de directeur deze tezamen met de eindcijfers schriftelijk aan iedere kandidaat 
bekend, met de mededeling van wat in artikel 51 van het examenreglement staat.  
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7.6  Herkansing centraal examen 
Herexamenregeling voor het 2e (en 3e) tijdvak 

 De kandidaat heeft het recht voor één vak waarin hij reeds examen heeft afgelegd, nadat ingevolge art. 49, 
vijfde lid, de cijfers zijn bekendgemaakt, om in het tweede tijdvak of, indien artikel 45, eerste lid, van 
toepassing is, in het derde tijdvak, opnieuw deel te nemen aan het centraal examen. 

 Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde centraal examen geldt als 
definitief cijfer voor het centraal examen. 

 
 
Redenen voor een herexamen in het 2e tijdvak 

1. In het 2e tijdvak is er de mogelijkheid om een onvoldoende weg te werken om alsnog te slagen en het 
diploma te behalen. 

2. Een andere reden om een vak te herkansen is de kans om een hoger cijfer te halen. Een hoger cijfer voor een 
bepaald vak, kan helpen om de kansen te vergroten om toegelaten te worden tot een bepaalde 
vervolgstudie. 

3. Wanneer de eindexamenkandidaat met een geldige reden het examen in het eerste tijdvak niet heeft 
kunnen maken, is er de mogelijkheid om de gemiste eindexamens alsnog af leggen tijdens het tweede 
tijdvak. Voor deze leerlingen geldt dat in het tweede tijdvak er maximaal twee examens per dag kunnen 
worden gemaakt door een kandidaat.  

Voor de examens in het tweede tijdvak gelden dezelfde regels en eisen als voor de examens in het eerste tijdvak. 
Deze examens worden op dezelfde manier gegeven en afgelegd. Dit betekent dat de herexamens op de school 
plaatsvinden. Het herexamen van het vak muziek vindt ergens anders plaats, op een centrale locatie in het land. 

Een eindexamenkandidaat kan zich voor een herexamen in het tweede tijdvak opgeven middels een 
herexamenformulier dat hij kan ophalen (tijdens het uitreiken van de voorlopige cijferlijst na het 1e tijdvak) op de 
school. Dit formulier is twee dagen lang beschikbaar na de uitslag van het 1e tijdvak. Dit formulier dient tijdig door de 
eindexamenkandidaat ingeleverd te worden bij de administratie van de school. Inleverdatum en tijdstip zijn op het 
formulier vermeld. Als een eindexamenkandidaat dit formulier te laat inlevert, wordt het recht op herexamen 
ingetrokken door de directeur.  

 
7.7  Afwijkende wijze van examineren 
De directeur kan toestaan dat een lichamelijk of anderszins 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 
directeur op welke wijze deze aanpassing plaatsvindt en doet daar zo spoedig mogelijk mededeling van aan de 
inspectie. 
 
De directie kan, de inspectie gehoord, toestaan dat ten aanzien van een kandidaat die in het laatste leerjaar 
langdurig ziek is, en ten aanzien van een kandidaat die lange tijd ten gevolge van een bijzondere, van de wil van de 
kandidaat onafhankelijke omstandigheid niet in staat is geweest het onderwijs in alle betrokken eindexamenvakken 
gedurende het laatste leerjaar te volgen, het centraal examen en in voorkomend geval het schoolexamen, voor een 
deel van de vakken in het ene schooljaar en voor het andere deel in het daarop volgende schooljaar wordt afgelegd. 
In dat geval wordt het eindexamen in een vak in het eerste of in het tweede van deze schooljaren afgesloten. 
 
 

7.8  Bewaren examenwerk 
Het werk van het centraal examen der kandidaten wordt gedurende ten minste 6 maanden na de vaststelling van de 
uitslag bewaard door de examencommissie, ter inzage voor belanghebbenden. 
 
 
 
 
  

https://www.examenoverzicht.nl/examen-informatie/vervolgstudie/toelatingseisen
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7.9  Geldigheid PTA toetsen 
Wanneer een leerling  is blijven zitten, dan kan deze leerling PTA cijfers niet laten staan. De leerling is verplicht alle 
toetsen in het nieuwe schooljaar opnieuw te maken.  
[Zie ook 6.1] 
 
Een leerling die in leerjaar 4 definitief is afgewezen en het vierde leerjaar opnieuw gaat volgen begint in principe met 
de cijfers die hij/zij  in leerjaar 3 heeft gescoord. In die gevallen waarin de omrekening niet (helemaal) mogelijk is 
beslist de directie over het cijfer waarmee de leerling in leerjaar 4 start. 
 
 

7.10  De correctie van het centraal examen 
 De directeur doet het gemaakte werk van het centraal examen met een exemplaar van de opgaven en 

met het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator in het desbetreffende vak. De 
examinator beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past daarbij de beoordelingsnormen toe. De 
examinator drukt zijn beoordeling uit in de score. De examinator zendt de score en het beoordeelde 
werk aan de directeur.  

 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de score toekomen aan de 
gecommitteerde. 

 De gecommitteerde dan wel de tweede examinator beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past 
daarbij de beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe.  

 Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven voor de toepassing van het eerste 
tot en met derde lid. 

 

7.11  Verhindering van deelname aan het examen 
In het Eindexamenbesluit wordt gesproken over verhindering met geldige reden en verhindering zonder geldige 
reden. De directeur stelt vast of er sprake is van verhindering met geldige reden of verhindering zonder geldige 
reden. De directeur zou onder meer als verhindering met geldige reden kunnen beschouwen:  
 ziekte die de kandidaat schriftelijk kan (laten) verantwoorden door een medisch specialist/huisarts;  

 verhindering wegens ‘een bijzondere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid’, ter bepaling door de directeur.  
 
De vaststelling door de directeur of er sprake is van verhindering met geldige reden of verhindering zonder geldige 
reden is bepalend voor de consequenties voor de kandidaat. Het Eindexamenbesluit is daar heel duidelijk in. Bij een 
verhindering zonder geldige reden kan de directeur maatregelen nemen conform het examenreglement van de 
school.  
 
Handelwijze bij verhindering  
De directeur ziet erop toe dat er tussen de school en de kandidaat en/of de ouders/verzorgers (bij voorkeur 
voorafgaand aan de feitelijke verhindering) adequaat is gecommuniceerd over de verhindering.  
De directeur maakt op het proces-verbaal melding van de verhindering.  

 De directeur hoort de kandidaat en/of de ouders/verzorgers.  

 De directeur stelt vast of de genoemde reden een al dan niet geldige reden is voor verhindering.  
 
Verhindering met geldige reden  
De directeur informeert de kandidaat en/of de ouders/verzorgers over de consequentie (het alsnog afleggen van een 
examenonderdeel in het volgende tijdvak) van de verhindering.  
 
Verhindering zonder geldige reden  

 De directeur besluit welke maatregel(en) genoemd in artikel 5 lid 2 van het Eindexamenbesluit genomen 
wordt (worden). De maatregel moet in verhouding zijn tot de onregelmatigheid.  

 De directeur informeert de kandidaat en/of de ouders/verzorgers schriftelijk over de genomen maatregelen 
en de consequenties hiervan voor de verdere afronding van het examen.  
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Tijdpad bij verhindering met geldige reden 
 

1. Indien een kandidaat om een geldige reden ter beoordeling van de directeur is verhinderd bij één of meer 
toetsen in het eerste tijdvak tegenwoordig te zijn, wordt hem in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven 
het centraal examen op ten hoogste twee toetsen te voltooien. Indien de Minister een vak (muziek) heeft 
aangewezen waarin wegens het zeer geringe aantal kandidaten, het eindexamen in het tweede tijdvak 
eveneens wordt afgenomen door de staatsexamencommissie, wordt gelegenheid gegeven het centraal 
examen op meer dan twee toetsen te voltooien, afhankelijk van de feitelijke mogelijkheden.  

2. 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.  

3. De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de directeur aan bij de voorzitter van de 
desbetreffende staatsexamencommissie. In dat geval deelt de directeur aan de commissie mede, wanneer 
dat zich voordoet, dat ten behoeve van de kandidaat toepassing is gegeven aan artikel 55 (bijzondere 
afname CE).  

4. Na afloop van het derde tijdvak deelt de staatsexamencommissie het resultaat mede aan de directeur.  
5. De tijdvakken en het examenrooster worden t.z.t .vermeld in een bijlage bij dit reglement. 

 
 

7.12  Ziekte tijdens het examen 
 De directeur overlegt in eerste instantie met de kandidaat over de vraag of deze het examen kan 

voortzetten.  

 Als de kandidaat het examen niet kan afmaken, gaat de directeur tijdens de zitting na of de kandidaat het 
examen later op diezelfde dag kan voortzetten. De directeur overlegt hierover met de inspectie.  

 Als de kandidaat het examen op diezelfde dag kan voortzetten, dient de kandidaat tot die tijd in quarantaine 
te worden gehouden.  

 Indien de kandidaat het examen niet op dezelfde dag kan voortzetten, verzoekt de directeur de inspectie per 
omgaande om het tijdens de zitting gemaakte examenwerk ongeldig te verklaren. Wanneer de inspectie het 
werk ongeldig verklaart, wordt de kandidaat voor het betreffende examen verwezen naar het volgende 
tijdvak.  

 De directeur maakt op het proces-verbaal melding van het ziek worden.  

 De directeur informeert de kandidaat schriftelijk over de wijze waarop het examen zal worden afgerond.  
 
 

7.13 Te laat komen tot 30 minuten na aanvang van een zitting van het centraal examen  
 De directeur wordt geacht een kandidaat tot maximaal 30 minuten na aanvang van een zitting van het 

centraal examen tot het examen toe te laten.  

 De eindtijd blijft gelijk, tenzij nog tijdens de zitting in overleg met de inspectie anders wordt besloten. Als 
tijdens de zitting geen contact met de inspectie mogelijk is, neemt de directeur zelf de beslissing en meldt 
deze aan de inspectie.  

 De directeur maakt op het proces-verbaal melding van het te laat komen en de eventuele gevolgen hiervan 
(al dan niet verlenging van de eindtijd).  
 

 Te laat komen vanaf 30 minuten na aanvang van een zitting van het centraal examen  

 De directeur mag een kandidaat die meer dan 30 minuten te laat komt na aanvang van een zitting van het 
centraal examen niet meer tot het examen toelaten. Er is in dat geval sprake van verhindering.  

 De directeur maakt op het proces-verbaal melding van het te laat komen.  

 De directeur zorgt voor opvang van de kandidaat.  

 De directeur beslist of er sprake is van te laat komen/verhindering met geldige reden.  

 De directeur informeert de kandidaat en/of ouders/verzorgers schriftelijk over de consequenties van het te 
laat komen.  

 De directeur wijst de kandidaat en/of ouders/verzorgers op de beroepsmogelijkheid.  
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7.14   Diploma en cijferlijst  
 

 De directeur 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. de vakken en het onderwerp of de titel van het profielwerkstuk, alsmede de beoordeling van het 
profielwerkstuk,  
c. de beoordeling van de deelvakken culturele en kunstzinnige vorming 1 en lichamelijke opvoeding 1, 
d. de eindcijfers voor de examenvakken, alsmede  
e. de uitslag van het eindexamen.  

 De directeur reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke voor het eindexamen geslaagde 
kandidaat, daaronder mede begrepen de kandidaat die zijn eindexamen met gunstig gevolg heeft 
voltooid, ten overstaan van de staatsexamencommissie, een diploma uit, waarop het profiel of de 
profielen zijn vermeld die bij de uitslag zijn betrokken.  

 Indien een kandidaat in meer vakken examen heeft afgelegd dan in de vakken die ten minste samen een 
eindexamen vormen, worden de vakken die niet bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken, op de 
cijferlijst vermeld, tenzij de kandidaat daartegen bedenkingen heeft geuit.  

 Onze Minister stelt het model van de cijferlijst vast.  

 De directeur en de secretaris van het eindexamen tekenen de diploma's en de cijferlijsten.  

 Indien de kandidaat in een bepaald jaar is geslaagd voor het eindexamen, draagt de directeur er op 
verzoek van de kandidaat zorg voor dat de behaalde cijfers voor de vakken waarin in datzelfde jaar 
deeleindexamen of deelstaatsexamen is afgelegd, worden vermeld op de cijferlijst.  
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8. Het Examen en de Wet 

 
8.1  Protocol bij onregelmatigheden (fraude) en/of ongeoorloofde afwezigheid bij het schoolexamen of het 

Centraal Schriftelijk Eindexamen (artikel 5 van het eindexamenbesluit) 
 

1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen dan wel ten aanzien van een 
aanspraak op ontheffing aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder 
geldige reden afwezig is, kan de directeur maatregelen nemen.  

2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid ook in 
combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn:  

 het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen, de rekentoets of het centraal 
examen,  
 

 het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen van het 
schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen,  
 

 het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen, de 
rekentoets of het centraal examen,  
 

 het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd 
examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen. 
Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op een of meer onderdelen 
van het centraal examen legt de kandidaat dat examen af in een volgend tijdvak van het centraal 
examen.  

 
3. Het besluit waarbij een in het eerste lid bedoelde maatregel wordt genomen, wordt tegelijkertijd in afschrift 

toegezonden aan de inspectie en, indien de kandidaat minderjarig is, aan de wettelijke vertegenwoordigers 
van de kandidaat.  

 
4. De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur van een school voor voortgezet onderwijs in beroep 

gaan bij de door de directie van de school in te stellen commissie van beroep. Van de commissie van beroep 
mag de directeur geen deel uitmaken.  

 
5. In overeenstemming met artikel 30a van de wet wordt het beroep binnen vijf dagen nadat de beslissing aan 

de kandidaat is bekendgemaakt, schriftelijk ingesteld bij de commissie van beroep. De commissie stelt een 
onderzoek in en beslist binnen twee weken na ontvangst van het beroepsschrift, tenzij zij deze termijn 
gemotiveerd 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 de laatste volzin van het tweede lid. De commissie 
deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers van de 
kandidaat indien deze minderjarig is, aan de directeur en aan de inspectie.  

   

https://collegebundel.nl/eindexamenbesluit-vo/artikel5/lid3
https://collegebundel.nl/eindexamenbesluit-vo/artikel5/lid3
https://collegebundel.nl/eindexamenbesluit-vo/artikel5/lid4
https://collegebundel.nl/eindexamenbesluit-vo/artikel5/lid4
https://collegebundel.nl/eindexamenbesluit-vo/artikel5/lid5
https://collegebundel.nl/eindexamenbesluit-vo/artikel5/lid5
https://collegebundel.nl/wet-op-het-voortgezet-onderwijs/artikel30a/
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8.2 Commissie van beroep in eindexamenzaken 
De kandidaat kan tegen een beslissing van de eindexamencommissie in beroep gaan bij de commissie van beroep in 
eindexamenzaken. 
Deze commissie is als volgt samengesteld: 
a. Een lid van de directie, uitgezonderd de directeur, of zo nodig een docent voor zover deze geen examinator is.  
b.  Een lid namens de ouders, of een vertegenwoordiger van de ouderraad. 
c. De voorzitter van de MR. 
 
Het beroep moet binnen vijf dagen, nadat de beslissing van de eindexamencommissie schriftelijk ter kennis van de 
kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de commissie van beroep zijn aangemeld. De kandidaat richt zich met dit 
beroep tot: 
     
   De Commissie van Beroep (examens KC MAVO) 

p/a postbus 371                                                          
1900 AJ Castricum 

 
De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken op het beroep, tenzij zij de termijn met redenen 
omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie staat het vrij de hulp in te roepen van (externe) 
deskundigen. De commissie stelt zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden 
gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede 
aan de kandidaat, de examencommissie en aan de inspectie. 
 

8.3  Het PTA en de wet 
Een vaste bijlage van het PTA is artikel 49 lid 2 van het examenbesluit, dat bepaalt of kandidaten zijn geslaagd. 
Kandidaten of hun ouders / wettelijke vertegenwoordigers mogen op verzoek de wettelijke bepalingen over het 
examen inzien op school. Examenreglement en inrichtingsbesluit liggen op de school ter inzage bij de voorzitter van 
de examencommissie. 
 
 

8.4  Geheimhouding 
Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit besluit en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij 
het vertrouwelijk 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. 

 
8.5  Bijzondere gevallen 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie. 
 

8.6  Ontheffing 
Tot ontheffing bij onderdelen van het schoolexamen kan alleen overgegaan worden na contact met het ouderlijk 
gezag en toestemming van de onderwijsinspectie  
 
 

9. Slotbepaling 

9.0 Vaststelling en publicatie 
1. 1.Dit examenreglement is, na instemming van de medezeggenschapsraad, op 23 september 2019 vastgesteld 

door de rector/directeur, op basis van het bepaalde in art. 31 lid 1 van het Eindexamenbesluit VO. 
 

2. 2.De rector/directeur bewerkstelligt dat dit examenreglement vóór 1 oktober 2019 wordt toegezonden aan de 
inspectie en kenbaar wordt gemaakt aan de examenkandidaten.  
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10. Terminologie 

 
kandidaten Daarmee worden leerlingen bedoeld die aan schoolexamens en centrale examens 

deelnemen. 
vakken     Hier mag ook ‘deelvakken’ worden gelezen.  
 
handelingsopdracht  Deze opdracht richt zich op arbeidsoriëntatie en wordt niet beoordeeld met een 

cijfer, maar wordt met onvoldoende, voldoende of goed beoordeeld. Deze opdracht 
moet in het derde leerjaar naar behoren afgerond zijn.   

 
examenstof Hieronder wordt verstaan de eisen die aan de kandidaten worden gesteld. 
 
toetsen Dit zijn toetsen die onderdeel uitmaken van het schoolexamen. Deze toetsen worden 

zowel in klas 3 als in klas 4 afgenomen.  
Niet al deze toetsen vallen binnen de herkansingsregeling.(dit is 
aangegeven in de PTA-overzichten per vak) 

 
centraal examen (CE) Het examen, dat plaatsvindt volgens door de CvTE 

vastgestelde en landelijke genormeerde toetsen. 
 
Schoolexamen (SE) Het totaal van alle toetsen en opdrachten die het cijfer bepalen van het 

schoolexamen voor een vak, inclusief de handelingsopdracht, oriëntatie op leren en 
werken en in de theoretische en gemengde leerweg het profielwerkstuk. 

 
examendossier Een overzicht van de afgelegde schoolexamentoetsen en uitgevoerde opdrachten en 

de behaalde resultaten en informatie over het handelingsdeel. 
 
profielwerkstuk Het profielwerkstuk heeft betrekking op een onderwerp uit het profiel waarin de 

kandidaat het onderwijs volgt. Hierbij gaat het om vakoverstijgende thematiek. Het 
werkstuk toetst kennis, inzicht en vaardigheden. De kandidaat dient minstens 20 uur 
aan het werkstuk te besteden. In het kader van het profielwerkstuk verzamelt de 
kandidaat schriftelijke documentatie.  

 
examinator  degene die belast is met het afnemen van het examen 
 
bevoegd gezag het bestuur van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland 
 
examencommissie alle examinatoren en de secretaris voorgezeten door de directeur of zijn 

plaatsvervanger 
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PTA overzichten MAVO 3 

2019-2020 

 
 
Nederlands 
 
Frans 
 
Duits 
 
Engels 
 
Spaans 
 
Geschiedenis 
 
Aardrijkskunde 
 
Wiskunde 
 
Nask 1 
 
Nask 2 
 
Biologie 
 
Economie 
 
Muziek 
 
CKV 
 
KV2 
 
Maatschappijleer 
 
LO 
 
HBR 
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 Cursusjaar 2019-2020         

Vak: Nederlands  klas: 3        

           

 Per. Week 
Leerstof 

omschrijving 
vakvaardigheden 

Toetsvorm 

S = schriftelijk 

M = mondeling 

K+L = kijkluister 

PO = praktische 

opdracht 

Beoor- 

Deling 

Cijfer/letter 

Duur 

40/80 

min. 

Weging 

% 

Herkans- 

baar: 

ja / nee 

Code 

Magister 

L
e
e
r
ja

a
r
 3

 

 

 

 

1 

 

 

40 Boektoets  

 

Begrijpend lezen 

 

S cijfer 40 2% nee 

 

NE312 

45 Leesvaardigheid  Begrijpend lezen  S cijfer 40 3% ja 

 

NE311 

 

 

2 

 

49 

Talent: Spelling, 

grammatica en 

woorden 

Spelling, grammatica 

en woordenschat 
S cijfer 40 2% ja 

 

NE322 

 

3 

    

Artikel  
Schrijfvaardigheid  

(schrijfdossier) 
S cijfer 40 4% nee 

 

NE323 

5 Leesvaardigheid  Begrijpend lezen S cijfer 40 10% ja 
 

NE321 

3 

12 
Zakelijke brief 

 

Schrijfvaardigheid 

(schrijfdossier) 

 

S cijfer 40 4% nee 

 

NE332 

 

22 

 

Boekenmarkt  Spreekvaardigheid M cijfer n.v.t. 5% nee 

 

NE333 

4 24 

 

Kijk- en luistertoets 

 

 

Kijk-luistervaardigheid 

 

S cijfer 80 5% nee 

 

NE341 
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 Cursusjaar 2019-2020         

Vak: Frans klas: 3        

           

 Per. Week Leerstof omschrijving vakvaardigheden 

Toetsvorm 
S = schriftelijk 

M = mondeling 

K+L = kijkluister 

PO = praktische 
opdracht 

Beoor- 

Deling 
Cijfer/letter 

Duur 
40/80 
min. 

Weging 

% 

Herkans- 

baar: 
ja / nee 

Code 

Magister 

L
e
e
r
ja

a
r
 3

 

1 45 

 Situatie waarbij gesproken wordt in de Franse 
taal. 

 De aangeleerde vocabulaire, grammatica en 
strategieën kunnen gebruiken bij het lezen 
van teksten, en het beantwoorden van 
vragen. 

 Schriftelijk toepassen van aangeleerde 
vocabulaire en grammatica. 

 Spreekvaardigheid 
(tijdens de les) 

 

 Leesvaardigheid  
 Schrijfvaardigheid 

S Cijfer 
80 
min 

10% 
 

Ja* 

 

 

 

 

FA311 

2 5 

 Toepassen van aangeleerde luister strategieën 
en vocabulaire begrijpen bij het luisteren naar 
de Franse taal. 

 De aangeleerde vocabulaire, grammatica en 
strategieën kunnen gebruiken bij het lezen 
van teksten, en het beantwoorden van 
vragen. 

 Schriftelijk toepassen van aangeleerde 
vocabulaire en grammatica. 

 Luistervaardigheid 
(tijdens de les) 

 

 Leesvaardigheid  

 Schrijfvaardigheid 

S Cijfer 
80 
min 

10% Ja* 

 

 

 

FA321 

3 14 

 Situatie waarbij gesproken wordt in de Franse 
taal. 

 De aangeleerde vocabulaire, grammatica en 
strategieën kunnen gebruiken bij het lezen 
van teksten, en het beantwoorden van 
vragen. 

 Schriftelijk toepassen van aangeleerde 
vocabulaire en grammatica. 

 Spreekvaardigheid 
(tijdens de les) 

 
 Leesvaardigheid  
 Schrijfvaardigheid 

S Cijfer 
80 
min 

10% Ja* 

 

 

 

FA331 

4    24 

 Toepassen van aangeleerde luister strategieën 
en vocabulaire begrijpen bij het luisteren naar 
de Franse taal. 

 De aangeleerde vocabulaire, grammatica en 
strategieën kunnen gebruiken bij het lezen 
van teksten, en het beantwoorden van 
vragen. 

 Schriftelijk toepassen van aangeleerde 
vocabulaire en grammatica. 

 Luistervaardigheid 
(tijdens de les) 

 
 Leesvaardigheid  
 Schrijfvaardigheid 

S Cijfer 
80 
min 

10% Ja*  

 

 

 

FA431 

 

*Spreek- en luistervaardigheid zijn niet herkansbaar. 
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 Cursusjaar 2019-2020         

Vak: Duits klas: 3        

           

 Per. Week Leerstof omschrijving vakvaardigheden 

Toetsvorm 
S = schriftelijk 
M = mondeling 

K+L = kijkluister 

PO = praktische 

opdracht 

Beoor- 

Deling 
Cijfer/letter 

Duur 
40/80 min. 

Weging 

% 

Herkans- 

baar: 
ja / nee 

Code 

Magister 

L
e
e
r
ja

a
r
 3

 

1 

 

38 

 

Je kunt aan een makkelijk chatgesprek 
meedoen 

         Stap 14 t/m 17 
schrijfvaardigheid S cijfer 40 5% ja 

 

DU312 

42 
Je kunt een afspraak maken, je kunt iets 

kopen en naar de prijs vragen 
Stap 14/16/19/21 

gespreksvaardigheid M cijfer 

5 
minuten 

per 
gesprek 

5% nee 

 

 

DU313 

45 
Je kunt een eenvoudige e-mail schrijven 

Stap 18 t/m 21 
schrijfvaardigheid S cijfer 40 5% ja 

 

DU311 

2 

 

51 
Je kunt een eenvoudig formulier invullen  

Stap 22 t/m 26 
schrijfvaardigheid S cijfer 40 5% ja 

 

DU322 

5 
Je kunt korte en makkelijke notities maken 

voor anderen 
Stap 27 t/m 30  

schrijfvaardigheid S cijfer 40 5% ja 

 

DU321 

3 

 

6 
Je kunt in makkelijke woorden mensen, 

woonplaatsen en bezit beschrijven 
Stap 22/24/26/28 en 30 

gespreksvaardigheid M cijfer 

5 
minuten 

per 
gesprek  

5% nee 

 

DU332 

 13 

Je leest het boekje  

Abenteuer im Schnee  
en beantwoordt vragen over het boekje 

Stap 23 t/m 27 

leesvaardigheid S cijfer 40 5% ja 

 

 

DU333 

 

4 

 

22 
Je kunt aan een gemakkelijk gesprek over 

alledaagse zaken deelnemen  
Stap 32/34/36 en 38 

gespreksvaardigheid M cijfer 

5 
minuten 

per 
gesprek 

5% nee 

 

DU342 

 24 

Je leest een boekje uit de mediatheek en 
beantwoordt makkelijke vragen over het 

boekje  
Stap 35 t/m 39 

schrijfvaardigheid S cijfer 40 10% ja 

 

DU341 
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 Cursusjaar 2019-2020         

Vak: Engels klas: 3        

           

 Per. Week Leerstof omschrijving vakvaardigheden 

Toetsvorm 
S = schriftelijk 

M = mondeling 

K+L = kijkluister 
PO = praktische 

opdracht 

Beoor- 

Deling 
Cijfer/letter 

Duur 
40/80 min. 

Weging 

% 

Herkans- 

baar: 
ja / nee 

Code 

Magister 

L
e
e
r
ja

a
r
 3

 

1 45 

Kunnen toepassen van 
aangeleerde woordkennis en 

grammatica en vragen over een 
leestekst kunnen beantwoorden 

Leesvaardigheid S Cijfer 40 5% 
Ja 

 

 

EN311 

2 5 Cito Kijk/luistertoets KB Kijk-luistervaardigheid S Cijfer 40 5% nee 
 

EN322 

2 5 

Kunnen toepassen van 
aangeleerde woordkennis en 

grammatica en vragen over een 
leestekst kunnen beantwoorden 

Leesvaardigheid S Cijfer 40 5% ja 

 

EN321 

3 14 

Kunnen toepassen van 
aangeleerde woordkennis en 

grammatica en vragen over een 
leestekst kunnen beantwoorden 

Leesvaardigheid S Cijfer 40 5% ja 

 

EN331 

4 24 KB Examenteksten Leesvaardigheid S Cijfer 40 5% ja 

 

EN341 

1 3 4 45/14/24 
Spreektoets-Situaties waarbij er 
gesproken wordt in de Engelse 

taal 
gespreksvaardigheid M Cijfer 

5 min. 

per 

gesprek 

10% nee 

 

EN342 

 1 2 3 45/5/14 

Leesdossier 
MC en open vragen kunnen 

beantwoorden over 3 gelezen 
boeken 

Leesvaardigheid S Cijfer 40 10% nee 

 

 

EN343 

 1 2 3 4 45/5/14/24 

Mediadossier- Diverse schriftelijke 
verwerkingsopdrachten over bijv. 
krantenartikelen, social media, 

films etc. 

Kijk/luister en 

leesvaardigheid 
S Cijfer  5% nee 

 

EN344 
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 Cursusjaar 2019-2020         

Vak: Spaans klas: 3        

           

 Per. Week Leerstof omschrijving Vakvaardigheden 

Toetsvorm 
S = schriftelijk 

M = mondeling 

K+L = kijkluister 

PO = praktische 
opdracht 

Beoor- 

deling 
Cijfer/letter 

Duur 
40/80 

min. 

Weging 

% 

Herkans- 

baar: 
ja / nee 

Code 

Magister 

L
e
e
r
ja

a
r
 3

 

1 

 

40 
1 Compañeros deel 1 Hst. 1 

 

Leesvaardigheid 

Kijk en luistervaardigheid 
Schrijfvaardigheid 

S/K+L 

 

Cijfer 

 

 

80 

 

 

5% 

 

     Ja 

 

 

 

SP312 

45 
*Spreektoets H.1+2  

(in PTA-week) 
Gespreksvaardigheid M * 

5 min. 
Per 

gesprek 
*    Nee 

 

* 

2 

 

 

46 

 

2 Compañeros deel 1 Hst. 2 
Leesvaardigheid 

Kijk en luistervaardigheid 
Schrijfvaardigheid 

S/K+L 
 

Cijfer 80 5% 

      

Ja 

 

 

  SP322 

49 

 

3 Compañeros deel 1 Hst. 3 

 

Leesvaardigheid 

Kijk en luistervaardigheid 
Schrijfvaardigheid 

S/K+L 
 

Cijfer 
80  5% 

 

Ja 

 

 

SP323 

3 
4 Compañeros deel 1 Hst. 4 

 

Leesvaardigheid 

Kijk en luistervaardigheid 
Schrijfvaardigheid 

S/K+L Cijfer 80 5% 
Ja 

 

 

SP324 

5 
*Spreektoets H.3+4  

(in PTA-week) 
Gespreksvaardigheid M * 

5 min. 
Per 

gesprek 
* Nee 

 

* 

3 

 

 

10 5 Compañeros deel 1 Hst. 5 
 Leesvaardigheid 

Kijk en luistervaardigheid 
Schrijfvaardigheid 

S/K+L 
 

Cijfer 

 

 

80  

 

 

5% 

 

 

Ja 

 

 

SP332 

 

14 
*Spreektoets H.5+6  

(in PTA-week) 
Gespreksvaardigheid M * 

5 min. 
Per 

gesprek 
* Nee 

 

* 

 

4 

 

15 
6 Compañeros deel 1 Hst. 6 

 

Leesvaardigheid 
Kijk en luistervaardigheid 

Schrijfvaardigheid 

S/K+L 
 

cijfer 80 
5% 

 

Ja 

 

 

SP342 

21 

+ 

24 

7 Compañeros deel 1 Hst. 7 

+ Leestoets (leestoets in PTA-week) 

 Leesvaardigheid 
Kijk en luistervaardigheid 

Schrijfvaardigheid 

S/K+L 
 

Cijfer 

 

80  

 

5 % 

 

Ja 

 

 

SP341 

25 
*8 Taaldorp (Spreektoetsen 50% en 

taaldorp 50%) 
Gespreksvaardigheid M *Cijfer 

15 min. 
Per 

gesprek 
5% Nee 

 

*SP343 

1 2 3 4  
Boekje A1 niveau lezen + opdrachten 

maken 
Leesvaardigheid PO 

Letter 

O/V/G 
 geen  

 

SP344 
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 Cursusjaar 2019-2020         

Vak: Geschiedenis klas: 3        

           

 Per. Week Leerstof omschrijving vakvaardigheden 

Toetsvorm 
S = schriftelijk 

M = mondeling 

K+L = kijkluister 

PO = praktische 
opdracht 

Beoor- 

Deling 
Cijfer/letter 

Duur 
40/80 min. 

Weging 

% 

Herkans- 

baar: 
ja / nee 

Code 

Magister 

L
e
e
r
ja

a
r
 3

 

1 

 

39 

De koloniale relatie Indonesië-
Nederland 
GS/K/4 
 
PTA: Hoofdstuk 3 (§1,2,3) 

-Onderzoeksvragen bedenken 

en gebruiken 
-De bruikbaarheid van bronnen 
vaststellen 
-Informatie uit bronnen halen 

S cijfer 40  5% ja 

 

 

GS312 

45 

De koloniale relatie Indonesië-
Nederland 
GS/K/4 
 
Stripboek De Terugkeer + 
PTA: Hoofdstuk 3 (§4+5) 

-Historische informatie kritisch 
beoordelen 

-Historische indelingen 
gebruiken 
-Historische gegevens in hun 
context plaatsen 

S cijfer 

80  

 

 

40  

10% 

ja  

(alleen 

Hoofdstuk 
3 §4+5) 

 

 

GS311 

2 50 

Het conflict tussen Israël en de 
Arabische wereld  
GS/K/11 
 
PTA: Hoofdstuk 7 (§1+2) 

-Vergelijken in de tijd 
-Veranderingen en continuïteit 
vaststellen 
-Soorten oorzaken en gevolgen 

onderscheiden 

S cijfer 40  7% ja 

 

 

GS322 

3 

07 

Het conflict tussen Israël en de 
Arabische wereld  
GS/K/11 
 
PTA: Hoofdstuk 7 (§3+4) 

-Historische gegevens zo 
objectief mogelijk verwerken 
-Ermee rekening houden dat 
gedrag en ideeën van mensen 
bepaald worden door hun plaats, 

tijd en achtergrond 

S cijfer 40  8% ja 

 

 

GS332 

14 

De Koude Oorlog 
GS/K/9 
 
PTA: Hoofdstuk 5 (§1,2,3) 

-Ermee rekening houden dat 
hedendaagse gebeurtenissen en 
verschijnselen worden beïnvloed 
door historische gebeurtenissen 
en verschijnselen 

S cijfer 40  10% ja 

 

 

GS331 

 4 24 

De Koude Oorlog 
GS/K/9 
 
PTA: Hoofdstuk 5 (§4+5) 

-Uitleggen wat historische 
situaties en verschijnselen te 
maken hebben met het heden 
en het eigen leven 
-Conclusies trekken 

-Een standpunt innemen 

en met argumenten uitleggen 

S cijfer 40  10% ja 

 

 

 

GS341 
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 Cursusjaar 2019-2020         

Vak: Aardrijkskunde klas: 3        

           

 Per. Week Leerstof omschrijving vakvaardigheden 

Toetsvorm 
S = schriftelijk 
M = mondeling 

K+L = kijkluister 

PO = praktische 

opdracht 

Beoor- 

Deling 
Cijfer/letter 

Duur 
40/80 min. 

Weging 

% 

Herkans- 

baar: 
ja / nee 

Code 

Magister 

L
e
e
r
ja

a
r
 3

 

1 45 

Hoofdstuk  

Arm en Rijk 

Par. 1.1 tm  1.12 

- Beschrijven 
- Verklaren 

- Vergelijken 
- Beoordelen 
- Atlasgebruik 

S Cijfer 40 17% ja 

 

 

AK311 

2 5 

 Hoofdstuk  

Bronnen van Energie 

Par. 2.1 tm 2.12 

- Beschrijven 
- Verklaren 

- Vergelijken 
- Beoordelen 
- Atlasgebruik 

 

S 
Cijfer 

 
40 17% ja 

 

 

AK321 

3 14 

Hoofdstuk  

Grenzen en Identiteit 

Par. 3.1 tm 3.12 

- Beschrijven 
- Verklaren 

- Vergelijken 
- Beoordelen 
- Atlasgebruik 

S 
Cijfer 

 
40 16% ja 

 

 

AK331 

4 24 
Praktische opdracht 

Eigen Omgeving 

- Beschrijven 
- Verklaren 

- Vergelijken 
- Beoordelen 
- Atlasgebruik 

PO 
Letter 

 

Tijdens 

de 

lessen 

 

dient met 

een 

voldoende 

te zijn 

afgesloten 

 

 

 

AK342 
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 Cursusjaar 2019-2020         

Vak: WISKUNDE Getal & Ruimte klas: 3        

           

 Per. Week Leerstof omschrijving vakvaardigheden 

Toetsvorm 
S = schriftelijk 

M = mondeling 

K+L = kijkluister 

PO = praktische 
opdracht 

Beoor- 

Deling 
Cijfer/letter 

Duur 
40/80 min. 

Weging 

% 

Herkans- 

baar: 
ja / nee 

Code 

Magister 

L
e
e
r
ja

a
r
 3

 

1 45 
Hoofdstuk 1 Procenten 

Hoofdstuk 4 Statistiek 

Procenten en 

Statistiek 
S cijfer 80 10% ja 

 

 

311 

2 5 

Hoofdstuk 5 Tangens en 

Hoofdstuk 10 Sinus en 

Cosinus  

Goniometrie S cijfer 80 10% ja 

 

321 

3 14 

Hoofdstuk 3 Lineair Verband  

Hoofdstuk 6 Verschillende 

verbanden  

Hoofdstuk 9 Oplossen van 

Vergelijkingen  

 

Formules, Tabellen 

Grafieken, Lineaire 

Verbanden  

S cijfer 80 10% ja 

 

 

 

331 

4 24 

Hoofdstuk 2 Kaart en 

Doorsnede  

Hoofdstuk 7 Oppervlakte en 

inhoud.  

 

Meetkunde  S cijfer 80 10% ja 

 

 

341 

  



39 

 

 
 

 Cursusjaar 2019-2020         

Vak: NASK1 klas: 3        

           

 Per. Week Leerstof omschrijving vakvaardigheden 

Toetsvorm 
S = schriftelijk 

M = mondeling 

K+L = kijkluister 

PO = praktische 
opdracht 

Beoor- 

Deling 
Cijfer/letter 

Duur 
40/80 min. 

Weging 

% 

Herkans- 

baar: 
ja / nee 

Code 

Magister 

L
e
e
r
ja

a
r
 3

 

1 45 

 
H2+7 

Stoffen en materialen 
Kracht en beweging 

 

Je kunt alle leerdoelen 
voor H2 en H7 uit 
ItsLearning goed 

uitvoeren. 

 
 

S 

 
 

Cijfer 

 
 

80 min 

 
 

8% 

 
 

Ja 

 

 

NS1311 

2 5 

 
H1+4 

Licht en beeld 
Stoffen en straling 

 

Je kunt alle leerdoelen 
voor H1 en H4 uit 
ItsLearning goed 

uitvoeren. 

 
 

S 

 
 

Cijfer 

 
 

80 min 

 
 

8% 

 
 

Ja 

 

 

NS1321 

3 14 

 
H3+5 

Warmte en energie 
Elektriciteit in huis 

 

Je kunt alle leerdoelen 
voor H3 en H5 uit 
ItsLearning goed 

uitvoeren. 

 
 

S 

 
 

Cijfer 

 
 

80 min 

 
 

8% 

 
 

Ja 

 

 

NS1331 

4 25 

 
H6 

Het weer 

Je kunt alle leerdoelen 
voor H6 uit ItsLearning 

goed uitvoeren. 

 
P + S + 

Presentatie 

 
Cijfer 

 
NVT 

 
8% 

 
nee 

 

NS1342 

1 2 3 4  Practicum dossier  P + S Cijfer NVT 8% nee NS1343 
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 Cursusjaar 2019-2020         

Vak: NASK2  klas: 3        

           

 Per. Week Leerstof omschrijving vakvaardigheden 

Toetsvorm 
S = schriftelijk 

M = mondeling 

K+L = kijkluister 

PO = praktische 
opdracht 

Beoor- 

Deling 
Cijfer/letter 

Duur 
40/80 min. 

Weging 

% 

Herkans- 

baar: 
ja / nee 

Code 

Magister 

3
L
e
e
r
ja

a
r
 3

 

1          

2 5 
Chemie Overal 

Hfst 1-2- 3  

Alle leerdoelen zoals 

beschreven in it’s 

learning behorend bij 

hfst 1-2-3  

S cijfer 80 8% ja 

 

NS2321 

4 

 

24 
Chemie Overal 

Hfst 4-5-6 

Alle leerdoelen zoals 

beschreven in it’s 

learning behorend bij 

hfst 4-5-6  

S cijfer 80 8% ja 

 

 

NS2341 

25 

Open Onderzoek 

En presentatie van het 

onderzoek 

Zelfstandig uitvoeren 

van een open 

onderzoek met een 

bijhorende presentatie 

PO cijfer  7% nee 

 

 

NS2432 

1 2 3 4  Practicum dossier 

Verschillende 

verslagen behorend 

bij de uitgevoerde 

practica 

PO/S cijfer  3% nee 

 

 

NS2433 

 1 2 3 4  
Losse toetsen over de 

behandelde stof 
Diverse Losse toetsen S cijfer  4% nee 

 

 

NS2434 
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 Cursusjaar 2019-2020         

Vak: Biologie klas: 3        

           

 Per. Week Leerstof omschrijving vakvaardigheden 

Toetsvorm 
S = schriftelijk 
M = mondeling 

K+L = kijkluister 

PO = praktische 

opdracht 

Beoor- 

Deling 
Cijfer/letter 

Duur 
40/80 
min. 

Weging 

% 

Herkans- 

baar: 
ja / nee 

Code 

Magister 

L
e
e
r
ja

a
r
 3

 

1 45 
Hfst. 1 

Organismen uit vier rijken 

De kandidaat kan:  
-kenmerkende eigenschappen van cellen 
noemen, de samenstellende delen 
daarvan beschrijven, en de meest 
voorkomende organisatieniveaus binnen 
organismen noemen en beschrijven 
-toelichten dat een organisme als een 

geheel beschouwd kan worden waarbij 
voor instandhouding en gezondheid van 
het organisme processen in onderlinge 
samenhang plaatsvinden.  
-de rol van schimmels en bacteriën in het 
milieu en de biotechnologie noemen en 
toelichten. 
- de namen van organismen opzoeken en 

de delen waaruit ze zijn samengesteld 
-de relaties noemen en toelichten die ze 
onderling en met hun omgeving hebben. 
- de vaardigheden uit het kerndeel in 

samenhang toepassen 
 
 
 
 

s cijfer 40 10% ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

BI311 

2 5 

Hfst. 4+5 

Waarnemen en reageren 

Gedrag 

De kandidaat kan:  
-de rol en de werking van het 

zenuwstelsel, zintuigstelsel en 
hormoonstelsel toelichten 
-beschrijven welke relatie er is tussen 
gedrag en inwendige en uitwendig 
prikkels. 
-gedrag van mens en dier op een 
gestandaardiseerde wijze beschrijven en 
dat beschreven gedrag verklaren.  
-de vaardigheden uit het kerndeel in 
samenhang toepassen 

 

s cijfer 80 10% ja 

 

 

 

 

 

BI321 
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3 14 

Hfst. 3+6 

Organismen leven samen 

Mens en Milieu 

De kandidaat kan:  
-de relaties noemen en toelichten die 
organismen onderling en met hun 
omgeving hebben. 
-toelichten dat de mens voor voedsel, 
water, zuurstof, grondstoffen, energie, 
voedselproductie en recreatie van 
ecosystemen afhankelijk is. 
-beschrijven hoe de mens ecosystemen 
kan beïnvloeden. 
-en toelichten waarom de mens er belang 
bij heeft een duurzame relatie tussen 
mens en milieu te bevorderen. 
-kenmerkende eigenschappen van cellen 
noemen, de samenstellende delen 
daarvan beschrijven, en de meest 
voorkomende organisatieniveaus binnen 
organismen noemen en beschrijven.  
- de vaardigheden uit het kerndeel in 
samenhang toepassen 
 

s cijfer 80 10% ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

BI331 

 

 

 

 

 

 

4 22 
Hfst. 2 

Bewegen 

De kandidaat kan: 
-delen die van belang zijn voor stevigheid 
en beweging noemen  
-de gevolgen van overbelasting noemen 
en beschrijven.  
- de vaardigheden uit het kerndeel in 
samenhang toepassen 

 

s cijfer 40 10% nee 

 

 

 

BI342 

4 

21  

t/m 

23 

Practicum en 

onderzoeksvaardigheden 

De kandidaat kan: 
-basisvaardigheden toepassen die 
betrekking hebben op communiceren, 
samenwerken, experimenteren en 
informatie verwerven en verwerken.  
- strategische vaardigheden toepassen die 
bijdragen tot:  

o  de ontwikkeling van het eigen 
leervermogen  

o het vermogen met biologische 
vaktaal en methodieken te 
communiceren en onderzoek te 
doen.  

- de vaardigheden uit het kerndeel in 
samenhang toepassen 
 

s + po 
letter 

(voldaan) 
  - 

 

 

 

 

 

 

BI343 
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 Cursusjaar 2019-2020         

Vak: Economie klas: 3        

           

 Per. Week Leerstof omschrijving vakvaardigheden 

Toetsvorm 
S = schriftelijk 

M = mondeling 

K+L = kijkluister 

PO = praktische 
opdracht 

Beoor- 

Deling 
Cijfer/letter 

Duur 
40/80 min. 

Weging 

% 

Herkans- 

baar: 
ja / nee 

Code 

Magister 

L
e
e
r
ja

a
r
 3

 

1 45 
Hoe groot is jouw welvaart? 

Wat voor consument ben 

jij? 

EC/K/4A: 1, 2, 3, 6, 8; 
EC/V/1: 5;  EC/K/4B 

Oriëntatie op leren en werken 
Basisvaardigheden 

Leervaardigheden in het vak 
economie 

Consumptie 
Consumptie en 

consumentenorganisaties 
Verwerven, verwerken en 
verstrekken van informatie 

Vaardigheden in samenhang 

S Cijfer 80 min 10% Ja 

 

 

 

 

EC311 

2 5 
De bank en jouw geld 

Ben je verzekerd? 

EC/K/4A: 4,5;  EC/K/4B 

inzicht in aspecten van het 
consumentengedrag in de 

functies van het geld, lenen en 
sparen  

 

S Cijfer 80 min 10% Ja  

 

EC321 

3 14 
Werkt dat zo? 

Productie en markt 

EC/K/5A: 1, 2, 3, 4, 6;  EC/K/5B; 
EC/V/1: 7 

Oriëntatie op leren en werken 
Basisvaardigheden 

Leervaardigheden in het vak 
economie 

Arbeid en productie 

S Cijfer 80 min 10% Ja 

 

EC331 

4 24 

De overheid voor ons 

allemaal 

Over economische grenzen 

EC/K/6: 1, 2, 3; EC/V/1: 2; EC/K/7: 1, 
2, 3, 4, 5 

inzicht in de sociale, economische 
en financiële functies van de 

overheid Verwerven, verwerken 
en verstrekken van informatie 

Vaardigheden in samenhang met 
Internationale ontwikkelingen 

S Cijfer 80 min 10% Ja  

 

 

EC341 
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 Cursusjaar 2019-2020         

Vak: Muziek klas: 3        

           

 Per. Week Leerstof omschrijving vakvaardigheden 

Toetsvorm 
S = schriftelijk 

M = mondeling 

K+L = kijkluister 

PO = praktische 
opdracht 

Beoor- 

Deling 
Cijfer/letter 

Duur 
40/80 
min. 

Weging 

% 

Herkans- 

baar: 
ja / nee 

Code 

Magister 

L
e
e
r
ja

a
r
 3

 

1 

40 

Hfdst 1 Poplab 
 Leerstof afgelopen periode H 1 

tot week 40:  

 Begrippen 

 instrumenten 

MU/K/2  MU/K/3 MU/K/4 

De kandidaat kan 

 muzikale begrippen toepassen in 

luisteropdrachten,  

 Instrumenten kennen en herkennen. 

 Ritmische en melodische notatie volgen 

S cijfer 40  4% Nee 

 

 

 

KMU312 

45 

Hfdst 1 Poplab 
 Leerstof periode 1 en 2, H 1 tot 

week 45: begripp/instrum 

 funk 

 Bigband 

 Mannenkoor 

 Mel/ritmische notatie 

MU/K/2  MU/K/3 MU/K/4 

De kandidaat kan 

 muzikale begrippen toepassen in 

luisteropdrachten,  

 Instrumenten kennen en herkennen. 

 Ritmische en melodische notatie 

volgen 

S cijfer 40  6% Ja 

 

 

 

 

KMU311 

2 

50 

Hfdst 1 Poplab 
 Leerstof periode 1 t/m 3, H 1 

tot week 50: begripp/instrum. 

 jazz 

 Fanfare orkest 

 Vrouwenkoor 

 Mel/ritmische notatie 

MU/K/2  MU/K/3 MU/K/4 

De kandidaat kan 

 muzikale begrippen toepassen in 

luisteropdrachten,  

 Instrumenten kennen en herkennen. 

 Ritmische en melodische notatie 

volgen 

S cijfer 40  6% Nee 

 

 

 

 

KMU322 

5 

Hfdst 1 Poplab 
 Leerstof afgelopen periode H 1 

tot week 5: begripp/instrum. 

 Wereld muziek 

 harmonie orkest 

 Gemengd koor 

Mel/ ritmische notatie 

MU/K/3  MU/K/4 MU/K/7  MU/K/8 

De kandidaat kan 

 muzikale begrippen toepassen in 

luisteropdrachten,  

 beluisterde muziek in verband brengen 

met betekenissen en functies van 

muziek 

 Instrumenten kennen en herkennen. En 

ritmische en melodische notatie volgen 

S  cijfer 40  6% Ja 

 

 

 

 

KMU321 



45 

 

3 

 
10 

Hfdst 2 
Muziek elke dag 

 Leerstof afgelopen periode H 1 

tot week 10: begripp/instrum. 

 symphonie orkest 

 Mel/ ritmische notatie 

 

MU/K/3  MU/K/4 MU/K/7  MU/K/8 

De kandidaat kan 

1. muzikale begrippen toepassen in 

luisteropdrachten,  

2. beluisterde muziek in verband brengen met 

betekenissen en functies van muziek 

3. Instrumenten kennen en herkennen. 

Ritmische en melodische notatie volgen 

S cijfer 40  6% Nee 

 

 

 

 

KMU332 

19-3 

Presentatie 
Muziekavond 

Musiceren: 

zingen en spelen 

VERPLICHT 

 

MU/K/6  MU/V/1  MU/K/4 
Musiceerrepertoire presenteren aan de eigen 

groep/klas en aan ander publiek dan de 
eigen groep/klas. 

De kandidaat kan individueel en in 
groepsverband een representatief repertoire 
uitvoeren van één- en meerstemmige muziek 

Praktisch cijfer 

Avond 
Van  

19:30 
22:00 

10% Nee 

 

 

KMU333 

14 

Hfdst 2 
Muziek elke dag 

 Behandelde stof afgel. periode 

H 2 tot week 14: begrippen / 

instrum. 

 

 
 

MU/K/3  MU/K/4 MU/K/7  MU/K/8 

De kandidaat kan 

1. muzikale begrippen toepassen in 

luisteropdrachten,  

2. beluisterde muziek in verband brengen 

met betekenissen en functies van 

muziek 

3. Instrumenten kennen en herkennen. 

4. Ritmische en melodische notatie volgen 

n.a.v. klinkende voorbeelden. Muzikale 

aspecten herkennen en benoemen of 

door middel van traditionele 

notatietekens, grafische tekens etc. 

S  cijfer 40  6% Ja 

 

 

 

 

 

 

KMU331 

4 24 

Hfdst 2 
Muziek elke dag 

 Behandelde stof afgel. periode 

H 1 en 2 tot week 25: 

begrippen / instrum. 

 

 
 

MU/K/3  MU/K/4 MU/K/7  MU/K/8 

De kandidaat kan 

1. muzikale begrippen toepassen in 

luisteropdrachten,  

2. beluisterde muziek in verband brengen 

met betekenissen en functies van 

muziek 

3. Instrumenten kennen en herkennen. 

Ritmische en melodische notatie volgen 
n.a.v. klinkende voorbeelden. Muzikale 

aspecten herkennen en benoemen of door 
middel van traditionele notatietekens, 

grafische tekens etc. 

S  cijfer 40  6% Ja 

 

 

 

 

 

 

KMU341 
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 Cursusjaar 2019-2020         

Vak: Kunstvakken 1 -CKV klas: 3        

           

 Per. Week Leerstof omschrijving vakvaardigheden 

Toetsvorm 
S = schriftelijk 

M = mondeling 

K+L = kijkluister 

PO = praktische 
opdracht 

Beoor- 

Deling 
Cijfer/letter 

Duur 
40/80 min. 

Weging 

% 

Herkans- 

baar: 
ja / nee 

Code 

Magister 

L
e
e
r
ja

a
r
 3

 

1 

35/36 
 

Kunstroute Beverwijk/ Heemskerk 
Verslag fietsroute 

Introductie-
opdracht 

Cijfer x 10% Nee KV1311 

37/38 
 

Cultureel zelfportret 
CZP deel 1 

Leerlingen maken een 
verslag over hun 

culturele achtergrond 

Introductie- 
opdracht 

Cijfer x 5% Nee KV1312 

40 Theater veiligheidsweek 
Verslag n.a.v. kijkwijzer 

theatervoorstelling 
Introductie- 
opdracht 

Cijfer x 10% Nee KV1313 

44/45  Praktische opdracht 1 
Samenwerken aan een 

praktische opdracht 
Praktijk  Cijfer x 10% Nee   KV1314 

2 

47/48 
Bezoek Rijksmuseum –  

van Goghmuseum 
Verslag bezoek museum Verslag Cijfer x 10% Nee  KV1321 

49/50 
 

Worsteling van een kunstenaar 
Film Loving Vincent 

Stripverhaal 
film 

Leerpad its 
learning 

Cijfer  x 10% Nee   KV1322 

4/5 Praktische opdracht 2 
Samenwerken aan 
praktische opdracht 

Praktijk  Cijfer x 10% Nee KV1323 

3 

6/7/8 Film  Leerpad its learning 
Theorie/ 
Praktijk  

Cijfer  x 10% Nee  KV1331 

13/14 Praktische opdracht 3 
Samenwerken aan 
praktische opdracht 

Praktijk  Cijfer  x 10% Nee  KV1332 

4 

21/22 Praktische opdracht 4 
Samenwerken aan 
praktische opdracht 

Praktijk  Cijfer  x 10% Nee  KV1341 

24/25 
Cultureel zelfportret 

CZP deel 2 

Leerlingen maken een 
verslag over hun 

culturele achtergrond 

Aanvulling op 
deel 1 

Cijfer x 5% Nee KV1342 
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 Cursusjaar 2019-2020         

Vak: Kunstvakken 2 - BTW klas: 3        

           

 Per. Week Leerstof omschrijving vakvaardigheden 

Toetsvorm 
S = schriftelijk 
M = mondeling 

K+L = kijkluister 

PO = praktische 

opdracht 

Beoor- 

Deling 
Cijfer/letter 

Duur 
40/80 min. 

Weging 

% 

Herkans- 

baar: 
ja / nee 

Code 

Magister 

L
e
e
r
ja

a
r
 3

 

1 

45 
PTA: Theorie beeldaspecten 

KLEUR & VORM 

Oefening voor het CSE: 
Leren beeldende 

begrippen 
Schriftelijk cijfer 

80min. 
Tijdens 

PTA 
week  

5% Ja KV2311 

 Oefening techniek 
Herhaling en uitbreiding 
technieken onderbouw. 

Kleinere 
opdracht 

cijfer 
Tijdens 

de lessen 
2% Nee KV2312 

 Oefening techniek 
Herhaling en uitbreiding 
technieken onderbouw. 

Kleinere 
opdracht 

cijfer 
Tijdens 

de lessen 
2% Nee KV2313 

 Oefening techniek 
Herhaling en uitbreiding 
technieken onderbouw. 

Kleinere 
opdracht 

cijfer 
Tijdens 

de lessen 
2% Nee KV2314 

 Oefening techniek 
Herhaling en uitbreiding 
technieken onderbouw. 

Kleinere 
opdracht 

cijfer 
Tijdens 

de lessen 
2% Nee KV2315 

 Oefening techniek 
Herhaling en uitbreiding 
technieken onderbouw. 

Kleinere 
opdracht 

cijfer 
Tijdens 

de lessen 
2% Nee KV2316 

2 

5 
PTA: Theorie beeldaspecten 
COMPOSITIE & TEXTUUR 

Oefening voor het CSE: 
Leren beeldende 

begrippen 
Schriftelijk cijfer 

80min. 
Tijdens 

PTA 
week 

5% Ja KV2321 

 Oefening techniek 
Herhaling en uitbreiding 
technieken onderbouw.  

Kleinere 
opdracht 

cijfer 
Tijdens 

de lessen 
2% Nee KV2322 

 Oefening techniek 
Herhaling en uitbreiding 
technieken onderbouw.  

Kleinere 
opdracht 

cijfer 
Tijdens 

de lessen 
2% Nee KV2323 

 Oefening techniek 
Herhaling en uitbreiding 
technieken onderbouw.  

Kleinere 
opdracht 

cijfer 
Tijdens 

de lessen 
2% Nee KV2324 
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Opdracht naar aanleiding van werk 

van Van Gogh 

Kunstbeschouwing n.a.v. 
beeldaspecten: 
Lijn, vorm, kleur, 

compositie, licht, ruimte, 
textuur 

Schriftelijk cijfer 
720min. 
Tijdens 
de les 

5% Nee KV2325 

3 

 Oefening techniek 
Herhaling en uitbreiding 
technieken onderbouw.  

Kleinere 
opdracht 

cijfer 
Tijdens 

de lessen 
2% Nee KV2331 

 Oefening techniek 
Herhaling en uitbreiding 
technieken onderbouw.  

Kleinere 
opdracht 

cijfer 
Tijdens 

de lessen 
2% Nee KV2332 

 
Beeldanalyse en CPE: 

Thema n.a.v. eindexamen 
TIJD  

Beeldaspecten: 
Lijn, vorm, kleur, 

compositie, licht, ruimte, 
textuur 

Werkstuk cijfer 720min. 10% Nee KV2333 

4 

25 
PTA: Theorie beeldaspecten 

RUIMTE, LICHT & LIJN 

Oefening voor het CSE: 
Leren beeldende 

begrippen 
Schriftelijk cijfer 

80min. 
Tijdens 

PTA 
week 

5% Ja KV2341 

 
CPE: keuze docent uit voorgaande 

examens. 

Beeldaspecten: 
Lijn, vorm, kleur, 

compositie, licht, ruimte, 
textuur 

Werkstuk cijfer 720min. 10% Nee KV2342 
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 Cursusjaar 2019-2020         

Vak: Maatschappijleer klas: 3        

           

 Per. Week Leerstof omschrijving vakvaardigheden 

Toetsvorm 
S = schriftelijk 

M = mondeling 

K+L = kijkluister 

PO = praktische 
opdracht 

Beoor- 

Deling 
Cijfer/letter 

Duur 
40/80 min. 

Weging 

% 

Herkans- 

baar: 
ja / nee 

Code 

Magister 

L
e
e
r
ja

a
r
 3

 

1 45 

Wat is Maatschappijleer en 

Jongeren 

 

PTA: Hoofdstuk 1 Par 1 t/m3    

        Hoofdstuk 2 Par 1 t/m5 

Leren vanuit verschillende 
standpunten situaties te 
begrijpen. 

S cijfer 40 min. 20% ja 

 

 

GS311 

1 49-51 Presentaties 

Onderzoeksvragen bedenken en 
gebruiken 
De bruikbaarheid van bronnen 
vaststellen 
Informatie uit bronnen halen 

S cijfer 

10 min 

Per 

groep 

20% Nee 

 

 

GS312 

2 5 

Politiek  

 

PTA: Hoofdstuk 3 Par 1 t/m 7 

Begrijpen hoe onze democratie 
werkt landelijk en gemeentelijk 

S cijfer 40 min. 20% ja 

 

 

GS321 

3 7-8 Werkstuk 

Onderzoeksvragen bedenken en 
gebruiken 
De bruikbaarheid van bronnen 
vaststellen 
Informatie uit bronnen halen 

PO 

 

Letter 

 
dient met 

een 
voldoende 

te zijn 
afgesloten 

 

160 

min. 
- nee 

 

 

 

GS332 

3 14 

Media en Werk 

 

PTA: Hoofdstuk 6 Par 1 t/m6 

        Hoofdstuk 7 Par 1 t/m6 

Inzicht krijgen wat voor invloed 
media op ons heef.t  

S cijfer 40 min. 20% ja 

 

 

GS331 

 4 24 
Criminaliteit 

PTA: Hoofdstuk 8 Par 1 t/m6 

Begrijpen hoe ons rechtssysteem 
werkt en kunnen uitleggen. 

S cijfer 40 min. 20% ja 

 

 

GS341 
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 Cursusjaar 2019-2020         

Vak: Lichamelijke Opvoeding klas: 3        

           

 Per. Week Leerstof omschrijving vakvaardigheden 

Toetsvorm 
S = schriftelijk 

M = mondeling 

K+L = kijkluister 

PO = praktische 
opdracht 

Beoor- 

Deling 
Cijfer/letter 

Duur 
40/80 min. 

Weging 

% 

Herkans- 

baar: 
ja / nee 

Code 

Magister 

L
e
e
r
ja

a
r
 3

 

1 

 

Uiterlijk 
week 45  

Volleybal Technieken, Spel praktijk 
Afsluiten 

met o/v/g 
 

6 van de 8 
onderdelen 
minimaal 

voldoende 
afronden 

Ja LO311 

Uiterlijk 
week 45   

12 minutenloop Tactiek van het lopen praktijk 
Afsluiten 

met o/v/g 
 Ja LO312 

2 

Uiterlijk 
week  5  

Bewegen op Muziek 
12 x 8, zelfstandig 

bedenken en op het ritme 
uitvoeren 

praktijk 
Afsluiten 

met o/v/g 
 Ja LO321 

Uiterlijk 
week  5 

Basketbal Technieken, Spel praktijk 
Afsluiten 

met o/v/g 
 Ja LO322 

3 

Uiterlijk 
week 14  

Turnen Trampoline praktijk 
Afsluiten 

met o/v/g 
 Ja LO331 

Uiterlijk 
week 14 

Hoogspringen Techniek, hoogte praktijk 
Afsluiten 

met o/v/g 
 Ja LO 332 

4 

 

Uiterlijk 
week 24 

Hockey Techniek, Spel praktijk 
Afsluiten 

met o/v/g 
 JA LO341 

Uiterlijk 
week 24  

Honkloopspelen Techniek, Spel praktijk 
Afsluiten 

met o/v/g 
 Ja LO342 
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 Cursusjaar 2019-2020         

Vak: HBR GL Gastheerschap klas: 3        

           

 Per. Week Leerstof omschrijving vakvaardigheden 

Toetsvorm 
S = schriftelijk 

M = mondeling 

K+L = kijkluister 

PO = praktische 
opdracht 

Beoor- 

Deling 
Cijfer/letter 

Duur 
40/80 
min. 

Weging 

% 

Herkans- 

baar: 
ja / nee 

Code 

Magister 

L
e
e
r
ja

a
r
 3

 

 

1 

 

 
Theorie Serveren 
Hoofdstuk 1 & 2 

 Schriftelijk cijfer 50 10% Ja HBR311 

 Praktijk Serveren 
Behandelde 

serveertechnieken 
Praktijk cijfer  25% Nee HBR312 

2 

 

 
Theorie Serveren 

Hoofdstuk 3, 4  & 5 
 Schriftelijk cijfer 50 10% Ja HBR321 

 Praktijk Serveren 
Behandelde 

serveertechnieken 
Praktijk cijfer  25% Nee HBR322 

3 

 

 
Theorie Serveren 
Hoofdstuk 6 & 7 

 Schriftelijk cijfer 50 10% Ja HBR331 

 Praktijk Serveren 
Behandelde 

serveertechnieken 
Praktijk cijfer  20% Nee HBR332 

  Beroepsoriëntatie  Schriftelijk O/V/G 100  Ja HBR333 

 4          

 

 Cursusjaar 2019-2020         
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Vak: HBR GL Keuken klas: 3        

           

 Per. Week Leerstof omschrijving vakvaardigheden 

Toetsvorm 
S = schriftelijk 

M = mondeling 

K+L = kijkluister 
  PO = praktische 

opdracht 

Beoor- 

Deling 
Cijfer/letter 

Duur 
40/80 

min. 

Weging 

% 

Herkans- 

Baar: 
ja / nee 

 

Code 

Magister 

L
e
e
r
ja

a
r
 3

 

 

1 

 

 
Theorie koken 

Hoofdstuk 1, 2 & 5 
 Schriftelijk cijfer 50 10% Ja HBR313 

 Praktijk koken 
Behandelde 

kooktechnieken 
Praktijk cijfer  25% Nee HBR314 

2  

 
Theorie koken 

Hoofdstuk 3, 4  & 6 
 Schriftelijk cijfer 50 10% Ja HBR323 

 Praktijk koken 
Behandelde 

kooktechnieken 
Praktijk cijfer  25% Nee HBR324 

3 

 

 
Theorie koken 

Hoofdstuk 7 & 8 
, Schriftelijk cijfer 50 10% Ja HBR334 

  Praktijk koken 
Behandelde 

kooktechnieken 
Praktijk cijfer  20% Nee HBR335 

  Beroepsoriëntatie  Schriftelijk O/V/G 100  Ja HBR336 

 4          
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ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT SVOK 

 

Hoofdstuk I: Algemene bepalingen 

 
Artikel 1: Algemeen 
1.Dit is het examenreglement van Kennemer College MAVO behorend tot het bestuur van de Stichting voor Voortgezet 
Onderwijs Kennemerland (SVOK), gevestigd te Castricum, voor het schooljaar 2019/2020. 
2.Dit examenreglement is slechts van toepassing voor zover het niet in strijd is met de Wet op het voortgezet onderwijs, het 
vigerende Eindexamenbesluit VO, het Inrichtingsbesluit WVO of andere toepasselijke wet- of regelgeving. Bij strijdigheid, of 
wanneer dit examenreglement niet voorziet in een bepaalde situatie, gelden altijd de bepalingen van de toepasselijke wet- en 
regelgeving.1 
3.In gevallen waarin door dit examenreglement niet wordt voorzien, en waar ook overige (landelijke) wet- of regelgeving niet in 
voorziet, beslist de rector/directeur.  
4.De taken en bevoegdheden van de diverse functionarissen zoals deze in dit document worden aangeduid, vloeien voort uit de 
onderwijswetgeving dan wel uit een door het bevoegd gezag verleend mandaat.  

 
Artikel 2: Begripsbepalingen 
In dit examenreglement worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd: 
Bevoegd gezag: de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK), zoals vertegenwoordigd door 

het College van Bestuur;  
Commissie van Beroep: de Commissie van Beroep zoals aangeduid in dit examenreglement; 
cspe: centraal schriftelijk en praktisch examen in een vmbo-profielvak; 
CvTE: het College voor Toetsen en Examens zoals bedoeld in art. 2 lid 1 van de Wet College voor 

toetsen en examens; 
Deeleindexamen: een examen in een of meer van de voor het eindexamen voorgeschreven vakken; 
Directeur: de directeur (dan wel rector) van de school en in voorkomende gevallen de adjunct-directeur 

(dan wel conrector); 
DUO: de Dienst Uitvoering Onderwijs, een agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap; 
Eindexamenbesluit VO:  het vigerende Eindexamenbesluit VO (voor de laatste versie: zie  www.overheid.nl); 
Examencommissie: de examencommissie als bedoeld in dit examenreglement;  
Examinator:  degene die is belast met het afnemen van het examen in een vak; 
Fraude: het op arglistige wijze geven van een onjuiste voorstelling van zaken, in eigen of andermans 

belang, door bijvoorbeeld vervalsing van administratie of ontduiking van de geldende 
voorschriften, hetgeen wordt aangemerkt als onregelmatigheid in de zin van dit 
examenreglement; 

Gecommitteerde: de gecommitteerde als bedoeld in art. 36 van het Eindexamenbesluit VO; 
Herexamen: het opnieuw afleggen van het schoolexamen in een vak waarvan geen centraal examen wordt 

afgenomen;  
Herkansing: het opnieuw deelnemen aan een toets van het schoolexamen of het centraal examen; 
Inhalen: het alsnog afleggen van een eerder gemist examenonderdeel; 
Inrichtingsbesluit WVO: het vigerende Inrichtingsbesluit WVO (voor de laatste versie: zie www.overheid.nl); 
Inspectie: de Inspectie van het Onderwijs als bedoeld in art. 2 van de Wet op het onderwijstoezicht; 
 
Kandidaat: ieder die door het bevoegd gezag tot het eindexamen wordt toegelaten; 
 
Leerweg: een van de leerwegen in het vmbo, als bedoeld in art. 10, 10b en 10d van de WVO 

(basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd en theoretisch); 

                                           
1 In dit examenreglement wordt ervan uitgegaan dat de zogenoemde rekentoets zal komen te vervallen met 
ingang van 1 augustus 2019. Mocht dit uiteindelijk toch niet het geval zijn, dan worden kandidaten daar tijdig over 
ingelicht.  
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Onregelmatigheid: een onregelmatigheid als bedoeld in art. 5 van het Eindexamenbesluit VO, waaronder (mede) 
begrepen: (examen)fraude, het bij zich hebben van niet toegestane hulpmiddelen, het te laat 
of niet volgens de regels inleveren van schriftelijk of praktisch werk, ongeoorloofde 
afwezigheid, het niet opvolgen van instructies, alsmede het in strijd handelen met een andere 
op de kandidaat rustende verplichting; 

Profielwerkstuk: het profielwerkstuk zoals bedoeld in art. 4 van het Eindexamenbesluit VO, dat wil zeggen het 
werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht 
en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het desbetreffende profiel; 

PTA: het programma van toetsing en afsluiting als bedoeld in art. 31 lid 2 van het 
Eindexamenbesluit VO; 

Schooljaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 augustus van enig jaar en eindigt op 31 juli van het 
daaropvolgende jaar; 

Tweede examinator: degene die, naast de examinator, tevens belast is met de beoordeling van het cspe in het 
vmbo. 

Artikel 3: Het eindexamen 
1.Ter afsluiting van de opleiding worden de leerlingen door de rector/directeur in de gelegenheid gesteld om een eindexamen af 
te leggen. Dit eindexamen of deeleindexamen bestaat uit een schoolexamen en, voor zover dat in het examenprogramma is 
bepaald, uit een centraal examen.   
2.Kandidaten die niet als leerling aan de school zijn ingeschreven, kunnen door de rector/directeur onder voorwaarden in de 
gelegenheid worden gesteld om aan de school eindexamen af te leggen.  
3.De directeur van een school voor vmbo kan een kandidaat als bedoeld in lid 2 eveneens in de gelegenheid stellen om 
deeleindexamen af te leggen in een of meer profielvakken of beroepsgerichte keuzevakken van de basisberoepsgerichte, de 
kaderberoepsgerichte of de gemengde leerweg die de school verzorgt, indien de kandidaat voor een van deze leerwegen is 
ingeschreven aan een school voor voortgezet speciaal onderwijs.  
4.Het eindexamen wordt afgenomen door de rector/directeur en de examinatoren van de school, onder de 
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag.  
5.De rector/directeur wijst een personeelslid van de school aan als secretaris van het eindexamen (examensecretaris).  

 
Artikel 4: Het examenprogramma 
1.Het examenprogramma wordt, behalve voor door de rector/directeur vast te stellen vakken die onderdeel zijn van het 
eindexamen, voor elk van de schoolsoorten en leerwegen vastgesteld door de Minister, waarbij in het examenprogramma zijn 
opgenomen: i) een omschrijving van de examenstof voor elk eindexamenvak en ii) welk deel van de examenstof centraal zal 
worden geëxamineerd en over welke examenstof het schoolexamen zich uitstrekt. 
2.Een examenprogramma wordt vastgesteld per vak of per groep van vakken. 
3.De kandidaten kiezen in welke vakken zij examen willen afleggen, voor zover de rector/directeur hen in de gelegenheid heeft 
gesteld om zich op het examen in die vakken voor te bereiden. 
4.De rector/directeur kan een vmbo-leerling of havo-leerling in de gelegenheid stellen om een of meer vakken op een hoger 
kwalificatieniveau (een hogere leerweg binnen het vmbo, de havo of het vwo) te volgen en af te sluiten.  
5.De kandidaten kunnen, voor zover de rector/directeur hun dat toestaat, in extra vakken examen afleggen.  
6.In deel B van dit examenreglement is voor de school aangegeven in welke vakken een kandidaat examen kan afleggen en of de 
kandidaat in meer vakken examen mag afleggen dan nodig is voor een volledig examen.  
7.Het eindexamen of deeleindexamen kan bestaan uit diverse soorten examens, zoals schriftelijke toetsen, practicumtoetsen, 
praktische opdrachten, handelingsdelen en presentaties. Ten aanzien van het schoolexamen wordt dit beschreven in het PTA. 
8.Het schoolexamen vwo, havo en vmbo (theoretische en gemengde leerweg) omvat mede een profielwerkstuk. Het 
profielwerkstuk in het havo of vwo heeft betrekking op een of meer van de eindexamenvakken van de kandidaat, waarbij 
tenminste sprake is van een vak met een omvang van 320 uur (havo) dan wel 400 uur (vwo), en wordt beoordeeld met een 
cijfer. Het profielwerkstuk in het vmbo heeft betrekking op een thema uit het profiel waarin de kandidaat onderwijs volgt en 
wordt beoordeeld met ‘voldoende’ of ‘goed’.  
 

Artikel 5: Geheimhouding  
Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van het eindexamen en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan het 
vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs valt aan te nemen is verplicht tot geheimhouding daarvan. Deze 
geheimhoudingsplicht vervalt wanneer enig wettelijk voorschrift tot bekendmaking van de betrokken gegevens verplicht of 
wanneer de uitvoering van de toepasselijke wet- en regelgeving bekendmaking noodzakelijk maakt.  

 

Artikel 6: Examencommissie 
1.Er is een examencommissie, waarvan de samenstelling wordt bepaald door de rector/directeur. De samenstelling en de 
contactgegevens worden door de school afzonderlijk bekend gemaakt.  
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2.De examencommissie heeft tot taak om beslissingen te nemen bij onduidelijkheden bij de waardering, inhoud en eventuele 
andere aspecten van het schoolexamen. 
3.De examencommissie is bevoegd om deskundigen te raadplegen en beslist bij gewone meerderheid van stemmen.  
4.Als een kandidaat van mening is dat een schoolexamen niet volgens de regels is afgenomen, kan hij (zijn wettelijk 
vertegenwoordiger) zijn bezwaar schriftelijk en met redenen omkleed aan de examencommissie voorleggen, binnen één week 
na het desbetreffende voorval.  
5.Over de uitspraak van de examencommissie worden zowel de kandidaat (en diens wettelijk vertegenwoordigers), de 
examinator als de rector/directeur geïnformeerd.  
6.Tegen de uitspraak van de examencommissie is beroep mogelijk bij de Commissie van Beroep binnen een termijn van vijf 
dagen na bekendmaking van de uitspraak. Dit beroep wordt behandeld conform het bepaalde in art. 13 van dit 
examenreglement. 

 

Artikel 7: Algemene verplichtingen van de kandidaat 
1.Een kandidaat is verplicht om deel te nemen aan alle voor hem geldende onderdelen van het PTA en het centraal examen, en 
om aanwezig te zijn bij alle desbetreffende zittingen c.q. onderdelen van het schoolexamen en het centraal examen.  
2.Een kandidaat is verplicht om examenwerk, waaronder gemaakte toetsen, werk van een praktische opdracht, een 
handelingsdeel of profielwerkstuk tijdig (dat wil zeggen voor de gestelde deadline) en volgens de geldende regels in te leveren. 
Indien dat niet gebeurt, is sprake van een onregelmatigheid, behoudens in geval van overmacht te beoordelen door de 
rector/directeur.   

 

Artikel 8: Afwijkende wijze van examineren 
1.De rector/directeur 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 rector/directeur de wijze waarop het examen zal 
worden afgelegd, met dien verstande dat aan de overige bepalingen van het Examenbesluit VO wordt voldaan. Van de afwijking 
wordt door de rector/directeur zo spoedig mogelijk mededeling gedaan aan de inspectie. 
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:  

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

is opgesteld; 

b. de aanpassing voor zover betrekking hebbend op het centraal examen 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; 

c. 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. 

3.Het bevoegd gezag kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal afwijken van de voorschriften 
gegeven bij of krachtens het Eindexamenbesluit VO, 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:  

a. het vak Nederlandse taal en literatuur; 

b. het vak Nederlandse taal; 

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

4.De in lid 3 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 Nederlandse taal. 
5.Van elke afwijking op grond van lid 3 wordt door de rector/directeur mededeling gedaan aan de inspectie. 
 

Artikel 9: Spreiding van het eindexamen 
Het bevoegd gezag kan, na overleg met de inspectie, toestaan dat een kandidaat die in het laatste leerjaar langdurig ziek is, en 
een kandidaat die lange tijd ten gevolge van een bijzondere, van de wil van de kandidaat onafhankelijke omstandigheid niet in 
staat is geweest het onderwijs in alle betrokken eindexamenvakken gedurende het laatste leerjaar te volgen, het centraal 
examen en in voorkomend geval het schoolexamen, voor een deel van de vakken in het ene schooljaar en voor het andere deel 
in het daarop volgende schooljaar aflegt. In dat geval wordt het eindexamen in een vak in het eerste of in het tweede van deze 
schooljaren afgesloten.  
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Artikel 10: Vrijstelling 
Conform het bepaalde in het Eindexamenbesluit VO geldt dat een kandidaat die is vrijgesteld van het volgen van onderwijs in 
een of meerdere vakken in bepaalde gevallen ook is vrijgesteld van het afleggen van eindexamen in dat vak.  Vrijstelling kan 
worden verleend, verwijzend naar artikel 26e of artikel 26n van het Inrichtingsbesluit WVO 
 

Artikel 11: Ontheffing 
Conform het bepaalde in het Eindexamenbesluit VO geldt dat een kandidaat aan wie ontheffing is verleend van het volgen van 
onderwijs in een of meerdere vakken in bepaalde gevallen ook is vrijgesteld van het afleggen van eindexamen in dat vak. 
Ontheffing kan worden verleend, verwijzend naar artikel 26e of artikel 26n van het Inrichtingsbesluit WVO 
 
 

Artikel 12: Onregelmatigheden en fraude 
1.Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen of deeleindexamen dan wel ten aanzien van een 
aanspraak op ontheffing aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder geldige reden afwezig is, 
kan de rector/directeur maatregelen nemen. 
2.De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar 
genomen kunnen worden, zijn:  

a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen; 

b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen van het schoolexamen of het 

centraal examen; 

c. het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen of het 

centraal examen; 

d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in 

door de rector/directeur aan te wijzen onderdelen; indien dit hernieuwd examen betrekking heeft op een of 

meer onderdelen van het centraal examen, legt de kandidaat dat examen af in een volgend tijdvak van het 

centraal examen. 

3.Alvorens een beslissing ingevolge het tweede lid wordt genomen, hoort de rector/directeur de kandidaat. De kandidaat kan 
zich daarbij door zijn wettelijk vertegenwoordiger laten bijstaan. Het besluit waarbij een in het eerste lid bedoelde maatregel 
wordt genomen, wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie en, indien de kandidaat minderjarig is, aan de 
wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat. In de beslissing wordt gewezen op de mogelijkheid om beroep in te stellen bij 
de Commissie van Beroep conform het bepaalde in art. 13 van dit examenreglement.   
 

Artikel 13: Commissie van Beroep 
1.De kandidaat kan tegen een beslissing van de rector/directeur in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag ingestelde 
Commissie van Beroep, waarvan de rector/directeur geen deel uit kan maken.  
2.Het beroep dient binnen vijf dagen nadat de beslissing aan de kandidaat is bekendgemaakt schriftelijk te worden ingesteld.  
3.De Commissie van Beroep stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken na ontvangst van het beroepschrift. De 
Commissie van Beroep kan deze termijn gemotiveerd verlengen met ten hoogste twee weken.  
4.De Commissie van Beroep 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 art. 12 lid 2 sub d, laatste 
zinsnede, van dit examenreglement.  
5.De Commissie van Beroep deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers van 
de kandidaat indien deze minderjarig is, aan de rector/directeur en aan de inspectie.  
6.De samenstelling van de Commissie van Beroep is als volgt: een externe rector/directeur, een externe secretaris van het 
examen, een medewerker van het Service- en Expertisecentrum SVOK. 
7.De adresgegevens van de Commissie van Beroep zijn: Service- en Expertisecentrum SVOK, Wessterplein 4B/4C, 1901 NA 
Castricum. 
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Hoofdstuk II: Het schoolexamen 

 
Artikel 14: Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 
1. De rector/directeur draagt er zorg voor dat het PTA wordt vastgesteld en dat dit voor 1 oktober 2019 aan de inspectie wordt 
gezonden en aan de desbetreffende kandidaten wordt verstrekt. Dit PTA wordt voorafgaande aan de vaststelling ter instemming 
voorgelegd aan de medezeggenschapsraad, voor zover het gaat om het toetsbeleid en dit beleid niet rechtstreeks voortvloeit uit 
de toepasselijke wet- en regelgeving. De instemmingsbevoegdheid van de MR strekt zich niet uit tot de vakinhoudelijke invulling 
van het schoolexamen.  
2. In het programma van toetsing en afsluiting wordt in ieder geval geregeld: welke onderdelen van het examenprogramma in 
het schoolexamen worden getoetst, de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen, de wijze waarop en de tijdvakken 
waarbinnen de toetsen van het schoolexamen plaatsvinden (de herkansing daaronder begrepen), de wijze van herkansing van 
het schoolexamen en de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor een kandidaat tot stand komt.  
3. Aan het deelnemen aan bepaalde onderdelen van het schoolexamen kunnen voorwaarden zijn verbonden; deze voorwaarden 
zijn voor de diverse vakken vermeld in het PTA.  

 
Artikel 15: Periodes van het schoolexamen 
1.De rector/directeur bepaalt wanneer het schoolexamen aanvangt. Dit wordt vermeld in het PTA, waarbij ook wordt bepaald in 
welke tijdvakken het schoolexamen wordt afgenomen.  
2.Het schoolexamen wordt afgesloten voor de aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen, zulks onverminderd het 
bepaalde in art. 23 van dit examenreglement.  

 
Artikel 16: Hulpmiddelen 
Voor het uitvoeren van een examenopdracht mag een kandidaat alleen die zaken het lokaal in meenemen die noodzakelijk zijn 
voor de uitvoering van de opdracht. Persoonlijke bezittingen van de kandidaat, zoals telefoons of andere devices, tassen en 
boeken zijn niet toegestaan, met uitzondering van de toegestane hulpmiddelen die voor (het desbetreffende onderdeel van) het 
schoolexamen zijn vermeld op de lijst van toegestane hulpmiddelen.  

 
Artikel 17: Onwel tijdens afname 
Als een kandidaat tijdens een zitting onwel wordt, kan deze onder begeleiding het lokaal verlaten. In overleg met de kandidaat 
wordt beoordeeld of deze na enige tijd het werk kan hervatten. Als de kandidaat het werk hervat, kan deze in overleg met de 
afdelingsleider de gemiste tijd inhalen. Als de kandidaat het werk niet hervat, kan de rector/directeur beslissen om een 
herkansingsmogelijkheid aan te bieden.  
 

Artikel 18: Bekendmaking cijfer 
1.Het cijfer van elk onderdeel van het schoolexamen wordt binnen tien werkdagen aan de kandidaat bekend gemaakt, 
behoudens in geval van overmacht.  
2.De schriftelijke rapportage aan de kandidaat geschiedt periodiek op door de rector/directeur vast te stellen momenten.  
3.Op diens verzoek krijgt de kandidaat inzage in de beoordeling en normering van het schoolexamen.  

 
Artikel 19: Uitslag schoolexamen 
1.Het cijfer van het schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van cijfers lopende van 1 tot en met 10. 
2.Indien in een vak tevens centraal examen wordt afgelegd, worden de in het eerste lid genoemde cijfers gebruikt met de 
daartussen liggende cijfers met 1 decimaal. 
3.In afwijking van het eerste lid, worden de kunstvakken en het vak lichamelijke opvoeding uit het gemeenschappelijk deel van 
elk profiel, beoordeeld met ‘voldoende’ of ‘goed’, behoudens hetgeen in deel B van dit examenreglement is bepaald over het 
zogenoemde combinatiecijfer.2 Deze beoordeling gaat uit van de mogelijkheden van de leerling en geschiedt op de grondslag 
van het genoegzaam afsluiten van de desbetreffende vakken, zoals blijkend uit het examendossier. 

                                           
2 Sinds het examenjaar 2018-2019 wordt het vak culturele kunstzinnige vorming (CKV) op havo beoordeeld met 
een cijfer. Van het examenjaar 2019-2020 zal dit ook op het vwo het geval zijn. Dit cijfer maakt onderdeel uit van 
het combinatiecijfer. 
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4.In afwijking van het eerste lid wordt het profielwerkstuk in het vmbo beoordeeld met ‘voldoende’ of ‘goed’. Deze beoordeling 
geschiedt op de grondslag van het genoegzaam voltooien van het profielwerkstuk, zoals blijkend uit het examendossier. Het 
profielwerkstuk in het vmbo wordt beoordeeld door ten minste twee examinatoren. 

 
Artikel 20: Bekendmaking uitslag schoolexamen 
Voor de aanvang van het centraal examen maakt de rector/directeur aan de kandidaat de eindbeoordelingen/cijfers van het 
schoolexamen en het profielwerkstuk bekend. 

 
Artikel 21: Houdbaarheid bij doubleren 
Als een kandidaat doubleert of is afgewezen na het centraal examen, kan hij geen aanspraak maken op enige vorm van 
vrijstelling van vakken, werkstukken en opdrachten. De in artikel 6 genoemde examencommissie kan op schriftelijk verzoek van 
de kandidaat in voorkomende gevallen anders beslissen.   

 
Artikel 22: Examendossier  
1. Het schoolexamen wordt vastgelegd in een examendossier; dit dossier is het geheel van de onderdelen van het schoolexamen 
zoals gedocumenteerd in een door het bevoegd gezag gekozen vorm en bestaat onder meer uit: toetsen met gesloten en/of 
open vragen, praktische opdrachten, handelingsdelen en het profielwerkstuk.   
2. Het examendossier wordt beheerd door de examinator. 
3. Het examendossier voor het vmbo omvat tevens de resultaten die de leerling heeft behaald voor de vakken, bedoeld in 26g lid 
1 of art. 26i lid 2 Inrichtingsbesluit WVO, voor zover in die vakken geen eindexamen is afgelegd. 
4. Het examendossier wordt bewaard tot zes maanden na vaststelling van de uitslag van het eindexamen.  
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Hoofdstuk III: Het centraal examen 

 
Artikel 23: Aanvang van het centraal examen 
1.Het centraal examen wordt afgenomen in een eerste, tweede en derde tijdvak.  
2.Het centraal examen in het eerste en tweede tijdvak wordt afgenomen in het laatste leerjaar. Het examen in het derde tijdvak 
wordt aansluitend aan het laatste leerjaar afgenomen door het CvTE.  
3.De precieze data, opgaven en normen voor het centraal examen worden door de overheid vastgesteld.  
4.Voor toelating tot het centraal examen geldt als voorwaarde dat een kandidaat het schoolexamen van het desbetreffende vak 
heeft afgerond. Indien hier niet aan is voldaan, wordt dit aangemerkt als een onregelmatigheid, op grond waarvan de 
rector/directeur conform het bepaalde in art. 12 van dit examenreglement als maatregel kan opleggen dat de kandidaat de 
deelname aan het centraal examen wordt ontzegd.    
5.De rector/directeur kan, in afwijking van het bepaalde in lid 4, een kandidaat die ten gevolge van ziekte of een andere van zijn 
wil onafhankelijke omstandigheid het schoolexamen in één of meer vakken niet heeft kunnen afsluiten voor de aanvang van het 
eerste tijdvak van het centraal examen, in de gelegenheid stellen het schoolexamen in dat vak of in die vakken af te sluiten vóór 
het centraal examen in dat vak of in die vakken, doch na de aanvang van het eerste tijdvak, zulks eventueel onder door de 
rector/directeur te stellen voorwaarden. Als het bepaalde in de vorige volzin toepassing vindt, zendt de rector/directeur de 
resultaten die zijn behaald met het schoolexamen en het profielwerkstuk in het vmbo zo spoedig mogelijk aan de inspectie, 
tenzij de rector/directeur deze gegevens conform het bepaalde in art. 103b lid 2 WVO verstrekt aan DUO.  
 

Artikel 24: Centraal examen in eerder leerjaar 
1.De rector/directeur kan een leerling uit het voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar toelaten tot het centraal 
examen in een of meer vakken, niet zijnde alle vakken van het eindexamen.  
2.Bij toepassing van lid 1 dient het schoolexamen in het desbetreffende vakken, of de desbetreffende vakken, te worden 
afgesloten voordat in dat leerjaar het centraal examen in dat vak of die vakken aanvangt.  
3.Het derde tijdvak wordt aansluitend aan het voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar afgenomen door het CvTE.  
4.Indien de leerling conform het bepaalde in dit artikel in een eerder leerjaar in een of meer vakken centraal examen heeft 
afgelegd, en niet is bevorderd tot het volgende leerjaar, vervallen de met het centraal examen behaalde resultaten.  
 

Artikel 25: Gang van zaken tijdens afname van het centraal examen 
1.De rector/directeur zorgt ervoor dat de opgaven voor het centraal examen geheim blijven tot de aanvang van de toets waarbij 
deze opgaven aan de kandidaten worden voorgelegd, behalve wanneer het CvTE heeft bepaald dat dit voor de desbetreffende 
opgaven niet van toepassing is.   
2.Tijdens een toets van het centraal examen worden aan de kandidaten geen mededelingen van welke aard ook betreffende de 
opgaven gedaan, uitgezonderd mededelingen van het CvTE. 
3.De rector/directeur draagt er zorg voor dat er deugdelijk toezicht bij het centraal examen wordt uitgeoefend.  
4.Iedere kandidaat die op een zitting voor schriftelijk werk aanwezig is, levert voor vertrek een papier in waarop tenminste 
naam, vak en het examennummer zijn ingevuld.  
5.Aan het eind van elke schriftelijke/digitale zitting van het centraal examen blijven de kandidaten op hun plaats zitten tot de 
surveillanten hun werk hebben ingenomen.  
6.Degenen die toezicht hebben gehouden maken een proces-verbaal op. Zij leveren dit in bij de rector/directeur samen met het 
gemaakte examenwerk. 
7.Een kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk een half uur na de aanvang van het examen worden toegelaten. Daarna wordt 
de toegang geweigerd. De kandidaat krijgt in dit geval geen extra examentijd. 
8.De aan de kandidaten voorgelegde opgaven voor een toets van het centraal examen moeten in het examenlokaal blijven tot 
het einde van de toets.  
9.Iedere kandidaat die op een zitting aanwezig is, wordt geacht de toets afgelegd te hebben.  

 
Artikel 26: Hulpmiddelen 
Voor het uitvoeren van een examenopdracht mag een kandidaat alleen die zaken het lokaal in meenemen die noodzakelijk zijn 
voor de uitvoering van de opdracht. Persoonlijke bezittingen van de kandidaat, zoals telefoons of andere devices, tassen en 
boeken zijn niet toegestaan, met uitzondering van de toegestane hulpmiddelen die voor (het desbetreffende onderdeel van) het 
centraal examen zijn vermeld op de lijst van toegestane hulpmiddelen.  
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Artikel 27: Verhindering van de kandidaat 
1.Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de rector/directeur, is verhinderd bij één of meer toetsen in 
het eerste tijdvak aanwezig te zijn, wordt hem in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het centraal examen voor ten 
hoogste twee toetsen per dag alsnog te voltooien. 
2.Indien een kandidaat in het tweede tijdvak eveneens 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 het CvTE zijn eindexamen te 
voltooien. 
3.De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de rector/directeur aan bij het CvTE. Indien sprake is van 
een afwijkende wijze van examineren, conform het bepaalde in art. 8                  van dit examenreglement, deelt de 
rector/directeur dit mede aan het CvTE, en laat hij in het bijzonder weten waaruit deze afwijking bestaat.  
4.Na afloop van het derde tijdvak deelt het CvTE het resultaat mede aan de rector/directeur. 
5.Als sprake is van een situatie waarin de rector/directeur zelf de afnametijdstippen bepaalt (vgl. art. 37 lid 6. Eindexamenbesluit 
VO), kan de rector/directeur een kandidaat de gelegenheid geven om binnen de afnameperiode die het College voor toetsen en 
examens daarvoor heeft ingesteld, alsnog de toetsen te voltooien waarvoor hij eerder was verhinderd. 

 
Artikel 28: Beoordeling centraal examen 
1.De rector/directeur doet het gemaakte werk van het centraal examen met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces-verbaal toekomen aan de examinator van het desbetreffende vak. De examinator beoordeelt 
het werk zo spoedig mogelijk en past daarbij de toepasselijke beoordelingsnormen, zoals vermeld in art. 2 lid 2 sub d Wet CvTE, 
toe.  
2.De examinator drukt zijn beoordeling uit in een score, zoals bepaald in art. 2 lid 2 sub d van de Wet CvTE. De examinator zendt 
de score en het beoordeelde werk aan de rector/directeur.  
3.De rector/directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de score (zoals bedoeld in het eerste lid) onverwijld 
toekomen aan de rector/directeur van de school als bedoeld in art. 36 lid 2 van het Eindexamenbesluit VO. Deze rector/directeur 
stelt de documenten ter hand aan de gecommitteerde.  
4.De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past daarbij de in art. 2 lid 2 sub d bedoelde 
beoordelingsnormen en bijbehorende scores toe. De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring 
betreffende de verrichte correctie. Deze verklaring wordt medeondertekend door het bevoegd gezag van de school waarbij de 
gecommitteerde werkzaam is. 
5.Bij digitale examinering worden de handelingen als bedoeld in lid 1 tot en met 3 digitaal verricht, met uitzondering van de 
handelingen die betrekking hebben op het proces-verbaal.   

 
Artikel 29: Vaststelling score en cijfer centraal examen 
1.De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg de score voor het centraal examen vast. Indien de 
examinator en de gecommitteerde niet tot overeenstemming komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van 
de gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd gezag van de examinator. Indien het 
geschil niet kan worden beslecht, wordt hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een onafhankelijke 
corrector aanwijzen. De beoordeling van deze corrector komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.  
2.Over de totstandkoming van de eindscore zoals bedoeld in lid 1 wordt geen verslag gedaan aan de kandidaat en/of zijn 
wettelijke vertegenwoordiger. 
3.Tussen het moment van het centraal examen en de vaststelling van de uitslag zoals genoemd in artikel 35 van dit reglement 
worden aan de kandidaat en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger geen mededelingen over de behaalde score gedaan. 
4.Uitzonderingen op lid 3 kunnen gemaakt worden voor kandidaten zoals bedoeld in artikel 8 en 9 van dit reglement  
5.De rector/directeur stelt het cijfer voor het centraal examen in een vak vast op grond van de score bedoeld in lid 1 en met 
inachtneming van de regels bedoeld in art. 2 lid 2 sub e Wet CvTE.  
 

Artikel 30: Beoordeling centraal examen cspe (vmbo) 
1.De rector/directeur draagt er zorg voor dat bij het maken van het cspe van een eindexamen vmbo een examinator in het 
desbetreffende vak of programma aanwezig is. De examinator beoordeelt de prestaties tijdens het maken van de opgaven en 
legt zijn bevindingen van de verrichtingen van de kandidaat schriftelijk vast, volgens daartoe door het CvTE gegeven richtlijnen. 
De examinator beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past daarbij de door het CvTE vastgestelde beoordelingsnormen toe. 
De examinator drukt zijn beoordeling uit in de score als bedoeld in art. 2 lid 2 sub d van de Wet CvTE. De examinator zendt de 
score en voor zover mogelijk het beoordeelde werk aan de rector/directeur.  
2.Voor het cspe vindt de beoordeling tevens plaats door een tweede examinator. De tweede examinator kan een deskundige zijn 
als bedoeld in art. 29 lid 2 WVO of een andere examinator van de school. De tweede examinator beoordeelt het resultaat van de 
opgaven, alsmede de verrichtingen van de kandidaat zoals blijkend uit de in lid 1 bedoelde schriftelijke vastlegging daarvan. De 
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rector/directeur overhandigt de tweede examinator daartoe een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen het 
proces-verbaal alsmede de regels voor het bepalen van de score zoals bedoeld in lid 1.  
3.De examinator en de tweede examinator stellen in onderling overleg de score voor het cspe vast en zenden de score aan de 
rector/directeur.  

 
Artikel 31: Niet op regelmatige wijze afgenomen centraal examen 
1.Indien het centraal examen naar het oordeel van de inspectie niet op regelmatige wijze heeft plaatsgevonden, kan de inspectie 
besluiten dat het centraal examen geheel of gedeeltelijk voor een of meer kandidaten opnieuw wordt afgenomen.  
2.De inspectie verzoekt in dat geval het CvTE nieuwe opgaven vast te stellen en bepaalt op welke wijze en door wie het examen 
zal worden afgenomen.  

 
Artikel 32: Bewaartermijn werk centraal examen 
1.Het werk van het centraal examen van de kandidaten wordt gedurende ten minste zes maanden na de vaststelling van de 
uitslag bewaard door de rector/directeur, ter inzage voor belanghebbenden. 
2.Een door de rector/directeur en de secretaris van het eindexamen ondertekend exemplaar van de opgave, bedoeld in art. 37 
van dit examenreglement wordt gedurende ten minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag in het archief van de school 
bewaard. 
3.De rector/directeur draagt er zorg voor dat een volledig stel van de bij de centrale examens gebruikte opgaven gedurende ten 
minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard blijft in het archief van de school. 
4.Een kandidaat die voor een vak ten overstaan van het CvTE centraal examen aflegt met geheime opgaven, kan omtrent zijn 
werk gedurende een periode van zes maanden inlichtingen inwinnen bij het CvTE.  
 

Artikel 33: Inzage gemaakt werk 
1.Het door de kandidaten gemaakte schriftelijk werk van het centraal examen is tot zes maanden na de vaststelling van de 
uitslag van het eindexamen ter inzage voor de kandidaten die het betrokken werk hebben gemaakt. Zij kunnen het werk inzien 
na daartoe een aan de examencommissie gericht schriftelijk verzoek ingediend te hebben waarin de kandidaat aangeeft op 
grond waarvan in zijn optiek een heroverweging van de behaalde score moet plaatsvinden.  
2.Tijdens de inzage is er namens de school een functionaris aanwezig. Een minderjarige leerling mag zich laten vergezellen door 
een wettelijk vertegenwoordiger. Anderen worden niet toegelaten. 
3. Tijdens de inzage gelden dezelfde regels zoals genoemd in artikel 26 en wordt de tijdsduur van de inzage gelijkgesteld aan die 
van het centraal examen voor het vak waarvoor inzage gevraagd is.  
4.Het gemaakte werk kan alleen worden ingezien. Op het gemaakte werk kunnen geen aantekeningen worden gemaakt. Er 
worden geen afschriften verstrekt en het maken van foto’s of opnamen, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan.  
5.Indien de kandidaat tijdens de inzage van mening is dat sprake is van een aanwijsbare fout bij de correctie, kan hij zijn 
zienswijze onverwijld na afloop van de inzage schriftelijk kenbaar maken aan de rector/directeur. De rector/directeur verzoekt 
vervolgens de examinator om te bezien of de zienswijze van de kandidaat noopt tot een aanpassing van de beoordeling. De 
examinator gaat over tot beoordeling hiervan en voert vervolgens overleg met de gecommitteerde; van dit overleg wordt een 
verslag opgesteld.   
6.Indien zowel de examinator als de gecommitteerde van mening zijn dat de beoordeling moet worden aangepast, dan geeft de 
examinator dit door aan de rector/directeur. De rector/directeur past vervolgens de uitslag aan en informeert de kandidaat, 
DUO en de inspectie.  
7.Indien zowel de examinator als de gecommitteerde tot de conclusie komen dat de beoordeling niet moet worden aangepast, 
wordt de uitslag niet aangepast. De rector/directeur stelt de kandidaat hiervan op de hoogte.  
8.Indien de examinator en de gecommitteerde niet tot overeenstemming komen, treden de rector/directeuren van beide 
scholen in overleg teneinde twee andere correctoren aan te stellen die het werk opnieuw beoordelen. De rector/directeur stelt 
het cijfer vast conform de bevindingen van deze correctoren en handelt vervolgens conform het bepaalde in lid 6 en lid 7 van dit 
artikel.  
9.Een aanpassing in de zin van dit artikel kan leiden tot een hogere of een lagere beoordeling.  
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Hoofdstuk IV: De uitslag van het eindexamen 

 
Artikel 34: Eindcijfer eindexamen 
1.Het eindcijfer van de vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.  
2.De rector/directeur bepaalt het eindcijfer op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer 
voor het centraal examen. In het geval de uitkomst van deze berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal afgerond. 
Indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, wordt het cijfer naar beneden afgerond. Indien het eerste cijfer achter 
de komma een 5 of hoger is, wordt het cijfer naar boven afgerond.  
3.Indien in een vak alleen een schoolexamen is afgenomen en niet tevens een centraal examen, is het cijfer voor het 
schoolexamen tevens het eindcijfer.  

 
Artikel 35: Vaststelling uitslag eindexamen 
1.De rector/directeur en de examensecretaris stellen de uitslag van het eindexamen vast met inachtneming van de slaag-
zakregeling zoals vermeld in art. 49 (vmbo) en art. 50 (havo/vwo) van het Eindexamenbesluit VO.  
2.Voor de samenstelling van het zogenoemde combinatiecijfer wordt verwezen naar deel B van dit examenreglement.   
3.De uitslag luidt ofwel ‘geslaagd’, ofwel ‘afgewezen’.   
4.Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen betrekken de rector/directeur en de examensecretaris een of meer 
eindcijfers van de vakken niet bij de bepaling van de definitieve uitslag. De overgebleven vakken dienen een volledig eindexamen 
te vormen. 
5.Zodra de eindcijfers en indien mogelijk de uitslag zijn vastgesteld, maakt de rector/directeur deze schriftelijk aan de kandidaat 
bekend, onder mededeling van hetgeen is bepaald in art. 36 van dit examenreglement. De uitslag is de definitieve uitslag indien 
het bepaalde in art. 36 lid 1 (herkansing) geen toepassing vindt.  

 
Artikel 36: Herkansing van het centraal examen 
1.De kandidaat heeft overeenkomstig het bepaalde in art. 51 Eindexamenbesluit VO het recht om voor één vak van het 
eindexamen waarin hij al centraal examen heeft afgelegd in het volgende tijdvak opnieuw deel te nemen aan het centraal 
examen of aan het cspe dat door de rector/directeur aansluitend aan het eerste tijdvak of in het tweede tijdvak wordt 
afgenomen. De kandidaat heeft dit recht alleen indien de eindcijfers reeds bekend zijn gemaakt.  
2.De kandidaat stelt de rector/directeur voor een door deze laatste te bepalen dag en tijdstip schriftelijk in kennis van 
gebruikmaking van het in het eerste lid bedoelde recht. 
3.Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde centraal examen geldt als definitief cijfer voor 
het centraal examen.  
4.Na afloop van de herkansing in het laatste leerjaar wordt de uitslag definitief vastgesteld met overeenkomstige toepassing van 
art. 35 van dit examenreglement en wordt deze schriftelijk aan de kandidaat bekendgemaakt.  
5.Na afloop van een herkansing in het voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar wordt het eindcijfer schriftelijk aan de 
kandidaat bekendgemaakt.  
6.Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de vakken waarin in een examenjaar deeleindexamen is 
afgelegd. De kandidaat die in een examenjaar zowel eindexamen als een of meer deeleindexamens aflegt oefent het in het 
eerste lid bedoelde recht per examenjaar ten hoogste eenmaal uit.  
 

Artikel 37: Gegevensverstrekking  
1.Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de eindcijfers in het voorlaatste leerjaar of direct daaraan voorafgaande leerjaar, 
voor zover van toepassing, en na de vaststelling van de definitieve uitslag stuurt de rector/directeur aan de minister van OCW 
(DUO) en aan de inspectie een opgave waarop voor alle kandidaten voor zover van toepassing is vermeld: 

a) Het profiel of de profielen dan wel de leerweg waarop het examen betrekking heeft; 

b) De vakken waarin examen is afgelegd; 

c) De cijfers van het schoolexamen alsmede in voorkomend geval het vak of de vakken waarop het profielwerkstuk in 

het vwo of havo betrekking heeft en de beoordeling en het thema van het profielwerkstuk in het vmbo; 

d) De cijfers van het centraal examen; 

e) De eindcijfers; 

f) De uitslag van het eindexamen. 

2.Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing indien de rector/directeur op grond van art. 103b lid 2 WVO de examengegevens 
samen met het persoonsgebonden nummer verstrekt aan de minister van OCW.  
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Artikel 38: Afleggen eindexamen op oorspronkelijk niveau (terugvaloptie) 
Indien een kandidaat gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot het afleggen van eindexamen in een vak op hoger niveau 
dan het niveau van de schoolsoort of leerweg van inschrijving, stelt de rector/directeur de kandidaat in de gelegenheid in dat vak 
alsnog eindexamen af te leggen van die schoolsoort of leerweg. Als de kandidaat de keuze heeft gemaakt voor deze 
terugvaloptie, dan telt dat desbetreffende cijfer mee bij de uitslagbepaling.  

 
Artikel 39: Diploma, cijferlijst en duplicaten   
Voor het uitreiken van het diploma, de cijferlijst en duplicaten geldt het bepaalde in art. 52 tot en met 54 van het 
Eindexamenbesluit VO.  

 


