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Preambule  
 
Inbedding reglementen in bestuursfilosofie en waarden vereniging Ons Middelbaar Onderwijs 
In de statuten1 van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is opgenomen dat de raad van bestuur 
bevoegd is reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld die naar het 
oordeel van de raad van bestuur (nadere) regeling behoeven. In deze preambule is beschreven 
vanuit welke waarden en vanuit welke bestuursfilosofie het onderhavige reglement is opgesteld.  
 
Onderwijs met Overtuiging 
De visie en strategie van de vereniging zijn vastgelegd in ‘Koers 2023: onderwijs met overtuiging’. 
Koers 2023 is opgesteld om richting te geven aan de ambities en het handelen van de vereniging, te 
inspireren en uit te dagen. Vertrekpunt daarbij zijn de gedeelde waarden, visie en uitgangspunten 
(convergentie) en de ruimte voor maatwerk voor scholen in hun eigen situatie en met hun eigen 
mogelijkheden (divergentie).2  
 
Waardengedreven onderwijs 
Goed onderwijs is niet alleen een technisch didactische uitwerking van een onderwijskundige 
opvatting. Goed onderwijs is ook gebaseerd op onze visie ten aanzien van mens en samenleving. Het 
basisprincipe van al ons handelen binnen de vereniging, op elke school, is vertrouwen. Vereniging 
Ons Middelbaar Onderwijs geeft invulling aan Koers 2023 door vorming van de leerling vanuit de 
kernwaarden goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen. Deze kernwaarden zijn 
beschreven in de identiteitsnotitie ‘Zingeving en goed onderwijs’. Deze notitie is opgesteld vanuit de 
overtuiging dat onze identiteit, onze waarden, terug zijn te zien in gedragingen van alle betrokkenen 
bij de vereniging.3  
 
Goed handelen 
‘Goed handelen’ is nader uitgewerkt in de integriteitscode van de vereniging. De integriteitscode 
versterkt de ambities van de vereniging uit Koers 2023 en de kernwaarden zoals omschreven in de 
identiteitsnotitie. Het basisprincipe van al ons handelen, vertrouwen, loopt als een rode draad door 
de tekst van de code.4 De integriteitscode bevat de basisprincipes die passen bij onze identiteit en 
hoe we met elkaar omgaan. Het is bewust geen standaard regelement. 
 
Verscheidenheid en diversiteit 
Waardengedreven onderwijs verdiepen we met elkaar door in dialoog te blijven. Iedereen heeft 
hierbij andere beginselen, principes en overtuigingen. We staan open voor elkaars standpunten en 
benutten diversiteit.5 Op die manier kunnen we iedere dag van en met elkaar leren.6  
 
  

                                                
1 Artikel 26 lid 1. Dit betreft in ieder geval het huishoudelijk reglement, het managementstatuut en het reglement voor de raden van 
advies.  
2  ‘Koers 2023: Onderwijs met overtuiging’, vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (2017) 
3  Identiteitsnotitie 'Zingeving en goed onderwijs', vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (2013) 
4  Integriteitscode vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ‘Goed Handelen’ (2017) 
5 Diversiteitsbeleid ‘diversiteit & inclusie’, vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (2017) 
6  ‘Koers 2023: Onderwijs met overtuiging’, vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (2017) 

https://www.omo.nl/over-ons/koers-2023/cDU497_Koers-2023.aspx
https://www.omo.nl/over-ons/identiteit-en-integriteit/cDU575_Identiteit-en-integriteit.aspx
https://www.omo.nl/over-ons/identiteit-en-integriteit/cDU575_Identiteit-en-integriteit.aspx
https://www.omo.nl/werken-en-leren-bij/werken-bij/diversiteit/cDU473_Diversiteit-en-inclusie.aspx
https://www.omo.nl/over-ons/koers-2023/cDU497_Koers-2023.aspx
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Goed onderwijsbestuur 
In het licht van good governance en de wet- en regelgeving omtrent goed onderwijsbestuur moeten 
toezicht en verantwoording zijn verankerd in de organisatiestructuur. De statuten en reglementen 
binnen Ons Middelbaar Onderwijs zijn in de lijn van goed onderwijsbestuur opgesteld. Daarbij blijft 
het uitgangspunt waardengedreven handelen met het basisprincipe vertrouwen. De basis voor ons 
handelen ligt aldus vast in de bovengenoemde documenten en is ook bij onze statuten en 
reglementen telkens weer het uitgangspunt. 
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HOOFDSTUK I  ALGEMEEN 
 
Artikel 1 Begripsbepaling 
 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
1. Beroepscommissie: regionale commissie waar kandidaten in beroep kunnen gaan, zoals geregeld 

in het reglement Leerlingenzaken. Dit reglement is te vinden op 
https://www.norbertusgertrudismavo.nl/wp-content/uploads/2020/09/Reglement-bezwaar-en-
beroep-leerlingenzaken-OMO.pdf. 

2. CE: Centraal Eindexamen, zijnde de examens die landelijk worden afgelegd en centraal worden 
bepaald. 

3. College voor Toetsen en Examens (CvTE): zelfstandig college wat verantwoordelijk is voor de 
centraal examens en de staatsexamens in het Voortgezet Onderwijs. 

4. Combinatiecijfer havo/vwo: voor zover voor deze vakken een eindcijfer is bepaald, het 
rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van maatschappijleer, CKV, het profielwerkstuk en 
die vakken die eventueel als zodanig op zijn genomen in deel 2. 

5. Combinatiecijfer vmbo: de gewogen gemiddelde eindcijfers van het beroepsgerichte profielvak 
en de beroepsgerichte keuzevakken, wat aangemerkt wordt als het eindcijfer van één vak.  

6. CSPE: centraal schriftelijk en praktisch eindexamen in een beroepsgerichte leerweg. 
7. Directeur:9 locatiedirecteur van een van de locaties van de scholengroep. 
8. Examenbesluit: Eindexamenbesluit VO. 
9. Examencommissie: de commissie zoals omschreven in artikel 2 Examenreglement deel 2. 
10. Examendossier: het geheel van de onderdelen van het schoolexamen zoals gedocumenteerd in 

een door het gevoegd gezag gedocumenteerde vorm. 
11. Examenreglement: het examenreglement zoals bedoeld in artikel 31 lid 1 Eindexamenbesluit, 

waarmee dit reglement wordt bedoeld.  
12. Examenstof: de aan de kandidaat te stellen eisen. 
13. Examinator: degene die belast is met het afnemen van het examen in een bepaald vak. 
14. Extra vak: een vak, dat in aanvulling op de vakken die voor een bepaalde kandidaat ten minste 

samen een eindexamen vormen, wordt afgesloten met een examen. 
15. Gecommitteerde: een gecommitteerde zoals bedoeld in artikel 36 Examenbesluit. 
16. Herkansing: het opnieuw of alsnog deelnemen aan een toets van het eindexamen of het 

schoolexamen. 
17. Inspectie: Inspectie van het Onderwijs. 
18. Leerlingen: al degenen die als leerling aan deze school staan ingeschreven.  
19. Medezeggenschapsraad: een vertegenwoordigend orgaan van de school op basis van de Wet 

medezeggenschap op scholen, bestaande uit vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en 
personeel met vastgelegde advies- en instemmingbevoegdheden. 

20. Ons Middelbaar Onderwijs: de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, afgekort ook wel 
aangeduid als OMO, zijnde het bevoegd gezag van meerdere middelbare scholen, waaronder sg 
Tongerlo, Norbertus Gertrudis Mavo. 

21. Ouders: ouders, voogden en feitelijke verzorgers van de leerlingen. 

                                                
9 Met de directeur wordt zowel een mannelijk als vrouwelijk persoon bedoeld. Dit geldt evenzo voor de andere vermelde personen.  

https://www.norbertusgertrudismavo.nl/wp-content/uploads/2020/09/Reglement-bezwaar-en-beroep-leerlingenzaken-OMO.pdf
https://www.norbertusgertrudismavo.nl/wp-content/uploads/2020/09/Reglement-bezwaar-en-beroep-leerlingenzaken-OMO.pdf
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22. Profiel: samenhangend onderwijsprogramma vanaf leerjaar 4 havo/vwo. Voor het v(m)bo 
bestaat het profiel uit een samenhangend onderwijsprogramma waarbinnen het profielvak en de 
keuzevakken worden aangeboden. 

23. Profielwerkstuk: Het profielwerkstuk is een werkstuk in het havo, het vwo en het vmbo-g/tl, een 
presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden 
aan de orde komen die van betekenis zijn in het gekozen profiel. 

24. Profielvak: vak dat onderdeel uitmaakt van het profiel. 
25. Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA): een beschrijving van de leerstofafbakening van het 

schoolexamenvak voor de leerlingen van de bovenbouw. 
26. Raad van bestuur: raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs, zijnde het bevoegd gezag 

dat is belast met de taken en verantwoordelijkheden, zoals omschreven in de statuten van Ons 
Middelbaar Onderwijs. 

27. Rector: persoon die door de raad van bestuur is benoemd10. 
28. School: school of instelling waaraan de rector door de raad van bestuur is benoemd, sg 

Tongerlo, Norbertus Gertrudis Mavo. 
29. Toets: een toets met schriftelijk of mondelinge vragen en opdrachten, of een praktische 

opdracht, tenzij anders blijkt. 
30. WVO: Wet op het voortgezet onderwijs.  

 
Artikel 2 Waardengedreven handelen 
 
Binnen OMO wordt gehandeld volgens de waarden die met elkaar zijn afgesproken in de strategische 
en richtinggevende documenten. 
 
Artikel 3  Werkingsomvang  
 
1. Dit examenreglement is opgebouwd volgens twee delen: 

Een algemeen deel wat geldt voor alle scholen binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs; 
 

Een schoolspecifiek gedeelte, ook wel Examenreglement deel 2, met regelingen en afspraken die 
alleen gelden op sg Tongerlo, Norbertus Gertrudis Mavo. Hiertoe behoort eveneens het 
Programma van Toetsing en Afsluiting. 

 
2. Beide delen vormen samen het examenreglement van sg Tongerlo, Norbertus Gertrudis Mavo . 
 
3. Dit examenreglement is van toepassing op de leerlingen van sg Tongerlo, Norbertus Gertrudis 

Mavo, afdeling mavo, cohort 2019-2020, leerjaar 4, cohort 2020-2021, leerjaar 3. 
 

Artikel 4 Totstandkoming en wijziging  
 
1. Dit examenreglement is een reglement als bedoeld in artikel 24g WVO en artikel 12 lid 5 van het 

managementstatuut. Deel één van dit reglement wordt vastgesteld door de raad van bestuur, 
zoals bedoeld in artikel 31 lid 1 Eindexamenbesluit.  

  

                                                
10 Op basis van het schoolmanagementstatuut kunnen bevoegdheden die in dit Examenreglement zijn genoemd als verantwoordelijkheid 
van de rector/algemeen directeur, doorgezet zijn aan een anderen binnen school.  
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Het tweede gedeelte van het examenreglement wordt vastgesteld door de rector, nadat 
instemming van de medezeggenschapsraad is verkregen. Het vastgestelde reglement wordt ter 
informatie toegestuurd aan de raad van bestuur. 

2. Dit examenreglement wordt samen met het PTA voor 1 oktober uitgereikt aan de kandidaten. 
Tevens wordt een afschrift van het examenreglement inclusief het PTA jaarlijks voor 1 oktober 
gezonden aan de Inspectie.  

3. Het eerste gedeelte kan niet worden gewijzigd op school. Eventuele wijzigingen kunnen enkel 
zien op deel 2, het school specifieke deel, van dit reglement.  

 
Artikel 5 Ingangsdatum en werkingsduur 
 
Dit examenreglement treedt in werking op 01 augustus 2020 en is van kracht voor de duur van het 
PTA waaraan dit reglement is gekoppeld. Jaarlijks zal het model worden herijkt aan de hand van de 
richtlijnen van de VO-raad.  
 
Artikel 6 Examencommissie en bezwaar 
 
1. De rector stelt een examencommissie in, zoals omschreven in artikel 2 Examenreglement deel 2. 
2. De examencommissie heeft (onder andere) de volgende taken: 

a. behandelen van verzoeken van kandidaten voor bijzondere maatregelen bij een 
schoolexamen, wegens persoonlijke omstandigheden van de kandidaat;  

b. behandelen van verzoeken van kandidaten voor vrijstelling of ontheffing;  
c behandelen van klachten van kandidaten over een primair besluit van de examinator, 

waaronder de inhoud of de beoordeling van een schoolexamen;  
d. behandelen van klachten van kandidaten over de omstandigheden waaronder een 

schoolexamen is afgelegd.  
3. Tegen een primair besluit van de examencommissie zoals bedoeld onder a en b van bovenstaand 

lid kan door de leerling of diens ouders binnen 5 werkdagen nadat het besluit aan hem bekend is 
gemaakt, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar worden gemaakt zoals omschreven in artikel 7 van 
het Reglement Leerlingzaken. 

4. Tegen een primair besluit van de examinator als bedoeld in lid 2 onder c of een omstandigheid 
zoals bedoeld onder d van het tweede lid kan binnen 5 werkdagen eveneens bezwaar worden 
gemaakt bij de examencommissie en in afschrift aan de rector. 
 

Artikel 7  Onregelmatigheden 
 
1. De rector kan maatregelen nemen 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.  

2. De maatregelen die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid ook in combinatie met 
elkaar genomen kunnen worden, zijn (art. 5 lid 2 Eindexamenbesluit VO):  
a. toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen;  
b. ontzeggen van (verdere) deelname aan een of meer toetsen van het schoolexamen of 

centraal examen;  
c. ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het 

schoolexamen of het centraal examen;  
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d. bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd 
examen in door de rector aan te wijzen onderdelen. Indien het 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 wordt opgelegd, hoort de examencommissie de kandidaat en zal de 
beslissing omkleed met redenen aan de kandidaat kenbaar maken.  

 
Artikel 8 Regionale beroepscommissie leerlingenzaken 
 
1. Indien een kandidaat het niet eens is met de opgelegde maatregel, kan beroep worden 

aangetekend bij de regionale beroepscommissie leerlingenzaken OMO.  
2. Toezending van een beroepsschrift gebeurt digitaal bij het secretariaat van de commissie via 

jz@omo.nl of per post aan vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ter attentie van de Regionale 
beroepscommissie, Postbus 574, 5000 AN Tilburg. 

3. De vereisten voor het beroepsschrift zijn terug te vinden in artikel 10 van voornoemd reglement 
Leerlingenzaken. 
 

mailto:jz@omo.nl
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HOOFDSTUK II PROGRAMMA VAN TOETSEN EN AFSLUITING 
 
Artikel 9 Samenstelling PTA 
 
1. De rector stelt naast deel 2 van dit reglement, eveneens het PTA vast.  
2. Het PTA bestaat uit de volgende onderdelen: 

a. De onderdelen van het examenprogramma waaraan in het schoolexamen worden getoetst; 
b. De inhoud van de onderdelen van het schoolexamen; 
c. De wijze waarop de toetsen van het schoolexamen plaatsvinden, de herkansingen daaronder 

begrepen; 
d. De tijdvakken waarbinnen de toetsen van het schoolexamen beginnen, de herkansingen 

daaronder begrepen; 
e. De wijze van herkansing van het schoolexamen; 
f. De regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor een kandidaat tot 

stand komt.  
3. Het vastgestelde examenreglement en PTA worden jaarlijks voor 1 oktober toegestuurd aan de 

inspectie en beschikbaar gesteld aan de leerlingen in het eerste examenjaar. Indien een specifiek 
gedeelte van het PTA slechts geldig is voor één schooljaar ontvangen de leerlingen in de 
examenjaren voor 1 oktober van enig leerjaar het PTA betreffende dat jaar. 

 



 
 

MAVO / VMBO TGL 
examenreglement Tongerlo 

2020-2021, pagina 13 
 

HOOFDSTUK III SCHOOLEXAMENS EN EXAMENDOSSIER 
 
Artikel 10 Inrichting van de schoolexamens 
 
1. Het schoolexamen is afgenomen voor het eerste tijdvak zoals bedoeld in artikel 37 

Eindexamenbesluit. Dit geldt eveneens voor vakken en examenonderdelen die bij de uitslag niet 
met een cijfer worden beoordeeld. 

2. Het schoolexamen strekt zich in ieder geval uit over alle vakken waarin de kandidaat het 
eindexamen aflegt. 

3. Het schoolexamen wordt gehouden overeenkomstig hetgeen wat in het PTA is opgenomen. Het 
schoolexamen wordt in een examendossier vastgelegd. 

 
Artikel 11 Examendossier 
 
1. Het examendossier, zoals bedoeld in artikel 35c Eindexamenbesluit, is het geheel van de 

onderdelen van het schoolexamen, zoals gedocumenteerd in een door het bevoegd gezag 
gekozen vorm. 

2. De rector draagt zorg voor het beheer van het examendossier. De volgende onderdelen moeten 
geregeld zijn: 
a. Per leerling zijn de resultaten van alle in het PTA vermelde onderdelen van het schoolexamen 

geregistreerd in het examendossier. 
b. De in het examendossier vermelde resultaten worden geautoriseerd door parafering van de 

resultatenlijst. 
c. Alle resultaten van het examendossier worden bijgehouden in het cijferregistratiesysteem 

van de school. 
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HOOFDSTUK IV HET EINDEXAMEN  
 
Artikel 12 Tijdvakken en afneming  
 
1. Het centraal examen kent een eerste, tweede en derde tijdvak, zoals bedoeld in artikel 37 

Eindexamenbesluit. 
2. Het eerste en tweede tijdvak wordt afgenomen in het laatste leerjaar. 
3. Het derde tijdvak wordt aansluitend aan het laatste leerjaar afgenomen door het CvTE. 
4. Het CvTE kan vakken aanwijzen waarin, wegens het zeer geringe aantal kandidaten, het centraal 

examen in het tweede tijdvak wordt afgenomen door het CvTE. 
5. Het CvTE kan bepalen dat een examen wordt afgenomen op een tijdstip dat is gelegen voor de 

aanvang van het eerste tijdvak.  
 

Artikel 13 Examen in voorlaatste jaar c.q. versneld eindexamen 
 
1. In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 12, kan een leerling uit het voorlaatste jaar of direct 

daaraan voorafgaande leerjaar worden toegelaten tot het centraal examen in één of meer 
vakken, niet zijnde alle eindexamenvakken. 

2. Bij toepassing van het eerste lid wordt het schoolexamen in dat vak of die vakken afgesloten 
voordat in dat leerjaar het centraal examen in dat vak of die vakken aanvangt. 

3. De bepalingen in dit reglement ten aanzien van de uitslag van het eindexamen zijn onverkort van 
toepassing.  

4. Indien een situatie als het eerste lid aan de orde is, zal het derde tijdvak aansluitend aan het 
voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar afgenomen worden door het CvTE. 

5. Indien een leerling in een of meer vakken centraal examen heeft afgelegd in het voorlaatste jaar 
of direct daaraan voorafgaande leerjaar, en niet is bevorderd tot het volgende leerjaar, vervallen 
de met dit centraal examen of deze centrale examens behaalde resultaten.  

 
Artikel 14 Toelating tot het eindexamen 
 
1. De leerlingen van een school worden in de gelegenheid gesteld een eindexamen af te leggen ter 

afsluiting van de genoten opleiding. 
2. Eveneens kunnen kandidaten tot het eindexamen worden toegelaten die niet als leerling van de 

school staan ingeschreven, met inachtneming van artikel 2 Eindexamenbesluit. 
3. Tot de onder lid 2 benoemde categorie kandidaten behoren in ieder geval zij die gebruik maken 

van een extraneusregeling, zoals bedoeld in artikel 30 Wvo.  
 
Artikel 15 Afname eindexamen 
 
1. De rector en de examinatoren van de school nemen onder verantwoordelijkheid van de raad van 

bestuur het eindexamen of deelexamen af.  
2. De rector stelt een examencommissie in, zoals bedoeld in artikel 7 van het Reglement 

leerlingzaken en artikel 2 van deel 2 van dit examenreglement. In de examencommissie zullen 
geen leden van de schooldirectie plaatsnemen. 
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3. De rector stelt een secretaris van het eindexamen aan. De rector draagt er zorg voor dat 
secretaris van het eindexamen zijn taak kan uitvoeren zoals geborgd in het 
schoolmanagementstatuut van de school. 
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HOOFDSTUK V KLACHTEN EN ONREGELMATIGHEDEN 
 
Artikel 16 Vaststelling score centraal examen 
 
1. De examinator en de gecommitteerden stellen in onderling overleg de score van het centraal 

examen vast. Indien hierover geen overeenstemming wordt bereikt, 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, dan wordt hiervan melding gemaakt aan de Inspectie, zoals bedoeld in artikel 42 
Examenbesluit. De inspectie kan een (derde) onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling 
van deze corrector komt in de plaats van eerdere beoordelingen.  

2. De rector stelt het cijfer voor het centraal examen in een vak vast op grond van de onder lid 1 
bedoelde score, met inachtneming van de regels zoals bedoeld in artikel 2, lid 2 onder e van de 
Wet College voor toetsen en examens.  

 
Artikel 17 Eindcijfer centraal examen 
 
1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de 

reeks 1 tot en met 10. 
2. De rector bepaalt het eindcijfer op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het 

schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen. Als de uitkomst van de berekening zoals 
bedoeld in de eerste volzin geen geheel getal is, wordt deze afgerond naar beneden indien de 
eerste decimaal achter de komma een 4 of lager is en wordt afgerond naar boven indien deze 
decimaal een 5 of hoger is. Een 5,45 wordt in dat geval een 5.  

3. Als in een vak alleen een schoolexamen is gehouden, is het cijfer voor het schoolexamen tevens 
het eindcijfer. Afronding van het schoolexamencijfer wordt geregeld in het Examenreglement 
deel 2.  
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HOOFDSTUK VI UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING 
 
Artikel 18 Vaststelling uitslag 
 
1. De rector en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast met inachtneming van het 

bepaalde in de artikelen 49 of artikel 50 en voor zover van toepassing artikel 52c van het 
Eindexamenbesluit.  

2. De rector en de secretaris van het eindexamen stellen uit alle eindcijfers van de vakken waarin 
de kandidaat examen heeft afgelegd een lijst op, zodanig dat op de lijst vermelde vakken een 
eindexamen vormen. 

3. De uitslag luidt ‘geslaagd’ of ‘afgewezen’. 
4. In de uitslag kan het judicium ‘cum laude’ verstrekt worden conform het gestelde in artikel 52a 

Examenbesluit. 
 

Artikel 19 Uitslag vmbo  
 
1. De kandidaat die het eindexamen vmbo heeft afgelegd, is geslaagd als:  

a. Het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 
5,50 is; en  

b. het eindcijfer voor het vak Nederlandse taal minimaal een 5 is; en  
c. hij voldoet aan een van de volgende criteria:  

• hij voor één van zijn vakken als eindcijfer 5 of meer heeft behaald en voor de overige 
vakken eindcijfer 6 of meer; of,  

• hij voor één van zijn vakken als eindcijfer 4 heeft behaald en voor de overige vakken 
als eindcijfer 6 of meer waarvan ten minste één 7 of meer; of,  

• hij voor twee van zijn vakken als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken 
als eindcijfer 6 of meer waarvan ten minste één 7 of meer heeft behaald; en  

d. hij voor de vakken lichamelijke opvoeding én het kunstvak uit het gemeenschappelijk deel de 
kwalificatie ‘voldoende’ of ‘goed’ heeft behaald en;  

e.  ls het een eindexamen gemengde of theoretische leerweg betreft: hij voor het 
profielwerkstuk de kwalificatie ‘voldoende’ of ‘goed’ heeft behaald. 

2. Het beroepsgerichte programma in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg bestaat uit het 
profielvak en vier beroepsgerichte keuzevakken. Het eindcijfer voor het profielvak en het 
combinatiecijfer voor de vier beroepsgerichte keuzevakken worden apart vermeld op de cijferlijst 
en tellen elk één keer mee voor de toepassing van het eerste lid onder d van dit artikel. 

3. Vanwege de geringe omvang van het profielvak en het lager aantal verplichte keuzevakken wordt 
bij de gemengde leerweg één cijfer vermeld voor het beroepsgerichte programma, dat voor de 
helft bestaat uit het eindcijfer van het profielvak en voor de helft uit het combinatiecijfer voor de 
keuzevakken. Dit cijfer telt één keer mee voor de toepassing van het eerste lid onder d.  

4. Elk beroepsgericht programma bevat het onderdeel loopbaanoriëntatie en – begeleiding (LOB): 
ten aanzien hiervan geldt dat de leerling een loopbaandossier moet hebben opgebouwd. De 
eisen hiervoor staan in het PTA. 

5. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, is de kandidaat, die eindexamen vmbo ter 
afsluiting van een leer-werktraject, als bedoeld in artikel 10 b lid 1 Wvo, heeft afgelegd, geslaagd 
indien hij voor het profielvak ten minste het eindcijfer 6, én voor het vak Nederlandse taal 
tenminste het eindcijfer 6 heeft behaald.  
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Eveneens dient de leerling als eindcijfer tenminste een 6 te hebben voor het gemiddelde 
eindcijfer, te weten het combinatiecijfer, voor de beroepsgerichte keuzevakken.  
 

Artikel 20 Uitslag havo/vwo 
 
1. De kandidaat die eindexamen havo of vwo heeft afgelegd is geslaagd als: 

a. Het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 
5,50 is; en 

b. Voor de kandidaat die het examen vwo aflegt geldt dat hij voor één van de vakken 
Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en, voor zover van toepassing 
wiskunde A, wiskunde B of wiskunde C als eindcijfer 5 of meer heeft behaald en hij het 
andere vak c.q. vakken, genoemd in dit subonderdeel als eindcijfer 6 of meer heeft behaald; 

c. Voor de kandidaat die het examen havo aflegt geldt dat hij voor één van de vakken 
Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en voor zover toepassing wiskunde 
A of wiskunde B als eindcijfer 5 of meer heeft behaald en hij het andere vak dan wel vakken, 
genoemd in dit subonderdeel als eindcijfer 6 of meer heeft behaald.  

d. Voor de kandidaat die eindexamen havo of vwo aflegt, geldt, onverminderd het gestelde in 
onderdeel a en b, dat hij: 
• voor één van zijn vakken als eindcijfer 5 of meer en voor de overige vakken, als eindcijfer 

6 of meer heeft behaald; of  
• voor één van zijn vakken als eindcijfer 4 en voor de overige vakken als  eindcijfer 6 of 

meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; of  
• voor twee van zijn vakken als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken als 

eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 
bedraagt; of  

• voor één van de vakken als eindcijfer 4 en voor één van deze vakken als eindcijfer 5 heeft 
behaald en voor de overige vakken als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het 
gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; en  

• geen van de eindcijfers, alsmede de onderdelen van het combinatiecijfer genoemd in het 
derde lid, lager is dan 4;  

2. Tevens dienen het vak lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel van elk profiel 
beoordeeld te zijn als ‘voldoende’ of ‘goed’;  

3. Het combinatiecijfer is, voor zover voor deze vakken een eindcijfer is bepaald, bij zowel het havo 
als het vwo het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers voor CKV, maatschappijleer en het 
profielwerkstuk. Per school wordt bepaald of en zo ja welke extra vakken als onderdeel van dit 
combinatiecijfer nog meer gelden. Dit wordt vastgelegd in Examenreglement deel 2. 
 De afzonderlijke onderdelen die het combinatiecijfer vormen, worden eerst afgerond volgens 
artikel 17 lid 2 van dit Examenreglement. Aansluitend wordt het combinatiecijfer afgerond naar 
een geheel getal volgens artikel 17 tweede lid. 
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Artikel 21 Judicium Cum Laude 
 
1. Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vwo met toekenning van het judicium cum laude 

indien het examen voldoet aan de voorschriften: 
a. Ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0 berekend op basis van de eindcijfers voor  

i. De vakken in het gemeenschappelijke deel van het profiel, het eindcijfer van het 
combinatiecijfer en de vakken van het profieldeel; en 

ii. Het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld; heeft behaald en 
b. Ten minste het eindcijfer 7 heeft behaald voor alle vakken waarin het centraal examen is 

afgelegd 
2. Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen havo met toekenning van het judicium cum 

laude indien het examen voldoet aan de volgende voorschriften: 
a. Ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0 berekend op basis van de eindcijfers voor: 

i. De vakken in het gemeenschappelijke deel van het profile, het eindcijfer van het 
combinatiecijfer en de vakken van het profieldeel; en 

ii. Het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld; is behaald en 
b. Ten minste het eindcijfer 6 is behaald of ten minste de kwalificatie «voldoende» voor vakken 

waarin het centraal examen is afgelegd.  
3. Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vmbo theoretische leerweg of gemengde leerweg 

met toekenning van het judicium cum laude indien het examen voldoet aan de volgende 
voorschriften: 
a. Ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0 berekend op basis van de eindcijfers voor 

i. De vakken Nederlandse taal, Engelse taal en maatschappijleer, en de vakken van het 
sector/profieldeel; en 

ii. Het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld, en 
b. Ten minste het eindcijfer 6 of ten minste de kwalificatie «voldoende» voor het 

sectorwerkstuk, het kunstvak en lichamelijke opvoeding heeft behaald. 
4. Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vmbo basisberoepsgerichte leerweg of 

kaderberoepsgerichte leerweg met toekenning van het judicium cum laude indien het examen 
voldoet aan de volgende voorschriften: 
a. Ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0 berekend op basis van: 

i. De eindcijfers voor het profielvak en de twee algemene vakken van het profieldeel; en 
ii. Het combinatiecijfer; en 

b. Ten minste het eindcijfer 6 of ten minste de kwalificatie «voldoende» voor alle vakken die 
meetellen voor de uitslagbepaling op grond van artikel 49 Eindexamenbesluit VO.  
 

Artikel 22 Bekendmaking 
 
Zodra de eindcijfers en indien mogelijk de uitslag zijn vastgesteld, maakt de rector deze schriftelijk 
aan de kandidaat bekend, onder mededeling van het in artikel 51 Examenbesluit bepaalde. De uitslag 
is de definitieve uitslag indien artikel 51, eerste lid, geen toepassing vindt. 
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Artikel 23 Herkansing Eindexamen 
 
1. De kandidaat heeft voor één vak van het eindexamen waarin hij reeds centraal examen heeft 

afgelegd, nadat ingevolge artikel 49 lid 4 of artikel 50 lid 5, de eindcijfers bekend zijn gemaakt, 
het recht 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. 

2. De kandidaat stelt de rector 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 de 
overeenkomstige toepassing van artikel 48 Examenbesluit 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 eerste tot en met het vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op de vakken waarin 
het 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 24 Diploma en cijferlijst  
 
1. De rector reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke kandidaat die eindexamen heeft 

afgelegd, een cijferlijst, conform het bepaalde van artikel 52 Eindexamenbesluit VO, uit waarop 
voor zover van toepassing zijn vermeld: 
a. De cijfers voor het schoolexamen en de cijfers voor het centraal examen; 
b. Voor havo en vwo het vak of de vakken en het onderwerp of de titel van het profielwerkstuk; 
c. Voor vmbo het thema en de beoordeling van het profielwerkstuk; 
d. De beoordeling van het vak lichamelijke opvoeding (havo en vwo); 
e. De beoordeling van de maatschappelijke stage indien: 

i. De maatschappelijke stage is beoordeeld met «voldoende» of «goed»; 
ii. Deze ten minste de duur heeft gehad van 30 uren.  

f. De eindcijfers voor de examenvakken met inbegrip van het cijfer bepaald op grond van 
artikel 49 lid 3 of 4, of artikel 50 lid 2 Eindexamenbesluit en de uitslag van het eindexamen. 

2. De rector 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 het CvTE, een diploma uit, waarop het profiel of de profielen zijn 
vermeld die bij de uitslag zijn betrokken. Op het diploma vmbo is in elk geval de leerweg vermeld 
die bij de uitslag betrokken is. 

3. 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 bedenken heeft geuit.  

4. De minister stelt het model van de cijferlijst vast.  
5. Vermelding op de cijferlijst van vakken waarvoor de kandidaat vrijstelling of ontheffing is 

verleend bij het eindexamen wordt artikel 52 lid 5 Eindexamenbesluit in acht genomen.  
6. De rector en de secretaris van het eindexamen tekenen de diploma’s en cijferlijsten. 
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7. Voor eindexamens, afgelegd in het voorlaatste schooljaar, verstrekt de rector de kandidaat een 
voorlopige cijferlijst. 
 

Artikel 25 Certificaat 
 
1. Als een kandidaat is afgewezen voor het eindexamen vmbo en de school verlaat, ontvangt hij een 

certificaat met daarop de vakken, waarvoor hij bij het laatst afgelegde examen in de school een 
voldoende heeft behaald.  

2. Op de voorlopige cijferlijst worden het vak of de vakken waarin de kandidaat centraal examen 
heeft afgelegd vermeld, alsmede het cijfer van het schoolexamen, het cijfer van het CE en het 
eindcijfer. 

3. Indien de kandidaat een afsluitend schoolexamen heeft afgelegd wordt de beoordeling of het 
cijfer daarvan vermeld op de voorlopige cijferlijst.  

 
Artikel 26 Duplicaten 
 
Duplicaten van diploma’s, certificaten, getuigschriften en cijferlijsten worden niet uitgereikt.  
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HOOFDSTUK VII OVERIGE BEPALINGEN 
 
Artikel 27 Faciliteiten en afwijking wijze van examineren 
 
1. De rector kan aan kandidaten faciliteiten verlenen bij het afleggen van het schoolexamen en het 

centraal examen. 
2. Faciliteiten voor kandidaten met enige handicap of beperking worden vastgesteld overeenkomst 

de aard en zwaarte van de handicap. Hiervoor wordt de regeling van het CvTE gehanteerd. 
3. De kandidaat dient een verzoek voor faciliteiten uiterlijk in op 1 oktober van het schooljaar 

voorafgaand aan het schooljaar waarin het examen wordt afgelegd.  
4. Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap of beperking, geldt ten 

aanzien van de in het eerste lid bedoelde faciliteiten dat de rector op basis van een 
deskundigenverklaring die door een ter zake kundige psycholoog of orthopedagoog is opgesteld, 
beoordeelt welke verzoeken, zoals bedoeld in het derde lid, worden gehonoreerd en welke 
faciliteiten daarmee worden geboden. Hiervan wordt zo spoedig mogelijk mededeling gedaan 
aan de Inspectie.  

5. Kandidaten voor wie Nederlands niet de moedertaal is, bestaat de faciliteit uit een tijdverlenging 
bij het CE (maximaal 30 minuten), bij die toetsen waarbij beheersing van de Nederlandse taal een 
belangrijke rol speelt. Voorwaarden voor toekenning van deze toepassing is dat kandidaat met 
inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt, ten hoogste 6 jaren onderwijs in 
Nederland heeft gevolg en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is.  

 
Artikel 28 Spreiding  
 
1. De rector kan, de inspectie gehoord hebbende, 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 voorkomende gevallen het schoolexamen, gespreid over twee 
opeenvolgende schooljaren wordt afgelegd. In dat geval wordt het eindexamen in een vak in het 
eerste of in het tweede van deze schooljaren afgesloten. 

2. De rector geeft zijn in het eerste lid bedoelde toestemming uiterlijk voor de aanvang van het 
eerste tijdvak van het centraal examen. In bijzondere gevallen kan de rector afwijken van de 
eerste volzin ten behoeve van een kandidaat die nog niet in alle betrokken eindexamenvakken 
centraal examen heeft afgelegd. 

3. Artikel 51 Eindexamenbesluit, lid 1 tot en met 4, is ten aanzien van de kandidaat van toepassing 
in het eerste en in het tweede schooljaar van het gespreid centraal examen, met dien verstande 
dat het in dat artikel bedoelde recht in het eerste schooljaar ontstaat nadat de eindcijfers van de 
vakken waarvoor in het eerste schooljaar het centraal examen is afgesloten, voor de eerste maal 
zijn vastgesteld. 

4. Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de eindcijfers, behaald tot en met het eerste 
schooljaar van het gespreid centraal examen, zendt de rector aan de inspectie een lijst waarop 
voor de kandidaat zijn vermeld de gegevens, genoemd in artikel 56 Eindexamenbesluit, 
onderdelen a tot en met g. 
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5. De rector en de secretaris van het eindexamen stellen op verzoek van de kandidaat de uitslag 
van het eindexamen reeds vast aan het einde van het eerste schooljaar van het gespreid centraal 
examen of het gespreid schoolexamen met overeenkomstige toepassing van het 
Eindexamenbesluit. 

 
Artikel 29 Bewaren examenwerk en examenresultaten 
 
1. Het werk van het centraal examen van de kandidaten wordt gedurende tenminste 6 maanden na 

vaststelling van de uitslag bewaard door de rector ter inzage voor belanghebbenden. Een kopie 
van het werk wordt niet verstrekt. Vernietiging van het werk gebeurd conform de Archivering; 
selectielijst vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. 

2. Een door de rector en de secretaris van het eindexamen ondertekend exemplaar van de lijst, 
zoals bedoeld in artikel 56 Eindexamenbesluit, wordt gedurende tenminste 6 maanden na 
vaststelling van de uitslag bewaard. 

3. De rector draagt er zorg voor dat een volledig stel van de bij de centrale examens gebruikte 
opgaven gedurende tenminste 6 maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard blijft in het 
archief van de school. 

4. Ten aanzien van bewaartermijn en vernietigingstermijnen geldt binnen de vereniging de 
Archivering; Selectielijst vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Bij tegenstrijdigheid tussen dit 
reglement en de Selectielijst, prevaleert de selectielijst.  

 
Artikel 30 Zij-instroom 
 
Voor de kandidaat die tot het voorlaatste of laatste leerjaar wordt toegelaten, nadat voorafgaand 
reeds toetsen zijn gehouden die deel uitmaken van het examen, stelt de rector een regeling vast, in 
overleg met de betrokken examinator(en) en de kandidaat. 
 
Artikel 31  Slotbepaling 
 
1. Het reglement is met grote zorgvuldigheid opgesteld, mochten er onverhoopt tegenstrijdigheden 

zitten tussen de wet en dit reglement, dan prevaleert de wet. 
2. In die gevallen waarin in dit reglement onverhoopt niet wordt voorzien beslist de rector  
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van bestuur in de vergadering van 30 juni 2020, na het CSO op 14 
april gehoord hebbende en instemming te hebben verkregen van de GMR op 22 juni 2020.  
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HOOFDSTUK I ALGEMEEN 
 
Artikel 1 Geheimhouding 
 
Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit examenreglement en daarbij de beschikking krijgt 
over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en 
voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van 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 
reglement de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. 
 
Artikel 2 Examencommissie 
 
1. De 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.  

5. Benoeming en samenstelling van de examencommissie: 
a. De rector stelt een examencommissie in voor elke door de school verzorgde schoolsoort of 

groep(en) van schoolsoorten.  
b. De rector draagt er mede door de samenstelling van de examencommissie zorg voor dat het 

onafhankelijk en deskundig functioneren van de examencommissie voldoende wordt 
gewaarborgd.  

c. Ten minste één lid van de examencommissie is als docent verbonden aan de schoolsoort of 
groep van schoolsoorten waarvoor de examencommissie is ingesteld.  

d. Leden van de schooldirectie worden niet benoemd tot lid van de examencommissie.  
6. De examensecretaris is een door de rector aangewezen functionaris en maakt deel uit van de 

examencommissie. De examensecretaris is in de praktijk een belangrijke spil in de organisatie op 
school van schoolexamen en centraal examen en voert als rechterhand van de directeur taken uit 
die liggen op het vlak van de uitvoering. 

7. De examencommissie bestaat uit: 
a. Mevr. H. de Kruif MEd, voorzitter 
b. Dhr. M. Mathon, secretaris 
c. Dhr. P.J.H.M. Nouws, lid 

8. Contactgegevens examencommissie: 
Examensecretaris SG Tongerlo Norbertus Gertrudis Mavo 
Telefoon: 0165 – 792 200 
E-mail: MAAM.Mathon@ngmavo.nl 
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HOOFDSTUK II SCHOOLEXAMEN 
 
Artikel 3 Het schoolexamen 
 
Het PTA kent verschillende soorten schoolexamens, namelijk:  
a. schriftelijke examens/toetsen; 
b. mondelinge examens/toetsen; 
c. praktische examens/opdrachten; 
d. handelingsdelen/handelingsopdrachten; 
e. profielwerkstuk; 
f. portfolio; 
g. loopbaandossier. 

 
Artikel 4 Het examendossier 

 
1. De schoolexamens worden in een examendossier11 vastgelegd. 
2. Het examendossier wordt gespreid over de laatste leerjaren opgebouwd. Voor MAVO/VMBO 

geldt in leerjaar 3 en 4. 
3. Het examendossier bevat alle onderdelen van het schoolexamen. Deelname aan alle geplande 

onderdelen van het schoolexamen is verplicht. In het PTA zijn alle onderdelen van het 
schoolexamen opgenomen.  
 

Artikel 5 De afname van de schoolexamens12 
 

Artikel 5.1 Schriftelijke schoolexamens 
 

1. Het schoolexamen wordt gemaakt op papier van de school. 
2. Schoolexamens worden gemaakt met een blauwe of zwarte pen. Tekeningen of grafieken 

worden met potlood gemaakt. 
3. Alleen de toegestane hulpmiddelen mogen worden gebruikt bij het schoolexamen. De 

toegestane hulpmiddelen zijn opgenomen in het PTA. 
4. Leerlingen, die toestemming hebben om gebruik te maken van een laptop, ondertekenen het 

geprinte schoolexamen voor zij het examenlokaal verlaten.  
5. In het examenlokaal zijn jassen, etuis en hoofdbedekking13 - die verhindert dat de ogen goed 

zichtbaar zijn - niet toegestaan. 
6. Tijdens het maken van schoolexamens zijn mobiele telefoons, smartwatches en andere 

digitale hulpmiddelen uitgeschakeld en bevinden zich in het kluisje of zitten in de tas. De 
tassen staan voor in het lokaal of buiten de examenruimte. 

7. Gedurende het examen is het de kandidaat niet toegestaan om zonder toestemming van de 
toezichthouder(s) het examenlokaal te verlaten. 

8. De examinator bevestigt bij elke schoolexamenzitting de aanwezigheid van de kandidaten. 
Bijzonderheden over het verloop van het examen worden vermeld bij de examencommissie. 

9. Het schoolexamenrooster wordt minimaal 3 weken voorafgaand aan de eerste dag waarop 
een schoolexamen wordt afgenomen, bekend gemaakt. 

                                                
11 Zie Examenreglement deel 1, hoofdstuk III, artikel 9 en 10 
12 Recht op extra faciliteiten, zoals tijdverlenging: zie Examenreglement deel 1, Hoofdstuk VII, artikel 26 
13 Hoofdbedekking: conform model Leerlingenstatuut OMO, hoofdstuk II, artikel 18 
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10. Het lokalenrooster wordt minimaal 1 week voorafgaand aan de eerste dag waarop een 
schoolexamen wordt afgenomen, bekend gemaakt. 

11. Het rooster met de examenlokalen wordt gecommuniceerd via e-mail, website en 
publicatieborden. 

12. Leerlingen, die recht hebben op tijdverlenging, maken in een ander examenlokaal hun 
examen dan de leerlingen zonder tijdverlenging. Het examenlokaal voor deze leerlingen 
wordt eveneens opgenomen in het hierboven genoemde rooster.  

13. Voor leerlingen, die recht hebben op tijdverlenging, geldt een tijdverlenging van 25% van de 
toetstijd met een maximum van 30 minuten. 

 
Artikel 5.2 Digitale schoolexamens 
 
1. Een digitaal examen wordt gemaakt op een computer/device van de school. 
2. Alleen de toegestane hulpmiddelen mogen worden gebruikt bij het schoolexamen. De 

toegestane hulpmiddelen zijn opgenomen in het PTA. 
3. In het examenlokaal zijn jassen, etuis en hoofdbedekking14 - die verhindert dat de ogen goed 

zichtbaar zijn - niet toegestaan. 
4. Tijdens het maken van schoolexamens zijn mobiele telefoons, smartwatches en andere 

digitale hulpmiddelen uitgeschakeld en bevinden zich in het kluisje of zitten in de tas. De 
tassen staan voorin het lokaal of buiten de examenruimte.  

5. Gedurende het examen is het de kandidaat niet toegestaan om zonder toestemming van de 
toezichthouder(s) het examenlokaal te verlaten. 

6. De examinator bevestigt bij elke schoolexamenzitting de aanwezigheid van de kandidaten. 
Bijzonderheden over het verloop van het examen worden vermeld bij de examencommissie. 

7. Kandidaten mogen het lokaal pas verlaten nadat zij het gemaakte werk correct en onder 
toezicht van de afnameleider hebben opgeslagen. 

8. De afnameleider controleert aan het einde van de zitting dat alle examens zijn opgeslagen. 
9. Het schoolexamenrooster wordt minimaal 3 weken voorafgaand aan de eerste dag waarop 

een schoolexamen wordt afgenomen, bekend gemaakt. 
10. Het lokalenrooster wordt minimaal 1 week voorafgaand aan de eerste dag waarop een 

schoolexamen wordt afgenomen, bekend gemaakt. 
11. Het rooster met de examenlokalen wordt gecommuniceerd via e-mail, website en 

publicatieborden. 
12. Voor leerlingen, die recht hebben op tijdverlenging, geldt een tijdverlenging van 25% van de 

toetstijd met een maximum van 30 minuten. 
 

Artikel 5.3  Praktische schoolexamens 
 

1. Het werk wordt, indien noodzakelijk, gemaakt op een computer/device van de school. 
2. Alleen de toegestane hulpmiddelen mogen worden gebruikt bij het schoolexamen. De 

toegestane hulpmiddelen zijn opgenomen in het PTA. 
3. Jassen, etuis en hoofdbedekking15 - die verhindert dat de ogen goed zichtbaar zijn - zijn niet 

toegestaan. 

                                                
14 Hoofdbedekking: conform Leerlingenstatuut, hoofdstuk II, artikel 18 
15 Hoofdbedekking: conform Leerlingenstatuut, hoofdstuk III, artikel 18 
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4. Tijdens het maken van schoolexamens zijn mobiele telefoons, smartwatches en andere 
digitale hulpmiddelen uitgeschakeld en bevinden zich in het kluisje of zitten in de tas. De 
tassen staan voorin het lokaal of buiten de examenruimte.  

5. Gedurende het examen is het de kandidaat niet toegestaan om zonder toestemming van de 
toezichthouder(s) het examenlokaal te verlaten. 

6. De examinator bevestigt bij elke schoolexamenzitting de aanwezigheid van de kandidaten. 
Bijzonderheden over het verloop van het examen worden vermeld bij de examencommissie. 

7. Kandidaten mogen pas vertrekken als zij zich hebben afgemeld bij de toezichthouder en 
daarmee het werk hebben ingeleverd. 

8. De toezichthouder controleert aan het einde van het examen of alle werkstukken zijn 
ingeleverd. 

9. Het schoolexamenrooster wordt minimaal 3 weken voorafgaand aan de eerste dag waarop 
een schoolexamen wordt afgenomen, bekend gemaakt. 

10. Het lokalenrooster wordt minimaal 1 week voorafgaand aan de eerste dag waarop een 
schoolexamen wordt afgenomen, bekend gemaakt. 

11. Het rooster met de examenlokalen wordt gecommuniceerd via e-mail, website en 
publicatieborden. 

12. Voor leerlingen, die recht hebben op tijdverlenging, geldt een tijdverlenging van 25% van de 
toetstijd met een maximum van 30 minuten. 
 

Artikel 6 Beoordeling van het schoolexamen 
 
1. Het correctievoorschrift voor de schriftelijke toetsen wordt vastgesteld door de vakdocenten van 

de betreffende vaksectie. Voor de overige delen van het schoolexamen wordt een 
beoordelingsformulier samengesteld. De criteria worden vooraf aan de kandidaat 
bekendgemaakt. 

2. Voor de beoordeling van praktische opdrachten wordt een beoordelingsformulier samengesteld 
door de vakdocenten van de betreffende vaksectie. De criteria worden vooraf aan de kandidaat 
bekendgemaakt. 

3. Bij het profielwerkstuk worden zowel het proces van de totstandkoming, het product zelf 
alsmede de eventuele presentatie in de beoordeling betrokken. De criteria worden vooraf aan de 
kandidaten bekendgemaakt. 

4. De totstandkoming van het cijfer voor het schoolexamen van de afzonderlijke vakken is 
vastgelegd in het vakinhoudelijke gedeelte van het PTA. 

5. Voor elk onderdeel van het schoolexamen ontvangt de kandidaat een beoordeling. 
6. Beoordelingen zullen worden uitgevoerd door de docent die het vak verzorgt waaraan de toets 

of de praktische opdracht is gekoppeld.  
7. Bij vakoverstijgende praktische opdrachten vindt de beoordeling plaats door de betrokken 

docenten samen of door de betrokken docent en een tweede beoordelaar. Dit wordt vooraf aan 
de kandidaat bekendgemaakt. 

8. Van iedere beoordeling van een mondeling examen, praktische opdracht of handelingsdeel, die 
bij het bepalen van het eindoordeel meetelt, stelt de docent de kandidaat binnen een periode 
van maximaal tien werkdagen op de hoogte.  

9. Bij de beoordeling gebruikt hij een schaal van cijfers lopende van 1 t/m 10 met de daartussen 
liggende cijfers met 1 decimaal. Of hij gebruikt daarbij een beoordeling onvoldoende, voldoende 
of goed.  

10. De kandidaat heeft het recht om samen met de examinator het gemaakte werk in te kijken, 
zodat duidelijk is hoe het gemaakte schoolexamen is beoordeeld en genormeerd. 
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Artikel 7 Weging van het schoolexamen 16 
 
1. Het eindcijfer voor het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de beoordelingen voor de 

schoolexamens die aan de kandidaat zijn gegeven. De totstandkoming van het cijfer, het 
gewogen gemiddelde, voor het schoolexamen van de afzonderlijke vakken is vastgelegd in het 
vakinhoudelijke gedeelte van het PTA. 

2. Bij de bepaling van het gewogen gemiddelde wordt het verkregen eerste decimale getal naar 
beneden afgerond als het tweede getal achter de komma een 4 of lager is. Het getal wordt naar 
boven afgerond als het tweede getal achter de komma een 5 of hoger is. 

3. Als in enig vak in het schoolexamen een opdracht wordt aangemerkt als handelingsdeel, dient dit 
als “voldoende” of “goed” te worden afgesloten. 

4. In het keuzedeel van de beroepsgerichte vakken moet elk vak afzonderlijk afgesloten worden 
met minimaal het afgeronde cijfer 4. De leerling is bij een lager afgerond cijfer dan 4 gezakt voor 
zijn examen. 

5. Het keuzedeel wordt afgesloten als schoolexamen. Tevens telt het mee als combinatiecijfer van 
de beroepsgerichte vakken binnen de gemengde leerweg17. 

6. Het profielwerkstuk moet bij de gemengde leerweg en de theoretische leerweg worden 
afgesloten met de beoordeling “voldoende” of “goed”. 

7. Het loopbaandossier moet worden afgesloten met de beoordeling “voldoende”. 
 

Artikel 8 Behaalde resultaten 
 
1. Het examendossier is de verzameling van de resultaten van alle gemaakte schoolexamentoetsen 

en afgevinkte handelingsopdrachten. Het schooljaar mavo/vmbo tgl is in het derde leerjaar 
verdeeld in 4 periodes en in het vierde leerjaar in drie periodes. 
De leerlingen en ouders/verzorgers ontvangen aan het eind van de periode, met uitzondering 
van het derde leerjaar periode 1,  een overzicht van alle schoolexamencijfers met tevens 
aangegeven het voortschrijdend gemiddelde per vak. 
Een kopie van deze cijferoverzichten dient door de ouders/verzorgers voor akkoord getekend 
terug bezorgd te worden aan de secretaris van het examen, met uitzondering van het derde 
cijferoverzicht leerjaar 3 in verband met de zomervakantie. Als een leerling 10 schooldagen na 
het ontvangen van de cijferlijst de bijgevoegde kopie niet ondertekend heeft ingeleverd, geven 
hij en zijn ouders/verzorgers daarmee aan akkoord te gaan met de cijfers.  Deze regeling is ook 
van toepassing voor het derde cijferoverzicht leerjaar 3 waarbij geen ondertekend exemplaar 
ingeleverd wordt. Zij kunnen dan niet alsnog protest tegen een cijfer aantekenen. 
De gecorrigeerde toetsen krijgt de leerling op school ter inzage. Het werk van de leerling wordt 
door de vakdocent op school bewaard tot de ouders de cijferlijst van de betreffende periode 
voor akkoord hebben ondertekend. 
 
De uitreiking van de cijferlijsten is gepland op: 10 november 2020 (leerjaar 4), 21 januari 2021 
(leerjaar 3 en 4), 23 maart 2021 (leerjaar 3 en 4) en 10 juli 2021 (leerjaar 3). 

  

                                                
16 Zie Examenreglement deel 1, hoofdstuk VI 
17 Zie Examenreglement deel 1, hoofdstuk VI, artikel 18  
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2. Voor aanvang van het Centraal Examen ontvangt de kandidaat een cijferlijst met daarop: 
a. Welke eindcijfers hij heeft behaald voor het schoolexamen; 
b. De beoordeling van de vakken waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld; 
c. De beoordeling van het profielwerkstuk. 
Deze cijferlijst dient voor akkoord te worden ondertekend door de kandidaat en te worden 
ingeleverd bij de examensecretaris. 
 
Zij tekenen deze cijferlijst op donderdag 8 april 2021. Na ondertekening zijn de definitieve SE-
cijfers vastgelegd. 
 

Artikel 9 Overgang en behaalde resultaten bij opstromen, afstromen,    
  instromen, doubleren en zakken in examenjaren 

 
1. Slechts de cijfers/beoordelingen die per vak zijn genoemd in het PTA tellen mee voor het 

examenjaar. 
2. Er zijn een aantal situaties die vragen om ‘maatwerk’ in het nieuwe schooljaar. Te denken valt 

aan: 
a. Opstromen: hierbij geldt dat de kandidaat het PTA op het opgestroomde niveau volledig 

moet afsluiten. Aan de hand van het geldend PTA wordt beoordeeld welke schoolexamens 
ingehaald dienen te worden. 

b. Afstromen: hierbij geldt dat de kandidaat het PTA op het afgestroomde niveau volledig moet 
afsluiten. Aan de hand van het geldend PTA wordt beoordeeld welke schoolexamens 
ingehaald dienen te worden. 

c. Doubleren in het voorexamenjaar: alle behaalde resultaten in het voorexamenjaar komen te 
vervallen. De kandidaat kan voor 1 september een schriftelijk verzoek indienen om 
vrijstelling te krijgen voor de schoolexamenvakken die in het voorexamenjaar met tenminste 
een voldoende zijn afgrond. Aan de hand van het geldend PTA wordt beoordeeld of dit 
verzoek gehonoreerd kan worden. De kandidaat ontvangt voor 1 oktober schriftelijk 
uitsluitsel. 

d. Instromen: kandidaten die vanuit een andere school instromen, hebben mogelijk 
schoolexamens gemist. Vanuit hun vakkenkeuze voor het diploma wordt aan de hand van het 
geldende PTA bepaald voor welke vakken zij nog leerstof moeten inhalen voor hun 
examendossier. Per kandidaat wordt een individueel traject opgesteld waaruit blijkt voor 
welke vakken nog (extra)toetsen moeten worden ingehaald. 

e. Zakken: alle behaalde resultaten komen te vervallen. De kandidaat dient alle onderdelen 
opnieuw te maken. Uitzondering hierop is het beroepsgerichte keuzevak uit het voorgaande 
leerjaar als de kandidaat het examen in de gemengde leerweg heeft afgelegd. De kandidaat 
kan de examencommissie verzoeken vrijgesteld te worden van het profielwerkstuk indien het 
resultaat in het voorgaande leerjaar met voldoende of goed is beoordeeld. 
 

Artikel 10 Herkansingen 
 
Een kandidaat heeft het recht om deel te nemen aan herkansingen van schoolexamens. Hier zijn 
echter wel voorwaarden aan verbonden. Deze voorwaarden zijn: 
1. Niet alle toetsen zijn te herkansen. In het PTA staat voor ieder vak opgenomen welke 

toetsen/praktische opdrachten voor een herkansing in aanmerking kunnen komen. 
In leerjaar 3 mavo/vmbo tl/gl is het schooljaar verdeeld in vier perioden. Na periode 2 kan een 
schoolexamen uit periode 1 of periode 2 herkanst worden. 
Na periode 4 kan een werk uit periode 3 of periode 4 herkanst worden. 
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2. In leerjaar 4 mavo/vmbo tgl is het schooljaar verdeeld in drie perioden. Na elke periode kan een 
schoolexamen uit de voorgaande periode herkanst worden. Na periode 3 kunnen daarnaast 2 
schoolexamens uit het hele vierde leerjaar herkanst worden. 

3. De dagen waarop de herkansingen plaatsvinden, zijn opgenomen in het jaarrooster. 
4. Voor kandidaten die door omstandigheden een examen gespreid afronden geldt dat maatwerk 

op individueel niveau vastgesteld wordt. 
5. Een kandidaat maakt door middel van het invullen van het digitale herkansingsformulier kenbaar 

dat hij deel wil nemen aan de herkansingen. Hij geeft op dit formulier aan welk specifiek 
onderdeel van welk vak hij wil herkansen.  

6. Het digitale herkansingsformulier dient vóór de aangegeven uiterste inleverdatum- en tijd 
ingestuurd te zijn. 

7. Indien een kandidaat het digitale formulier niet tijdig instuurt, vervalt daarmee zijn recht op 
herkansen. 

8. Indien een kandidaat voor enig onderdeel van het schriftelijk examen niet aan een herkansing 
kan deelnemen, vervalt de mogelijkheid om het vak op een ander tijdstip te herkansen, tenzij de 
examencommissie anders beslist. 

9. De examencommissie kan in uitzonderlijke gevallen een extra herkansing toewijzen. 
 

Artikel 11 Inhoud van de herkansing 
 
1. Toetsen moeten in hun geheel worden herkanst. Herkansingstoetsen hebben in beginsel 

dezelfde vorm, duur en zwaarte als de oorspronkelijke toetsen. 
2. Praktische (deel)opdrachten kunnen alleen worden herkanst door het aanvullen of opnieuw 

uitvoeren van de oorspronkelijke opdracht. 
 

Artikel 12 Beoordeling van schoolexamen in geval van herkansing 
 
1. Na de herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer.  
2. Indien een leerling ongeoorloofd afwezig is bij het afnamemoment van de herkansing, vervalt de 

mogelijkheid tot herkansen van deze toets. 
 

Artikel 13 Te laat komen en verhindering bij het schoolexamen 
 
1. De kandidaat is verplicht alle toetsen van het schoolexamen (zie PTA) af te leggen. 
2. Als een kandidaat door ziekte of door een andere vorm van overmacht niet kan deelnemen aan 

een onderdeel van het schoolexamen, moet dit vóór aanvang van het schoolexamen telefonisch 
worden gemeld bij de examensecretaris. Tevens dient een schriftelijke bevestiging van de 
ziekmelding nog dezelfde werkdag in het bezit te zijn van de examensecretaris. 

3. Indien een kandidaat zich aan een onderdeel van het schoolexamen onttrekt of zonder geldige 
reden afwezig is, dan is er sprake van een onregelmatigheid18.  

4. Een kandidaat die te laat komt voor een schriftelijke toets, met uitzondering van een luistertoets, 
mag tot uiterlijk 30 minuten na aanvang van het examen tot het examenlokaal worden 
toegelaten, tenzij de examencommissie anders beslist. De kandidaat is verplicht de toets binnen 
de vastgestelde tijdsduur af te leggen; hij levert zijn werk dus op het tijdstip in dat voor de 
andere kandidaten geldt. Indien een kandidaat meer dan 30 minuten te laat is, wordt hij niet 
meer toegelaten en dient hij hiervoor een herkansing in te zetten. 

5. Een kandidaat die bij een mondelinge toets, een practicum of een luistertoets te laat komt, 
wordt uitgesloten voor dit examen, tenzij de examencommissie anders beslist. 
 

                                                
18 Zie Examenreglement deel 1, hoofdstuk I, artikel 6 
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Artikel 14 Niet tijdig inleveren 
 
1. Inleverdata voor de praktische opdrachten, handelingsopdrachten, het profielwerkstuk en het 

leesdossier zijn bindend. Op de met de docent afgesproken datum levert de leerling altijd in 
hetgeen hij af heeft. Het inleveren van het genoemde werk is verplicht. 

2. Niet tijdig gemaakt of zonder geldige reden niet ingeleverd werk wordt beschouwd als 
onregelmatigheid19.  
 

Artikel 15 Het profielwerkstuk 
  
1. Het profielwerkstuk (pws) is een verplicht onderdeel in het examenprogramma en heeft 

betrekking op een thema dat past binnen het profiel waarin de kandidaat onderwijs volgt.  
2. Het profielwerkstuk wordt zowel alleen als in tweetallen (keuze) gemaakt. 
3. De kandidaat ontvangt bij aanvang een handleiding voor het profielwerkstuk. Daarin wordt onder 

andere uitgelegd hoe de beoordeling tot stand komt; een combinatie van product en proces.  
4. De beoordeling vindt plaats door de begeleidende vakdocent aan de hand van criteria die vooraf 

aan de kandidaat bekend zijn gemaakt. De leerling dient de afspraken van de begeleider na te 
komen. Als dit niet gebeurt, dan heeft dit consequenties voor de eindbeoordeling. 

5. Het profielwerkstuk moet met ‘voldoende’ of ‘goed’ beoordeeld zijn om te kunnen slagen voor 
het examen. 

6. De titel en de beoordeling van het profielwerkstuk, worden apart op de cijferlijst vermeld. 
 

Artikel 16 Het loopbaandossier 
 
1. Het loopbaandossier is een wettelijk verplicht onderdeel.  
2. Het loopbaandossier bevat opdrachten en (reflectie)verslagen die gericht zijn op de 

loopbaanontwikkeling van de kandidaat.  
3. De eisen die aan het loopbaandossier gesteld worden, staan in het PTA beschreven.  
4. Het loopbaandossier dient “voldoende” te worden afgerond. 

 
Artikel 17 Afronding van het schoolexamen 
 
1. Een kandidaat heeft het schoolexamen afgerond als: 

a. alle examens, die in het PTA zijn opgenomen, gemaakt en beoordeeld zijn; 
b. alle handelingsdelen met “voldoende” zijn afgesloten; 
c. het profielwerkstuk met “voldoende” of “goed” beoordeeld is; 
d. het vak lichamelijke opvoeding met “voldoende” of “goed” beoordeeld is; 
e. KCKV beoordeeld is; 
f. het loopbaandossier met “voldoende” of “goed” beoordeeld is. 

2. Het schoolexamen wordt tenminste 10 werkdagen voor de aanvang van het centraal examen 
afgesloten. Indien het schoolexamen niet is afgerond, kan een kandidaat niet deelnemen aan het 
centraal examen en daardoor geen diploma ontvangen. 

                                                
19 Zie Examenreglement deel 1, hoofdstuk I, artikel 6 
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HOOFDSTUK III CENTRAAL EXAMEN (ZIE OOK DEEL 1) 
 
Artikel 18 Algemene bepalingen bij het Centraal Examen 
 
1. Het Centraal Examen kan bestaan uit: 

a. schriftelijke examens 
b. digitale examens 
c. praktische examens 

2. Het Centraal Examen kent een eerste tijdvak (TV1), een tweede tijdvak (TV2) en een derde 
tijdvak (TV3). 

3. Tijdvak 1 en tijdvak 2 worden door de rector en de examinatoren afgenomen in doorgaans de 
maanden mei en juni. 

4. Tijdvak 3 wordt afgenomen door de Staatsexamencommissie in doorgaans de maand augustus. 
5. Voor de C(S)PE’s en de digitale examens geldt een afnameperiode. De afnameperiode omvat het 

eerste en tweede tijdvak van dat examenjaar. 
6. Het schoolexamen (PTA) dient te zijn afgesloten, voordat een leerling kan worden toegelaten tot 

het Centraal Examen.20 
 

Artikel 19 Wijze van afnemen  
 

Artikel 19.1 Schriftelijke examens  
 

1. De rector zorgt ervoor, dat de opgaven voor het Centraal Examen geheim blijven tot de 
aanvang van de zitting waarbij deze opgaven aan de kandidaten worden voorgelegd. 

2. Voor de aanvang van elk examen controleert een lid van de examencommissie of elke 
kandidaat aanwezig is. 

3. De rector van de school draagt er zorg voor dat het nodige toezicht bij het Centraal Examen 
wordt uitgeoefend. 

4. Nadat alle kandidaten hun plaats hebben ingenomen, toont een daartoe aangewezen 
toezichthouder de kandidaten de gesloten pakketten en wordt aan de hand van de vermelde 
gegevens omtrent vak, datum en uur gecontroleerd of dit de juiste pakketten zijn. Deze 
gegevens en eventueel andere op het pakket vermelde gegevens worden daarna hardop aan 
de kandidaten voorgelezen ter controle.  

5. De secretaris van het examen of de daartoe aangewezen toezichthouder opent vervolgens de 
pakketten met opgaven en eventuele uitwerkbijlagen in aanwezigheid van de kandidaten. 

6. Na het openen van de pakketten is het verboden enige mededeling of inlichting over het 
werk aan de kandidaten te verstrekken, met uitzondering van mededelingen die door het 
CVTE aan school zijn verstrekt. 

7. Onmiddellijk na het openen van de pakketten, worden de opgaven en eventuele 
uitwerkbijlagen uitgedeeld en heerst er absolute stilte. 

8. Het werk wordt gemaakt op papier, gewaarmerkt en verstrekt door de school. 
9. De kandidaat plaatst zijn naam en examennummer op alle pagina’s van het werk. 
10. Kladpapier wordt eveneens verstrekt door school. 
11. Het werk moet met blauwe of zwarte pen worden gemaakt. Alleen bij het tekenen van 

tekeningen en grafieken is potlood toegestaan.  

                                                
20 Zie Examenreglement deel 2,  hoofdstuk 2.15 



 
 

MAVO / VMBO TGL 
examenreglement Tongerlo 

2020-2021, pagina 35 
 

12. Kandidaten leveren het gemaakte examenwerk persoonlijk in bij de aanwezige 
toezichthouder in de examenzaal door het werk gesorteerd met de opgaven bovenop op de 
hoek van de bank neer te leggen en te wachten tot het werk is ingenomen. 

13. De door de kandidaat gemaakte notities mogen door de kandidaat niet mee worden 
genomen naar buiten de examenzaal. 

14. Indien een kandidaat een computer/device gebruikt als schrijfinstrument wordt de volgende 
procedure gevolgd: de kandidaat geeft aan het werk in te willen leveren. Daarna neemt de 
toezichthouder dit werk in ontvangst en maakt een uitdraai van het gemaakte werk. 
Vervolgens controleert de kandidaat het geprinte werk en tekent voor akkoord. 

15. Alleen die hulpmiddelen waarvan het gebruik door CvTE is toegestaan, zijn toegestaan. Deze 
hulpmiddelen zullen worden gecontroleerd voor aanvang van de zitting. 

16. Tassen, etuis, jassen, hoofdbedekking21 die verhindert dat de ogen goed zichtbaar zijn, zijn 
niet toegestaan in de examenzaal. Dit geldt eveneens voor smartwatches, mobiele telefoons 
en andere digitale communicatiemiddelen. 

17. Gedurende het examen is het de kandidaat niet toegestaan zonder toestemming van de 
toezichthouder de examenzaal te verlaten. 

18. Gedurende het examen kan een kandidaat enkel onder toezicht van een toezichthouder de 
examenzaal verlaten voor een toiletbezoek. 

19. Gedurende het examen is het niet toegestaan om de opgaven de examenzaal mee uit te 
nemen. 

20. In de examenzaal hangt een klok op een voor alle kandidaten duidelijk zichtbare plek. 
21. Gedurende het eerste uur van de zitting en het laatste kwartier van de zitting mogen 

kandidaten de examenzaal niet verlaten. 
22. De toezichthouder geeft een kwartier voor het eind aan hoeveel tijd er nog rest en geeft het 

eindtijdstip van de reguliere eindexamenzitting aan. Deze vermeldt daarbij dat de kandidaten 
die recht hebben op verlengde examentijd mogen doorwerken22. Kandidaten mogen de 
examenzaal pas verlaten nadat zij het gemaakte examenwerk persoonlijk hebben ingeleverd 
bij de toezichthouder en het signaal tot verlaten van de examenzaal is gegeven. 

23. Aan het einde van een zitting blijven de kandidaten zitten tot het sein wordt gegeven de 
examenzaal te verlaten. 

24. Deelname aan een zitting betekent dat eenmaal gemaakt werk zijn geldigheid behoudt. 
25. Na het verlaten van de examenzaal mag het de kandidaat onder geen beding nog worden 

toegestaan aan het betreffende examen te werken. 
26. Toezichthouders maken over het verloop van het examen een proces-verbaal op. 
27. Indien een kandidaat onverhoopt het examenwerk met potlood heeft gemaakt, wordt het 

gemaakte werk onmiddellijk na afloop van de zitting gekopieerd. Het origineel wordt 
bewaard in de kluis. De corrector ontvangt de kopie ter correctie. 
 

Artikel 19.2 Flexibele digitale examens 
 
Vervalt. 

  

                                                
21 Hoofdbedekking: conform Leerlingenstatuut, hoofdstuk II, artikel 18 
22 Zie Examenreglement deel 1, hoofdstuk VII, artikel 24 
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Artikel 19.3 Praktische examens  
 

1. Voor de aanvang van elk examen controleert een lid van de examencommissie of elke 
kandidaat aanwezig is. 

2. De rector van de school draagt er zorg voor dat het nodige toezicht bij het CSPE wordt 
uitgeoefend.  

3. Na het starten van het CSPE is het toegestaan om, conform de werkwijze op de werkvloer, 
mondelingen instructies te geven, ongeacht of een kandidaat dyslexie heeft of niet. 

4. Het werk wordt, indien noodzakelijk, gemaakt op computers/devices van school. 
5. Alleen die hulpmiddelen waarvan het gebruik door CvTE is toegestaan, zijn toegestaan. Deze 

hulpmiddelen zullen worden gecontroleerd voor aanvang van de zitting. 
6. Kandidaten mogen pas vertrekken wanneer de sessie is ingeleverd. 
7. De door de kandidaat gemaakte notities mogen door de kandidaat niet mee worden 

genomen naar buiten de examenzaal. 
8. Er mogen geen examenopgaven worden gefotografeerd/gefilmd of geregistreerd 

(schermafdruk). 
9. Tassen, etuis, jassen en hoofdbedekking23, die verhindert dat de ogen goed zichtbaar zijn, zijn 

niet toegestaan. Dit geldt eveneens voor smartwatches, mobiele telefoons en andere digitale 
communicatiemiddelen. 

10. Gedurende het examen is het de kandidaat niet toegestaan zonder toestemming van de 
toezichthouder de examenzaal te verlaten. 

11. Gedurende het examen kan een kandidaat enkel onder toezicht van een toezichthouder de 
examenzaal verlaten voor een toiletbezoek. 

12. Gedurende het examen is het niet toegestaan om de opgaven de examenzaal mee uit te 
nemen.  

13. In de examenzaal hangt een klok op een voor alle kandidaten duidelijk zichtbare plek. 
14. Kandidaten mogen na 50% van de examentijd vertrekken.  
15. De toezichthouder geeft een kwartier voor het eind aan hoeveel tijd er nog rest. Deze 

vermeldt daarbij dat de kandidaten die recht hebben op verlengde examentijd mogen 
doorwerken24. Kandidaten mogen pas vertrekken nadat zij het gemaakte examenwerk 
persoonlijk hebben ‘ingeleverd’ en het signaal tot vertrek is gegeven. 

16. Deelname aan een zitting betekent dat eenmaal gemaakt werk zijn geldigheid behoudt. 
17. De toezichthouder controleert aan het einde van het examen of alle werkstukken zijn 

ingeleverd. 
18. Na het verlaten van de examenzaal mag het de kandidaat onder geen beding nog worden 

toegestaan aan het betreffende examen te werken. 
19. Toezichthouders maken over het verloop van het examen een proces-verbaal op. 
 

Artikel 20 Te laat 
 
1. Een kandidaat die te laat komt mag uiterlijk tot een half uur na aanvang van de zitting worden 

toegelaten tot de examenzaal. Hij levert zijn werk in aan het einde van de officiële zitting, de 
zittingsduur wordt niet verlengd. 

2. Kandidaten die meer dan een half uur te laat komen worden niet meer toegelaten tot de zitting. 

                                                
23 Hoofdbedekking: conform Leerlingenstatuut, hoofdstuk II, artikel 18 
24 Zie Examenreglement deel 1, hoofdstuk VII, artikel 24 
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3. Bij een geldige reden, te beoordelen door de examencommissie kunnen zij voor dit vak verwezen 
worden naar het tweede tijdvak. 

4. Op de overige zittingen dienen zij wel te verschijnen. 
 

Artikel 21 Onwel tijdens de zitting 
 
1. Een kandidaat die tijdens een zitting onwel wordt, wordt door een van de toezichthouders 

begeleid bij het verlaten van de examenzaal. In overleg met de kandidaat beoordeelt een lid van 
de examencommissie of de door hen aangewezen persoon of de kandidaat in staat is het examen 
te hervatten. 

2. Indien de kandidaat het werk niet kan hervatten, kan de examencommissie, zo mogelijk op grond 
van een medische verklaring, aan de inspectie verzoeken te beslissen, dat het gemaakte werk 
ongeldig is. De kandidaat mag, indien de inspectie het werk ongeldig verklaart, in het tweede 
tijdvak opnieuw aan de zitting voor het desbetreffende vak deelnemen. In het geval van een 
digitaal examen kan na contact met de inspectie een nieuwe toets worden ingepland. 
 

Artikel 22 Bijzondere omstandigheden 
 
1. Kandidaten zijn verplicht vóór aanvang van een examenzitting eigen ziekteverschijnselen dan wel 

zeer bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld ernstige ziekte of overlijden in de familie) te 
melden bij de examencommissie. Deze stelt vast of de kandidaat in staat is aan de zitting deel te 
nemen of wordt verwezen naar het tweede tijdvak. 

2. Indien een kandidaat door enigerlei omstandigheid niet bij een zitting in de examenzaal aanwezig 
kan zijn, maar wel in staat is aan het examen deel te nemen, wordt uitsluitend na overleg met de 
inspectie het examen beschikbaar gesteld. 

3. Indien de kandidaat het gemaakte examenwerk niet volgens de regels inlevert, beslist de rector 
over het al dan niet ongeldig verklaren van het gemaakte examenwerk. Dit na overleg met de 
inspectie van het onderwijs. 

4. De examinator en de gecommitteerde (2e corrector aangewezen door Minister) stellen in 
onderling overleg de totaalscore voor het schriftelijk examen vast25.  

5. Kandidaten moeten zich beschikbaar houden tot en met de herkansingen. 
 

Artikel 23 Verhindering Centraal Examen 
 
1. Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de rector, is verhinderd bij een 

of meer toetsen in het eerste tijdvak, wordt hem in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven 
het centraal examen in ten hoogste twee toetsen te voltooien. 

2. Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de rector, is verhinderd bij een 
digitaal of praktisch examen dat binnen de afnameperiode valt, kan hij binnen dezelfde periode 
alsnog de toets voltooien waarvoor hij eerder was verhinderd. 

3. 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 de staatsexamencommissie zijn eindexamen te voltooien. 

  

                                                
25 Zie Examenreglement deel 1, hoofdstuk V, artikel 15 
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4. De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de rector aan bij de voorzitter 
van de desbetreffende staatsexamencommissie. In dat geval deelt de rector aan de commissie 
mede welke cijfers de kandidaat voor het schoolexamen en het eventueel reeds afgelegde 
gedeelte van het centraal examen heeft behaald, alsmede, wanneer dat zich voordoet: 
a. dat ten behoeve van de kandidaat op grond van art.55 van het examenbesluit, tweede lid, 

toe- stemming is verleend dat met betrekking tot het vak Nederlandse taal en letterkunde 
dan wel tot het vak Nederlandse taal of tot enig vak, waarbij het gebruik van de Nederlandse 
taal van overwegende betekenis is, wordt afgeweken van de voorschriften gegeven bij of 
krachtens dit besluit; 

b. dat ten behoeve van de gehandicapte kandidaat op grond van art.55, eerste lid, toestemming 
is verleend dat hij het centraal examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is 
aangepast aan zijn mogelijkheden. 

5. Na afloop van het derde tijdvak deelt de staatsexamencommissie het resultaat mede aan de 
rector. 
 

Artikel 24 Beoordeling 
 

Artikel 24.1 Beoordeling Centraal Schriftelijk Examen 
 

1. De examinator ontvangt het gemaakte werk met een exemplaar met de opgaven, een 
exemplaar van de beoordelingsnormen en het proces-verbaal. 

2. Indien een kandidaat onverhoopt het examenwerk met potlood heeft gemaakt, wordt het 
gemaakte werk onmiddellijk na afloop van de zitting gekopieerd. Het origineel wordt 
bewaard in de kluis. De corrector ontvangt de kopie ter correctie. 

3. De examinator beoordeelt het werk, de eerste correctie, zo spoedig mogelijk en past daarbij 
de beoordelingsnormen toe. 

4. De examinator vult zijn score in WOLF in. 
5. Gemaakt werk wordt uiterlijk op de door de examensecretaris aangegeven datum ingeleverd 

om verzonden te worden. 
6. De rector stuurt het gemaakte werk met een exemplaar van de opgave, een exemplaar van 

de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de WOLF-lijst naar de gecommitteerde ter 
tweede correctie. 

7. De gecommitteerde, tweede corrector, beoordeelt het werk, overlegt met de examinator, 
eerste corrector, en vult de verklaring betreffende het correctiewerk in. De tweede corrector 
vult de score eveneens in WOLF in. 
 

Artikel 24.2 Beoordeling Centraal Digitaal Examen C(S)PE 
   

1. Bij het maken van het digitale examen is een toezichthouder en een afnameleider aanwezig. 
2. De examinator beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor de vastgestelde 

datum, en past daarbij de beoordelingsnormen toe. 
3. Gemaakt werk wordt uiterlijk op de door de examensecretaris aangegeven datum ingeleverd 

en gereed gemeld. 
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Artikel 24.3 Beoordeling Centraal Examen C(S)PE 
 

1. Bij het maken van het c(s)pe is een examinator in het betreffende vak aanwezig. 
2. De examinator beoordeelt de prestaties tijdens het maken van de opgaven en legt zijn 

bevindingen schriftelijk vast. 
3. De examinator beoordeelt het werk, na de afnameperiode, zo spoedig mogelijk en past 

daarbij de beoordelingsnormen toe. 
4. De examinator vult zijn score in WOLF in. 
5. Gemaakt werk wordt uiterlijk op de door de examensecretaris aangegeven datum ingeleverd 

en gereed gemeld. 
6. De beoordeling vindt tevens plaats door een tweede examinator. Deze vult zijn scores 

eveneens in WOLF in. 
 

Artikel 25 Extra vak  
 
1. Voor zover de school de mogelijkheid biedt, kan de kandidaat in een extra vak (of zelfs meerdere 

vakken) examen doen. 
2. Bij de uitslag van het examen geldt de volgende regel: als een kandidaat bij een bepaalde 

samenstelling van de behaalde cijfers kan slagen, moet hij ook slagen. Zo nodig wordt een extra 
vak niet bij de uitslag betrokken. De overgebleven vakken moeten echter wel een eindexamen 
vormen, men kan dus niet een verplicht vak laten vallen en moet het vakkenpakket aan de eisen 
van het profiel blijven voldoen. 
Dit is echter niet mogelijk als hiervoor een verandering van leerweg nodig is. 

3. Een extra vak dat niet bij de bepaling van de uitslag is betrokken, wordt niet op het diploma 
vermeld, maar kan wel op de cijferlijst vermeld worden. Als het gaat om een extra vak dat wel bij 
de bepaling van de uitslag van het examen is betrokken, kan het vak op het diploma vermeld 
worden. 
 

Artikel 26 Vak op hoger niveau   
 
1. Als de kandidaat een vak op hoger niveau volgt, mag hij voor dat vak ook examen doen op dat 

hogere niveau.  
2. Het vak telt in de zak-slaagregeling op dezelfde manier mee als een vak op het eigen niveau. Dit 

komt op het diploma en cijferlijst te staan.  
3. Als het examen op hoger niveau tegenvalt, kan de kandidaat in het tweede tijdvak alsnog 

examen op het eigen niveau doen zonder dat dit de herkansingsmogelijkheden beïnvloedt. Het 
laatst behaalde cijfer telt. Als de kandidaat terugvalt naar het eigen niveau, vervalt het cijfer op 
hoger niveau, ook al is dat een hoger cijfer. 

4. Als de kandidaat een vak op hoger niveau volgt, mag hij ook op het eigen niveau examen doen. 
Dit moet aangegeven worden vóór aanvang van het eerste tijdvak.  

 
Artikel 27 Herkansing of herprofilering 
 
1. De kandidaat mag één vak van het centraal examen herkansen om zodoende alsnog te kunnen 

slagen. 
2. De kandidaat die alleen kan slagen door het laten vallen van een extra vak, mag herkansen om 

zodoende alsnog te slagen met het extra vak. 
3. De kandidaat die is geslaagd en zijn eindcijfer wil verhogen, mag alsnog herkansen om een hoger 

cijfer te behalen. We noemen dit ook wel herprofileren. 
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4. Elke kandidaat kan in één vak herkansen, ongeacht of hij al geslaagd is of niet. Het vak waarin hij 
herkanst, moet wel betrokken zijn bij de vaststelling van de eerste uitslag. Herkansing kan alleen 
plaatsvinden als de eerste uitslagbepaling gebaseerd is op de resultaten van een voltooid 
eindexamen eerste tijdvak.  

5. Een kandidaat die wil herkansen dient daartoe een schriftelijk verzoek in. Daarbij dient hij tevens 
zijn cijferlijst in te leveren. Door het aanvragen van een herkansing wordt de uitslag een 
voorlopige uitslag. Pas op basis van de definitieve uitslag kunnen officiële documenten als 
diploma’s, cijferlijsten en certificaten worden uitgereikt. 

6. Behaalt de kandidaat een hoger cijfer dan voor de eerste uitslagbepaling, dan geldt dat hogere 
cijfer. Behaalt de kandidaat bij de herkansing een ongunstiger resultaat, dan geldt het eerder 
behaalde hogere cijfer. 

7. De kandidaten moeten zich zo nodig beschikbaar houden voor het afleggen van examentoetsen 
gedurende alle tijdvakken. 
 

Artikel 28 Uitslagbepaling 
 
Zie Examenreglement deel 1, hoofdstuk VI. 
 
Artikel 29 Bewaren examenwerk 
 
Zie Examenreglement deel 1, hoofdstuk VII, artikel 27 
 
Artikel 30 Afwijkende wijze van examineren26 
 
1. De rector 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 de wijze waarop het examen zal worden afgelegd. Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk 
mededeling 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 recente deskundigenverklaring is die door een ter zake deskundige psycholoog of 

orthopedagoog 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 toestaan dat ten aanzien van een kandidaat die met inbegrip van het 
schooljaar waarin hij eindexamen aflegt ten hoogste 6 jaren onderwijs in Nederland heeft 
gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is, met betrekking tot het vak 
Nederlandse taal en letterkunde, tot het vak Nederlandse taal of tot enig vak waarbij het gebruik 
van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is, wordt afgeweken van de voorschriften 
gegeven bij of krachtens dit besluit. 

4. Voor zover wordt afgeweken van de voorschriften wordt deze afwijking medegedeeld aan de 
inspectie. De afwijking kan voor zover het centraal examen betreft slechts bestaan uit een 
verlenging van de duur van de toets van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten en het 
verlenen van toestemming tot het gebruik van een verklarend woordenboek der Nederlandse 
taal. 

                                                
26 Zie Examenreglement deel 1, hoofdstuk VII, artikel 24 
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HOOFDSTUK IV REGELINGEN EN COMMUNICATIE 
 
Artikel 31 Inzage beoordeling en normering van gemaakt examenwerk 
 
1. Bij de examencommissie kan schriftelijk het verzoek worden ingediend om gemaakt centraal 

examenwerk in te zien. Voor het inzien van het examenwerk wordt een afspraak gemaakt 
waarbij de examinator (de docent) en een lid van de examencommissie aanwezig zullen zijn. De 
kandidaat mag zich hierbij laten vergezellen door zijn wettelijk vertegenwoordiger. 

2. Bij de examencommissie kan schriftelijk het verzoek worden ingediend om gemaakt 
schoolexamenwerk in te zien. Voor het inzien van het schoolexamenwerk wordt een afspraak 
gemaakt waarbij de examinator (de docent) en een lid van de examencommissie aanwezig zullen 
zijn. De kandidaat mag zich hierbij laten vergezellen door zijn wettelijk vertegenwoordiger. 
 

Artikel 32 Bezwaar tegen beoordeling 
 
Zie Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken, Ons Middelbaar Onderwijs, hoofdstuk 3 
 
Artikel 33 Communicatie over behaalde schoolexamenresultaten 
 
1. Gedurende het examenjaar worden de kandidaten schriftelijk en mondeling geïnformeerd over 

de behaalde resultaten van het schoolexamen. De resultaten kunnen doorlopend via Magister 
gevolgd worden. Na elke toetsperiode ontvangen de kandidaten een schriftelijk 
resultatenoverzicht. 

2. Aan het einde van de schoolexamenperiode wordt de kandidaten een cijferlijst en 
akkoordverklaring verstrekt met de behaalde resultaten van het schoolexamen. Deze cijferlijst en 
akkoordverklaring dienen ondertekend te worden en te worden ingeleverd bij de 
examensecretaris. Na het tekenen van de akkoordverklaring is het schoolexamendossier 
definitief afgesloten. 
 

Artikel 34 Communicatie over behaalde centraal examenresultaten 
 
1. De geslaagde kandidaten worden op de dag van de examenuitslag gebeld door hun mentor en 

geïnformeerd over het behaalde resultaat. 
2. De kandidaten krijgen de dag na de uitslag een voorlopige cijferlijst uitgereikt. 
3. De kandidaten geven op een formulier aan of, en zo ja voor welk vak, zij gebruik willen maken 

van de herkansingsmogelijkheid. Dit formulier dient tijdig en ondertekend door de kandidaat te 
worden ingeleverd bij de examensecretaris. 

4. De voorlopig gezakte kandidaten worden telefonisch door de schoolleiding geïnformeerd en 
uitgenodigd voor een gesprek op school. 
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HOOFDSTUK V SLOTBEPALING 
 
1. Het reglement is met grote zorgvuldigheid opgesteld. Mochten er onverhoopt tegenstrijdigheden 

zitten tussen de wet en dit reglement, dan prevaleert de wet. 
2. In die gevallen waarin in dit reglement onverhoopt niet wordt voorzien beslist de rector. 

 
Aldus vastgesteld door de rector, na instemming te hebben verkregen van de MR op 28 september 
2020. 
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HOOFDSTUK I PRAKTISCHE REGELS DIE GELDEN BIJ HET EXAMEN 
 
Rooster van toetsen en afspraken 
 
Leerjaar 3: 
In leerjaar 3 worden alle schoolexamentoetsen afgenomen tijdens de toetsweken. Deze toetsweken 
vinden plaats: 
• van vrijdag 11 december 2020 tot en met donderdag 17 december 2020 
• van maandag 1 maart 2021 tot en met vrijdag 5 maart 2021 
• van maandag 14 juni 2021 tot en met vrijdag 18 juni 2021 

 
Uiterlijk drie weken voorafgaand aan de toetsweken ontvangen de leerlingen het rooster van 
toetsen, waarop duidelijk is aangegeven op welke dag, op welk tijdstip, van welk vak een toets wordt 
afgenomen. Ook wordt vermeld hoe lang een toets duurt. Het lokaaloverzicht wordt uiterlijk een 
week tevoren bekend gemaakt. 

 
Enkele onderdelen van het schoolexamen kunnen ook buiten de toetsweken getoetst worden. Het 
betreft dan vaardigheden zoals luistertoetsen, practica en praktisch werk. 

 
Bij het onrechtmatig afwezig of te laat zijn zullen de maatregelen genomen zoals vermeld in artikel 7, 
deel I van deze Examenregeling. 

 
Afspraken met arts, fysiotherapeut, e.a. dienen gepland te worden buiten de tijdstippen van de 
toetsen.  
Wanneer dit niet zo geregeld kan worden nemen de ouders/verzorgers uiterlijk een week van 
tevoren contact op met de examencommissie om de mogelijkheid van een ander toetsmoment af te 
spreken.  
Bij onvoorziene omstandigheden dient direct contact opgenomen te worden met de 
examencommissie. 

 
De leerling dient zich te houden aan de met de betrokken docent gemaakte afspraken met 
betrekking tot de data waarop  boekenlijsten, verslagen en dergelijke ingeleverd dienen te worden of 
leesboekjes gelezen moeten zijn. 
Gemiste schoolexamentoetsen worden op vaste momenten afgenomen die in de jaarplanning 
opgenomen zijn. 

 
Voor de leerling die zich aan enige afspraak betreffende toetsen (of deeltoetsen) onttrekt of zich niet 
houdt aan de vastgestelde data voor het inleveren van bepaalde ‘producten’ en derhalve niet 
voldoet aan de gestelde eisen, kan artikel 7, deel I  van deze Examenregeling in werking treden. 
 
Leerjaar 4: 
In leerjaar 4 worden zowel schoolexamentoetsen afgenomen tijdens de toetsweken als buiten de 
toetsweken. Deze toetsweken vinden plaats: 
• van maandag 12 oktober 2020 tot en met vrijdag 16 oktober 2020 
• van vrijdag 11 december 2020 tot en met donderdag 17 december 2020 
• van donderdag 1 maart 2021 tot en met vrijdag 5 maart 2021 
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Uiterlijk drie weken voorafgaand aan de toetsweken ontvangen de leerlingen het rooster van 
toetsen, waarop duidelijk is aangegeven op welke dag, op welk tijdstip, van welk vak een toets wordt 
afgenomen. Ook wordt vermeld hoe lang een toets duurt. Het lokaaloverzicht wordt uiterlijk een 
week tevoren bekend gemaakt. 
Aan het begin van elke periode ontvangen de leerlingen eveneens een rooster van tussentijdse 
toetsen.  

 
Voor elk vak mag per periode één tussentijdse toets worden afgenomen. Tussentijdse toetsen duren 
één lesuur (50 minuten). Vaardighedentoetsen zoals luistertoetsen, practica en praktisch werk vallen 
buiten de beperking van één tussentijdse toets per periode. De moderne vreemde talen (Engels, 
Duits en Frans) mogen naast één tussentijdse toets per periode eveneens twee kleine toetsen 
(‘schriftelijke overhoringen’) in hun Programma van Toetsing en Afsluiting opnemen. 

 
Bij het onrechtmatig afwezig of te laat zijn zullen de maatregelen genomen zoals vermeld in artikel 7, 
deel I van deze Examenregeling. 

 
Afspraken met arts, fysiotherapeut, e.a. dienen gepland te worden buiten de tijdstippen van de 
toetsen.  
Wanneer dit niet zo geregeld kan worden nemen de ouders/verzorgers uiterlijk een week van 
tevoren contact op met de examencommissie om de mogelijkheid van een ander toetsmoment af te 
spreken.  
Bij onvoorziene omstandigheden dient direct contact opgenomen te worden met de 
examencommissie. 
 
De leerling dient zich te houden aan de met de betrokken docent gemaakte afspraken met 
betrekking tot de data waarop boekenlijsten, verslagen en dergelijke ingeleverd dienen te worden of 
leesboekjes gelezen moeten zijn. 
Gemiste schoolexamentoetsen worden op vaste momenten afgenomen die in de jaarplanning 
opgenomen zijn. 

 
Voor de leerling die zich aan enige afspraak betreffende toetsen (of deeltoetsen) onttrekt of zich niet 
houdt aan de vastgestelde data voor het inleveren van bepaalde ‘producten’ en derhalve niet 
voldoet aan de gestelde eisen, kan artikel 7, deel I van deze Examenregeling in werking treden. 
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Instructies voor de examenkandidaten 
 
Enkele dagen voor de aanvang van het centraal examen, op maandag 10 mei, ontvangen de 
leerlingen zowel mondelinge als schriftelijke instructies waarbij onder meer aandacht wordt besteed 
aan:  
 tijden voor aanwezigheid 
 gebruik van hulpmiddelen per vak 
 hoe te handelen bij rechtmatige afwezigheid 
 mogelijkheid voor uitgestelde examens 
 mogelijke gevolgen bij onrechtmatige afwezigheid 
 mogelijke gevolgen van een onregelmatigheid 
 
Praktische zaken mb.v.t uitslag en diploma-uitreiking 
 
Tegelijk met de instructies ontvangen de leerlingen informatie over de gang van zaken omtrent: 
 de uitslag van het examen en de bekendmaking ervan 
 hoe te handelen met de voorlopige cijferlijst en de herkansingsmogelijkheid 
 voor de geslaagden   
 hoe de aanmeldingsprocedure is van de herkansing voor de nog niet geslaagden 
 datum en tijdstip van de diploma-uitreiking. 
 

De eindexamenvakken 
  

Schoolexamen Centraal examen (CE) 
Centraal 

schriftelijk 
examen (CSE) 

Centraal 
praktisch 

examen (CPE) 

Centraal 
schriftelijk 

praktisch examen 
(CSPE) 

Nederlands  
Engels  
Duits  
Frans  
Geschiedenis en Staatsinrichting  
Aardrijkskunde  
Economie  
Wiskunde  
Biologie  
Natuur/Scheikunde 1  
Natuur/Scheikunde 2  
Biologie  
Maatschappijleer  
Zorg en Welzijn  
Dienstverlening en Producten  
Beeldend – tekenen  
Beeldend – handvaardigheid  
Kunstvakken incl. CKV  
Lichamelijke opvoeding 
Loopbaanoriëntatie  

X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X   

X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
  
  
  

X  
X  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

X  
X  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

X  
X   
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Rooster centrale examens 
 
Rooster Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) 
Eerste tijdvak  

Schoolexamen Centraal examen (CE) 
Centraal 

schriftelijk 
examen (CSE) 

Centraal 
praktisch 

examen (CPE) 

Centraal 
schriftelijk 

praktisch examen 
(CSPE) 

Nederlands  
Engels  
Duits  
Frans  
Geschiedenis en Staatsinrichting  
Aardrijkskunde  
Economie  
Wiskunde  
Biologie  
Natuur/Scheikunde 1  
Natuur/Scheikunde 2  
Biologie  
Maatschappijleer  
Zorg en Welzijn  
Dienstverlening en Producten  
Beeldend – tekenen  
Beeldend – handvaardigheid  
Kunstvakken incl. CKV  
Lichamelijke opvoeding 
Loopbaanoriëntatie  

X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X   

X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
  
  
  

X  
X  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

X  
X  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

X  
X   
  

 
Tweede tijdvak: 
 
Het rooster voor het tweede tijdvak is bij het samenstellen van deze examenregeling nog niet 
bekend. 
 
De toegestane hulpmiddelen voor bij de centrale examens worden opgenomen in de 
exameninstructies voor de examenkandidaten en te bekijken op: 
https://www.examenblad.nl/publicatie/20190624/regeling-toegestane-hulpmiddelen/2021   
 
Rooster Centraal Praktisch Examen en Centraal Schriftelijk Praktisch Examen 
Het rooster voor deze examens is bij het samenstellen van deze examenregeling nog niet bekend. 
  

https://www.examenblad.nl/publicatie/20190624/regeling-toegestane-hulpmiddelen/2021
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HOOFDSTUK II PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2020-2021 
 
Stage verslag leerjaar 3 en profielwerkstuk leerjaar 4 
 
Van een stage van minimaal vijf dagen in leerjaar 3 wordt een verslag gemaakt. De eindbeoordeling 
moet “voldoende” of “goed” zijn. De stageplek moet passen bij het gekozen profiel. In leerjaar 4 
schrijven leerlingen een profielwerkstuk met een studielast van minimaal 20 uur. 
Leerlingen worden over werkwijze en regels betreffende het profielwerkstuk geïnformeerd aan het 
begin van leerjaar 4. 
 
Praktische opdrachten in leerjaar 3 en 4 
 
Iedere leerling moet ten minste twee grote praktische opdrachten van (tenminste) 10 uur uitvoeren. 
Deze opdrachten zijn gekoppeld aan activiteiten in klas 3 MAVO/VMBO t.w. 

 
Praktische opdrachten  binnen diverse vakken 
Binnen diverse vakken is er sprake van praktische opdrachten. Afhankelijk van de pakketkeuze 
komen alle leerlingen één of meerdere van deze opdrachten binnen deze vakken tegen. De 
praktische opdrachten zijn opgenomen in de Programma’s van Toetsing en Afsluiting van de 
betreffende vakken. 
Presentatieproject (klas 4) 
De beoordeling van deze praktische opdracht is opgenomen bij het vak Nederlands.  
Alle leerlingen nemen deel aan het presentatieproject.  
Iedere leerling dient een sollicitatiebrief te schrijven, zichzelf in een gesprek te presenteren 
(solliciteren), waarvan hij een schriftelijk verslag maakt en waarna een zelfevaluatie volgt. 
Alle genoemde aspecten worden bij de beoordeling betrokken volgens van tevoren vastgestelde 
criteria. 
Voor aanvang van de gesprekken (door de docent Nederlands nader te bepalen) dient een kopie van 
de sollicitatiebrief met eventuele opmerkingen, het schriftelijk verslag van het gesprek en de 
schriftelijke zelfevaluatie ingeleverd te zijn. 
Deelname aan het Presentatieproject is verplicht. 
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Richtlijnen programma van toetsing en afsluiting 2020-2021 
 

 Klas 3 Klas 4 
Periodes 4 3 (periode 4 = CE) 
Toetsweken 3: 

-na periode 2 (11 t/m 17 december 2020) 
-na periode 3 (1 t/m 5 maart 2021) 
-na periode 4 (14 t/m 18 juni 2021) 
 
Max. 2 toetsen per dag per leerling. 

3: 
-na periode 1 (12 t/m 16 oktober 2020) 
-na periode 2 (11 t/m 17 december 2020) 
-na periode 3 (1 t/m 5 maart 2021) 
 
Max. 2 toetsen per dag per leerling. 

Schriftelijke SE-toetsen Alleen in de toetsweken 
 
Max. 1 toets per vak per toetsweek. 
 
 
 
Tussen 30 en 120 minuten 
 
Geen toetsen in de week voorafgaand aan de 
toetsweek. 

In en buiten de toetsweken 
 
Max. 1 toets per vak per toetsweek; max. 1 
toets per vak in de periode voorafgaand aan 
de toetsweek. 
 
Tussen 30 en 120 minuten 
 
Geen toetsen in de week voorafgaand aan 
de toetsweek. 

Overige SE-
onderdelen*  

Onderdeel van het toetsrooster buiten de 
toetsweek 

Onderdeel van het toetsrooster buiten de 
toetsweek 

Toetsen die niet tot 
het SE behoren 

Onderdeel van het toetsrooster buiten de 
toetsweek of in de toetsweek 

Niet van toepassing 

Weging Weging van elk pta-onderdeel weergegeven 
als % van het totale pta M3+M4 
 
Maximale weging pta M3 = 25% van het 
totaal van M3 + M4 

Weging van elk pta-onderdeel weergegeven 
als % van het totale pta M3+M4 
 
Minimale weging pta M4 = 75% van het 
totaal van M3 + M4 

Herkansingen 2 herkansingen: 
-1 na periode 2 (herkansbare toets uit 
     periode 1 of 2) 
-1 na periode 4 (herkansbare toets uit 
    periode 3 of 4) 
 
 
 
 
Herkansingen gelijktijdig ingeroosterd 

5 herkansingen: 
-1 na periode 1 (herkansbare toets uit  
    periode 1) 
-1 na periode 2 (herkansbare toets uit 
    periode 2) 
-3 na periode 3 (1 herkansbare toets uit 
    periode 3 en 2 herkansbare toetsen uit 
    heel klas 4) 
 
Herkansingen na periode 1 en 2 gelijktijdig 
ingeroosterd, herkansingen na periode 3 
herkansingsrooster 

Inhaaltoetsen Vast inhaalmoment 
 
Inhaaltoetsen niet herkansbaar 

Vast inhaalmoment 
 
Inhaaltoetsen niet herkansbaar, 
uitgezonderd de inhaaltoetsen van periode 
1 en 2 als onderdeel van de 2 
herkansingsmogelijkheden voor heel 
leerjaar 4. 

*vaardigheidstoetsen zonder leerwerk, practica, presentaties, praktische opdrachten, handelingsdelen 
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Programma van toetsing en afsluiting (PTA) per vak 
 
De volgorde van de PTA’s is alfabetisch op vak. Zie volgende bladzijden. 
 
 



 
 

MAVO / VMBO TGL 
examenreglement Tongerlo 

2020-2021, pagina 51 
 

Programma van toetsing en afsluiting 2020-2021 
Theoretische en Gemengde leerweg leerjaar 3 – cohort 2020-2021      VAK: AARDRIJKSKUNDE 
 Periode 

 

Toets vorm Stofomschrijving 

Afnam
e in 

toetsw
eek (T) of 

les (L) 

Duur 

Herkansbaar 
Ja/N

ee 

G
ew

icht (%
) 

Opmerkingen + toegestane 
hulpmiddelen 

Exameneenheden 
(let op volledige dekking 
van alle eindtermen 
over alle SE’s is absoluut 
noodzakelijk) 

Cijfer Ja/N
ee 

 s m p h  T L  J N     
1 X    Energiewinning / fossiele brandstoffen en alternatieven. / Gevolgen 

voor mens en milieu / Duurzaamheid. Toegepast op de regio’s: 
Nederland en Frankrijk en Brazilië 

 X 50 X  5% Pen en rekenmachine 
liniaal / geodriehoek 

AK/K/3  Leervaardigheden in 
het vak aardrijkskunde 
AK/V/2 Casus energiebeleid. 
AK/K/5 Bronnen van energie 

J 

2 X    Grenzen en identiteit: Het Multiculturele Nederland. Verschil tussen 
open en gesloten grenzen.  Toepasbaar op Nederland  en Europa. 
België als federale staat. Verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië. 
Rusland als federale staat. De overgang van Sovjet-Unie naar Rusland. 
Het begrip Russificatie. Grensconflicten, Economische en strategische 
belangen.  
Tot slot kennis van de eigendomsstrijd om de Noordpool. Wie claimt 
er om welke reden een gedeelte van de Noordpool. 

X  50 X  5% Pen en rekenmachine 
liniaal / geodriehoek 

AK/K/2 Basisvaardigheden  
AK/K/3 Leervaardigheden in 
het vak aardrijkskunde  
AK/K/9 Grenzen en identiteit 
AK/V/6 Regionale Identiteit 

J 

3 X    De leefbaarheid van de eigen omgeving herkennen omschrijven en 
waarderen. oplossingen ter verbetering Leefbaarheid in de VS, met 
name Detroit. Vergelijking met Nederland Oorzaken en gevolgen van 
de Armoede in Afrika, met name Nigeria 

X  50 X  5% Pen en rekenmachine 
liniaal / geodriehoek 

AK/K/3 Leervaardigheden in 
het vak aardrijkskunde 
AK/K/7 Arm en rijk 
AK/V/4 Arm en rijk 
gezondheidzorg 

J 

4   X  Project water. 
Eigen omgeving – Nederland. 

 X   X 5%  AK/K/1 Oriëntatie op leren en 
werken 
AK/K/3 Leervaardigheden in 
het vak aardrijkskunde 
AK/K/6 Water 
AK/V/8 Vaardigheden in 
samenhang 

J 

Totaal te behalen in leerjaar 3 (%) 20%    
Totaal te behalen in leerjaar 4 (%) 80%    
Totaal 100%    

Toetsvorm:  s  = schriftelijk  m= mondeling p= praktische toets h= handelingsactiviteit  
Zie voor codes exameneenheid en verdere uitleg op: https://www.examenblad.nl/examenstof/aardrijkskunde-vmbo-3/2019/f=/examenprogramma_vmbo_aardrijkskunde_vanaf_2014_2015.pdf 
Opmerking: Periode 2, 3 en 4 worden afgesloten met een toetsweek. 
De herkansingen vinden plaats na toetsweek 2 en 4.  

https://www.examenblad.nl/examenstof/aardrijkskunde-vmbo-3/2019/f=/examenprogramma_vmbo_aardrijkskunde_vanaf_2014_2015.pdf
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* let op: dit PTA wijkt af van het uitgedeelde papieren exemplaar 

Periode 
 Toets vorm Stofomschrijving Afnam

e in 
toetsw

eek (T) 
of les (L) 

Duur 

Herkansbaar 
Ja/N

ee 

G
ew

icht (%
) 

Opmerkingen + toegestane 
hulpmiddelen 

Exameneenheden 
(let op volledige dekking 
van alle eindtermen 
over alle SE’s is absoluut 
noodzakelijk) 

Cijfer Ja/N
ee 

 s m p h  T L  J N     
1 X    Organen en cellen  X 50  X 5% Thema 1 BI/K/1 

BI/K/5 
J 

2 X    Voortplanting en ontwikkeling, Erfelijkheid X  50 X  5% Thema 2 en 3 BI/K/2 J 
3 X    Ordening en evolutie, Gedrag X  50 X  5% Thema 4 en 8 BI/K/13 J 
4 X    Regeling, Zintuigen, Stevigheid en beweging X  50 X  5% Thema 5, 6 en 7 BI/K/8 

BI/K/9 
J 

  X  Practica     X 5% Gemiddelde van 4 practica 
gedurende het jaar (dezelfde 
weging) 

BI/K/3 
BI/V/3 

J 

Totaal te behalen in leerjaar 3 (%) 25%    
Totaal te behalen in leerjaar 4 (%) 75%    
Totaal 100%    

Toetsvorm:  s  = schriftelijk  m= mondeling p= praktische toets h= handelingsactiviteit  
 
Opmerking: Periode 2, 3 en 4 worden afgesloten met een toetsweek. 

De herkansingen vinden plaats na toetsweek 2 en 4. 
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 Periode 

 

Toets vorm Stofomschrijving 

Afnam
e in 

toetsw
eek (T) of 

les (L) 

Duur 

Herkansbaar 
Ja/N

ee 

G
ew

icht (%
) 

Opmerkingen + toegestane 
hulpmiddelen 

Exameneenheden 
(let op volledige 
dekking van alle 
eindtermen over alle 
SE’s is absoluut 
noodzakelijk) 

Cijfer Ja/N
ee 

 s m p h  T L  J N     
      MULTIMEDIAAL PRODUCT MAKEN, DEEL 1          
 
 
 
 

1 
- 
4 

  X 
 

X 
X 

 4.1 Info verwerken in een lay-out.  
 Product: picto + videoheader + jingle 
4.3 Website ontwikkelen en samenstellen 
4.4 Applicatie ontwikkelen en samenstellen 

    X 25% Gehele project: 
12,5% productbeoordeling > 
P01A (eindproducten) 
12,5% procesbeoordeling >  
P02A (competentieontwikkeling) 

Kerndeel C1 J 

     ORGANISEREN VAN EEN ACTIVITEIT, DEEL 1          
  X 

X 
X 
X 
X 
X 

  Opdracht bespreken en aannemen 
 De organisatie plannen 
 De activiteit voorbereiden 
 Voorzieningen, materialen en personen regelen 
 Facilitaire zaken uitvoeren 
 Wet- en regelgeving 

    X 25% Gehele project: 
12,5% productbeoordeling > 
P03B (eindproducten) 
12,5% procesbeoordeling > P04B 
(competentieontwikkeling 

Kerndeel C1 J 

               
Totaal te behalen in leerjaar 3 (%) 50%    
Totaal te behalen in leerjaar 4 (%) 50%    
Totaal 100%    

Toetsvorm:  s  = schriftelijk  m= mondeling p= praktische toets h= handelingsactiviteit  
 
Opmerking: Periode 2, 3 en 4 worden afgesloten met een toetsweek. 
De herkansingen vinden plaats na toetsweek 2 en 4. 
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Programma van toetsing en afsluiting 2020-2021 
Theoretische en Gemengde leerweg leerjaar 3 – cohort 2020-2021      VAK: DIENSTVERLENING EN PRODUCTEN 
             KEUZEVAK: INNOVATIE EN PROTOTYPING Periode 

 

Toets vorm Stofomschrijving 

Afnam
e in 

toetsw
eek (T) of 

les (L) 

Duur 

Herkansbaar 
Ja/N

ee 

G
ew

icht (%
) 

Opmerkingen + toegestane 
hulpmiddelen 

Exameneenheden 
(let op volledige dekking 
van alle eindtermen 
over alle SE’s is absoluut 
noodzakelijk) 

Cijfer Ja/N
ee 

 s m p h  T L  J N     
 
 
 
 
 

1 
- 
4 

X    Maatschappelijk probleem analyseren en beschrijven.  X   X 7,5% Tussentijdse beoordelingen 
met O/M/V/G 

K/M/VI/1.1 J 

X    Oplossingen bedenken en uitwerken door middel van een 
creatief proces en daarbij het gebruik maken van moderne 
technieken beargumenteren. 

 X   X 7,5% Tussentijdse beoordelingen 
met O/M/V/G 

K/M/VI/1.2 J 

  X  Een (deels) werkend prototype maken.  X   X 12,5% Tussentijdse beoordelingen 
met O/M/V/G 

K/M/VI/1.3 J 

   X Een prototype testen, evalueren en verbeteren.  X   X 10% Tussentijdse beoordelingen 
met O/M/V/G 

K/M/VI/1.4 J 

X    Het eindresultaat vastleggen en verbeteren.  X   X 12,5% Tussentijdse beoordelingen 
met O/M/V/G 

K/M/VI/1.5 J 

   X Procesbeoordeling 
 Competenties/vaardigheden en werkhouding 

 X   X 50% Tussentijdse beoordelingen 
met O/M/V/G 

 J 

Totaal te behalen in leerjaar 3 (%) 100%    
Totaal te behalen in leerjaar 4 (%) 0%    
Totaal 100%    

Toetsvorm:  s  = schriftelijk  m= mondeling p= praktische toets h= handelingsactiviteit  
 
Opmerking: Periode 2, 3 en 4 worden afgesloten met een toetsweek. 
De herkansingen vinden plaats na toetsweek 2 en 4. 
 
Het eindcijfer van het keuzevak in VMBO-3 komt als los cijfer op de cijferlijst in VMBO-4 en weegt voor 25% mee in het combinatiecijfer dat het eindcijfer vormt van het 
beroepsgerichte vak.  
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Programma van toetsing en afsluiting 2020-2021 
Theoretische en Gemengde leerweg leerjaar 3 – cohort 2020-2021      VAK: DIENSTVERLENING EN PRODUCTEN 
             KEUZEVAK: MILIEU, HERGEBRUIK EN DUURZAAMHEID  Periode 

 

Toets vorm Stofomschrijving 

Afnam
e in 

toetsw
eek (T) of 

les (L) 

Duur 

Herkansbaar 
Ja/N

ee 

G
ew

icht (%
) 

Opmerkingen + toegestane 
hulpmiddelen 

Exameneenheden 
(let op volledige dekking 
van alle eindtermen 
over alle SE’s is absoluut 
noodzakelijk) 

Cijfer Ja/N
ee 

 s m p h  T L  J N     
 
 

1 
- 
4 

  X  Deel A: Onderzoek naar jouw afval  X   X 15% Tussentijdse beoordelingen 
met O/M/V/G 

K/DP/7.1 J 

  X  Deel B: Onderzoek naar consumentengedrag  X   X 15% Tussentijdse beoordelingen 
met O/M/V/G 

K/DP/7.2 J 

  X  Deel C: Een product ontwerpen en maken van afval  X   X 20% Tussentijdse beoordelingen 
met O/M/V/G 

K/DP/7.3 J 

   X Proces: competenties, vaardigheden en houding  X   X 50% Tussentijdse beoordelingen 
met O/M/V/G 

 J 

Totaal te behalen in leerjaar 3 (%) 100%    
Totaal te behalen in leerjaar 4 (%) 0%    
Totaal 100%    

Toetsvorm:  s  = schriftelijk  m= mondeling p= praktische toets h= handelingsactiviteit  
 
Opmerking: Periode 2, 3 en 4 worden afgesloten met een toetsweek. 
De herkansingen vinden plaats na toetsweek 2 en 4. 
 
Het eindcijfer van het keuzevak in VMBO-3 komt als los cijfer op de cijferlijst in VMBO-4 en weegt voor 25% mee in het combinatiecijfer dat het eindcijfer vormt van het 
beroepsgerichte vak. 
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Theoretische en Gemengde leerweg leerjaar 3 – cohort 2020-2021      VAK:DIENSTVERLENING EN PRODUCTEN 
             KEUZEVAK: ONDERNEMEN Periode 

 

Toets vorm Stofomschrijving 

Afnam
e in 

toetsw
eek (T) of 

les (L) 

Duur 

Herkansbaar 
Ja/N

ee 

G
ew

icht (%
) 

Opmerkingen + toegestane 
hulpmiddelen 

Exameneenheden 
(let op volledige dekking 
van alle eindtermen 
over alle SE’s is absoluut 
noodzakelijk) 

Cijfer Ja/N
ee 

 s m p h  T L  J N     
 
 
 

1 
- 
4 

X     Het ontwikkelen van een eenvoudig ondernemingsplan  X   X 10% Portfolio K/EO/5 J 
X     Jezelf als ondernemer beschrijven  X   X 10% Portfolio K/EO/5.1 J 
X     Een marketingplan schrijven.  X   X 10% Portfolio K/EO/5.2 J 
X    1.4 Een (eenvoudig) financieel plan maken  X   X 10% Portfolio K/EO/5.3 J 
   X 1.5 Proces: competenties, vaardigheden en houding  X   X 50% Doorlopend proces. Wordt per 

deeltaak beoordeeld met 
O/M/V/G 

 J 

 X   1.6 Evalueren  X  X  10% Presentatie en beoordeling 
ondernemingsplan 

 J 

Totaal te behalen in leerjaar 3 (%) 100%    
Totaal te behalen in leerjaar 4 (%) 0%    
Totaal 100%    

Toetsvorm:  s  = schriftelijk  m= mondeling p= praktische toets h= handelingsactiviteit  
 
Opmerking: Periode 2, 3 en 4 worden afgesloten met een toetsweek. 
De herkansingen vinden plaats na toetsweek 2 en 4. 
 
Het eindcijfer van het keuzevak in VMBO-3 komt als los cijfer op de cijferlijst in VMBO-4 en weegt voor 25% mee in het combinatiecijfer dat het eindcijfer vormt van het 
beroepsgerichte vak. 
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Theoretische en Gemengde leerweg leerjaar 3 – cohort 2020-2021      VAK:DIENSTVERLENING EN PRODUCTEN 
             KEUZEVAK: SIGN (VORMGEVING & TYPOGRAFIE) Periode 

 

Toets vorm Stofomschrijving 

Afnam
e in 

toetsw
eek (T) of 

les (L) 

Duur 

Herkansbaar 
Ja/N

ee 

G
ew

icht (%
) 

Opmerkingen + toegestane 
hulpmiddelen 

Exameneenheden 
(let op volledige dekking 
van alle eindtermen 
over alle SE’s is absoluut 
noodzakelijk) 

Cijfer Ja/N
ee 

 s m p h  T L  J N     
 

1 
- 
4 

X X   Theorie en oefeningen  X   X 10%    
 X X  Praktijk ter voorbereiding van eigen werk  X   X 10%  K/MVI/11.1-K/MVI/11.2* J 

X X X  Eigen werk  X   X 30%  K/MVI/11.1-K/MVI/11.2** J 
   X Proces / Inzet / Gedrag / Houding  X   X 50%   J 

Totaal te behalen in leerjaar 3 (%) 100%    
Totaal te behalen in leerjaar 4 (%) 0%    
Totaal 100%    

Toetsvorm:  s  = schriftelijk  m= mondeling p= praktische toets h= handelingsactiviteit  
 
Opmerking: Periode 2, 3 en 4 worden afgesloten met een toetsweek. 
De herkansingen vinden plaats na toetsweek 2 en 4. 
 
Het eindcijfer van het keuzevak in VMBO-3 komt als los cijfer op de cijferlijst in VMBO-4 en weegt voor 25% mee in het combinatiecijfer dat het eindcijfer vormt van het 
beroepsgerichte vak. 
 
* Ontwerp maken op basis van een aangeleverd idee en ontwerp uitwerken in een vector-georiënteerde applicatie 
* Met aangeleverde specificaties een lay-out maken, rekening houdend met de eisen en wensen van de opdrachtgever en de doelgroep 
*/** Onderzoek doen naar typografie-, kleur- en beeldgebruik passend bij doelgroep en product en typografie, kleuren en beelden toepassen die passen bij de 
doelgroep en product. 
*/** Ontwerp uitprinten, bespreken en de keuzes toelichten 
* Ontwerp uitsnijden volgens de aangeleverd eisen en pellen, voorzien van applicatiefolie en op het substraat plakken volgens aangeleverd eisen 
* Een ontwerp uitwerken in een pixel-georiënteerde applicatie 
** Een ontwerp presentabel visualiseren.  
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Theoretische en Gemengde leerweg leerjaar 3 – cohort 2020-2021      VAK: ENGELS 
 Periode 

 

Toets vorm Stofomschrijving 

Afnam
e in 

toetsw
eek (T) of 

les (L) 

Duur 

Herkansbaar 
Ja/N

ee 

G
ew

icht (%
) 

Opmerkingen + toegestane 
hulpmiddelen 

Exameneenheden 
(let op volledige dekking 
van alle eindtermen 
over alle SE’s is absoluut 
noodzakelijk) 

Cijfer Ja/N
ee 

 s m p h  T L  J N     
1               
2               
3 X    SE Cito Kijk- en luistervaardigheid KB (2021) X  60 X  5% Centraal ingeroosterd. 

Herkansing is KL 2020 
K5 Luister- en 
kijkvaardigheid 

J 

4   X  Project hotel/restaurant 
Groepsopdracht waarin schrijfvaardigheid, het verwerken van 
informatie en samenwerken belangrijk zijn. 
Leerlingen maken een tweetalig menu, reclamefolder en/of 
promotievideo, personeelsadvertenties en een 
animatieprogramma 

 X   X 5% Tijdens de lessen krijgen de 
leerlingen tijd om hieraan te 
werken (5 lessen in het totaal) 
 
Vooraf vastgestelde 
inleverdatum. 
VT weging: 7 

K2 Basisvaardigheden 
K3 Leervaardigheden in de 
moderne vreemde taal 
K7 Schrijfvaardigheid 
V4 Verwerven, verwerken 
en verstrekken van 
informatie 
V Kennis van land en 
samenleving 

J 

X    SE Leesvaardigheid + tijden (grammatica) 
 Eindexamenteksten VMBO KB 
 Alle tijden: present simple, present continuous, present 

perfect, past simple, past continuous, the future 

X  100  X 10% Woordenboek EN-NL mag 
worden gebruikt (mits zelf 
meegenomen) bij leesgedeelte. 
Bij het gedeelte met de tijden 
mag er géén hulpmiddel 
worden gebruikt. 
VT weging: 7 

K2 Basisvaardigheden 
 
K4 Leesvaardigheid 

J 

Totaal te behalen in leerjaar 3 (%) 20%    
Totaal te behalen in leerjaar 4 (%) 80%    
Totaal 100%    

Toetsvorm:  s  = schriftelijk  m= mondeling p= praktische toets h= handelingsactiviteit  
Opmerking: Periode 2, 3 en 4 worden afgesloten met een toetsweek. 
De herkansingen vinden plaats na toetsweek 2 en 4. 
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Theoretische en Gemengde leerweg leerjaar 3 – cohort 2020-2021      VAK: GESCHIEDENIS 
 Periode 

 

Toets vorm Stofomschrijving 

Afnam
e in 

toetsw
eek (T) of 

les (L) 

Duur 

Herkansbaar 
Ja/N

ee 

G
ew

icht (%
) 

Opmerkingen + 
toegestane 
hulpmiddelen 

Exameneenheden 
(let op volledige dekking van alle 
eindtermen over alle SE’s is 
absoluut noodzakelijk) 

Cijfer Ja/N
ee 

 s m p h  T L  J N     
1               
2 X    K4 Hfdst Nederland en Indonesië X  50 X  5%  K1 oriëntatie op leren en werken.  

K2 basisvaardigheden 
K3 leervaardigheden in het vak 
geschiedenis en staatsinrichting. 
K4 Koloniale relatie Indonesië-Nederland. 
V7 verwerven, verwerken en verstrekken 
van informatie. 

J 

3 X    K9 Hfdst Koude Oorlog X  50 X  5%  K1 oriëntatie op leren en werken. 
K2 basisvaardigheden 
K3 leervaardigheden in het vak 
geschiedenis en staatsinrichting. 
K9 de Koude Oorlog. 
V7 verwerven, verwerken en verstrekken 
van informatie 

J 

4 X    K11 Hfdst Midden Oosten X  50 X  10%  K1 oriëntatie op leren en werken.  
K2 basisvaardigheden 
K3 leervaardigheden in het vak 
geschiedenis en staatsinrichting. 
K11 het conflict tussen Israël en de 
Arabische wereld. 

J 

Totaal te behalen in leerjaar 3 (%) 20%    
Totaal te behalen in leerjaar 4 (%) 80%    
Totaal 100%    

Toetsvorm:  s  = schriftelijk  m= mondeling p= praktische toets h= handelingsactiviteit  
 
Opmerking: Periode 2, 3 en 4 worden afgesloten met een toetsweek. 
De herkansingen vinden plaats na toetsweek 2 en 4.  
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 Periode 

 

Toets vorm Stofomschrijving 

Afnam
e in 

toetsw
eek (T) of 

les (L) 

Duur 

Herkansbaar 
Ja/N

ee 

G
ew

icht (%
) 

Opmerkingen + 
toegestane hulpmiddelen 

Exameneenheden 
(let op volledige dekking 
van alle eindtermen over 
alle SE’s is absoluut 
noodzakelijk) 

Cijfer Ja/N
ee 

 s m p h  T L  J N     
1 

tm 
4 

X  X  1. Bestaande uit meerdere verschillende (les)opdrachten en 
projecten waarbij één of meerdere kunstdisciplines behandeld 
worden.   

 X   X 40%  Zie voor uitleg onder deze 
tabel 

J** 

1 
tm 
4 

    2. C.A. (Culturele Activiteiten) waaronder Art 2 Hop festival + 
aansluitende opdracht(en). 

 X   X 25%  Zie voor uitleg onder deze 
tabel 

J** 

4     3. Afsluiting KCKV; integratie en presentatie  X  X  35%  Zie voor uitleg onder deze 
tabel 

J** 

               
               
Totaal te behalen in leerjaar 3 (%) 100%    
Totaal te behalen in leerjaar 4 (%)     
Totaal 100%    

Toetsvorm:  s  = schriftelijk  m= mondeling p= praktische toets h= handelingsactiviteit  
Exameneenheden: De opdrachten bestaan uit: Vakoverstijgende thema’s (maatschappelijke betekenis), leren uitvoeren (schriftelijk, mondeling en computervaardigheden), leren leren, communiceren, 
reflecteren op het leer- en werkproces en reflecteren op de toekomst. Zie voor uitgebreide beschrijvingen van deze doelen: https://www.examenblad.nl/examenstof/examenprogramma-
kunstvakken/2021/vmbo-tl/f=/Examenprogramma_kunstvakken_inclusief_ckv.pdf 
Beoordeling: alle (les)opdrachten worden op één moment per periode ingeleverd. Lesopdrachten duren één les, opdrachten en projecten hebben een tijdsduur van meerdere lessen. 
Lesopdrachten worden beoordeeld met het cijfer 3(onvoldoende), 5(matig), 7(voldoende), 9(goed) of 10(excellent). Projecten en de afsluitende module worden beoordeeld met een cijfer met één 
decimaal.  
Op het diploma wordt het gemiddelde eindcijfer vertaald naar een O, V, G; Als het eindcijfer:  
- Onder de 5,5 ligt, heb je een Onvoldoende  
- Tussen de 5,5 en 7,4 een Voldoende  
- Boven de 7,4 een Goed 
 
(Aan het einde van het schooljaar wordt het gehele KCKV-dossier ingeleverd inclusief ALLE opdrachten) 
Mocht je blijven zitten, dan moet je het hele vak opnieuw doen.  
Mocht je een onvoldoende voor KCKV halen, dan ben je niet bevorderd naar klas 4 en dien je het vak te herkansen.  
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Theoretische en Gemengde leerweg leerjaar 3 – cohort 2020-2021      VAK: KUNSTBEELDEND 
 Periode 

 

Toets vorm Stofomschrijving 

Afnam
e in 

toetsw
eek (T) of 

les (L) 

Duur 

Herkansbaar 
Ja/N

ee 

G
ew

icht (%
) 

Opmerkingen + 
toegestane hulpmiddelen 

Exameneenheden 
(let op volledige dekking 
van alle eindtermen over 
alle SE’s is absoluut 
noodzakelijk) 

Cijfer Ja/N
ee 

 s m p h  T L  J N     
1 X X X   Onderzoek 2D 

Beeldmateriaal verzamelen, ontwerpfase/zoekproces, 
schetsen/collage, fotograferen, etc. 

 X   X 1% Onderzoek n.a.v. een thema BV/K/1-BV/K/2-BV/K/3 
BV/K/4-BV/K/5-BV/K/6 
BV/K/7-BV/V/1-BV/V/2 
BV/V/3 

J 

2  X X   Eindwerk 2D 
Onderzoek uitwerken tot eindwerk 

 X   X 3% Eindwerk n.a.v. eerder 
gemaakt onderzoek 

BV/K/1-BV/K/2-BV/K/3 
BV/K/4-BV/K/5-BV/K/6 
BV/K/7-BV/V/1-BV/V/2 
BV/V/3 

J 

X X X   Onderzoek 3D 
Beeldmateriaal verzamelen, ontwerpfase/zoekproces, 
schetsen/collage, fotograferen, etc. 

 X   X 2% Onderzoek n.a.v. een thema BV/K/1-BV/K/2-BV/K/3 
BV/K/4-BV/K/5-BV/K/6 
BV/K/7-BV/V/1-BV/V/2 
BV/V/3 

J 

X     Toetsing kijkwoordenboek/beeldende begrippen X  50  X  2% Beeldende begrippen, kennis 
toepassen en inzicht 

BV/K/1-BV/K/2-BV/K/3 
BV/K/8 

 

3  X X   Eindwerk 3D 
Onderzoek uitwerken tot eindwerk 

 X   X 3% Eindwerk n.a.v. eerder 
gemaakt onderzoek 

BV/K/1-BV/K/2-BV/K/3 
BV/K/4-BV/K/5-BV/K/6 
BV/K/7-BV/V/1-BV/V/2 
BV/V/3-BV/K/8 

J 

X X X   Onderzoek Thema (2D/3D) 
Beeldmateriaal verzamelen, ontwerpfase/zoekproces, 
schetsen/collage, fotograferen, etc. 

 X   X 3% Onderzoek n.a.v. een thema BV/K/1-BV/K/2-BV/K/3 
BV/K/4-BV/K/5-BV/K/6 
BV/K/7-BV/V/1-BV/V/2 
BV/V/3 

J 

 X X   Eindwerk Thema (2D/3D) 
Onderzoek uitwerken tot eindwerk 

 X   X 3% Eindwerk n.a.v. eerder 
gemaakt onderzoek 

BV/K/1-BV/K/2-BV/K/3 
BV/K/4-BV/K/5-BV/K/6 
BV/K/7-BV/V/1-BV/V/2 
BV/V/3  

J 
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Programma van toetsing en afsluiting 2020-2021 
Theoretische en Gemengde leerweg leerjaar 3 – cohort 2020-2021      VAK: KUNSTBEELDEND 
 Periode 

 

Toets vorm Stofomschrijving 

Afnam
e in 

toetsw
eek (T) of 

les (L) 

Duur 

Herkansbaar 
Ja/N

ee 

G
ew

icht (%
) 

Opmerkingen + 
toegestane hulpmiddelen 

Exameneenheden 
(let op volledige dekking 
van alle eindtermen over 
alle SE’s is absoluut 
noodzakelijk) 

Cijfer Ja/N
ee 

 s m p h  T L  J N     
4 X     Toetsing kijkwoordenboek/beeldende begrippen X  100 X  3% Beeldende begrippen, kennis 

toepassen en inzicht 
BV/K/1-BV/K/2-BV/K/3 
BV/K/8 

J 

Totaal te behalen in leerjaar 3 (%) 20%    
Totaal te behalen in leerjaar 4 (%) 80%    
Totaal 100%    

Toetsvorm:  s  = schriftelijk  m= mondeling p= praktische toets h= handelingsactiviteit  
 
Opmerking: Periode 2, 3 en 4 worden afgesloten met een toetsweek. 
De herkansingen vinden plaats na toetsweek 2 en 4. 
 
Uitleg exameneenheden behorende bij het vak Kunstbeeldend: BV/K/1 Oriëntatie op leren en werken 
BV/K/2 Basisvaardigheden 
BV/K/3 Leervaardigheden in de beeldende vakken 
BV/K/4 Beeldend werk, productief 
BV/K/5 Werkproces, productief 
BV/K/6 Middelen, productief 
BV/K/7 Beschouwen –eigen werk, reflectief 
BV/K/8 Beschouwen –werk van anderen, reflectief 
BV/V/1 Eindopdracht, productief en reflectief 
BV/V/2 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 
BV/V/3 Vaardigheden in samenhang 
  



 
 

MAVO / VMBO TGL 
examenreglement Tongerlo 

2020-2021, pagina 63 
 

Programma van toetsing en afsluiting 2020-2021 
Theoretische en Gemengde leerweg leerjaar 3 – cohort 2020-2021      VAK: NATUUR- SCHEIKUNDE 1 
 Periode 

 

Toets vorm Stofomschrijving 

Afnam
e in 

toetsw
eek (T) of 

les (L) 

Duur 

Herkansbaar 
Ja/N

ee 

G
ew

icht (%
) 

Opmerkingen + 
toegestane hulpmiddelen 

Exameneenheden 
(let op volledige dekking 
van alle eindtermen over 
alle SE’s is absoluut 
noodzakelijk) 

Cijfer Ja/N
ee 

 s m p h  T L  J N     
1               
2 X    Hfdst 1 Krachten, Hfdst 3 Energie, Hfdst 5 Licht X  50 X  8% Rekenmachine (niet grafisch) 

Formuleblad (wordt door 
school verstrekt en is een 
gereduceerde vorm van het 
BINAS tabellenboek) 

H1 – NASK1/K/9 (Onderdeel 
1,2,6 & 10) 
H2 – NASK1/K/6 (1,2,4,5 & 6) 
H5 – NASK1/K/7 

J 

3 X    Hfdst 3 Elektriciteit, Hfdst 6 Schakelingen X  50 X  6% Rekenmachine (niet grafisch) 
Formuleblad (wordt door 
school verstrekt en is een 
gereduceerde vorm van het 
BINAS tabellenboek) 

H6 – NASK1K/5 (Onderdeel 1 
t/m 10 

J 

4 X    Hfdst 4 het weer, Hfdst 7 Materie, Hfdst 8 Straling X  50 ? ? 6% Rekenmachine (niet grafisch) 
Formuleblad (wordt door 
school verstrekt en is een 
gereduceerde vorm van het 
BINAS tabellenboek 

H4 – NASK1/K/12 
H7 – NASK1/K/10 
H8 – NASK1/K/11 

J 

Totaal te behalen in leerjaar 3 (%) 20%    
Totaal te behalen in leerjaar 4 (%) 80%    
Totaal 100%    

Toetsvorm:  s  = schriftelijk  m= mondeling p= praktische toets h= handelingsactiviteit  
 
Van leerlingen worden verwacht dat de examenheden: Oriëntatie op leren werken (NASK1/K/1), Basisvaardigheden (NASK1/K/3), Leervaardigheden in het vak Natuurkunde (NASK1/K/3) en Verwerven, 
verwerken en verstrekken van informatie (NASK1/V/3) worden beheerst door de leerlingen bij ieder examenonderdeel 
 
Opmerking: Periode 2, 3 en 4 worden afgesloten met een toetsweek. 
De herkansingen vinden plaats na toetsweek 2 en 4.  
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Programma van toetsing en afsluiting 2020-2021 
Theoretische en Gemengde leerweg leerjaar 3 – cohort 2020-2021      VAK: NATUUR- SCHEIKUNDE 2 
 Periode 

 

Toets vorm Stofomschrijving 

Afnam
e in 

toetsw
eek (T) of 

les (L) 

Duur 

Herkansbaar 
Ja/N

ee 

G
ew

icht (%
) 

Opmerkingen + toegestane 
hulpmiddelen 

Exameneenheden 
(let op volledige dekking 
van alle eindtermen 
over alle SE’s is absoluut 
noodzakelijk) 

Cijfer Ja/N
ee 

 s m p h  T L  J N     
1 X    Faseovergangen, Zuivere Stoffen, Mengsels, Chemische 

reacties, Water 
 X 50  X 5% H1 + H2 (3e klas boek)  

Toegestaan: BINAS 
NASK2/K/4  
Mens en omgeving: gebruik 
van stoffen 
NASK2/K/8  
Reinigingsmiddelen en 
cosmetica 

J 

2 X    Scheidingsmethoden, Ontledingsreacties, Molecuulformules, 
Molecuultekeningen, Atoomsoorten 

X  50 X  5% H3 + H4 (3e klas boek)  
Toegestaan: BINAS + 
Rekenmachine 
 

NASK2/K/1  
Oriëntatie op leren en 
werken 
NASK2/K/10  
Basischemie voor 
vervolgopleiding en beroep 

J 

3 X    Atoomsoorten, Ionen, Zouten, Molecuulmassa, 
Massapercentage 

X  50 X  5% H1 (4e klas boek)  
Toegestaan: BINAS + 
Rekenmachine 

NASK2/K/2  
Basisvaardigheden  
Leervaardigheden in het 
vak scheikunde 

J 

4 X    Chemische reacties, Ontledingsreacties, Metalen X  50 X  5% H2 + H8 (4e klas boek)  
Toegestaan: BINAS + 
Rekenmachine 

NASK2/K/9  
Chemie en industrie  

J 

Totaal te behalen in leerjaar 3 (%) 20%    
Totaal te behalen in leerjaar 4 (%) 80%    
Totaal 100%    

Toetsvorm:  s  = schriftelijk  m= mondeling p= praktische toets h= handelingsactiviteit  
 
Opmerking: Periode 2, 3 en 4 worden afgesloten met een toetsweek. 
De herkansingen vinden plaats na toetsweek 2 en 4. 
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Programma van toetsing en afsluiting 2020-2021 
Theoretische en Gemengde leerweg leerjaar 3 – cohort 2020-2021      VAK: NEDERLANDS 
 Periode 

 

Toets vorm Stofomschrijving 

Afnam
e in 

toetsw
eek (T) of 

les (L) 

Duur 

Herkansbaar 
Ja/N

ee 

G
ew

icht (%
) 

Opmerkingen + toegestane 
hulpmiddelen 

Exameneenheden 
(let op volledige dekking 
van alle eindtermen 
over alle SE’s is absoluut 
noodzakelijk) 

Cijfer Ja/N
ee 

 s m p h  T L  J N     
1               
2               
3  X   Presentatie 4 fictiewerken (boek, liedtekst, gedicht, film) met 

gemeenschappelijk onderwerp en gekoppeld aan actualiteit -> 
start 

 X 10  X 10% opdracht in tweetallen, 
presenteren voor de klas; 
digitale ondersteuning is 
toegestaan 
 
voortgang weging 4 

NE/K/2 basisvaardigheden 
NE/K/3 leervaardigheden 
voor het vak Nederlands 
NE/K/5 spreek- en 
gespreksvaardigheid 
NE/K/8 fictie 

J 

X    Lees- en schrijfvaardigheid X  100 X  10% leesteksten + advertentie + 
schrijven van een zakelijke e-
mail 
 
voortgang weging 4 

NE/K/2 basisvaardigheden 
NE/K/3 leervaardigheden 
voor het vak Nederlands 
NE/K/6 leesvaardigheid 
NE/K/7 schrijfvaardigheid 
NE/V/3 vaardigheden in 
samenhang 

J 

4  X   Presentatie: informatie zie periode 3 -> afronding       Informatie: zie periode 3 Informatie: zie periode 3 J 
Totaal te behalen in leerjaar 3 (%) 20%    
Totaal te behalen in leerjaar 4 (%) 80%    
Totaal 100%    

Toetsvorm:  s  = schriftelijk  m= mondeling p= praktische toets h= handelingsactiviteit  
 
Opmerking: Periode 2, 3 en 4 worden afgesloten met een toetsweek. 
De herkansingen vinden plaats na toetsweek 2 en 4. 
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Programma van toetsing en afsluiting 2020-2021 
Theoretische en Gemengde leerweg leerjaar 3 – cohort 2020-2021      VAK: REKENEN 
 Periode 

 

Toets vorm Stofomschrijving 

Afnam
e in 

toetsw
eek (T) of 

les (L) 

Duur 

Herkansbaar 
Ja/N

ee 

G
ew

icht (%
) 

Opmerkingen + toegestane 
hulpmiddelen 

Exameneenheden 
(let op volledige dekking 
van alle eindtermen 
over alle SE’s is absoluut 
noodzakelijk) 

Cijfer Ja/N
ee 

 s m p h  T L  J N     
2 X    Getallen: 

Gehele getallen onder en boven 100/Breuken/Komma 
getallen/Volgorde van bewerkingen/Negatieve getallen/ 
Kwadraten, wortels, machten 
Verbanden 
Informatie/Patronen/Grafieken 

X  50 X  50% Rekenmachine (niet bij alle 
opdrachten) 

Rekenen 2F J 

3 X    Meten en meetkunde:  
Allerlei maten/Meer maten/Figuren/Omtrek/Oppervlakte  
Verhoudingen:  
Schaal/Procenten zonder rekenmachine/Procenten met 
rekenmachine/Kortingen en heffingen/Percentages  

X  50 X  50% Rekenmachine (niet bij alle 
opdrachten) 

Rekenen 2F J 

Totaal te behalen in leerjaar 3 (%) 100%    
Totaal te behalen in leerjaar 4 (%) 0%    
Totaal 100%    

Toetsvorm:  s  = schriftelijk  m= mondeling p= praktische toets h= handelingsactiviteit  
 
Opmerking: Periode 2, 3 en 4 worden afgesloten met een toetsweek. 
De herkansingen vinden plaats na toetsweek 2 en 4. 
 
De eindtermen zijn terug te vinden op: https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-rekenen-2f-en-3f   

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-rekenen-2f-en-3f
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Theoretische en Gemengde leerweg leerjaar 3 – cohort 2020-2021      VAK: WISKUNDE 
 Periode 

 

Toets vorm Stofomschrijving 

Afnam
e in 

toetsw
eek (T) of 

les (L) 

Duur 

Herkansbaar 
Ja/N

ee 

G
ew

icht (%
) 

Opmerkingen + toegestane 
hulpmiddelen 

Exameneenheden 
(let op volledige dekking 
van alle eindtermen 
over alle SE’s is absoluut 
noodzakelijk) 

Cijfer Ja/N
ee 

 s m p h  T L  J N     
1 X    Statistiek  X 50  X 0% Hfdst 3 Voortgang weging 1  J 

X    Werken met aantallen  X 50  X 0% Hfdst 6 Voortgang weging 1  J 
2 X    Formules en Grafieken  X 50  X 0% Hfdst 1 & 4 Voortgang weging 2  J 

X    Formules, Grafieken en Vergelijkingen X  100 X  5% In het boek 
Hfdst 1, 4 en 7 
Voortgang weging 4 

Wi/K/1 
Wi/K/2 
Wi/K/3 
Wi/K/4 
Wi/V/1 
Wi/V/2 

J 

3 X    Gelijkvormigheid en Tangens  X 50  X 0% Hfdst 5 en 8 
Voortgang weging 2 

 J 

X    Gelijkvormigheid, Tangens, Oppervlakte en Inhoud X  100 X  5% In het boek 
Hfdst 5, 8 en 11 
Voortgang weging 4 

Wi/K/6 
Wi/V/1 
Wi/V/2 

J 
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Programma van toetsing en afsluiting 2020-2021 
Theoretische en Gemengde leerweg leerjaar 3 – cohort 2020-2021      VAK: WISKUNDE 
 Periode 

 

Toets vorm Stofomschrijving 

Afnam
e in 

toetsw
eek (T) 

of les (L) 

Duur 

Herkansbaar 
Ja/N

ee 

G
ew

icht (%
) 

Opmerkingen + toegestane 
hulpmiddelen 

Exameneenheden 
(let op volledige dekking 
van alle eindtermen 
over alle SE’s is absoluut 
noodzakelijk) 

Cijfer Ja/N
ee 

 s m p h  T L  J N     
4 X    Plaats en afstand  X 50  X 0% Hfdst 2 Voortgang weging 2  J 

X    Geïntegreerde wiskundige activiteit  X ? 
less
en 

 X 5% Het maken van een verslag 
waar het gevolgde profiel 
gekoppeld wordt aan het vak 
wiskunde 

Wi/K/1 
Wi/K/3 
Wi/K/8 
Wi/V/2 

J 

X    Plaats, Afstand, Meten en Redeneren X  100 X  5% In het boek 
Hfdst 2 en 9 
Voortgang weging 4 

Wi/K/2 
Wi/K/5 
Wi/K/6 

J 

Totaal te behalen in leerjaar 3 (%) 20%    
Totaal te behalen in leerjaar 4 (%) 80%    
Totaal 100%    

Toetsvorm:  s  = schriftelijk  m= mondeling p= praktische toets h= handelingsactiviteit  
 
Opmerking: Periode 2, 3 en 4 worden afgesloten met een toetsweek. 
De herkansingen vinden plaats na toetsweek 2 en 4. 
 
Bij alle toetsen is toegestaan: Rekenmachine (géén grafische rekenmachine), geodriehoek, passer, koershoekmeter, liniaal  
Bij ieder examenonderdeel voegen we een LOB component toe. Hiermee wordt een koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk.  
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Programma van toetsing en afsluiting 2020-2021 
Theoretische en Gemengde leerweg leerjaar 3 – cohort 2020-2021      VAK: ZORG EN WELZIJN 
 

 
 
 
 
 
 

1 
- 
2 

    Module Mens en Zorg          
X    Werken in de thuiszorg bij ouderen – begrippentoets AB  X 30  X 2,5%   J 
X    Werken in de thuiszorg bij ouderen – begrippentoets CD  X 30  X 2,5%   J 
  X  Werken in de thuiszorg bij ouderen – praktische opdracht  X 10 X  10% Eindtermen: 4.1 tm 4.5 

Taak: ondersteunen bij  
- Eenvoudige verzorgende 

activiteiten 
- het bewegen en verplaatsen 
- eenvoudige EHBO technieken 

toepassen 
- vaak voorkomende 

ziekteverschijnselen 
- toepassingen van ICT en 

technologie in de 
hulpverlening benoemen, 
adviseren en gebruiken 

en  beroepshouding 

 J 

X    Werken in de thuiszorg bij ouderen - eindtoets  X 50  X 10%   J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periode 
 

Toets vorm Stofomschrijving 

Afnam
e in 

toetsw
eek (T) 

of les (L) 

Duur 

Herkansbaar 
Ja/N

ee 

G
ew

icht (%
) 

Opmerkingen + toegestane 
hulpmiddelen 

Exameneenheden 
(let op volledige 
dekking van alle 
eindtermen over alle 
SE’s is absoluut 
noodzakelijk) 

Cijfer Ja/N
ee 

 s m p h  T L  J N     
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Theoretische en Gemengde leerweg leerjaar 3 – cohort 2020-2021      VAK: ZORG EN WELZIJN 
 Periode 

 

Toets vorm Stofomschrijving 

Afnam
e in 

toetsw
eek (T) 

of les (L) 

Duur 

Herkansbaar 
Ja/N

ee 

G
ew

icht (%
) 

Opmerkingen + toegestane 
hulpmiddelen 

Exameneenheden 
(let op volledige 
dekking van alle 
eindtermen over 
alle SE’s is absoluut 
noodzakelijk) 

Cijfer Ja/N
ee 

 s m p h  T L  J N     
 
 
 
 
 
 
 

3 
- 
4 

    Module Mens en Activiteit          
X    Werken in de kinderopvang – begrippentoets AB  X 30  X 2,5%   J 
X    Werken in de kinderopvang – begrippentoets CD  X 30  X 2,5%   J 
  X  Werken in de kinderopvang – praktische opdracht  X 50 X  10% Eindtermen 3.1 tm 3.3, 4.1 tm 4.4 

Taak: 
- eenvoudige activiteit voor een 

individu en groep voorbereiden 
- eenvoudige activiteit met een 

individu en groep uitvoeren 
- eenvoudige activiteit met een 

individu en groep afsluiten 
- ondersteunen bij de 

persoonlijke verzorging 
- eenvoudige EHBO technieken 

toepassen 
- ondersteunen bij vaak 

voorkomende 
ziekteverschijnselen 

en beroepshouding 

 J 

X    Werken in de kinderopvang - eindtoets X  50  X 10%   J 
Totaal te behalen in leerjaar 3 (%) 50%    
Totaal te behalen in leerjaar 4 (%) 50%    
Totaal 100%    

Toetsvorm:  s  = schriftelijk  m= mondeling p= praktische toets h= handelingsactiviteit  
 
Opmerking: Periode 2, 3 en 4 worden afgesloten met een toetsweek. 
De herkansingen vinden plaats na toetsweek 2 en 4.  
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Programma van toetsing en afsluiting 2020-2021 
Theoretische en Gemengde leerweg leerjaar 3 – cohort 2020-2021      VAK: ZORG EN WELZIJN 
             KEUZEVAK: WELZIJN KIND & JONGERE Periode 

 

Toets vorm Stofomschrijving 

Afnam
e in 

toetsw
eek (T) 

of les (L) 

Duur 

Herkansbaar 
Ja/N

ee 

G
ew

icht (%
) 

Opmerkingen + toegestane 
hulpmiddelen 

Exameneenheden 
(let op volledige dekking 
van alle eindtermen 
over alle SE’s is absoluut 
noodzakelijk) 

Cijfer Ja/N
ee 

 s m p h  T L  J N     
 
 
 
 

3 
- 
4 

X    Werken op een brede school – begrippentoets AB  X 30  X 5% Schriftelijke afname  J 
X    Werken op een brede school – begrippentoets CD  X 30  X 5% Schriftelijke afname  J 
  X  Werken op een brede school – praktische opdracht  X 50 X  60% Eindtermen 5.2 tm 5.4 

Taak: 
- Begeleiding bij opvoeding 

en ontwikkeling 
- Hulp en opvang bieden 
- Assisteren bij een 

(re)creatieve activiteit 
- Verzorging en inrichting 

omgeving 
En beroepshouding 

 J 

X    Werken op een brede school - eindtoets X  50 X  30% Schriftelijke afname  J 
Totaal te behalen in leerjaar 3 (%) 100%    
Totaal te behalen in leerjaar 4 (%) 0%    
Totaal 100%    

Toetsvorm:  s  = schriftelijk  m= mondeling p= praktische toets h= handelingsactiviteit  
 
Opmerking: Periode 2, 3 en 4 worden afgesloten met een toetsweek. 
De herkansingen vinden plaats na toetsweek 2 en 4. 
 
Het eindcijfer van het keuzevak in VMBO-3 komt als los cijfer op de cijferlijst in VMBO-4 en weegt voor 25% mee in het combinatiecijfer dat het eindcijfer vormt van het 
beroepsgerichte vak. 
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Programma van toetsing en afsluiting 2020-2021 
Theoretische en Gemengde leerweg leerjaar 3 – cohort 2020-2021      VAK: ZORG EN WELZIJN 
             KEUZEVAK: KENNISMAKING MET UITERLIJKE VERZORGING Periode 

 

Toets vorm Stofomschrijving 

Afnam
e in 

toetsw
eek (T) 

of les (L) 

Duur 

Herkansbaar 
Ja/N

ee 

G
ew

icht (%
) 

Opmerkingen + toegestane 
hulpmiddelen 

Exameneenheden 
(let op volledige dekking 
van alle eindtermen 
over alle SE’s is absoluut 
noodzakelijk) 

Cijfer Ja/N
ee 

 s m p h  T L  J N     
 
 
 
 
 

3 
- 
4 
 

X    Werken in een beautysalon – begrippentoets AB  X 30  X 5% Schriftelijke afname  J 
X    Werken in een beautysalon – begrippentoets CD  X 30  X 5% Schriftelijke afname  J 
  X  Werken in een beautysalon – praktische opdracht  X 50 X  60% Eindtermen 1.1 tm 1.4 

Taak: 
- De klant ontvangen en zijn 

bezoek afronden 
- Eenvoudige haar- en 

hoofdbehandeling 
uitvoeren 

- Eenvoudige 
gezichtsbehandeling 
uitvoeren 

En beroepshouding 

 J 

X    Werken in een beautysalon - eindtoets X  50 X  30% Schriftelijke afname  J 
Totaal te behalen in leerjaar 3 (%) 100%    
Totaal te behalen in leerjaar 4 (%) 0%    
Totaal 100%    

Toetsvorm:  s  = schriftelijk  m= mondeling p= praktische toets h= handelingsactiviteit  
 
Opmerking: Periode 2, 3 en 4 worden afgesloten met een toetsweek. 
De herkansingen vinden plaats na toetsweek 2 en 4. 
 
Het eindcijfer van het keuzevak in VMBO-3 komt als los cijfer op de cijferlijst in VMBO-4 en weegt voor 25% mee in het combinatiecijfer dat het eindcijfer vormt van het 
beroepsgerichte vak. 
 
 


	VOORWOORD
	HOOFDSTUK I  ALGEMEEN
	Artikel 1 Begripsbepaling
	Artikel 2 Waardengedreven handelen
	Artikel 3  Werkingsomvang
	Artikel 4 Totstandkoming en wijziging
	Artikel 5 Ingangsdatum en werkingsduur
	Artikel 6 Examencommissie en bezwaar
	Artikel 7  Onregelmatigheden
	Artikel 8 Regionale beroepscommissie leerlingenzaken

	HOOFDSTUK II PROGRAMMA VAN TOETSEN EN AFSLUITING
	Artikel 9 Samenstelling PTA

	HOOFDSTUK III SCHOOLEXAMENS EN EXAMENDOSSIER
	Artikel 10 Inrichting van de schoolexamens
	Artikel 11 Examendossier

	HOOFDSTUK IV HET EINDEXAMEN
	Artikel 12 Tijdvakken en afneming
	Artikel 13 Examen in voorlaatste jaar c.q. versneld eindexamen
	Artikel 14 Toelating tot het eindexamen
	Artikel 15 Afname eindexamen

	HOOFDSTUK V KLACHTEN EN ONREGELMATIGHEDEN
	Artikel 16 Vaststelling score centraal examen
	Artikel 17 Eindcijfer centraal examen

	HOOFDSTUK VI UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING
	Artikel 18 Vaststelling uitslag
	Artikel 19 Uitslag vmbo
	Artikel 20 Uitslag havo/vwo
	Artikel 21 Judicium Cum Laude
	Artikel 22 Bekendmaking
	Artikel 23 Herkansing Eindexamen
	Artikel 24 Diploma en cijferlijst
	Artikel 25 Certificaat
	Artikel 26 Duplicaten

	HOOFDSTUK VII OVERIGE BEPALINGEN
	Artikel 27 Faciliteiten en afwijking wijze van examineren
	Artikel 28 Spreiding
	Artikel 29 Bewaren examenwerk en examenresultaten
	Artikel 30 Zij-instroom
	Artikel 31  Slotbepaling

	Voorwoord
	HOOFDSTUK I ALGEMEEN
	Artikel 1 Geheimhouding
	Artikel 2 Examencommissie

	HOOFDSTUK II SCHOOLEXAMEN
	Artikel 3 Het schoolexamen
	Artikel 4 Het examendossier
	Artikel 5 De afname van de schoolexamens11F
	Artikel 5.1 Schriftelijke schoolexamens
	Artikel 5.2 Digitale schoolexamens
	Artikel 5.3  Praktische schoolexamens
	Artikel 6 Beoordeling van het schoolexamen
	Artikel 7 Weging van het schoolexamen 15F
	Artikel 8 Behaalde resultaten
	Artikel 9 Overgang en behaalde resultaten bij opstromen, afstromen,      instromen, doubleren en zakken in examenjaren
	Artikel 10 Herkansingen
	Artikel 11 Inhoud van de herkansing
	Artikel 12 Beoordeling van schoolexamen in geval van herkansing
	Artikel 13 Te laat komen en verhindering bij het schoolexamen
	Artikel 14 Niet tijdig inleveren
	Artikel 15 Het profielwerkstuk
	Artikel 16 Het loopbaandossier
	Artikel 17 Afronding van het schoolexamen

	HOOFDSTUK III CENTRAAL EXAMEN (zie ook deel 1)
	Artikel 18 Algemene bepalingen bij het Centraal Examen
	Artikel 19 Wijze van afnemen
	Artikel 19.1 Schriftelijke examens
	Artikel 19.2 Flexibele digitale examens
	Artikel 19.3 Praktische examens
	Artikel 20 Te laat
	Artikel 21 Onwel tijdens de zitting
	Artikel 22 Bijzondere omstandigheden
	Artikel 23 Verhindering Centraal Examen
	Artikel 24 Beoordeling
	Artikel 24.1 Beoordeling Centraal Schriftelijk Examen
	Artikel 24.2 Beoordeling Centraal Digitaal Examen C(S)PE
	Artikel 24.3 Beoordeling Centraal Examen C(S)PE
	Artikel 25 Extra vak
	Artikel 26 Vak op hoger niveau
	Artikel 27 Herkansing of herprofilering
	Artikel 28 Uitslagbepaling
	Artikel 29 Bewaren examenwerk
	Artikel 30 Afwijkende wijze van examineren25F

	HOOFDSTUK IV REGELINGEN EN COMMUNICATIE
	Artikel 31 Inzage beoordeling en normering van gemaakt examenwerk
	Artikel 32 Bezwaar tegen beoordeling
	Artikel 33 Communicatie over behaalde schoolexamenresultaten
	Artikel 34 Communicatie over behaalde centraal examenresultaten

	HOOFDSTUK V SLOTBEPALING
	HOOFDSTUK I PRAKTISCHE REGELS DIE GELDEN BIJ HET EXAMEN
	Rooster van toetsen en afspraken
	Instructies voor de examenkandidaten
	Praktische zaken mb.v.t uitslag en diploma-uitreiking
	De eindexamenvakken
	Rooster centrale examens

	Hoofdstuk II Programma van toetsing en afsluiting 2020-2021
	Stage verslag leerjaar 3 en profielwerkstuk leerjaar 4
	Praktische opdrachten in leerjaar 3 en 4
	Richtlijnen programma van toetsing en afsluiting 2020-2021
	Programma van toetsing en afsluiting (PTA) per vak


