
Versnellen, verbreden en verdiepen; op weg  naar een maatwerkdiploma 
 

 

In 2013 hebben de eerste leerlingen van klas 3 op onze locatie al een vak afgerond met een examen. 

Dit is voortgekomen uit de coaching van de leerlingen in de zogenaamde ‘verzwaarde’ routes. Als een 

vliegwiel is dit uitgebreid en in de daaropvolgende jaren hebben per lichting ongeveer 30 leerlingen 

van de mogelijkheid gebruikt gemaakt om een jaar eerder een examen te doen in één of meer 

vakken. 

Hoe meer gepersonaliseerd ons onderwijs wordt, hoe meer behoefte er zal gaan bestaan om te 

versnellen in één of meer vakken. Daarnaast moet de mogelijkheid gecreëerd worden om leerlingen 

een vak te laten afsluiten op een hoger niveau. Het streven is om alle leerlingen de mogelijkheid te 

bieden een vak af te sluiten op het niveau dat de leerling aankan. Uiteindelijk zou de ideale situatie 

moeten ontstaan dat een leerling zijn middelbare schooltijd zal afronden met een maatwerkdiploma. 

Het maatwerkdiploma is een logisch gevolg van personalisering. 

 

In dit beleid staan we ervoor dat meer leerlingen zullen: 

- versnellen; 

- examen doen op een hoger niveau. 

Tijdpad invoering recht om beste vak(ken) op een hoger niveau af te sluiten 
 

 

2016 - 2017 Overleg met havo over 
mogelijkheden (voorjaar) 
 
Voorstel aan CMT (voorjaar) 
 
 

Onderzoek afsluiting vakken op 
een havoniveau 

2017 - 2018 Pilot met een aantal 
kandidaten ontwerpen  
selectieprocedure ( najaar) 
 

Uitwerking mogelijkheden  
afsluiten vakken op een 
havoniveau 

- Na mavo-examen 
- Ipv mavo-examen 

2018 - 2019 Realisatie examinering op 
hoger niveau 
( Procedures enz. klaar) 
 

Organisatie Kennemer breed 
rond  

2019 - 2020 Examinering hoger niveau 
ingebed 
 

 

 

# Toelichting wet- en regelgeving verspreid examen en examen afsluiten op een hoger niveau en 

voordelen 

# coaching leerlingen versneld examen  

# toelichting wet en regelgeving maatwerkdiploma 

# procedure versneld examen 

 



# Wet- en regelgeving versnellen en een vak afsluiten op een hoger niveauDe wet kent het 

recht van verspreide examinering. Het examen mag over twee jaar verspreid worden. In 

principe mag een leerling 5 van de examenvakken in klas 3 afronden. Een examen blijft 2 jaar 

geldig. 

De leerling heeft het recht van herkansing aan het eind van het totale examen. 

Vanaf 2007 is het toegestaan dat leerlingen een vak of vakken afsluiten op een hoger niveau. 

We willen dit spoedig gerealiseerd zien op onze locatie.  

 

Voordelen 

-  verdiepen 

Leerlingen hebben in de examenklas tijd om het vak waarin ze examen hebben gedaan te 

verdiepen door stof te doen van havo-3 of havo-4. Er zijn ook leerlingen die ervoor kiezen al 

vast stof te volgen van het mbo. 

- verbreden 

De mogelijkheid bestaat om een extra op te nemen in het vakkenpakket. Leerlingen doe 

examen in 8 of 9 vakken. 

- Concentratie op andere vakken 

Naast het ‘onderhoud’ van het vak kunnen ze zich concentreren op de overige vakken. 

 

# Wet- en regelgeving maatwerkdiploma. 

In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Sander Dekker aangegeven dat 

leerlingen het expliciete recht krijgen om hun beste vakken op een hoger niveau te volgen 

en af te ronden. 

Het maatwerkdiploma is een logisch gevolg van gepersonaliseerd onderwijs.  

# Coaching leerlingen vervroegd examen 

Situatie 2016 - 2017 

De leerlingen die in klas 3 al een vak afsluiten met een examen worden begeleid in de weg 

naar het examen toe door de vakdocent. 

De coaching vindt plaats om de leerlingen optimaal gebruik te laten maken van de 

vrijgekomen tijd in klas 2: verbreden, verdiepen of aandacht voor overige vakken, plus 

onderhoud vak dat afgesloten is. 

De eerste twee gesprekken vinden plaats in klas 3. 

In het examenjaar heeft de leerling 5 gesprekken die gericht zijn op de invulling van deze 

tijd. 

 

Streven 2019 – 20120 

Coaching op gedifferentieerde examinering vindt plaats tijdens de reguliere 

coachmomenten; het is geïntegreerd onderdeel van de coachgesprekken. 

 



 

#procedure aanvraag versneld c.q. vervroegd examen 

  

Procedure aanvraag vervroegd examen 2016-2017    

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 de stof van het havo 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 gespreid 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 Katinka Kroon en Connie Termes. 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 secretaris 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 secretaris maakt een persoonlijk PTA-boekje 

voor de betreffende leerling. 

 

- De vakdocent meldt leerling aan voor het examen bij Ine Claassen, Katinka Kroon en Connie 

Termes. 

 

- 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. Tot uiterlijk 13 januari kan iemand 

aangemeld worden voor dit traject. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


