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IJmuiden, september 2020

Beste leerlingen,

Voor een goed verloop van de (school)examens is het noodzakelijk dat jij en je ouders/verzorgers
volledig geïnformeerd zijn over de gang van zaken rond de (school)examens.
Het doel van deze examenwijzer is om iedereen de noodzakelijke informatie te verstrekken.
Kortom een handleiding voor allen die bij het examen zijn betrokken. De examenwijzer bestaat uit
meerdere delen. De eerste delen betreffen algemene informatie en het examenreglement. Het vierde
deel is het vakspecifieke deel “programma van toetsing en afsluiting” waarin per vak is aangegeven
welke toetsen en opdrachten onderdeel zijn van het schoolexamen.
De docent/examinator moet zich houden aan de beschreven leerstof en aan de vermelde toetsen en
opdrachten. In de meeste gevallen zullen er ook nog overhoringen en proefwerken gegeven worden.
Dit zijn zogenaamde voortgangstoetsen.
In dit boekwerk is geprobeerd alle regels en bestaande afspraken inzake het (school)examen bij
elkaar te brengen. Dit betekent, dat niet alleen de wettelijke bepalingen zijn verwerkt. Ook de door de
school gemaakte eigen keuzes ter in- en aanvulling van de door het ministerie vastgestelde
regelgeving zijn opgenomen.
Het is belangrijk dat jij en je ouders/verzorgers deze examenwijzer goed doorlezen.
Bewaar dit boekje goed. Je zult het regelmatig nodig hebben.
Namens het gehele docententeam wensen ik jullie veel succes bij je studie.

Namens de schoolleiding,

M.J. Boelsma
rector Vellesan College
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Begripsbepaling

Teneinde misverstanden te voorkomen en duidelijkheid te scheppen voor allen die bij het examen
betrokken zijn, is het hanteren van eenzelfde terminologie uiterst belangrijk. Daarom is hieronder
getracht de binnen onze school gebruikte begrippen op te nemen en te omschrijven.
Verwezen wordt ook naar artikel 1 van het examenreglement en de daar omschreven begrippen.
De belangrijkste documenten zijn:
Examenreglement

- document met de formele regels van het examen.

Examenwijzer

- beschrijving van het examen, zoals dat door de school is vorm
gegeven; het dient als handleiding en instructie voor betrokkenen.

Overige begrippen:
Afronden van cijfers

- afronding op één decimaal: ”.,450”= of hoger, wordt “,5 ; “ ..,449 of
lager wordt “,4” afronding op een heel cijfer: bij “..,50” of hoger naar
boven; bij “..,49” of lager naar beneden.

Afvinken

- niet alle onderdelen van het schoolexamen worden met een cijfer
beoordeeld; indien het resultaat dat toelaat kan de beoordeling “naar
behoren voldaan” of “voldoende” worden gegeven; (bijvoorbeeld bij
handelingsdelen); dit is “afvinken”; in het PTA, in de kolom
“score”, wordt dit aangeduid met “moet voldoende zijn” of “V/O”.

Antwoordmodel

- opsomming van goede, minder goede of foute antwoorden bij open
vragen als richtlijn voor de beoordelaar; het is een onderdeel van het
correctievoorschrift.

Beoordelingscriterium

- kenmerk waarop de prestaties van de kandidaat worden beoordeeld.

Beoordelingsinstructie

- algemene richtlijnen voor beoordelaars over de wijze waarop
prestaties van de kandidaat beoordeeld moeten worden.

Eindtermen

- omschreven kwaliteiten die een overzicht geven van kennis, inzicht,
vaardigheden en beroepshoudingen waarover de kandidaat na
afronding van een opleiding dient te beschikken.

Handelingsdeel

- handelingsopdracht voor de leerling waarbij niet het niveau van
presteren telt, maar het opdoen van ervaring; de opdracht wordt
afgevinkt (zie 3.3).

Praktische opdracht

- praktijkopdracht, waarbij het gaat om vaardigheden en/of het
vervaardigen van een product (zie 3.3).

Profielwerkstuk

- door kandidaten in mavo, havo en vwo te maken werkstuk, dat
voor kandidaten mavo betrekking heeft op een thema uit uit het profiel
waarin de leerling onderwijs volgt.

Studiewijzer

- een overzicht waarbij per schoolperiode per vak de te behandelen
stof, proefwerken e.d. is opgenomen.
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Het examen

3.1.
Het examen.
Het examen mavo bestaat per vak of programma uit een schoolexamen en een centraal examen.
De volgende vakken kennen uitsluitend een schoolexamen: maatschappijleer, lichamelijke
opvoeding2, LO2 en het kunstvak CKV.
Voor alle andere vakken is er zowel een schoolexamen als een centraal examen.
De centraal afgenomen rekentoets is met ingang van het schooljaar 2020-2021 vervangen door een
schoolexamen. Het behaalde resultaat zal worden opgenomen in het bij de diplomering uit te reiken
PLUSdocument.
3.2.
Het centraal examen.
Het centraal examen bestaat uit:
- een Centraal Schriftelijk Examen:
- een toets waarbij kandidaten vragen en opdrachten, eventueel met behulp van informatie- en
communicatietechnologie, schriftelijk beantwoorden;
- beoordeling aan de hand van een bindend correctievoorschrift of beoordelingsmodel;
- een tweede correctie door een gecommitteerde.
Voor de algemene vakken wordt een Centraal Schriftelijk Examen afgenomen. Een uitzondering
vormen de beeldende vakken, die zowel een centraal schriftelijk als een centraal praktisch examen
kennen. Het vak Dans heeft ook een centraal examen.
Een zitting van het centraal schriftelijk examen duurt bij de mavo 120 minuten.
3.3.
Het schoolexamen.
Het schoolexamen bestaat uit de volgende onderdelen:
-

schriftelijke en mondelinge toetsen:
- beoordeling aan de hand van een correctievoorschrift, waarin mogelijke antwoorden en een
puntenverdeling zijn opgenomen.

-

praktische opdrachten
- bij alle vakken en programma’s komen praktische opdrachten voor;
- beoordeling van zowel proces als product;
- beoordeling aan de hand van vooraf aan de kandidaat bekendgemaakte criteria;
- vormgeving: product of werkstuk of presentatie

-

handelingsopdracht (handelingsdeel)
- opdracht, waarvan door examinator wordt vastgesteld of deze “naar behoren” is uitgevoerd;
- schriftelijke reflectie op uitvoering van de opdracht door kandidaat is onderdeel;
- bestaat uit verschillende vakspecifieke delen en een vakoverstijgend deel;

-

een profielwerkstuk
- heeft betrekking op een thema uit het profiel waarin de leerling onderwijs volgt;
- kent een studielast van ten minste 20 uur;
- kent een beoordeling van proces en product door een begeleider/docent aan de hand van
criteria die vooraf aan de kandidaat zijn bekend gemaakt in de Handleiding Profielwerkstuk;
- wordt gepresenteerd aan leerlingen, ouders en belangstellenden op een PWS-avond;
- krijgt een aparte vermelding op de cijferlijst.
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3.4.
Het examendossier.
Het schoolexamen heeft de vorm van een examendossier. Het examendossier bevat tenminste:
-

het PTA;
een overzicht van de afgelegde toetsen en uitgevoerde opdrachten;
een overzicht van de behaalde resultaten en vorderingen;
informatie over praktische opdrachten en handelingsdelen.

Het examendossier geeft inzicht in alle activiteiten van de leerling in het kader van het examen. Het
laat zien over welke vaardigheden deze leerling beschikt. Het examendossier wordt voor mavo
gespreid opgebouwd over het derde en vierde leerjaar.
3.5.
Het eindcijfer.
Het eindcijfer voor het examen komt als volgt tot stand:
Per vak of programma wordt het cijfer voor het schoolexamen gecombineerd met het cijfer voor het
centraal examen. Beiden bepalen elk voor de helft het eindcijfer.
Het cijfer voor het schoolexamen is samengesteld uit de cijfers en beoordelingen voor de toetsen en
praktische opdrachten, zodanig dat er aantoonbaar sprake is van een evenwichtige bijdrage van de
verschillende onderdelen. In het Programma van Toetsing en Afsluiting legt de school de weging van
de verschillende onderdelen vast.
3.6.
Maatwerkdiploma.
Een leerling kan in de gelegenheid gesteld worden om een of meerdere vak(ken) op een hoger
niveau, dan het niveau van de schoolsoort of leerweg waarvoor de leerling staat ingeschreven, te
volgen en hierin examen af te leggen. Een leerling moet minimaal een vak op het ingeschreven niveau
afsluiten. De school (de directeur) beslist beargumenteerd of een leerling een vak op een hoger
niveau mag volgen en afsluiten en doet dit in overleg met betrokken docenten, leerlingen en ouders.
Wanneer vakken op een hoger niveau worden aangeboden, dient het programma van toetsing en
afsluiting aangepast te worden. Op het eindexamendiploma wordt een aanvulling op de titel vermeld
‘met vak(ken) op een hoger niveau’ en vermelding van het aantal vakken. De specifieke vakken die
het betreft staan op de cijferlijst.
Zie ook artikel 2.5 van het examenreglement.
Leerlingen kunnen ook extra vakken volgen op een lager niveau, dan het niveau van de schoolsoort of
leerweg waarvoor de leerling staat ingeschreven. Dat kan ook een praktijk- of beroepsgericht zijn. Het
vak dient nadrukkelijk bovenop het reguliere programma te worden gevolgd en niet in plaats van een
ander vak. Daarnaast kunnen leerlingen examen doen in extra vakken op hun eigen niveau bovenop
hun minimale vakkenpakket
3.7.
Geen diploma.
Bij uitstroom zonder diploma wordt een cijferlijst uitgereikt waarop de resultaten van de afgesloten
vakken staan vermeld.
3.8.
Het examenreglement. (zie Deel 2 van deze examenwijzer)
Het examenreglement is een algemeen document van de school. Het bevat een algemene
beschrijving en de bijbehorende richtlijnen met betrekking tot de organisatie van het examen en het
verloop van de toetsing op school. In het reglement zijn tevens de verantwoordelijkheden, rechten en
plichten van alle bij het examen betrokkenen verwoord. Het reglement heeft betrekking op zowel het
schoolexamen als het centraal examen en wordt vastgesteld door het bevoegd gezag van de school.
Voor de aanvang van het examen wordt dit reglement aan zowel de kandidaten als andere bij het
examen betrokkenen uitgereikt.
Examenbesluit en inrichtingsbesluit liggen op de school ter inzage bij de secretaris van de
examencommissie.
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De inhoud van het examen

4.1.
De examenvakken.
Het examen in alle leerwegen omvat naast de drie verplichte vakken(ma, lo, ckv) 6 vakken:
- 2 vakken uit het gemeenschappelijk deel (ne, en)
- 2 vakken uit het profieldeel
- 2 vakken uit het vrije deel
In het volgende overzicht zijn de examenvakken per profiel weergegeven.
Schema: examenvakken.
Leerweg
mavo

Profiel
Techniek

gemeensch.deel
ne, en

verplicht deel
ma, lo, ckv

profieldeel
wi, nask-1

Techniek NG
Techniek NT
Welzijn

ne. en
ne, en
ne, en

ma, lo, ckv
ma, lo, ckv
ma, lo, ckv

wi, bi, nask-2, ak
wi, nask-1 en 2, bi
bi, wi, ak of gs

Economie

ne, en

ma, lo, ckv

ec, wi, du of fa

Economie CM

ne, en

ma, lo, ckv

ec ,gs, du of fa

Economie EM

ne, en

ma, lo, ckv

ec, gs, wi

vrije deel
2 vakken:
nask-2, bi, du of fa, te of ha
1 vak: du of fa, te
1 vak: du of fa, te
2 vakken:
nask-2, du of fa, ak of gs,
te of ha of LO2
2 vakken:
du of fa, ak, gs,
te of ha of LO2 of dans
2 vakken: da of te, ak, wi
2 vakken:
da of te, du of fa, ak

4.2.
Het PTA.
Het PTA, zo wordt in onderwijskringen het “programma van toetsing en afsluiting” genoemd, is een
document van de school, waarin per vak een overzicht wordt gegeven van de toetsen en opdrachten
die horen bij het schoolexamen.
In het PTA staat vermeld:
- de toetsen die deel uit maken van het schoolexamen;
- de leerstof die getoetst wordt;
- de eindtermen waarop deze toets betrekking heeft;
- de wijze waarop de toetsing plaatsvindt;
- de tijd die beschikbaar is voor de toets;
- de planning van de toetsen;
- de weging van de verschillende onderdelen voor het bepalen van het eindcijfer van het
schoolexamen.
Voor het PTA maken alle vakken gebruik van hetzelfde format en van dezelfde begrippen.
Andere verplichte onderdelen, zoals stageverslagen, werkstukken, praktische opdrachten, enz.
worden eveneens in het PTA opgenomen.
In het PTA wordt beschreven hoe de cijfers van de verschillende onderdelen van het schoolexamen
voor een vak worden gewogen om tot een eindcijfer van het schoolexamen te komen.
Het schoolexamen start in het derde leerjaar. Hoewel het uitgangspunt is, dat er sprake is van één
doorlopende lijn tussen het derde en vierde leerjaar is een min of meer formele cesuur ingebouwd.
Het eerste deel van het schoolexamen loopt tot het einde van het derde leerjaar. Het tweede deel start
met het begin van het vierde leerjaar. Op deze wijze blijft het mogelijk dat leerlingen op positieve
gronden een derde leerjaar, of bij zakken alleen het vierde leerjaar overdoen.
Er wordt voor elk vak per cohort een PTA gemaakt voor leerjaar 3 en leerjaar 4.
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4.3.
Het schoolwerk.
De gangbare, traditionele rapportage aan de ouders is gebaseerd op cijfermatige beoordelingen van
resultaten die door leerlingen worden geleverd tijdens het didactische ontwikkelingsproces.
In dit verband wordt vaak gesproken over het schoolwerk.
Onder “schoolwerk” worden gerekend alle mondelinge overhoringen, schriftelijk gemaakte opdrachten,
huiswerk, schriftelijke overhoringen, praktisch werk, enz. Kortom alle beoordelingen, die een leerling
krijgt tijdens het verwerken van de leerstof. Met dit verwerken van leerstof bedoelen we niet alleen het
theoretische aspect. Het gaat hierbij ook om het zich eigen maken, oefenen, trainen en toepassen van
kennis en vaardigheden in hun onderlinge samenhang.
Om te vermijden dat een veelheid van grotere en kleinere toetsen en opdrachten opgenomen wordt in
een PTA, met alle daarbij behorende momenten van inhalen en de daaraan gekoppelde niet aflatende
examendruk, heeft de school gekozen niet alle cijfermatige beoordelingen uit het leerproces tot in alle
details in het PTA op te nemen. Het PTA dient te worden gezien als een planning van toetsen, die de
beheersingsgraad van bepaalde leerstofeenheden dienen vast te stellen.
Daarmee krijgen de PTA-onderdelen meer een afsluitend karakter.

5.
De organisatie van het examen.
Door het bevoegd gezag is de verantwoordelijkheid voor het gehele examen gedelegeerd aan de
directie van de school. De secretaris van de examencommissie is voor de organisatie van het examen
en is aangewezen door de rector (zie ook Examenreglement artikel 1.4, lid c).
5.1.

Planning van de toetsen.

De toetsen
Het schoolexamen mavo start in het derde leerjaar. Het derde leerjaar kent twee centrale
schoolexamen weken SE-1 en SE-2 (laatste lesweek). In de jaarplanning voor het vierde leerjaar
worden drie centrale schoolexamen weken opgenomen (SE-3, SE-4 en SE-5).
In deze weken is ruimte voor mondelinge toetsen, grotere schriftelijke toetsen en vakspecifieke
praktijkopdrachten. Deze weken dienen mede om leerlingen kennis te laten maken met de gang van
zaken en de sfeer tijdens het examen.
Tijdens deze toetsweken vervallen voor zover noodzakelijk de lessen voor de betreffende leerlingen.
Door het vervallen van de lessen worden zij in de gelegenheid gesteld de toetsen voor te bereiden.
In deze les vrije perioden is het mogelijk dat leerlingen meer dan één toets per dag afleggen. De
maximale belasting is mede afhankelijk van de aard van de af te leggen toetsen.
Indien het rooster technisch mogelijk is kan een schoolexamenweek ook beperkt zijn tot een periode
van enkele dagen.
Toetsbeleid
Buiten de toetsweken ziet de afdelingsleider er op toe dat een bepaalde periode niet een te grote
opeenstapeling kent van toetsmomenten. In het algemeen gelden hierbij de volgende regels:
-

Niet meer dan een voorbereiding vragende PTA-toets * per dag
Niet meer dan 4 van deze toetsen per week.

In het PTA is een planning opgenomen wanneer welke toetsen worden afgenomen. Het is niet
mogelijk om voor elke unit het exacte tijdstip en de plaats van elke toets in het PTA op te nemen.
Daar waar mogelijk kan in de planning van het PTA worden volstaan met de vermelding van de week
of periode waarin de toets wordt afgenomen. In dat geval deelt de docent minimaal tien dagen voor
afname van de toets tijdstip en plaats aan de leerlingen mee.
Door de spreiding van het schoolexamen over twee leerjaren wordt ook de examendruk verspreid.
Het betekent niet dat daarmee de intensiteit van de spanningen rond het examen is verminderd.
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De handelingsdelen
Handelingsdelen zijn ook opgenomen in het vak-PTA. Per vak wordt aangegeven welke eisen aan
handelingsdelen worden gesteld. Een handelingsdeel moet ‘naar behoren’ of ‘voldoende’ zijn
afgesloten. Anders mag je volgens de wet niet deelnemen aan het Centraal Examen. Voor het
handelingsdeel moet de aantekening “voldoende” of “goed” zijn verkregen in het jaar dat het
betreffende vak wordt afgesloten.
De praktische opdrachten
Het inleveren van praktische opdrachten gaat op de volgende wijze:
1. Hoe de praktische opdracht beoordeeld wordt is per vak en per opdracht aangegeven.
2. Een praktische opdracht wordt beoordeeld met een cijfer van 1 t/m 10.
3. Het inleveren van een praktische opdracht na de deadline heeft invloed op het cijfer; het cijfer zal
lager zijn dan voor hetzelfde werk dat ingeleverd is voor de deadline. Het minimale cijfer dat
uitgedeeld kan worden is een 1.
4. Constateert de docent dat een praktische opdracht niet of niet geheel zelf door een leerling is
uitgevoerd maar door overnemen of kopiëren tot stand is gebracht dan treedt artikel 9
‘onregelmatigheden’ in werking. In dat geval kan de examencommissie besluiten tot uitsluiting van
het examen.
5. Herkansing van een praktische opdracht is niet mogelijk.
5.2.
Aanvang examenprogramma
Na aanvang van het examenprogramma is een vakwisseling niet zonder meer mogelijk zonder een
doublure. Het einde van de introductieperiode in het tweede leerjaar is immers tegelijkertijd het begin
van het examen. Afhankelijk van onder andere de persoonlijke situatie en behaalde resultaten kan
eventueel een ‘persoonlijk’ schakelprogramma worden vastgesteld voor de examencommissie.
Indien daartoe redenen aanwezig zijn, kan de directie in bijzondere situaties van het bovenstaande
afwijken en een tussentijdse plaatsing in een examenjaar toestaan. In al deze gevallen moet
onderzocht worden welke resultaten kunnen meetellen voor het examen- dossier. Zo nodig kunnen
één of meerdere toetsen worden afgenomen ter vervanging van onderdelen van het examendossier
mavo-3. Voorstellen hiertoe moeten ter goedkeuring worden voorgelegd aan de voorzitter van de
examencommissie (de rector). Op dezelfde wijze kan ook gehandeld worden bij verhuisgevallen.
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5.3.
Het toets- en examenrooster
In het algemeen zullen in het PTA de periodes vermeld worden, waarin een bepaalde toets wordt
afgenomen of waarin een bepaalde opdracht dient te zijn afgerond. Aanvullende, meer exacte
afspraken moeten vroegtijdig (tenminste twee weken) door de docent worden gemaakt.
De toetsweken in het derde en vierde leerjaar en het centraal examen vragen meer organisatie en
hebben meer gevolgen voor de dagelijkse gang van zaken binnen de school. Voor deze toetsweken
en het centraal examen wordt een rooster opgesteld. Dit rooster dient elke leerling tenminste 5 dagen
voor de aanvang van de toetsweek of het centraal examen te ontvangen. In dit rooster moet worden
vermeld:
-

welke toets wordt afgenomen;
wat de aard van de toets is (schriftelijk, mondeling of praktijk);
op welke dag de afname plaatsvindt; onder vermelding van begin- en eindtijd;
voor welke leerlingen of groep(en) leerlingen deze toets is bestemd;
in welke ruimte de toets wordt afgenomen;
hoeveel leerlingen aan de toets zullen deelnemen.

Door op te nemen welke docenten de opdracht hebben te surveilleren, kan dit rooster tevens dienen
als informatie voor de betreffende docenten.
Bij het maken van het toetsrooster gelden de volgende uitgangspunten:
- een kandidaat kan meerdere toetsen op één dag afleggen, mede afhankelijk van de aard van de
toetsen;
- tussen twee toetsen heeft een kandidaat recht op tenminste 50 minuten pauze;
- het inzetten van docenten voor het examen t.b.v. de surveillance moet leiden tot zo min mogelijk
lesuitval voor andere groepen.
Uit ervaringen blijkt dat het noodzakelijk is dat leerlingen een goede uitleg krijgen van het toetsrooster.
Het onder leiding van de mentor doornemen van het rooster en laten markeren wanneer een leerling
een toets heeft, is geen overbodige luxe en kan veel onnodige problemen achteraf voorkomen.
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5.4.
Herkansingen.
In artikel 4 van het examenreglement is de regelgeving voor het herexamen van het centraal examen
weergegeven.
Het examenreglement biedt leerlingen ook mogelijkheden onderdelen van het schoolexamen te
herkansen.
Herkansingsregeling
• Er is één herkansingsregeling voor alle vakken;
• Herkansing van toetsen wordt centraal geregeld;
• In het vak PTA staat vermeld welke toetsen wel en welke niet herkansbaar zijn;
• Voor alle vakken die PTA toetsen in 3-mavo afnemen geldt dat er één vak herkanst mag worden
uit de periode SE1-periode (19 augustus t/m 27 januari) en één vak uit SE-2.
• In 3-mavo wordt hiervoor een centrale herkansing georganiseerd
De herkansing van SE-1 zal plaatsvinden op 9 maart 2021.
De herkansing van SE-2 zal plaatsvinden op 30 juni 2021.
• Voor alle vakken met toetsen in 4-mavo geldt dat er één vak herkanst mag worden uit SE3 (19
augustus t/m 3 november) en één vak uit SE-4-periode (4 november t/m 27 januari);
• In 4-mavo wordt hiervoor een centrale herkansing georganiseerd
De herkansing van SE-3 zal plaatsvinden op 4 december 2020.
De herkansing van SE-4 zal plaatsvinden op 9 maart 2021.
• Het hoogste resultaat telt.
Verder gelden de volgende afspraken:
▪ in het PTA is aangegeven welke toetsen dan wel welke onderdelen herkansbaar zijn; het is
namelijk niet realiseerbaar dat alle toetsen in principe herkansbaar zijn; vooral de praktische
toetsen leveren problemen op wat betreft de uitvoerbaarheid (materialen, tijd, enz.); in het
algemeen zullen de theorietoetsen in aanmerking komen voor herkansing; bij praktische
opdrachten zijn meer mogelijkheden van bijsturen; toetsen zijn immers ook onderdeel van het
leerproces.
▪ kandidaten kunnen een verzoek tot herkansing indienen tot het uiterste aanvraagmoment;
daarna kan een toets niet meer worden herkanst.
Deze uiterste aanvraagmomenten zijn:
3e leerjaar
SE-1
tot uiterlijk 15 februari 2021
SE-2
tot uiterlijk 29 juni 2021
4e leerjaar
SE-3
tot uiterlijk 23 november 2020
SE-4
tot uiterlijk 15 februari 2021
▪ de afdelingsleider maakt een rooster over het tijdstip van de herkansingen. In de regel is dit op een
lesvrij moment; het tijdstip van de herkansing moet schriftelijk vastgelegd worden; de vakdocent
zorgt voor een schaduwtoets. De afdelingsleider registreert voor welk vak een leerling gebruik
heeft gemaakt van het recht op herkansing.
Inhaalregeling
Het inhalen van toetsen na verzuim wegens ziekte of andere geldige reden kan, mits tijdig gemeld, op
de eerste dinsdag na de SE-periode. Wanneer een leerling meerdere toetsen in een kort tijdsbestek
heeft gemist coördineert de examensecretaris het inhaalprogramma.
Bij ongeoorloofd verzuim op het moment van toetsen wordt conform het examenreglement (artikel 1.9)
het cijfer één (1) toegekend aan het werk.
5.5.
Overgangsregeling.
Voor de overgang van leerjaar drie naar vier gelden de overgangsnormen zoals gehanteerd op het
Vellesan College. De behaalde cijfers vermeld in het examendossier zullen bij de overgang van
leerjaar drie naar leerjaar vier gehanteerd worden om te bepalen of leerlingen het examenjaar
succesvol kunnen aanvangen.
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Taken en verantwoordelijkheden

6.1
directie
De directie
• is verantwoordelijk voor de totale gang van zaken
• houdt derhalve toezicht op de organisatie en uitvoering van het examen
6.2
afdelingsleider
De afdelingsleider
• is (als of samen met de examensecretaris) verantwoordelijk voor de organisatie en de
uitvoering van het examen;
• begeleidt docenten en mentoren bij de uitvoering van hun taken;
• doet (als of samen met de secretaris van de examencommissie) voorstellen voor vervangende
onderdelen van het schoolexamen bij tussentijdse instroom van kandidaten;
• meldt nalatigheden en niet correct handelen van alle betrokkenen, zowel docenten, mentoren
als leerlingen bij de directeur;
• draagt zorg voor de verslaggeving van de afsluitende toetsen;
• draagt zorg voor de kwaliteitsbewaking van de schoolexamens;
• draagt zorg voor de organisatie en de uitvoering van de centrale herkansingen van het
schoolexamen.
6.3
vakgroep
De vakgroep:
• stelt het programma van toetsing en afsluiting op;
• stelt de te maken toetsen en opdrachten vast;
• stelt een correctievoorschrift op bij elke te maken toets of opdracht ;
• stelt de normering vast bij elke te maken toets of opdracht;
• maakt afspraken over de mogelijke inhoud van het schoolwerk;
• is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de schoolexamens, scores en normering.
6.4
docent
De docent :
• begeleidt de leerlingen bij hun voorbereiding op de te maken toetsen;
• zorgt, dat er tenminste 5 werkdagen voor het tijdstip van de centrale toets voldoende
exemplaren van het te maken werk en een presentielijst bij de secretaris van de
eindexamencommissie aanwezig zijn;
• zorgt voor een correcte gang van zaken bij het afnemen van toetsen tijdens de eigen lessen
• corrigeert het werk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken (zie leerlingenstatuut)
nadat het gemaakt is;
• maakt nadat het werk gecorrigeerd is de cijfers zo snel mogelijk bekend;
• bespreekt het gemaakte werk met de leerlingen, waarbij het de leerlingen duidelijk moet
worden wat er goed / fout is;
• laat de leerlingen het resultaat noteren in hun examendossier;
• levert een bijdrage aan de leerlingenbespreking en bespreking van de onderwijsresultaten;
• informeert de mentor over tegenvallende resultaten;
• bespreekt zo nodig met leerling en mentor mogelijkheden tot herkansing;
• zorgt in geval van herkansingen voor voldoende toetsen;
• zorgt in geval van herkansing en het inhalen van afsluitende toetsen dat de behaalde
resultaten worden doorgegeven aan de administratie;
• voert administratie van de behaalde resultaten en het gemaakte werk.
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6.5
Mentor
de mentor:
• zorgt voor een goede introductie van de leerling in de groep;
• verzamelt in begin schooljaar informatie over mogelijkheden, verwachtingen,
functioneren en resultaten van de leerling;
• is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie aan leerlingen en ouders
over alle zaken rond het examen;
• bespreekt adviezen van het docententeam met ouders en leerling;
• volgt de ontwikkelingen van de leerling en maakt zo snel mogelijk melding van zorgelijke
ontwikkelingen: bij leerling, directie, afdelingsleider, ouders en vakdocenten.
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Overige afspraken.

7.1
Bewaren
In het kader van het examen zijn de volgende gronden voor het bewaren te noemen:
Bewaren examenmateriaal. Zie ook artikel 3.9 van het examenreglement
wat?

wie?

hoe, waar?

PTA

Examensecretaris ,
afdelingsleider
vakgroep, docenten, mentoren
leerlingen
Examensecretaris
afdelingsleider
vakgroep, docenten, mentoren
leerlingen

in algemeen examendossier: ter inzage

afdelingsleider
vakgroep, docenten
Examensecretaris
afdelingsleider
roostermaker,
docenten, mentoren
leerlingen

centraal examendossier: ter inzage
(persoonlijk) werkarchief
in algemeen examendossier: ter inzage
(persoonlijk) werkarchief

examenreglement

toetsopdrachten, correctiemodel
toetsrooster

(persoonlijk) werkarchief
eigen beheer /thuis ter informatie ouders
in algemeen examendossier: ter inzage
(persoonlijk) werkarchief
thuis ter informatie ouders

thuis ter opname in agenda en ter
informatie ouders
in algemeen examendossier: ter inzage

Protocollen:
- SE: incidenten
- CE: afwezigen, bijzonderheden
Handelingsdelen (beoordeling)

Examensecretaris

gemaakt werk CE
gemaakt werk afsluitende toetsen
(SE)

Examensecretaris
afdelingsleider

Overig gemaakt werk:
zoals (voortgangs)toetsen,
verslagen, werkstukken, producten,
enz.**)

docenten

nadat cijfer definitief vaststaat,
teruggave leerling

leerlingen
afdelingsleider
docenten
leerlingen

in leerlingendeel examendossier ***)
in examendossier (schooldeel)
(persoonlijk) werkarchief
in leerlingendeel examendossier ***)

beoordelingen, waaronder cijfers

docent

eventueel examendossier dat op school
wordt bewaard *)
volgens wettelijke bepalingen op school
in centraal examendossier (schooldeel)

*) na CE / afsluiting inleveren bij afdelingsleider, welke zorg draagt op opname in (schooldeel ) examendossier.
**) daar waar bij een praktijktoets het product niet bewaard kan worden dient een schriftelijke beoordeling te worden
opgesteld.
***) niet alles kan en moet in het examendossier worden bewaard; vooral die zaken, die inzicht geven in de activiteiten van
de kandidaat in het kader van het examen en inzicht geven in de capaciteiten van de kandidaat.
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7.2
Toezicht houden bij het examen.
Elke docent, die belast is met onderwijs aan examengroepen, heeft zo nu en dan tot taak toezicht te
houden bij de afname van toetsen in het kader van het examen. Soms geldt dit voor het eigen vak en
eigen examengroepen, soms wordt hij ook ingezet bij andere vakken en groepen.
Docenten, die tijdens het afnemen van een toets van het schoolexamen toezicht moeten houden,
dienen zich aan de volgende richtlijnen te houden.
-

De toezichthouder dient tenminste 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn in de examenruimte;
hij zorgt er voor dat opgaven, antwoordbladen en andere materialen en middelen, die door de
school voor dit examenonderdeel beschikbaar wordt gesteld in voldoende mate aanwezig zijn.

-

Tijdens de hele zittingsduur wijdt de toezichthouder zijn volle aandacht aan zijn taak als
toezichthouder. Er mogen geen andere dingen worden gedaan.

-

Voor het begin van de zitting worden de aanwezigen gecontroleerd. Afwezigen worden direct
gemeld bij de secretaris van de eindexamencommissie.

-

Kandidaten die te laat zijn mogen tot een half uur na het begin van de toets worden toegelaten.
De tijd om de toets te maken wordt echter niet verlengd.

-

Al het gemaakte werk wordt per kandidaat gecontroleerd (is alle werk ingeleverd, zijn alle vragen
beantwoord, zijn de juiste bladen ingeleverd en zijn deze allemaal voorzien van naam, klas,
eventueel examennummer en zo nodig/gewenst de aanduiding “klad” of “net”).

-

De kandidaat verlaat de examenruimte niet eerder dan nadat zijn werk is gecontroleerd.

-

Indien er sprake is van een toets, die wordt afgenomen binnen het normale lesverband, verlaat de
kandidaat de examenruimte niet voor het einde van de les. Indien de toets plaats vindt buiten de
reguliere lessen mogen de kandidaten na toestemming van de toezichthouder na het 1e uur van
de zitting de examenruimte verlaten.
Tijdens de laatste 15 minuten van een zitting mogen kandidaten de examenruimte niet meer
verlaten.

-

Aan het einde van de zitting mogen de (nog aanwezige) kandidaten de examenruimte pas
verlaten, nadat al het examenwerk is gecontroleerd en verzameld.

-

Examenopgaven mogen tijdens de zitting niet buiten de examenruimte worden gebracht.
De examenopgaven worden met het gemaakte werk door de toezichthouder ingenomen en
ingeleverd.

-

Tassen, jassen, etuis, agenda, mobiele telefoon of andere niet uitdrukkelijk toegestane materialen
of hulpmiddelen mogen in de examenruimte niet binnen het bereik van de kandidaten zijn (zie lijst
toegestane hulpmiddelen).

-

Indien een kandidaat genoodzaakt is het lokaal te verlaten, onwel wordt, of indien zich andere
bijzonderheden voordoen, handelt de toezichthouder naar bevind van zaken. Zo nodig wordt
assistentie ingeroepen.

-

Indien zich bijzonderheden hebben voorgedaan, stelt de toezichthouder hiervan een verslag op.
Met name indien zich onregelmatigheden hebben voorgedaan. De gang van zaken, de aard van
de onregelmatigheden, alsmede de genomen maatregelen worden nauwkeurig door de
toezichthouder in een verslag vastgelegd. Dit verslag wordt ter hand gesteld aan de secretaris van
de examencommissie.
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7.3.
Wat leerlingen moeten weten
Een examen is voor alle betrokkenen een belangrijk moment, vooral voor de kandidaten. Een eerste
voorwaarde voor een goed verloop van het examen is dat ook de leerlingen nauwkeurig op de hoogte
zijn van de regels en richtlijnen die bij het examen gelden. Hieronder zijn een aantal belangrijke regels
en adviezen verzameld, die elke examenkandidaat
moet weten.
het examenreglement
In het examenreglement staan de belangrijkste regels, die bij het examen gelden. Het gaat om
regels, waaraan de school zich moet houden, regels, waar leerkrachten zich aan moeten houden,
maar ook regels, die voor jullie gelden.
het PTA
Dat is het “programma van toetsing en afsluiting”. Hierin worden alle toetsen en opdrachten
genoemd die je voor het schoolexamen moet maken. Ook staat erin in welke week je die toetsen
moet maken. Daarnaast heb je het normale schoolwerk: kleinere proefwerken, schriftelijke
overhoringen, huiswerk en andere opdrachten, waarvoor je ook cijfers op kunt halen.
In het PTA-overzicht kun je de behaalde cijfers op de PTA -toetsen noteren. Zo kun je ook zelf
zien hoe je er voor staat.
het examendossier
Tijdens het examen bouw je een examendossier op. Hierin bewaar je alle beoordelingen van
gemaakte opdrachten, verslagen en werkstukken. De bedoeling van het examendossier is dat het
een soort verslag wordt van het hele schoolexamen. Hiermee kun je anderen laten zien wat je
voor het examen hebt gedaan en waar je goed in bent.
voorbereiden
De meeste voorbereiding van een PTA-onderdeel vindt plaats tijdens de lessen en het maken van
je huiswerk: dan leer en train je de stof die later gevraagd wordt bij een toets. Besteed aandacht
en zorg aan die voorbereiding. Zonder training wordt niemand een goed sporter. Dus: zorg dat je
de lessen bijwoont, let op tijdens de les, maak je huiswerk, enz.
Een goede voorbereiding is het halve werk. Sommige toetsen kun je leren. Belangrijk daarbij is
dat je een planning maakt! Ook voor werkstukken, verslagen en andere opdrachten geldt: stel het
niet uit tot het laatste moment! Maar: neem ook de tijd voor ontspanning en plezier!
het aantal toetsen (zie ook 5.1 toetsbeleid)
Met de docenten hebben we afgesproken, dat leerlingen per dag niet meer dan 1 en per week
niet meer dan 4 toetsen krijgen, die in het PTA worden genoemd en die voorbereiding vragen.
In een toetsweek kun je natuurlijk meer toetsen per dag en per week hebben.
hulpmiddelen en andere materialen.
Zorg dat je bij een schriftelijke toets een goede pen bij je hebt. Soms heb je ook een potlood nodig.
Jassen, tassen, etuis, agenda’s, telefoon enz. mogen tijdens een toets niet binnen je bereik zijn,
dus ook niet onder je stoel of tafel. Eigenlijk mag je alleen maar meenemen, wat uitdrukkelijk is
toegestaan. De leerkracht vertelt je van te voren wat je bij een toets mag/moet gebruiken:
woordenboek, liniaal, rekenmachine, enz. aanwezig zijn.
Zorg dat je altijd op tijd bij een toets aanwezig bent. Kom je te laat, meld je dan direct bij de
afdelingsleider of diens plaatsvervanger. In de regel geldt dat je tot 30 minuten na het begin van
een toets nog naar binnen mag. Je krijgt echter geen extra tijd. De tijd dat je te laat bent gaat af
van de tijd dat je aan de toets mag werken.
Als je niet bij een toets aanwezig kunt zijn moet dit vooraf schriftelijk door je ouders worden
gemeld. Onverwachte afwezigheid op de dag zelf moet vooraf telefonisch worden gemeld en later
door je ouders schriftelijk worden bevestigd. In het briefje moet wel de reden van de afwezigheid
staan. Bij ongeoorloofd verzuim op het moment van toetsen wordt conform het examenreglement
(artikel 9) het cijfer één (1) toegekend aan het werk.
Alleen wanneer er een geldige reden is voor je afwezigheid, mag je de toets inhalen!

- 16 -

EXAMENWIJZER

mavo

Herkansingen
In het PTA en het examenreglement is op genomen welke en hoeveel afsluitende toetsen
herkansbaar zijn. Probeer hiervan een goed gebruik te maken: niet direct de eerste toets, maar
die toets waarvan je zeker weet, dat je die met extra voorbereiding beter zou kunnen maken.
Praat hierover met je mentor en vakleerkracht.
De herkansing moet je voor de uiterste termijn (zie 5.4) bij de afdelingsleider aanvragen. Een
aanvraagformulier is af te halen bij de afdelingsleider.
afsluiten van het schoolexamen
Om deel te kunnen nemen aan het centraal examen moet het schoolexamen zijn afgesloten.
Je kunt het schoolexamen alleen afsluiten als je alle toetsen en opdrachten hebt gemaakt en alle
andere onderdelen, zoals de handelingsdelen, op de juiste wijze hebt afgesloten. Heb je
onderdelen gemist, dan kun je geen centraal examen doen.
tijdens de toets
Let bij het begin van een toets op bijzondere aanwijzingen die gegeven kunnen worden.
Lees eerst een opdracht goed door, voordat je begint. In het algemeen heb je voldoende tijd om
een toets te maken. Schrijf altijd direct je naam, klas, en bij het centraal examen ook je
examennummer op de antwoordbladen. Speel het eerlijk, dan loop je geen risico.
cijfers en beoordelingen
Als regel wordt gemaakt werk door de docent besproken, zodat je weet waarom iets goed of fout
was. Controleer de cijfers die je terugkrijgt. Ook een docent kan fouten maken.
Wanneer je het niet eens bent met een beoordeling kun je zoals in het examenreglement staat
vermeld officieel beroep aantekenen. Hoe je dit moet doen kan de afdelingsleider of je mentor
vertellen.
de zak-slaag regeling
Wanneer ben je nu geslaagd en wanneer ben je gezakt. Zie artikel 4 van het examenreglement.
Je mentor zal uitleggen wat het precies betekent.

- 17 -

EXAMENWIJZER

mavo

7.4
Toelichting format PTA
In dit deel zijn per vak vermeld:
•

Periode waarin de toets/opdracht plaatsvindt.

Periode

Leerjaar 3

Leerjaar 4

1

17-08-2020 t/m 30-10-2020

17-08-2020 t/m 3-11-2020

2

2-11-2020 t/m 22-01-2021

4-11-2020 t/m 27-01-2021

3

25-01-2021 t/m 2-04-2021

28-01-2021 t/m 30-04-2021

4

5-04-2021 t/m 9-07-2021

•

Inhoud/Stofomschrijving. Omschrijving van de leerstof en de inhoud van de
toetsen/praktische opdrachten en handelingsdeel. Meestal wordt genoemd om welke
onderwerpen of welke hoofdstukken uit het gebruikte boek het gaat.

•

Vorm
S
M
PO
HO

= schriftelijk
= mondeling
= praktische opdracht
= handelingsdeel

•

Weging. Hoe zwaar telt het cijfer van de toets/opdracht mee.

•

Herkansing
Of er al dan niet een herkansing mogelijk is.
Ja
= wel herkansing mogelijk
Nee
= geen herkansing mogelijk

•

Duur
De tijd die het afnemen van de toets in beslag neemt wordt in minuten uitgedrukt. Als de tijd
niet duidelijk af te bakenen is, omdat het gaat om individuele invulling, is er geen tijd vermeld.
Aan de kandidaten wordt een richtlijn gegeven.

•

Beoordeling
Cijfer
Voldaan

•

= beoordeling waarbij een score mogelijk is tussen 1 en 10
= mate waarin aan de opdracht is voldaan (Onvoldoende/Voldoende/Goed)

Opmerking
Hier wordt, indien van toepassing, de betreffende schoolexamenweek aangegeven (SE-1)
Indien een schoolexamen buiten de vastgestelde SE-week valt staat hier “Tijdens de les”
vermeld.
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INLEIDING
Voor je ligt het examenreglement dat voor alle eindexamenleerlingen van het Vellesan College van
toepassing is. Het examenreglement is een nadere uitwerking van bepalingen uit het algemeen
geldende Eindexamenbesluit VO. Dit besluit kan via de site www.overheid.nl geraadpleegd worden.
Het examenreglement behandelt niet alleen de rechten en plichten van de leerling, maar ook de
rechten en plichten van de school. Dit examenreglement geldt voor het schooljaar 2020/2021.
Wijzigingen in het eindexamenbesluit VO kunnen leiden tot tussentijdse wijzigingen van dit
schoolexamenreglement. Als dit schoolexamenreglement strijdig is met de inhoud van het
Eindexamenbesluit VO, de WVO of andere op het eindexamen toepasselijke wet- of regelgeving, dan
is de betreffende bepaling uit dit reglement niet van toepassing en geldt de desbetreffende bepaling
uit het Eindexamenbesluit VO, de WVO of andere toepasselijke wet- of regelgeving.
Dit examenreglement is vastgesteld door het College van Bestuur van de Dunamare Onderwijsgroep
(het bevoegd gezag) en ligt ter inzage bij de schoolleiding. Voor ouders en leerlingen staat dit
document op de website van de school: www.vellesancollege.nl
Onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur van de Dunamare Onderwijsgroep nemen de
rector en de examinatoren het eindexamen af. Het eindexamen bestaat uit een schoolexamen (SE) en
een centraal examen (CE). Een leerling kan pas aan het centraal examen deelnemen als hij het
schoolexamen in zijn geheel heeft afgelegd.

M.J. Boelsma
rector
IJmuiden, september 2020
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I. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1.1 BEGRIPSBEPALINGEN
In het Examenreglement en het Programma van toetsing en afsluiting wordt verstaan onder:
Afdelingsleider

Een integraal leidinggevende van een afdeling.

Bevoegd gezag

Het bevoegd gezag bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs,
vertegenwoordigd door het College van Bestuur.

Bijzitter

Een bijzitter is een medewerker van de school die bij de afnamen van een
mondelinge examens aanwezig kan zijn. De bijzitter houdt het protocol bij en
vermeldt daarin de datum, het tijdstip, de behandelde onderwerpen en de daarin
behaalde resultaten. Hij kan tevens vragen stellen.

Centraal Examen

Een onderdeel van het eindexamen in een aantal vakken, dat wordt afgenomen
conform de artikelen 36 t/m 45 van het Eindexamenbesluit VO.
De examentijdvakken/tijdstippen worden door het College voor Toetsen en
Examens vastgesteld.

Commissie van
Beroep

Een door het bevoegd gezag ingestelde commissie waarbij de kandidaat tegen
een beslissing van de directeur beroep kan aantekenen conform het bepaalde in
artikel 5 van het Eindexamenbesluit VO.

CvTE

College voor Toetsen en Examens, genoemd in artikel 2, eerste lid van de Wet
College voor toetsen en examens.

Deeleindexamen

Een examen in een of meer van de voor het eindexamen voorgeschreven
vakken.

Directeur

De rector of directeur in de zin van art. 32 lid 2 WVO en de conrector of adjunctdirecteur in de zin van art. 32 lid 3 WVO.

DUO

De Dienst Uitvoering Onderwijs, een agentschap van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Eindexamen

Het eindexamen valt uiteen in een schoolexamen (SE) en een centraal examen
(CE).

Examencommissie De examencommissie zoals beschreven in het artikel Verantwoordelijke
personen van dit examenreglement.
Examendossier

Het examendossier is het geheel van de onderdelen van het schoolexamen,
zoals vermeld in het PTA van ieder vak.

Examenreglement Document met de formele regels van het examen.
Examinator

Degene die is belast met het afnemen van het examen in een vak in het
examenjaar of de voorexamenjaren.

Examensecretaris Het personeelslid dat belast is met de coördinatie van activiteiten en processen
van het examenproces.
Examenstof

De aan de kandidaat te stellen eisen, op grond van het door hem voor elk vak
gekozen programma.
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Gecommitteerde

De Minister maakt een koppeling van scholen en instellingen voor educatie en
beroepsonderwijs voor de uitvoering van de tweede correctie door
gecommitteerden. Een gecommitteerde in de zin van artikel 36 van het
Eindexamenbesluit VO, belast met de tweede correctie van het eindexamen of
een deel daarvan.

Havo

Hoger algemeen voortgezet onderwijs, genoemd in artikel 8 WVO.

Herkansing

Het opnieuw deelnemen aan het schoolexamen of het centraal examen.

Inhalen

Het alsnog afleggen van een eerder gemiste toets van het schoolexamen of
centraal examen.

Inspectie

De Inspectie van het Onderwijs, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het
onderwijstoezicht.

Kandidaat

Ieder die door het bevoegd gezag tot het eindexamen of deelexamen wordt
toegelaten.

Leerling

Een leerling aan een school voor voortgezet onderwijs.

Minister

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Ouder(s)

De ouder(s), verzorger(s) of voogd(en) van de leerling/kandidaat.

PTA

Programma van Toetsing en Afsluiting.

School voor VO

Een school voor vwo, een school voor havo, een school voor vmbo.

Schoolexamen

Het deel van het eindexamen dat door de school, volgens een vastgesteld
Programma van Toetsing en Afsluiting wordt afgenomen.

Schoolexamenvak

Vakken die in de slaag- en zakregeling worden genoemd, maar waar geen
centraal schriftelijk eindexamen voor afgenomen wordt, zoals maatschappijleer,
LO2, bewegen, school en maatschappij (BSM).

Schooljaar

Het tijdvak dat aanvangt op 1 augustus en eindigt op 31 juli van het
daaropvolgend jaar.

Stage

De stage, bedoeld in artikel 22, tweede lid, onderdeel b van de WVO.

Toets

Een toets met schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten of een
praktische opdracht.

Vmbo:
- bb
- kb
- gl
- tl of mavo

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs genoemd in artikel 21 lid 1 WVO.
de basisberoepsgerichte leerweg, genoemd in artikel 10b WVO.
de kaderberoepsgerichte leerweg, genoemd in artikel 10b WVO.
de gemengde leerwerg, genoemd in artikel 10d WVO.
de theoretische leerweg of de mavo, genoemd in artikel 10 WVO.

Vwo

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs, genoemd in artikel 7 WVO.

WVO

Wet op het voortgezet onderwijs.
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Artikel 1.2 VOORLICHTING KANDIDATEN
a. Vóór 1 oktober krijgen de kandidaten het examenreglement en programma van toetsing en
afsluiting uitgereikt. Het algemeen gedeelte van het examenreglement wordt toegelicht en
uitgelegd door de mentor/afdelingsleider en het programma van toetsing en afsluiting door de
betreffende vakdocent (examinator).
b. Op de algemene ouderavond krijgen de ouders uitleg over de uitgereikte regelingen.
c. Tijdig vóór het einde van iedere periode van het schoolexamen krijgen de kandidaten het rooster
van de afsluitende toetsen voor zover deze centraal worden afgenomen.
d. In april ontvangen de kandidaten voor het centraal examen het rooster van het centraal examen
en de data van besprekingen in verband met keuzes e.d., de uitslag en diploma-uitreiking.

Artikel 1.3 GEHEIMHOUDING
Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van het eindexamen 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 die gegevens een
geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig
wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van het
eindexamen de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 1.4 VERANTWOORDELIJKE PERSONEN
a. Het bevoegd gezag.
Het College van Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep is eindverantwoordelijk voor de juiste
uitvoering van de regels van het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting. Deze
verantwoordelijkheid geldt ook voor het centraal examen. In de praktijk delegeert het bevoegd gezag
deze taken aan de schoolleiding. Het bevoegd gezag houdt toezicht op de uitvoering van het examen
o.a. door middel van het agenderen van dit onderwerp bij voortgangsgesprekken met de schoolleider
en middels evaluatie en meldingen van examensecretarissen. De inspecteur heeft een
toezichthoudende taak en treedt zo nodig corrigerend op.
b. Directeur/ voorzitter van de examencommissie
De directeur en de examinatoren van de school nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd
gezag het eindexamen af. De directeur is tevens de voorzitter van de examencommissie. De directeur
volgt en analyseert overheid -en schoolregelingen inzake het examen. De directeur van de school
wijst per afdeling een van de personeelsleden als examensecretaris aan.
c. De examencommissie.
De examencommissie borgt de kwaliteit van de schoolexaminering, procesmatig en inhoudelijk, en
passend bij de visie van de school en bij het afsluitend karakter van het schoolexamen. Voort stelt zij
richtlijnen en aanwijzingen vast om schoolexamens te beoordelen en vast te stellen.
Indien een kandidaat conform artikel. 3.1 sub h van dit reglement bij de examencommissie beroep
instelt tegen de vaststelling van een cijfer voor een toets van het schoolexamen en bij de vaststelling
van dit cijfer een lid van de examencommissie is betrokken, neemt het betrokken lid geen deel aan de
behandeling van het verzoek of de klacht.
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 aan het einde van
het schooljaar.
De examencommissie bestaat uit:
M.J. Boelsma
C.G.C. Stokman
J.P. van der Hulst
R.J.G.P.F. Steuns

voorzitter
secretaris vmbo
secretaris mavo
secretaris havo / vwo

In voorkomende gevallen kan de examencommissie geadviseerd worden door een docent of
examinator.
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Artikel 1.5 INWERKINGTREDING EN PUBLICATIE
a. Dit examenreglement treedt, na instemming van de medezeggenschapsraad, in werking met
ingang van 1 augustus 2020 en is van toepassing op alle leerlingen in de (voor)examenklassen.
b. De tekst van het examenreglement is alleen verkrijgbaar in het Nederlands.
c. Het examenreglement wordt vóór 1 oktober 2020 gepubliceerd op de website van de school.
d. Het examenreglement 2020-2021 wordt per 1 oktober 2021 ingetrokken, tenzij het
examenreglement 2021-2022 niet in werking is getreden door middel van publicatie op de website
van de school.

Artikel 1.6 TOELATING TOT HET EXAMEN
a. Tot het eindexamen zijn diegenen toegelaten die zijn ingeschreven als leerlingen van het Vellesan
College en die volgens de aan het Vellesan College of een andere school gebruikelijke procedure
zijn bevorderd naar het (voor)examenjaar.
b. De directeur kan een kandidaat die niet staat ingeschreven als leerling van de school, eveneens in
de gelegenheid stellen een deeleindexamen aan de school af te leggen.
c. De directeur van een dagschool kan op grond van artikel 59 van het Eindexamenbesluit, de
inspectie gehoord hebbende, toestaan dat ten aanzien van kandidaten die in het laatste leerjaar
langdurig ziek zijn en ten aanzien van kandidaten die lange tijd als gevolg van bijzondere van de
wil van de kandidaat onafhankelijke omstandigheden, niet in staat zijn geweest onderwijs in het
laatste leerjaar te volgen, het eindexamen gespreid over twee schooljaren wordt afgenomen.

Artikel 1.7 INDELING VAN HET EINDEXAMEN
Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen, een centraal examen dan wel uit
beide.
a. Het schoolexamen
De directeur bepaalt het tijdstip waarop het schoolexamen aanvangt. Het schoolexamen wordt
afgesloten voor de aanvang van het eerste tijdvak, bedoeld in artikel 37 van het Eindexamenbesluit
VO. De directeur kan een kandidaat die ten gevolge van ziekte of een andere van zijn wil

onafhankelijke omstandigheid het schoolexamen niet heeft kunnen afsluiten voor de
aanvang van het eerste tijdvak, in de gelegenheid stellen het schoolexamen in dat vak af te
sluiten vóór het centraal examen in dat vak, doch na de aanvang van het eerste tijdvak.
Voor aanvang van het centraal examen maakt de directeur aan de kandidaat bekend, voor zover van
toepassing:
a: welke cijfers hij heeft behaald voor het schoolexamen.
b: de beoordeling van de vakken waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld.
c: de beoordeling van het profielwerkstuk.
Onderdelen van het schoolexamen
Een schoolexamen wordt uit een aantal toetsen samengesteld. Voor elk examenvak afzonderlijk zijn
de schoolexamens geregeld in het PTA. Onder toetsen vallen ook praktische opdrachten en
handelingsdelen, met dien verstande dat voor de handelingsdelen geen cijfers worden toegekend. Zij
moeten naar behoren zijn afgesloten. Voor de toetsen gelden verschillende presentatievormen.
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Schoolexamen rekenen
Voor leerlingen die vanaf het schooljaar 2020-2021 eindexamen vmbo, mavo of havo doen geldt
dat er inzichtelijk moet worden gemaakt waar de leerling staat ten aanzien van het geldende
referentieniveau (vmbo 2F, havo 3F).
Leerlingen vmbo of havo zonder wiskunde
• Voor leerlingen die geen eindexamen afleggen in het vak wiskunde geldt dat zij op grond van
het PTA een schoolexamen rekenen moeten afronden op het geldende referentieniveau.
• Het schoolexamen rekenen wordt beoordeelt middels een cijfer. Het cijfer wordt vermeld op
een bijlage bij de cijferlijst.
• Het schoolexamen rekenen telt niet mee in de uitslagbepaling van het eindexamen.
Leerlingen vmbo of havo met wiskunde
• Het afleggen van een schoolexamen rekenen is voor leerlingen die eindexamen afleggen in
het vak wiskunde niet verplicht. Zij kunnen op grond van het vigerende curriculum wiskunde
aantonen dat zij beschikken over voldoende rekenvaardigheid.
• Indien een leerling na het afleggen van het centraal eindexamen wiskunde besluit het vak
alsnog te laten vallen hoeft hij niet alsnog het schoolexamen rekenen af te leggen.
• Indien een leerling voorafgaand aan het eindexamen besluit het vak wiskunde te laten vallen
dient hij om te kunnen slagen alsnog het schoolexamen rekenen af te leggen.
Vrijstelling rekenen bij opstromen
Leerlingen die binnen het vmbo (basis, kader, gemengde of theoretische leerweg) eindexamen
hebben afgelegd, inclusief het schoolexamen rekenen, en doorstromen naar een andere leerweg
van het vmbo zijn vrijgesteld van het schoolexamen rekenen in de andere leerwegen. Middels het
schoolexamen rekenen hebben zij immers al aangetoond in welke mate zij het referentienniveau
2F beheersen.

Maatwerk PTA
Voor versnellers, overstappers, kandidaten die een of meer vakken op een hoger niveau afronden
en kandidaten die vanwege doubleren met tussentijdse wijzigingen in het PTA te maken krijgen
kan het noodzakelijk zijn om een persoonlijk programma van toetsing en afsluiting op te stellen.
Ouders moeten zich met het aangepaste programma akkoord verklaren.
Mededeling cijfers
Van elk cijfer in het kader van het schoolexamen behaald, wordt de leerling en zijn
ouder/verzorger zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld door de examinator. Tweemaal per jaar
ontvangt de ouder/verzorger een overzicht met daarop vermeld alle tot op dat moment behaalde
cijfers. De kandidaat tekent die resultaten voor akkoord en retourneert het overzicht naar de
examenadministratie.
De kandidaat wordt van zijn eindbeoordeling van het schoolexamen in kennis gesteld, tenminste
tien dagen voor de aanvang van het centraal examen.
Nadat de kandidaat een laatste overzicht heeft ontvangen van de behaalde eindcijfers voor het
schoolexamen, moeten eventuele bezwaren betreffende de eindcijfers door de kandidaat of de
ouder / verzorger binnen drie dagen bij de schoolleiding/examencommissie worden ingediend.
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b. Het profielwerkstuk
Het schoolexamen vmbo-gl en vmbo-tl, havo en vwo omvat mede een verplicht profielwerkstuk. Het
profielwerkstuk heeft betrekking op een vak uit het profiel dat de leerling heeft gekozen (vwo en havo)
dan wel een thema uit het profiel waarin de leerling onderwijs volgt (vmbo). Regels met betrekking tot
het profielwerkstuk:
§ Elke leerling ontvangt in september de Handleiding Profielwerkstuk 2020 – 2021, met daarin
alle regelgeving omtrent het profielwerkstuk.
§ Elke leerling is verplicht het stappenplan te volgen, met o.a. het bijhouden van een logboek;
afspraken met de begeleider; beoordelingsgesprekken met de begeleider e.d. Tevens geldt
dat de inlever- en beoordelingsdata in acht worden genomen.
§ In het profielwerkstuk is citeren toegestaan mits bij elk citaat een bronvermelding is
opgenomen. Het overnemen van teksten van anderen als zijnde eigen teksten wordt
beschouwd als fraude en valt onder de bepalingen van het PTA bij onregelmatigheden. Ook
het vertalen van teksten en deze presenteren als eigen tekst valt onder onregelmatigheden
(zie artikel onregelmatigheden van het examenreglement).
§ Om aan het Centraal Examen mavo te kunnen deelnemen moet het profielwerkstuk vooraf
ingeleverd en beoordeeld zijn met voldoende of goed.
De inleverdatum van het profielwerkstuk is (1 maart 2021).
§ Om aan het Centraal Examen havo - vwo te kunnen deelnemen moet het profielwerkstuk
vooraf ingeleverd zijn, moet de kandidaat een presentatie gegeven hebben en moet het
werkstuk beoordeeld zijn met een cijfer. De inleverdatum van het profielwerkstuk is (1 maart
2021).
§ Het profielwerkstuk wordt digitaal én in hardcopy ingeleverd.
§ De begeleider hanteert bij de beoordeling het beoordelingsformulier en geeft een kopie
hiervan aan de leerling.
§ Het cijfer voor het profielwerkstuk binnen havo en vwo maakt deel uit van het combinatiecijfer.
Voor het vmbo geldt dat het profielwerkstuk wordt beoordeeld met ‘voldoende’ of ‘goed’.
Voor een verdere uitwerking en een overzicht van de eisen van het profielwerkstuk zie ”Handleiding
Profielwerkstuk 2020-2021”.
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c1. Beoordeling van het schoolexamen vmbo-b en vmbo-k
1. Het cijfer van het schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van cijfers
lopende van 1 tot en met 10.
2. Indien in een vak tevens centraal examen wordt afgelegd, worden de genoemde cijfers
gebruikt met de daartussen liggende cijfers met 1 decimaal.
3. Het deelvak culturele en kunstzinnige vorming 1 en het deelvak lichamelijke opvoeding 1
worden beoordeeld met “voldoende” of “goed”.
De beoordeling gaat uit van de mogelijkheden van de leerling en geschiedt op de grondslag
van het genoegzaam afsluiten van de desbetreffende deelvakken, zoals blijkend uit het
examendossier.
c2. Beoordeling van het schoolexamen vmbo-gl en vmbo-tl
1. Het cijfer van het schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van cijfers
lopende van 1 tot en met 10.
2. Indien in een vak tevens centraal examen wordt afgelegd, worden de genoemde cijfers
gebruikt met de daartussen liggende cijfers met 1 decimaal.
3. Het deelvak culturele en kunstzinnige vorming 1 en het deelvak lichamelijke opvoeding 1
worden beoordeeld met “voldoende” of “goed”.
De beoordeling gaat uit van de mogelijkheden van de leerling en geschiedt op de grondslag
van het genoegzaam afsluiten van de desbetreffende deelvakken, zoals blijkend uit het
examendossier.
4. Het profielwerkstuk wordt beoordeeld met “voldoende” of “goed”. Het profielwerkstuk wordt
beoordeeld door ten minste twee examinatoren die de kandidaat hebben begeleid bij de
totstandkoming van het profielwerkstuk.
c3. Beoordeling van het schoolexamen havo en vwo
1. Het cijfer van het schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van cijfers
lopende van 1 tot en met 10.
2. Indien in een vak tevens centraal examen wordt afgelegd, worden de genoemde cijfers
gebruikt met de daartussen liggende cijfers met 1 decimaal.
3. Het deelvak lichamelijke opvoeding wordt beoordeeld met “voldoende” of “goed”.
De beoordeling gaat uit van de mogelijkheden van de leerling en geschiedt op de grondslag
van het genoegzaam afsluiten van de desbetreffende deelvakken, zoals blijkend uit het
examendossier.
4. Het profielwerkstuk wordt beoordeeld met een cijfer. Het profielwerkstuk wordt beoordeeld
door ten minste twee examinatoren die de kandidaat hebben begeleid bij de totstandkoming
van het profielwerkstuk. Dit cijfer vormt bij de havo en vwo een onderdeel van het
combinatiecijfer.
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d. Herexamen schoolexamen
1. De directeur kan bepalen dat de kandidaat die eindexamen of deeleindexamen aflegt, voor één of
meer vakken het schoolexamen waarin geen centraal examen wordt afgenomen, opnieuw kan
afleggen, met dien verstande dat de directeur dit recht in elk geval verleent voor het vak
maatschappijleer behorende tot het gemeenschappelijke deel van de leerwegen, indien de
kandidaat voor dat vak een eindcijfer heeft behaald lager dan 6. Het herexamen omvat door de
directeur aangegeven onderdelen van het programma.
2. De directeur stelt vast hoe het cijfer van het in het eerste lid bedoelde herexamen wordt bepaald.
Het hoogste van de cijfers bij het herexamen in een vak en bij het eerder afgelegde schoolexamen
in dat vak geldt als het definitieve cijfer van het schoolexamen in dat vak.
e. Examendossier
Het schoolexamen bestaat uit een examendossier. Het examendossier is het geheel van onderdelen
van het schoolexamen zoals gedocumenteerd in een door de directeur gekozen vorm. Het
examendossier omvat tevens de resultaten die de leerling heeft behaald voor de vakken.
f1. Afgewezen kandidaten vmbo (basis- en kaderberoepsgerichte leerweg)
Indien een kandidaat bij het eindexamen definitief is afgewezen en hij besluit het laatste jaar over te
doen, dan geldt de volgende regel:
De beoordeling van de onderdelen van het schoolexamen die in leerjaar 3 vmbo zijn afgenomen,
blijven staan. De school kan besluiten in die gevallen de kandidaat een vervangende opdracht te
geven. De elementen van het schoolexamen van leerjaar 4 vmbo vervallen en worden over gedaan.
De vakken die in het derde leerjaar zijn afgesloten m.b.v. een schoolexamen (maatschappijleer,
cultuur en kunstzinnige vorming) hoeven niet overgedaan te worden. Deze cijfers/resultaten blijven
staan. Voor de beroepsgerichte keuzevakken geldt dat de afgesloten vakken uit zowel uit leerjaar 3
als 4 blijven staan. Hierdoor kan een situatie ontstaan waarbij een leerling vijf of meer beroepsgerichte
keuzevakken op zijn cijferlijst heeft staan op het moment dat hij slaagt voor het eindexamen vmbo.
Er is de mogelijkheid om het beroepsgerichte keuzevak toch over te doen. In dat geval moeten de
leerling en de ouders zich bij de start van het schooljaar, doch uiterlijk 15 oktober van het betreffende
schooljaar, schriftelijk akkoord verklaren met het vervallen van een eerder behaald cijfer.
f2. Afgewezen kandidaten gemengde leerweg
Indien een kandidaat bij het eindexamen definitief is afgewezen en hij besluit het laatste jaar over te
doen, dan geldt de volgende regel:
De beoordeling van de onderdelen van het schoolexamen die in leerjaar 3 vmbo-gl zijn afgenomen,
blijven staan, alsmede het profielwerkstuk. De school kan besluiten in die gevallen de kandidaat een
vervangende opdracht te geven. De elementen van het schoolexamen van leerjaar 4 vmbo-gl
vervallen en worden opnieuw gedaan.
De vakken die in het derde leerjaar zijn afgesloten m.b.v. een schoolexamen (maatschappijleer,
cultuur en kunstzinnige vorming, beroepsgerichte profiel en/of keuzedelen) hoeven niet overgedaan te
worden. Deze cijfers/resultaten blijven staan. De vakken die in het leerjaar 4 vmbo-gl zijn afgesloten
m.b.v. een schoolexamen (beroepsgerichte keuzedelen) hoeven niet overgedaan te worden. Deze
cijfers/resultaten blijven staan. Er is de mogelijkheid om een vak met alleen een schoolexamen toch
over te doen. In dat geval moeten de leerling en de ouders zich bij de start van het schooljaar, doch
uiterlijk 15 oktober van het betreffende schooljaar, schriftelijk akkoord verklaren met het vervallen van
een eerder behaald cijfer.
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f3. Afgewezen kandidaten mavo
Indien een kandidaat bij het eindexamen definitief is afgewezen en hij besluit het laatste jaar over te
doen, dan geldt de volgende regel:
De beoordeling van de onderdelen van het schoolexamen die in leerjaar 3 mavo zijn afgenomen,
blijven staan, alsmede het profielwerkstuk. De school kan besluiten in die gevallen de kandidaat een
vervangende opdracht te geven. De elementen van het schoolexamen van leerjaar 4 mavo vervallen
en worden opnieuw gedaan.
De vakken die in het derde leerjaar zijn afgesloten m.b.v. een schoolexamen (maatschappijleer,
cultuur en kunstzinnige vorming) hoeven niet overgedaan te worden. Deze cijfers/resultaten blijven
staan. De vakken die in het leerjaar 4 mavo zijn afgesloten m.b.v. een schoolexamen (LO2, praktijk
dans) hoeven niet overgedaan te worden. Deze cijfers/resultaten blijven staan.
Er is de mogelijkheid om een vak met alleen een schoolexamen toch over te doen. In dat geval
moeten de leerling en de ouders zich bij de start van het schooljaar, doch uiterlijk 15 oktober van het
betreffende schooljaar, schriftelijk akkoord verklaren met het vervallen van een eerder behaald cijfer.
f4. Afgewezen kandidaten havo
Indien een kandidaat bij het eindexamen definitief is afgewezen en hij besluit het laatste jaar over te
doen, dan geldt de volgende regel:
De beoordeling van de onderdelen van het schoolexamen die in leerjaar 4 havo zijn afgenomen,
blijven staan, alsmede het profielwerkstuk. De school kan besluiten in die gevallen de kandidaat een
vervangende opdracht te geven. De elementen van het schoolexamen van leerjaar 5 havo vervallen
en worden opnieuw gedaan.
De vakken die in het vierde leerjaar zijn afgesloten m.b.v. een schoolexamen (maatschappijleer,
cultuur en kunstzinnige vorming) hoeven niet overgedaan te worden. Deze cijfers/resultaten blijven
staan. De vakken die in leerjaar 5 havo zijn afgesloten m.b.v. een schoolexamen (BSM, wiskunde D,
literatuur, profielwerkstuk, informatica) hoeven niet overgedaan te worden. Deze cijfers blijven staan.
Er is de mogelijkheid om een vak met alleen een schoolexamen toch over te doen. In dat geval
moeten de leerling en de ouders zich bij de start van het schooljaar, doch uiterlijk 15 oktober van het
betreffende schooljaar, schriftelijk akkoord verklaren met het vervallen van een eerder behaald cijfer.
f5. Afgewezen kandidaten vwo
Indien een kandidaat bij het eindexamen definitief is afgewezen en hij besluit het laatste jaar over te
doen, dan geldt de volgende regel:
De beoordeling van de onderdelen van het schoolexamen die in leerjaar 4 vwo en 5 vwo zijn
afgenomen, blijven staan, alsmede het profielwerkstuk. De school kan besluiten in die gevallen de
kandidaat een vervangende opdracht te geven. De elementen van het schoolexamen van leerjaar 6
vwo vervallen en worden opnieuw gedaan.
De vakken die in het vierde en/of vijfde leerjaar zijn afgesloten m.b.v. een schoolexamen
(maatschappijleer, cultuur en kunstzinnige vorming) hoeven niet overgedaan te worden.
Deze cijfers/resultaten blijven staan. De vakken die in leerjaar 6 vwo zijn afgesloten m.b.v. een
schoolexamen (BSM, wiskunde D, literatuur, profielwerkstuk, informatica) hoeven niet overgedaan te
worden. Deze cijfers blijven staan. Er is de mogelijkheid om een vak met alleen een schoolexamen
toch over te doen. In dat geval moeten de leerling en de ouders zich bij de start van het schooljaar,
doch uiterlijk 15 oktober van het betreffende schooljaar, schriftelijk akkoord verklaren met het vervallen
van een eerder behaald cijfer.
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Artikel 1.8. CENTRAAL EXAMEN
a. Gecommitteerden
DUO wijst voor elke school ten behoeve van het centraal schriftelijk examen een of meer
gecommitteerden aan.
b. Tijdvakken en afname centraal examen
a. Het centraal examen voor scholen voor voortgezet onderwijs kent een 1e, 2e en 3e tijdvak.
b. Het eerste en tweede tijdvak worden afgenomen in het laatste leerjaar.

Artikel 1.9 ONREGELMATIGHEDEN
De directeur kan conform artikel 5 van het Eindexamenbesluit VO maatregelen nemen bij ontdekking
van onregelmatigheden:
a. tijdens het schoolexamen;
b. tijdens het centraal examen;
c. na het schoolexamen of centraal examen.
1.

Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan enige
onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de directeur maatregelen nemen.
Als onregelmatigheid wordt onder andere, maar niet uitsluitend, bedoeld:
- Spieken bij een medeleerling;
- Gelegenheid geven tot het overnemen van jouw antwoorden door andere leerlingen;
- Praten tijdens toetsmomenten;
- Het bij je dragen van mobiele apparaten (o.a. telefoon, smartwatch, draadloze oortjes);
- Het zich onttrekken aan enig deel van het eindexamen door bijv. ongeldig verzuim;
- Het niet of niet op tijd inleveren van werkstukken, verslagen (waaronder profielwerkstuk en
literatuurdossier), praktijkopdrachten, taken;
- Het niet tijdig, conform dit examenreglement, afronden van (onderdelen van) het
schoolexamen voordat het centraal examen een aanvang neemt.

2.

Fraude wordt ook als onregelmatigheid aangemerkt. Onder fraude wordt onder andere, maar
niet uitsluitend, bedoeld:
- Het kopiëren van andermans werk;
- Het vervalsen van formulieren;
- Het op onrechtmatige wijze verkrijgen van (school)examenopgaven;
- Het gebruik van hulpmiddelen waarop of waarin aantekening zijn gemaakt;

3. Indien een onregelmatigheid wordt geconstateerd, wordt de beslissing omtrent het opleggen van
een maatregel als volgt voorbereid. De examensecretaris bepaalt in overleg met de directeur in
welke gevallen de voorbereiding van de beslissing schriftelijk geschiedt en in welke gevallen de
kandidaat wordt gehoord door de examencommissie. Bij schriftelijke voorbereiding wordt de
kandidaat door de examensecretaris schriftelijk geïnformeerd over het voornemen om een
maatregel op te leggen en wordt de kandidaat in de gelegenheid gesteld om binnen een door de
examensecretaris te bepalen termijn schriftelijk zijn zienswijze kenbaar te maken.
Bij voorbereiding door de examencommissie wordt de kandidaat eveneens schriftelijk
geïnformeerd over het voornemen om een maatregel op te leggen en wordt de kandidaat
vervolgens op een door de examencommissie te bepalen dag en tijdstip in de gelegenheid gesteld
om te worden gehoord door de examencommissie. De kandidaat kan zich steeds laten bijstaan
door zijn ouders of een andere door de kandidaat aan te wijzen meerderjarige. Nadat de
kandidaat aldus in de gelegenheid is gesteld om schriftelijk respectievelijk mondeling zijn
zienswijze kenbaar te maken, beslist de directeur over het opleggen van een maatregel.

14

Examenreglement

Vellesan College

4.

De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid
ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn:
a. het toekennen van het cijfer één voor een toets van het schoolexamen of het centraal
examen;
b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen van het
schoolexamen of het centraal examen;
c. het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het
schoolexamen of het centraal examen;
d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een
hernieuwd examen in de door de directeur aan te wijzen onderdelen.
Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op een of meer
onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat dat examen af in het volgende tijdvak
van het centraal examen.

5.

De directeur deelt zijn beslissing mede aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval
schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op het bepaalde in het zesde lid.
De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de ouders, voogden
of verzorgers van de kandidaat, indien deze minderjarig is, alsmede aan de inspectie.

6.

De kandidaat kan tegen de beslissing van de directeur in beroep gaan bij de door het bevoegd
gezag van de school in te stellen commissie van beroep (zie artikel commissie van beroep). Van
de commissie van beroep mag de directeur geen deel uitmaken.
Het beroep wordt binnen vijf dagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de kandidaat is
gebracht schriftelijk bij de commissie van beroep ingediend. De commissie stelt een onderzoek in
en beslist binnen twee weken na ontvangst van het beroepschift, tenzij zij de termijn met redenen
omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken.
De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de
gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd
het bepaalde in de laatste volzin van het vierde lid onder c van dit artikel. De commissie deelt
haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, diens ouders, voogden of verzorgers indien
deze minderjarig is, de directeur en de inspectie.

7.

Zolang er geen definitieve uitspraak in een beroepszaak is gedaan, kan de kandidaat aan het
schoolexamen en/of centraal examen blijven deelnemen.

Artikel 1.10 COMMISSIE VAN BEROEP
De commissie van beroep is een commissie ingesteld door het bevoegd gezag, waarin géén leden
van de examencommissie zitting hebben.
Het correspondentieadres van de commissie van beroep is:
Dunamare Onderwijsgroep
T.a.v. de Commissie van Beroep Examenaangelegenheden
Postbus 4470
2003 EL Haarlem
De Commissie van Beroep Examenaangelegenheden bestaat uit de volgende personen, dan wel hun
plaatsvervangers:
- ir. D.A. Volmer, voorzitter
- mr. M.G. Hofman, secretaris
- T.M. Geldhof Msc, lid

15

Examenreglement

Vellesan College

II INHOUD EINDEXAMEN
Artikel 2.1 HET EXAMENPROGRAMMA EN DE EXAMENVAKKEN
a. De minister stelt, behalve voor door de directeur vast te stellen vakken die onderdeel zijn van het
eindexamen, voor elk van de onderwijssoorten examenprogramma’s vast, waarin zijn opgenomen:
• een omschrijving van de examenstof voor ieder eindexamenvak;
• welk deel van de examenstof centraal zal worden geëxamineerd en over welke examenstof
het schoolexamen zich uitstrekt, en
• het aantal en de tijdsduur van de toetsen van het centraal examen.
b. Een examenprogramma wordt vastgesteld per vak of per groep van vakken.
c. De examenprogramma’s kunnen voorzien in differentiaties waaruit de leerling een keuze maakt.
VASTSTELLING EINDEXAMENVAKKEN EN PROGRAMMA
De eindexamenvakken vmbo - mavo.
Voor alle leerlingen, die de leerwegen in het vmbo/mavo volgen, zijn Nederlands en Engels
verplicht. Leerlingen moeten twee vakken kiezen die verband houden met hun profiel. En tenslotte
kiest de leerling zelf nog twee vakken.
Extra vakken vmbo - mavo.
Kandidaten kunnen desgewenst en voor zover de school de mogelijkheid daartoe biedt, examen
doen in meer vakken. De vakken die bij de bepaling van de uitslag wel meetellen, dienen tezamen
een eindexamen te blijven vormen.
Vrijstellingen vmbo - mavo.
Kandidaten die in de leerjaar 3 vmbo - mavo doubleren kunnen een vrijstelling aanvragen voor de
vakken Maatschappijleer 1 en CKV. Het vrijstellingsverzoek moet schriftelijk voor 1 oktober 2020
worden ingediend bij de afdelingsleider. Of het verzoek wordt toegekend is afhankelijk van de
resultaten voor die vakken in het voorgaande schooljaar, Is het eindcijfer tenminste een 7 voor
Maatschappijleer of ‘voldoende’ voor CKV dan kan de vrijstelling worden toegekend. In dat geval
zal de school een alternatief programma bieden (er is geen vrijstelling van onderwijsuren).
De eindexamenvakken havo - vwo.
De kandidaten kiezen, met in achtneming van het bepaalde in dit hoofdstuk, in welke profielen zij
examen willen afleggen. Zij hebben daarbij de keuze uit de profielen Cultuur & Maatschappij,
Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek
Extra vakken.
De kandidaten kunnen voor zover de directeur hen dat toestaat een profiel aanvullen met vakken
uit een ander profiel. Zij volgen deze vakken in de vrije ruimte van het profiel.
Vrijstellingen havo - vwo
Kandidaten die in de 4e klas havo of vwo doubleren kunnen een vrijstelling aanvragen voor de
vakken Maatschappijleer en CKV. Het vrijstellingsverzoek moet schriftelijk worden in gediend bij
de afdelingsleider uiterlijk op 1 oktober 2020. Of het verzoek wordt toegekend is afhankelijk van de
resultaten voor die vakken in het voorgaande jaar. Is het eindcijfer voor het betreffende vak
tenminste een 7 dan kan de vrijstelling worden toegekend. In dat geval zal de school een
alternatief programma bieden (er is dus geen vrijstelling van onderwijsuren).
Kandidaten die in 5-vwo doubleren, kunnen een vrijstelling aanvragen voor het vak literatuur.
Gezakte leerlingen kunnen een vrijstelling aanvragen voor BSM, wiskunde D, literatuur en het
profielwerkstuk.
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Artikel 2.2 AFWIJKING WIJZE VAN EXAMINERING
De directeur kan ten behoeve van een kandidaat met een beperking of een kandidaat die de
Nederlandse taal onvoldoende machtig is een aangepaste regeling vaststellen voor zowel het
schoolexamen als het centraal examen. Deze aangepaste regeling dient ter kennis van de inspecteur
te worden gebracht.
Artikel 55 Eindexamenbesluit VO houdt in dat een afwijking van de wijze van examineren met
betrekking tot kandidaten met een beperking alleen kan worden toegestaan als er een
getuigenverklaring is die door een ter zake deskundig psycholoog, orthopedagoog, neuroloog of
psychiater is opgesteld (bijvoorbeeld in het geval van dyslexie/dyscalculie); de aanpassing kan in ieder
geval bestaan uit een verlenging van de duur van een toets van het centraal examen met ten hoogste
30 minuten. Een andere aanpassing mag alleen worden toegestaan, als die is voorgesteld in de
deskundigenverklaring, of als deze aanpassing aantoonbaar aansluit bij de begeleidingsadviezen,
vermeld in de deskundigenverklaring. Dit alles geldt niet als er sprake is van een objectief
waarneembare lichamelijke handicap.
a. Mogelijke maatregelen bij kandidaten met een beperking
1. Vergroot lettertype;
2. Verlenging zittingsduur o.a. bij dyslexie (maximaal 30 minuten);
3. Auditieve ondersteuning;
4. Maatregelen van andere aard: hulp bij het lezen, tekenen, schrijven, gebruik van computer of
in overleg met de inspectie het examen elders afnemen.
5. Ondertiteling bij CITO luistertoetsen bij de moderne vreemde talen.
6. Afname van het schoolexamen rekenen in een aangepaste vorm waarbij rekening wordt
gehouden met de rekenproblemen van de leerling.
b. Mogelijke maatregelen bij kandidaten die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn
Voor kandidaten die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn, is een afwijkende wijze van
examineren mogelijk voor Nederlandse Taal en voor een ander vak waarbij de beheersing van het
Nederlands erg belangrijk is. Daarbij is een voorwaarde dat het gaat om kandidaten die maximaal 6
jaar onderwijs in Nederland hebben gevolgd, inclusief het eindexamenjaar en voor wie Nederlands
niet de moedertaal is.
Voor het centraal examen zijn de mogelijkheden voor afwijking beperkt: er kan maximaal een half uur
extra tijd worden gegeven en er kan in een aantal gevallen toestemming gegeven worden een
woordenboek van Nederlands naar een vreemde taal (bijvoorbeeld de thuistaal van de kandidaat) te
gebruiken.
c. Afname van het centraal examen onder bijzondere omstandigheden
Er moet op zodanige wijze worden geëxamineerd dat er recht wordt gedaan aan de leerling. De
directeur kan derhalve kandidaten met een beperking toestaan op een aangepaste wijze examen te
doen, dit na eventueel overleg met het CvTE en/of inspectie.
Leerlingen kunnen daartoe een schriftelijk verzoek doen aan de directeur, daarbij is een medische
verklaring nodig. Dit geldt ook voor leerlingen die niet in staat zijn in het examenlokaal te verschijnen,
maar wel in staat zijn aan het examen deel te nemen.
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d. Gespreid examen
Kandidaten, die tijdens het laatste leerjaar langdurig ziek zijn geweest of anderszins lange tijd geen
onderwijs hebben kunnen volgen in dat laatste jaar, kunnen het eindexamen gespreid over twee
schooljaren afleggen. De directeur kan daarvoor, na de inspecteur gehoord te hebben, toestemming
geven. Het eerste jaar wordt examen afgelegd in een aantal vakken, in het tweede jaar in het
resterende aantal.
Een leerling die gespreid examen op grond van artikel 59 van het Eindexamenbesluit VO doet heeft
recht op twee herkansingsmogelijkheden: één herkansing in het eerste examenjaar en één in het
tweede examenjaar. In het eerste examenjaar kan de herkansing alleen ingezet worden voor een vak
waarin hij in dat eerste jaar examen heeft afgelegd. In het daaropvolgend examenjaar kan de
herkansing alleen worden ingezet voor een vak waarin in het tweede jaar examen is afgelegd.
Wanneer de herkansing in het eerste examenjaar niet benut wordt, kan deze niet 'meegenomen
worden' naar het tweede examenjaar.
Gespreid examen moet schriftelijk en met redenen omkleed aangevraagd worden bij de
afdelingsleider voor 1 april van het examenjaar. Een gespreid examen kan alleen afgelegd worden
indien de kandidaat de twee laatste examenjaren op de school blijft of naar het Vavo overstapt met
een uitbestedingsovereenkomt. Leerlingen die gespreid examen doen op grond van artikel 59 van het
Eindexamenbesluit en die na het eerste jaar van het examen de school voor voortgezetonderwijs
fysiek verlaten, kunnen een voorlopige cijferlijst meekrijgen (artikel 52c van het Eindexamenbesluit).
Op grond van die voorlopige cijferlijst kunnen zij vrijstellingen krijgen aan de instelling voor Vavo (op
grond van artikel 9 van het Eindexamenbesluit) en kunnen zij vervolgens het diploma aan de instelling
voor Vavo halen. Tussentijdse overstap naar een andere school voor voortgezetonderwijs is niet
mogelijk bij een gespreid examen.

Artikel 2.3 GEBRUIK COMPUTER TIJDENS HET EXAMEN
a.

Kandidaten die gebruik maken van een computer bij het maken van het school- en/of centraal
examen, dienen hun werk op te slaan op een door de school ter beschikking te stellen USB-stick,
waarbij de school garandeert dat de computers losgekoppeld zijn van een netwerk met een
internetverbinding.

b.

Op de sub a bedoelde computer zijn geen andere programma’s actief dan die vermeld zijn op
een door de directeur vastgestelde bijlage bij het PTA.

c.

Gebruik van andere dan de sub b bedoelde programma’s, of van overige niet toegestane digitale
hulpmiddelen is een onregelmatigheid als bedoeld in het artikel Onregelmatigheden.

d.

De kandidaat vermeldt zijn naam en examennummer op iedere pagina van het door hem in te
leveren werk.

e.

Na sluiting van de zitting wordt het werk uitgeprint, en ondertekend door de kandidaat en een van
de toezichthouders.

f.

In het PTA kunnen nadere regels worden gesteld over de wijze waarop het werk wordt uitgereikt
en ingenomen.

g.

Indien het examen wordt afgenomen binnen een digitale toetsomgeving en het werk ook binnen
een digitale omgeving wordt beoordeeld, kan het Aanvullend Reglement bepalen dat een of
meerdere van de onderdelen a tot en met f van dit artikel niet van toepassing of afwijkend zijn,
zolang die vallen binnen de kaders van de wet- en regelgeving.

18

Examenreglement

Vellesan College

Artikel 2.4 VERSNELD EXAMEN AFLEGGEN
In individuele gevallen bestaat de mogelijkheid om te onderzoeken of een leerling versneld examen
kan afleggen voor een of meer vakken. Dit betreft een discretionaire bevoegdheid van de directeur; de
leerling kan aan deze bepaling geen rechten ontlenen. Indien wordt versneld, dan betekent dit dat in
het voorexamenjaar het PTA van het examenjaar wordt gevolgd, waardoor de leerling reeds in het
voorexamenjaar het centraal eindexamen aflegt voor het betreffende vakken of de betreffende vakken.
a.

Om in aanmerking te komen voor een versneld traject dient het eindcijfer van de leerling voor het
betreffende vak een 7,5 of hoger te zijn, in het voorgaande schooljaar.

b.

Een verzoek tot versnellen wordt aan het eind van het voorgaande leerjaar, doch uiterlijk begin
september van het nieuwe schooljaar gericht aan de leerjaarcoördinator en mentor. Zij nemen dit
op met de afdelingsleider, vakdocent en examensecretaris.

c.

De leerling legt, indien van toepassing, een determinatietoets af voor het betreffende vak.

d.

Een positief advies hangt mede samen met de capaciteit in het gewenste leerjaar, waaronder de
groepsgrootte, in de clusters voor het betreffende vak.

e.

Wanneer er een positief advies ligt vanuit de school, stelt de leerling een plan van aanpak op met
daarin de motivatie om te versnellen, alsmede een concreet plan om de vrijgekomen lesuren van
het versnelde vak in te vullen in het schooljaar daarna. Dit plan van aanpak dient hij in bij de
leerjaarcoördinator, mentor en examensecretaris.

f.

De leerling stemt af met de vakdocent van het examenvak in het examenjaar. Onder andere over
de vraag hoe de PTA-onderdelen gemaakt moeten worden (route en data). Wijzigingen in het
PTA mogen niet van invloed zijn op de inhoud van toetsen. De samenstelling, de volgorde of het
tempo kunnen wel verschillen en met de vakdocent bepaald worden. Het maatwerk PTA wordt ter
goedkeuring voorgelegd aan de examensecretaris, waarna deze zal worden toegestuurd aan de
inspectie.

g.

Mocht het resultaat van het versneld afgelegde centraal examen voor het betreffende vak
tegenvallen, dan is een herkansing van het centraal examen mogelijk. De leerling kan evenwel
slechts één vak herkansen; versnellen levert geen extra herkansing op. De beslissing voor de
herkansing van het centraal examen mag uitgesteld worden totdat alle examenvakken zijn
afgesloten (in het schooljaar daarna). De leerling kan dan op grond van de zak-/slaagregeling
beslissen welk vak hij herkanst.

h.

De school behoudt zich het recht voor om een leerling die aan het versnellen is, op grond van
tegenvallende resultaten of leerhouding/motivatie, alsnog terug te trekken bij DUO in april/mei
van het betreffende examenjaar, dus voordat er versneld examen wordt gedaan.

i.

Indien de leerling in één of meer vakken centraal examen heeft afgelegd in het voorlaatste 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 2.5 EXAMEN OP EEN HOGER NIVEAU
a. Het bevoegd gezag kan een kandidaat voor één of meer vakken toelaten tot het centraal examen
op een hoger niveau dan het niveau van de schoolsoort van inschrijving.
b. Indien een kandidaat gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot het afleggen van het
eindexamen in een vak op een hoger niveau, stelt de rector de kandidaat in de gelegenheid in dat
vak op een later moment (tijdvak) alsnog het eindexamen af te leggen van de schoolsoort van
inschrijving. Deze terugvaloptie gaat niet ten koste van een herkansing.
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III. ORGANISATIE & GANG VAN ZAKEN TIJDENS HET EINDEXAMEN
Artikel 3.1 HET SCHOOLEXAMEN.
a. Het schoolexamen in een vak geschiedt in de laatste twee of drie leerjaren van de opleiding.
De leerjaren zijn verdeeld in periodes.
b.

Het schoolexamen in de vakken waarvoor ook een centraal examen moet worden afgelegd, dient
10 dagen vóór de aanvang van dat centraal examen afgesloten te zijn.

c.

De toetsen zijn ontleend aan de gehele examenstof. De regeling dient te geschieden per vak, niet
per docent. Het schoolexamen mag zich uitsluitend uitstrekken over die stof die deel uitmaakt van
het desbetreffende programma. Het tijdstip van de diverse toetsen wordt minimaal één week van
tevoren bekend gemaakt.

d. Voor schriftelijk te maken toetsen stelt de vakgroep de opgaven vast. Voordat een schriftelijke
toets is afgenomen, wordt de beoordelingsnorm vastgesteld. De beoordelingsnormen moeten voor
hetzelfde examen uniform zijn.
Mondelinge toetsen worden afgenomen door de examinator in aanwezigheid van een bijzitter
en/of met gebruikmaking van opnameapparatuur. Als er geen bijzitter aanwezig is houdt de
examinator het protocol bij. Het cijfer van een mondelinge toets wordt vastgesteld door de
examinator na eventueel overleg met de bijzitter.
e. De kandidaat zorgt ervoor dat hij tijdig in het toetslokaal aanwezig is. Ongeoorloofde afwezigheid
bij een toets of een gedeelte ervan wordt als een onregelmatigheid beschouwd. Eveneens geldt
dit bij het niet of niet tijdig inleveren van taken, werkstukken, opdrachten, verslagen e.d.
(Voor maatregelen: zie artikel Onregelmatigheden)
f.

Indien een kandidaat om een geldige reden (niet veroorzaakt door onnauwkeurigheid,,
onachtzaamheid of nalatigheid van de kandidaat of zijn ouder/verzorger) niet kan deelnemen aan
een toets, moet hij zo spoedig mogelijk met de afdelingsleider/leerjaarcoördinator contact
opnemen. Deze bepaalt in overleg met de examensecretaris wanneer de toets kan worden
ingehaald. Geldige redenen kunnen zijn: ziekte, overlijden van (naaste) familieleden of andere
vormen van overmacht.

g. Van iedere beoordeling die bij het bepalen van het eindoordeel over een kandidaat meetelt, stelt
de examinator de kandidaat zo spoedig mogelijk in kennis.
De kandidaat ontvangt in het examenjaar regelmatig een overzicht waarop de programma's en de
cijfers voor de examenvakken staan vermeld.
h. De vaststelling van de cijfers voor de toetsen voor het schoolexamen ligt uitsluitend in handen van
de examinator. Een kandidaat kan eventueel beroep aantekenen tegen toegekende cijfers bij de
voorzitter van de examencommissie, in ieder geval binnen drie dagen na het bekend worden van
het cijfer.
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i. Het schoolexamen in de vakken waarin centraal examen wordt afgelegd wordt tenminste 10
dagen vóór de aanvang van de centrale examens afgesloten. Kandidaten moeten de vakken
waarvoor zij naast een schoolexamen ook een centraal examen afleggen, eerst hebben afgerond
voordat zij voor een van deze vakken kunnen deelnemen aan de herkansing van het centraal
examen. De reeds behaalde cijfers voor het schoolexamen blijven geldig.
Het bevoegd gezag kan een kandidaat die het schoolexamen niet 10 dagen vóór aanvang van het
centraal examen heeft kunnen afsluiten door een ziekte of een andere omstandigheid die buiten de
schuld van de leerling valt, de mogelijkheid geven het schoolexamen in dat vak of in die vakken
later af te sluiten dan 10 dagen voor aanvang van het centraal examen. Het schoolexamen moet in
dit geval afgesloten worden vóór aanvang van het centraal examen van dat betreffende vak in het
eerste tijdak. Het maakt hierbij niet uit of het eerste tijdvak van andere eindexamenvakken al heeft
plaatsgevonden.
j.

De examinator geeft cijfers van 1 tot en met 10 met daartussen liggende cijfers op één decimaal.

k.

Afronding van schoolexamencijfers van vakken met centraal examen en van vakken zonder
centraal examen is als volgt. Indien een gemiddelde een cijfer met twee of meer decimalen is,
wordt dit cijfer afgerond op de eerste decimaal, met dien verstande dat deze decimaal met 1 wordt
verhoogd indien de tweede decimaal zonder afronding 5 of hoger is. (Voorbeeld: 6.45 wordt 6.5
en 6.44 wordt 6.4)
Het cijfer voor de beroepsgerichte keuzevakken vmbo is een afgerond eindcijfer. Het gemiddelde
van de eindcijfers van vier beroepsgerichte keuzevakken vormt het combinatiecijfer dat als
eindcijfer meetelt voor de uitslagbepaling.
Voor de gemengde leerweg is het combinatiecijfer het gewogen gemiddelde van het eindcijfers
voor het profielvak en de beroepsgerichte keuzevakken, waarbij het cijfer profielvak zo vaak
meetelt als er beroepsgerichte keuzevakken zijn.
Voor havo en vwo is het combinatiecijfer het gewogen gemiddelde van: maatschappijleer,
culturele kunstzinnige vorming, literatuur en het profielwerkstuk.

l.

De directeur draagt er zorg voor dat de cijfers voor het schoolexamen worden overgenomen op
een lijst van cijfers.

m. Vóór de aanvang van het centraal examen wordt de kandidaat in kennis gesteld van de cijfers van
het schoolexamen.
n. Na controle zendt de directeur ten minste tien dagen vóór de aanvang van de centrale examens,
een exemplaar van de verzamellijst met cijfers aan de inspecteur.
o. Alle schriftelijke opgaven, beoordelingsnormen, gemaakt werk en praktische opdrachten met
betrekking tot het schoolexamen worden door de examinator bewaard tot de kandidaat de in het
examendossier (schooladministratie) vastgelegde cijfers heeft kunnen controleren. Na afsluiting
van het leerjaar kunnen de documenten vernietigd worden, d.w.z. als het cijfer is vastgesteld en
door de kandidaat akkoord bevonden is. Ten aanzien van de opgaven waaruit een toets bestaat
kan de sectie beslissen dat kandidaten deze mogen behouden, na bespreking van het werk. Het
examendossier wordt in ieder geval vernietigd zodra zes maanden zijn verstreken na vaststelling
van de uitslag van het eindexamen.
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Artikel 3.2 CENTRAAL EXAMEN
De organisatie en gang van zaken tijden het eindexamen gaat aan de hand van de actuele protocollen
voor de centrale examens voortgezet onderwijs, die opgesteld zijn door de VO-Raad. Hierin staan de
wettelijke voorschriften voor de eindexamens uitgewerkt.
a. Gecommitteerden.
De minister wijst voor alle scholen waaraan examens worden afgenomen een of meer
gecommitteerden aan. De aanwijzing geldt tot na de afloop van de herkansing. Indien de minister
erom verzoekt, stelt het bevoegd gezag gecommitteerden ter aanwijzing voor.
Deze gecommitteerden zijn, naast de eigen examinatoren, belast met het nazien en beoordelen
van het schriftelijk werk. Bij de beoordeling past men de normen en regels voor het bepalen van
de cijfers toe die zijn voorgeschreven door het College voor toetsen en examens.
b. Tijdvakken centraal examen.
Het centraal examen kent drie tijdvakken: het eerste, het tweede en derde tijdvak.
- 1e tijdvak; voor alle kandidaten en alle vakken;
- 2e tijdvak; uitgesteld examen en/of herkansing;
- 3e tijdvak; indien om een geldige reden voor één of meer vakken niet aan het centraal schriftelijk
examen in het tweede tijdvak kan worden deelgenomen.
De tijdstippen van de drie tijdvakken van het centraal examen worden door het College voor
toetsen en examens vastgesteld. Aan de kandidaten worden deze tijdstippen door de school tijdig
bekend gemaakt.
c. Opgave kandidaten centraal examen.
1. De directeur deelt jaarlijks vóór 1 november aan de minister mede hoeveel kandidaten in elk
vak aan het centraal examen in het eerste tijdvak deelnemen.
2.

De directeur zendt jaarlijks tenminste 10 dagen vóór de aanvang van het centraal examen in
het eerste tijdvak aan de inspectie/DUO een lijst waarop voor iedere kandidaat vermeld staat
in welke vakken hij centraal examen zal afleggen en waarop is aangegeven welke cijfers de
kandidaat voor het schoolexamen heeft behaald.
Voor de aanvang van het tweede tijdvak wordt een lijst met de kandidaten, de in het eerste
tijdvak door die kandidaten behaalde cijfers, alsmede een overzicht van het vak of de vakken
waarin elke kandidaat examen zal afleggen, aan de inspectie gezonden.

3.

Onmiddellijk na afloop van het tweede tijdvak zendt de directeur aan de inspectie/DUO een
lijst waarop voor ieder vak is aangegeven welke kandidaten aan het centraal examen in dat
vak zullen deelnemen in het derde tijdvak.

4.

Indien voor een vak meerdere examenprogramma's zijn vastgesteld, kan een kandidaat per
tijdvak slechts volgens één programma centraal examen in dat vak afleggen.
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Artikel 3.3 AANVANG ZITTINGEN VAN DE CENTRALE EXAMENS
I. Centraal Schriftelijke examens
a. De kandidaten maken het schriftelijk werk onder toezicht van de toezichthouders/docenten.
Buitenstaanders worden niet tot het examenlokaal toegelaten.
b. De kandidaten en toezichthouders dienen 15 minuten vóór de aanvang van het examen bij het
lokaal aanwezig te zijn. Vóór de zitting dient gecontroleerd te worden, of elke kandidaat aanwezig
is. Kandidaten die niet aanwezig zijn zullen zo spoedig mogelijk gebeld worden.
c.

Kandidaten die te laat komen, melden zich onmiddellijk bij de rector of diens vervanger.
Een kandidaat die te laat komt, mag uiterlijk tot een half uur na het begin van de zitting tot het
examenlokaal worden toegelaten. Hij levert zijn werk in op het tijdstip dat voor de zitting geldt.
Kandidaten die meer dan een half uur na de aanvang van de zitting aankomen, mogen niet meer
deelnemen aan deze zitting.

d. Bij een geldige reden (niet veroorzaakt door onnauwkeurigheid, onachtzaamheid of nalatigheid
van de kandidaat of zijn ouder/verzorger), ter beoordeling van de directeur, kan een kandidaat
voor het betreffende vak verwezen worden naar het tweede tijdvak. Op de overige zittingen van
het eerste tijdvak dienen zij wel te verschijnen. Indien de reden niet geldig wordt verklaard, vindt
ontzegging plaats. Indien een kandidaat verhinderd is aan een of meer onderdelen van het
centraal examen deel te nemen, dient door zijn ouders, verzorgers of voogden, binnen 24 uur een
schriftelijke verklaring overlegd te worden waaruit de reden van verhindering blijkt, aan de
examensecretaris.
e. Het werk wordt gemaakt op papier, gewaarmerkt en verstrekt door de school; de school verstrekt
eveneens gewaarmerkt kladpapier. Kandidaten mogen geen papier meenemen in het
examenlokaal. De kandidaat vermeldt zijn examennummer, het vak, zijn naam, het programma en
de naam van de vakdocent op de daartoe aangegeven plaats van alle bladen.
f.

De kandidaten mogen alleen hun schrijfgerei, eventueel benodigde passer, liniaal, driehoek,
rekenmachine en tabellenboek meenemen in de examenzaal; dus geen papier en Tipp-Ex.
De rekenmachines mogen niet alfanumeriek zijn (woorden, formules e.d. op het afleesvenster zijn
dus niet toegestaan) en in het afleesvenster geen grafieken kunnen weergeven (uitgezonderd de
grafische rekenmachine tijdens het examen wiskunde).
Toegestaan is een eendelig woordenboek vreemde taal - Nederlands of eentalig vreemde taal of
een woordenlijst vreemde taal - Nederlands. De aanwezigheid van een afdeling Nederlands vreemde taal, een opzoekgrammatica of soortgelijke bijlage in datzelfde deel is geen
belemmering. Niet toegestaan is een elektronisch woordenboek.
Het meenemen van andere dan toegestane boeken, tabellen en andere hulpmiddelen is
verboden. Jassen, tassen, digitale apparaten zijn niet toegestaan in het examenlokaal.

h. Nadat alle kandidaten hun plaats hebben ingenomen, controleert een daartoe aangewezen
toezichthouder aan de hand van de op de enveloppe vermelde gegevens omtrent schooltype, vak,
datum en tijdstip of de enveloppe de juiste is. Deze en eventueel andere op de enveloppe
vermelde gegevens worden daarna aan de kandidaten voorgelezen. Eerst als alle gegevens in
orde zijn bevonden, wordt de enveloppe geopend. De toezichthouder controleert of de inhoud van
de enveloppe overeenstemt met de gegevens op de enveloppe. Het komt voor dat in dezelfde
enveloppe een of meer bij de opgaven behorende bijlagen zijn verpakt.
Onmiddellijk nadat de enveloppe geopend is, worden de opgaven en de eventueel daarbij
behorende bijlage(n) uitgedeeld. Daarbij dient nauwkeurig te worden toegezien dat geen andere
opgaven dan de bedoelde in handen van de kandidaten komen. Tijdens het uitdelen van de
opgaven dient er volkomen rust in het examenlokaal te heersen.
g. Na het openen van de enveloppe met opgaven is het verboden enige mededeling of inlichting
van welke aard dan ook over het werk aan de kandidaten te verstrekken.
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Het is mogelijk dat tijdens een centraal examen wordt afgeweken van de bovenstaande
voorschriften, bijvoorbeeld vanwege specifieke, afwijkende instructies van het College voor
toetsen en examens.

II. Digitale Centrale examens
a. De kandidaten maken het werk onder toezicht van de toezichthouders/docenten.
Buitenstaanders worden niet tot het examenlokaal toegelaten.
b. De kandidaten en toezichthouders dienen 15 minuten vóór de aanvang van het examen bij het
lokaal aanwezig te zijn. Vóór de zitting dient gecontroleerd te worden, of elke kandidaat aanwezig
is. Kandidaten die niet aanwezig zijn zullen zo spoedig mogelijk gebeld worden.
c.

Kandidaten die te laat komen, melden zich onmiddellijk bij de directeur of diens vervanger.
Een kandidaat die te laat komt, mag uiterlijk tot een half uur na het begin van de zitting tot het
examenlokaal worden toegelaten. Hij levert zijn werk in op het tijdstip dat voor de zitting geldt.
Kandidaten die meer dan een half uur na de aanvang van de zitting aankomen, mogen niet meer
deelnemen aan deze zitting.

d. Bij een geldige reden (niet veroorzaakt door onnauwkeurigheid, onachtzaamheid of nalatigheid
van de kandidaat of zijn ouder/verzorger), ter beoordeling van de directeur, kunnen zij voor het
digitale examen van dit vak verwezen worden naar een inhaalmoment of het tweede tijdvak. Op
de overige zittingen van het eerste tijdvak dienen zij wel te verschijnen. Indien de reden niet geldig
wordt verklaard, vindt ontzegging plaats. Indien een kandidaat verhinderd is aan een of meer
onderdelen van het centraal examen deel te nemen, dient door zijn ouders, verzorgers of
voogden, binnen 24 uur een schriftelijke verklaring overlegd te worden waaruit de reden van
verhindering blijkt, aan de examensecretaris.
e. Het werk wordt gemaakt op door de school daartoe ingerrichte computer met een verbinding met
de centrale server bij DUO. De computer en het netwerk zijn ingericht conform de bij Facet
opgestelde handleiding. Kandidaten mogen geen papier meenemen naar het examenlokaal.
f.

De kandidaten mogen alleen de vooraf aangegeven middelen mee in de examenzaal nemen.
Toegestaan is een eendelig woordenboek vreemde taal - Nederlands of eentalig vreemde taal of
een woordenlijst vreemde taal - Nederlands. De aanwezigheid van een afdeling Nederlands vreemde taal, een opzoekgrammatica of soortgelijke bijlage in datzelfde deel is geen
belemmering. Niet toegestaan is een elektronisch woordenboek.
Het meenemen van andere dan toegestane boeken, tabellen en andere hulpmiddelen is
verboden. Jassen, tassen, digitale apparaten zijn niet toegestaan in het examenlokaal.

h. Nadat alle kandidaten hun plaats hebben ingenomen, controleert een daartoe aangewezen
toezichthouder aan de hand van het procesverbaal of alle kandidaten aanwezig zijn en op de
juiste plaats zitting hebben genomen.
g. Na de start van het examen is het verboden enige mededeling of inlichting van welke aard dan
ook over het werk aan de kandidaten te verstrekken.
h. Het is mogelijk dat tijdens een centraal examen wordt afgeweken van de bovenstaande
voorschriften, bijvoorbeeld vanwege specifieke, afwijkende instructies van het College voor
toetsen en examens.
Het centraal examen van de AVO vakken voor vmbo-b en vmbo-k wordt digitaal afgenomen. De school kan, binnen de
vastgestelde examenperiode, zelf de afnametijdstippen bepalen. Hiervoor zijn meerdere varianten van ieder digitaal centraal
examen beschikbaar. De school regelt zelf, binnen de vastgestelde examenperiode, de afnametijdstippen van het inhalen en
herkansen. Ook hier is sprake van een gezamenlijke start op het afgesproken tijdstip.
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Artikel 3.4 ZITTINGEN VAN DE CENTRALE EXAMENS
a.

Deelname aan een zitting van het examen betekent dat het eenmaal gemaakte werk zijn
geldigheid behoudt. Een kandidaat dient vóór de aanvang van een examenzitting zeer
bijzondere omstandigheden (b.v. ernstige ziekte of overlijden in de familie) als mede eigen
ziekteverschijnselen te melden bij de examensecretaris. In overleg met de examensecretaris
moet van tevoren duidelijk vastgesteld worden of een kandidaat in zo'n geval in staat is aan het
centraal examen deel te nemen. Zo niet, dan wordt de kandidaat naar het tweede tijdvak
verwezen.

b. Een kandidaat die tijdens een zitting onwel wordt, kan onder begeleiding het examenlokaal
verlaten. In overleg met de kandidaat beoordeelt de examensecretaris of de kandidaat na enige
tijd het werk kan hervatten.
1. Indien een kandidaat het werk na enige tijd hervat, kan na overleg met de inspecteur de
gemiste tijd aan het einde van de zitting worden ingehaald.
2. Indien de kandidaat het werk niet kan hervatten, verzoekt de examensecretaris, mede op
grond van een medische verklaring, aan de inspecteur te beslissen, dat het voor een deel
gemaakte werk ongeldig is. De kandidaat mag indien de inspecteur het werk ongeldig
verklaart, in het tweede tijdvak opnieuw aan de desbetreffende zitting deelnemen.
c.

Zonder toestemming van een toezichthouder mag een kandidaat zich gedurende het examen niet
verwijderen uit het examenlokaal. Een kandidaat die hoognodig naar het toilet moet kan dit
aangeven middels het opsteken zijn zijn hand. Vervolgens kan de kandidaat onder begeleiding het
examenlokaal verlaten voor het toiletbezoek. De toezichthouder draagt er zorg voor dat de
kandidaat geen contact met andere personen heeft.

d.

Het examenlokaal mag pas worden verlaten, nadat één uur van de officiële examentijd is
verstreken. Het laatste kwartier van een zitting (dat wordt aangegeven door de toezichthouder)
mag niemand het examenlokaal verlaten.

e.

De kandidaat overhandigt zijn opgaven, gemaakte werk, aantekeningen en eventuele andere
stukken aan de toezichthouder. Deze controleert de naam en het nummer van de kandidaat en
staat hem toe het examenlokaal te verlaten, nadat hij zich ervan vergewist heeft dat alles
volledig ingeleverd is. In verband met de benodigde rust in het examenlokaal wordt dit in
tijdsblokken uitgevoerd.

f.

De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het inleveren van het gemaakte werk. Hij zorgt er voor
dat al zijn werk (inclusief bijlagen en uitwerkingsbladen) door de toezichthouder persoonlijk wordt
ingenomen.

g.

Na het aldus verlaten van het examenlokaal mag de kandidaat onder géén beding worden
toegestaan nog aan het desbetreffende examen te werken.

h.

Direct na afloop van de (verlengde) zitting kan de kandidaat de ingeleverde opgaven en
aantekeningen en eventuele andere stukken bij de toezichthouder opvragen.
De kandidaten die na de (verlengde) sluiting van de zitting vertrekken, mogen de opgaven en
eventuele aantekeningen direct meenemen.

i.

Indien tijdens een zitting een fout in de opgave(n) ontdekt wordt, worden daarover geen
mededelingen gedaan. Bij de normering van het werk zal met een fout, zo nodig, rekening
worden gehouden, zulks ter beoordeling van het College voor toetsen en examens.

j.

Tijdens een zitting van het centraal examen is het een toezichthouder niet geoorloofd andere
werkzaamheden te verrichten dan toezicht houden.
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k.

Zij die bij een examen toezicht hebben gehouden, maken over het verloop een proces-verbaal
op. Op het proces-verbaal worden de namen van alle kandidaten vermeld die voor het
desbetreffende vak in het examenlokaal aanwezig moeten zijn. Elke toezichthouder dient het
proces-verbaal te tekenen. Op het proces-verbaal wordt het tijdstip vermeld waarop elke
kandidaat het lokaal verlaat en ook het tijdstip waarop de kandidaten die te laat zijn gekomen,
zijn begonnen. De processen-verbaal worden gedurende zes maanden bewaard nadat de uitslag
van het eindexamen bekend is gemaakt.

l.

De examenopgaven mogen door niemand buiten de examenzaal worden gebracht voordat de
betreffende (verlengde) zitting beëindigd is.

Artikel 3.5 EINDE ZITTINGEN CENTRAAL EXAMEN
a. Een kwartier vóór het einde van de zitting geeft een daartoe aangewezen toezichthouder dit
tijdstip aan. Vanaf dat tijdstip mag niemand meer het examenlokaal verlaten totdat de volledige
examentijd verstreken is.
b. Uiterlijk aan het einde van de zitting levert de kandidaat zijn gemaakte werk in bij de
toezichthouders. De toezichthouders controleren of alle kandidaten alles hebben ingeleverd.
c.

Aan het einde van de zitting blijven de kandidaten zitten totdat een toezichthouder het sein geeft
om het examenlokaal te verlaten.

d. Het werk van de kandidaten, het proces verbaal en de resterende opgaven worden door een
daartoe aangewezen toezichthouder onmiddellijk aan de directeur ter hand gesteld.
e. Alle zaken die in het examenlokaal achterblijven worden in het examenlokaal bewaard tot het
einde van het examentijdvak.

Artikel 3.6 CORRECTIE CENTRAAL EXAMEN
a. De directeur of diens vervanger overhandigt het gemaakte werk met een exemplaar van de
opgaven en het proces verbaal aan de examinator in het desbetreffende vak. Deze kijkt het werk
zo spoedig mogelijk na (de uiterste datum wordt tijdig door de directie medegedeeld) en geeft het
met zijn beoordeling aan de directeur terug. Op het werk worden geen verbeteringen aangebracht,
wel wordt duidelijk gemaakt wat goed of fout is.
De examinator past bij zijn beoordeling de normen toe alsmede de regels voor het bepalen van de
scores die zijn voorgeschreven door de College voor toetsen en examens.
Tevens levert de examinator middels een uitdraai een overzicht aan met de namen van de
kandidaten, de behaalde scores per opgave en de totaal behaalde score voor het examenwerk.
Deze uitwisseling kan ook volledig digitaal plaatsvinden binnen WOLF.
b. De directeur zendt de ontvangen stukken van de examinator met een exemplaar van de opgaven,
beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de scores, het
overzicht genoemd onder a. en een verzamellijst met alle kandidaten voor dat vak, zo spoedig
mogelijk naar de gecommitteerde.
c.

De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling de regels
voor het bepalen van de scores, hiervoor genoemd, toe.

d. Bij digitale examens wordt er gehandeld volgens de stappen die beschreven zijn in het document
‘Protocollen Centrale Examens voortgezet onderwijs’ van de VO-raad voor het op het moment
geldende schooljaar.
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Artikel 3.7 VASTSTELLING CIJFER CENTRAAL EXAMEN
a. De examinator en de gecommitteerden stellen in onderling overleg de behaalde score voor het
centraal examen vast.
b. De kandidaat heeft inzagerecht in het gemaakte CE-werk. Het gemaakte werk blijft op school en
er mogen geen fotokopieën, foto’s of iets dergelijks gemaakt worden.
c.

De score wordt met behulp van de door de CvTE verstrekte omzettingstabel omgezet in een cijfer
van 1 tot 10, afgerond op één decimaal.

d. Bij digitale examens wordt er gehandeld volgens de stappen die beschreven zijn in het document
‘Protocollen Centrale Examens voortgezet onderwijs’ van de VO-raad voor het op het moment
geldende schooljaar.

Artikel 3.8 GESCHIL NA INZAGE
Als de eindexamenkandidaat aannemelijk kan maken dat er een aanwijsbare fout bij de correctie is
gemaakt, dient op onderstaande wijze te worden gehandeld:
I.

De eindexamenkandidaat zet zijn/haar argumenten over vernomen fouten op papier.

II.

Op verzoek van de directeur kijkt de 1e corrector op grond van deze argumenten of naar zijn
mening een aanpassing van de score aan de orde is.

III.

De 1e corrector neemt contact op met de 2e corrector, geeft aan welke argumenten de leerling
heeft en waarom de 1e corrector deze wel of geen reden vindt voor aanpassing van de score.
Op basis van een zorgvuldige voorbereiding voeren de 1e corrector en 2e corrector hierover
gemotiveerd overleg. De uitkomst van dit contact wordt schriftelijk vastgelegd (kan in een
mailbericht) en wordt gedeeld met de directeur.

Voor een gedeatileerde werkwijze wordt verwezen naar de protocollen Centrale Examens VO 2020
van de VO-raad.
a. Overeenstemming over aanpassing van score
Alleen als beide correctoren in overleg met elkaar tot de conclusie komen dat de score moet worden
aangepast, wordt deze aangepast.
De directeur (in samenwerking met de examensecretaris) past de uitslag aan.
DUO/Examendiensten en de inspectie van het onderwijs worden op de hoogte gesteld van een
eventueel nieuw vastgesteld cijfer. De inspectie zal in deze situatie altijd contact opnemen met de 2e
corrector en de directeur van de desbetreffende school om na te gaan of de 2e corrector niet onder
druk is gezet. Als de correctoren beide van mening zijn dat de score dient te worden aangepast, laat
de directeur dat aan de leerling weten.
b. Geen overeenstemming over wel/geen aanpassing van de score
Indien de correctoren van mening verschillen over het al dan niet aanpassen van een score, kunnen
de directeuren van de beide scholen in overleg met elkaar twee nieuwe correctoren aanstellen die het
werk opnieuw beoordelen. Op basis van de nieuwe beoordeling stelt de directeur het cijfer vast. Het is
aan te raden om twee docenten te kiezen die niet direct betrokken zijn, maar bijvoorbeeld verbonden
zijn aan een andere school die onder hetzelfde bestuur valt. Het spreekt voor zich dat deze docenten
bevoegd moeten zijn voor het examenvak én dat zij zelf een eindexamenklas hebben.
Bij digitale examens wordt er gehandeld volgens de stappen die beschreven zijn in het document ‘Protocollen Centrale
Examens voortgezet onderwijs’ van de VO-raad voor het op het moment geldende schooljaar.
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Artikel 3.9 BEWAREN VAN HET EXAMENWERK
Alle schriftelijke opgaven, beoordelingsnormen, gemaakte werk en de voor het werk toegekende
cijfers worden bewaard, en zijn ter inzage voor belanghebbende.
a. De opgaven en het gemaakte werk van het schoolexamen dat in het laatste examenjaar
gemaakt is, worden 6 maanden bewaard volgend op het met goed gevolg afleggen van het
centraal examen.
b. De opgaven en het gemaakte werk van het centraal examen worden gedurende 6 maanden
door de school bewaard.

Artikel 3.10 GEGEVENSVERSTREKKING
Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de uitslag stuurt de directeur aan de aangewezen
instanties een lijst waarop voor alle kandidaten zijn vermeld:
a. de vakken waarin examen is afgelegd;
b. de cijfers van het schoolexamen;
c. de cijfers van het centraal examen;
d. de eindcijfers;
e. de uitslag van het eindexamen.
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IV. UITSLAG, HERKANSING, DIPLOMERING
Artikel 4.1 EINDCIJFER EINDEXAMEN
a. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de
reeks van 1 tot en met 10.
b. De examensecretaris bepaalt het eindcijfer voor een vak op het rekenkundig gemiddelde van het
cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen.
Is de uitkomst van de berekening bedoeld in de eerste volzin niet een geheel getal, dan wordt dat
getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien
dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond.
c.

Indien in een vak alleen een schoolexamen is gehouden is het cijfer voor het schoolexamen
tevens het eindcijfer.

Artikel 4.2 VASTSTELLING UITSLAG
a. De directeur en de examensecretaris stellen de uitslag vast met inachtneming van de gestelde
regels in artikel 49 (vmbo) en artikel 50 (havo/vwo) van het Eindexamenbesluit VO.
b. De directeur en de examensecretaris stellen uit alle eindcijfer van de vakken waarin de kandidaat
examen heeft afgelegd een lijst op, zodanig dat de op deze lijst vermelde vakken een eindexamen
vormen.
c.

Indien dat nodig is om een kandidaat te laten slagen betrekken de directeur en examensecretaris
een of meer eindcijfers van de vakken niet bij de bepaling van de definitieve uitslag. De
overgebleven vakken dienen een volledig eindexamen te vormen.

d. Indien een kandidaat slechts kan slagen bij een bepaalde keuze uit eindcijfers in een of meer
vakken, betrekken de directeur en secretaris van het eindexamen die eindcijfers bij de bepaling
van de uitslag, die de kandidaat nodig heeft om te kunnen slagen.
Indien er meerdere keuzen mogelijk zijn, stellen de directeur en secretaris van het eindexamen de
kandidaat een keuze van eindcijfers voor.
De keuze is definitief wanneer de kandidaat niet binnen twee dagen heeft medegedeeld dat een
andere keuze gemaakt moet worden.
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Artikel 4.3 UITSLAG EINDEXAMEN
De slaag- zakregeling is door het Ministerie van Onderwijs vastgesteld. De actuele slaag- zakregeling
is te vinden in artikel 49 en artikel 50 van het Eindexamenbesluit VO.

Artikel 4.4. HERKANSING
a. Schoolexamen
Voor alle vakken geldt de herkansingsregeling zoals vermeld in de examenwijzer. In het PTA is
aangegeven welke toetsen voor een herkansing in aanmerking komen.
b. Centraal examen
1. De kandidaat heeft voor één vak waarin hij reeds examen heeft afgelegd, nadat de uitslag is
vastgelegd, het recht in het tweede tijdvak of, indien van toepassing, in het derde tijdvak deel
te nemen aan een herkansing. Een kandidaat uit de vmbo basis- en kadergerichte leerweg het
recht om naast één algemeen vak tevens (onderdelen van) het CSPE te herkansen. De
herkansing van het praktisch gedeelte van het centraal examen bestaat uit het opnieuw
afleggen van deze toets of van een of meer onderdelen daarvan. Herkansing kan pas
plaatsvinden nadat de kandidaat het gehele cspe heeft afgelegd.De kandidaat geeft uiterlijk
één dag na mededeling van het resultaat van het 1e tijdvak schriftelijk aan bij de secretaris
van het eindexamen welk vak hij wil herkansen.
2. Het cijfer behaald voor het schoolexamen blijft ook bij de herkansing gehandhaafd.
3. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde centraal
schriftelijk examen of digitaal examen geldt als definitief cijfer voor het centraal examen.
Bij de herkansing mogen dus geen centraal examencijfers uit het eerste en tweede tijdvak
worden gecombineerd. Bij een uitgesteld examen mogen cijfers uit verschillende tijdvakken
worden samengevoegd.
4. Het eindcijfer van het desbetreffende vak wordt bepaald zoals vermeld in artikel Eindcijfer
eindexamen.
5. Zodra na de herkansing de definitieve uitslag is vastgesteld, wordt deze schriftelijk aan de
kandidaat medegedeeld.
6. De herkansingsregels zijn ook van toepassing op de vakken waarin een examenjaar
deeleindexamen is afgelegd.
7. Wanneer een CSPE opdracht (vmbo beroepsgericht examenvak) als onvoldoende wordt
beoordeeld, stelt de eerste corrector in overleg met de tweede corrector vast wat de leerling
alsnog moet doen om te voldoen aan de eisen van het werkstuk. Indien de leerling dit tijdig
meldt, stelt deze de kandidaat in staat om voor het CSPE aan een (gedeeltelijke) herkansing
deel te nemen.
Hierbij wordt de kandidaat en diens ouders/verzorgers gewezen op:
- het feit dat de scores voor de onderdelen die worden overgdaan in plaats komen
van de scores die hij voor deze onderdelen bij de eerste afname had behaald. Dit
vormt een nieuwe totaalscore;
- het feit dat voor de onderdelen die hij niet overdoet, de scores die hij voor de
eerste afname heeft behaald blijven staan.
- De hoogste totaalscore van het CSPE telt.
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c. Uitgestelde examens
Kandidaten die een of twee zittingen van het centraal examen om een geldige reden hebben gemist,
kunnen op de dag van de herkansing aan deze één of twee zittingen alsnog deelnemen.
Een kandidaat die op de dag van de herkansing aan één zitting deelneemt, mag tevens van zijn recht
op herkansing in één vak gebruik maken, en kan zo op deze dag van herkansing zijn examen
voltooien.
Als blijkt dat een kandidaat bij het tweede tijdvak, centraal examen in twee vakken moet doen die op
hetzelfde tijdstip vallen, dient in overleg met de inspecteur een oplossing gevonden te worden.
Hiervoor gelden de volgende regels:
1. Deze kandidaat wordt in quarantaine gehouden, hetgeen betekent dat de directeur er zorg
voor draagt dat er geen contact kan plaats vinden met kandidaten of toezichthouders van de
eigen of een andere school waardoor kennis over de opgaven kan worden overgedragen.
2. Voor de vakken die regulier in de middagzitting worden afgenomen maar die 's morgens door
de in quarantaine gehouden kandidaat moeten worden afgelegd, worden door de inspecteur
opgaven ter beschikking gesteld.
3. Van het openen van de examenopgaven en de quarantainestelling wordt een logboek
bijgehouden ten behoeve van de inspectie.
d. Uitgesteld examen en herkansing
De directeur verstrekt aan de aangewezen instanties:
1. Vóór de aanvang van het tweede tijdvak een opgave van alle kandidaten die zich voor de
herkansing hebben opgegeven, met vermelding van vak en programma waarin examen wordt
afgelegd; alsmede de behaalde cijfers in het eerste tijdvak.
2. Een opgave van de kandidaten die bij een der zittingen van het eerste tijdvak verhinderd
waren aanwezig te zijn en in de gelegenheid worden gesteld in het tweede tijdvak hun
examen af te leggen en zo mogelijk te voltooien.
e. Derde tijdvak
Er bestaat voor kandidaten de mogelijkheid om in het derde tijdvak centraal schriftelijk examen te
doen, onder verantwoordelijkheid van het College voor toetsen en examens.
Het betreft kandidaten die:
1. Een of meer zittingen van het centraal examen om geldige redenen hebben gemist.
2. Op de dag van de herkansing het eerste tijdvak van het centraal examen hebben afgerond en
nog geen gebruik hebben gemaakt van hun recht op herkansing.
3. Op de dag van de herkansing om een geldige reden verhinderd zijn gebruik te maken van hun
recht op herkansing of hun mogelijkheid tot uitgesteld examen.
f. Diploma en cijferlijst
1. Aan elke definitief geslaagde of afgewezen kandidaat wordt een lijst verstrekt waarop de cijfers
voor het schoolexamen en centraal examen en de eindcijfers voor zijn vakken zijn vermeld,
alsmede het bijbehorende programma en de uitslag van het eindexamen.
2. Aan elke definitief geslaagde kandidaat wordt een diploma/getuigschrift uitgereikt met vermelding
van de examenvakken die bij de bepaling van de uitslag betrokken zijn en het bijbehorende
programma.
De persoonsgegevens worden aan de hand van een uittreksel uit het bevolkingsregister ingevuld.
3. De directeur en de examensecretaris ondertekenen de diploma's en cijferlijsten die zijn
vastgesteld door de minister. De kandidaat ondertekent na controle van de gegevens het diploma.
Duplicaten van diploma's worden niet verstrekt.
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Artikel 4.6. JUDICIUM CUM LAUDE
Conform het bepaalde in artikel 52a Eindexamenbesluit VO kan aan een kandidaat het judicium cum
laude worden toegekend.
a. vmbo basis- en kadergerichte leerweg
Het gemiddelde eindcijfer van minimaal 8,0 wordt berekend op basis van de eindcijfers voor het
beroepsgerichte profielvak, de twee algemene vakken in het profieldeel en het combinatiecijfer in het
vrije deel. Voor de andere vakken die meetellen bij de uitslagbepaling (Nederlands, Engels en
maatschappijleer) mag niet lager zijn behaald dan een 6.
Voor deze bepaling worden eventuele extra vakken buiten beschouwing gelaten. Een 5 voor een extra
vak vormt geen probleem voor cum laude. Voor het combinatiecijfer geldt dat de samenstellende
onderdelen (de beroepsgerichte keuzevakken) ieder wel lager mogen zijn dan 6, mits het
combinatiecijfer zelf minimaal 6 is.
De regeling is beschreven in Artikel 52a lid 4 Eindexamenbesluit VO.
b. vmbo gemengde leerweg
Voor vmbo-gl komt het neer op gemiddeld 8.0 voor de cijfers in het gemeenschappelijk deel, de cijfers
voor de algemene vakken in het profieldeel en het cijfer voor het algemene vak in het vrije deel of het
combinatiecijfer. Geen eindcijfer mag lager zijn dan 6.
Voor deze bepaling worden eventuele extra vakken buiten beschouwing gelaten. Een 5 voor een extra
vak vormt geen probleem voor cum laude. Voor het combinatiecijfer geldt dat de samenstellende
onderdelen (beroepsgericht profielvak, beroepsgerichte keuzevakken) ieder wel lager mogen zijn dan
6 mits het combinatiecijfer zelf minimaal 6 is.
De regeling is beschreven in Artikel 52a lid 5 Eindexamenbesluit VO.
c. mavo/vmbo-tl
Voor mavo/vmbo-tl komt het neer op gemiddeld minimaal 8,0 voor de cijfers in het gemeenschappelijk
deel, het profieldeel en het hoogste cijfer uit het vrije deel. Ook mag geen cijfer lager zijn dan 6.
Voor deze bepaling worden eventuele extra vakken buiten beschouwing gelaten. Een 5 voor een extra
vak vormt geen probleem voor cum laude.
De regeling is beschreven in Artikel 52a lid 3 Eindexamenbesluit VO.
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d. havo
Voor havo moet het gemiddelde van de grote vakken in het gemeenschappelijk deel, het profieldeel
en het hoogste cijfer in het vrije deel minimaal 8,0 zijn. Geen eindcijfer mag lager zijn dan een 6.
Voor deze bepaling worden eventuele extra vakken buiten beschouwing gelaten. Een 5 voor een extra
vak vormt geen probleem voor cum laude.
Het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan 6, maar de samenstellende onderdelen mogen wel lager
zijn dan 6.
De regeling is beschreven in Artikel 52a lid 2 Eindexamenbesluit VO.
e. vwo
Voor vwo moet gemiddeld voor de grote vakken in het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en het
hoogste cijfer uit het vrije deel minimaal 8,0 zijn behaald. Bij 7,99 gemiddeld is er geen sprake van
cum laude. Bovendien mag geen eindcijfer lager zijn dan een 7.
Voor deze bepaling worden eventuele extra vakken buiten beschouwing gelaten. Een 6 voor een extra
vak vormt geen probleem voor cum laude.
Het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan 7, maar hier geldt dat het cijfer voor de samenstellende
onderdelen wel lager mag zijn dan 7.
De regeling is beschreven in Artikel 52a lid 1 Eindexamenbesluit VO.

V. SLOTBEPALINGEN
1.

Voor kandidaten die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, geldt dat zij worden
vertegenwoordigd door hun ouders.
Kandidaten van 18 jaar of ouder zijn zelf handelingsbekwaam.

2.

De directeur behoudt zich het recht voor de ouders van meerderjarigen over alle examenzaken
inlichtingen te verschaffen, tenzij de meerderjarige schriftelijk kenbaar maakt dat hij dit niet wenst.

3.

In alle gevallen, waarin noch het Eindexamenbesluit VO, noch dit examenreglement voorziet,
beslist de directeur in overleg met het bevoegd gezag.
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examinatoren eindexamenklassen mavo
vak
Nederlands

mavo Driehuis
Mw. van Vliet
Mw. Muller

Frans
Duits

Mw. Kiel
Hr. Soetekouw

Engels
geschiedenis
aardrijkskunde

Mw. Henning
Hr. Stienstra
Hr. Weijer
Hr. Garcia

wiskunde

Hr. Schoorl

rekenen
nask 1 (natuurkunde )
nask 2 (scheikunde )
biologie

Hr. Schoorl
Hr. Perquin
Mw. Kroon
Mw. Hartgers
Mw. Haverkort
Hr. van der Linden

economie
handvaardigheid
tekenen
dans
lichamelijke opvoeding

lichamelijke opvoeding 2

Hr. Greveling

mavo IJmuiden
Mw. Genet
Mw. Khoenkhoen
Mw. Minneboo
Hr. Gallindo
Mw. Schütt
Mw. Müller
Mw. Dol-Sassen
Hr. Steinstra
Hr. Pielage
Mw. Swagerman
Hr. Kienhuis
Mw. Duijn
Hr. van Ballegooij
Mw. Duijn
Hr. Glas
Mw. Toen-v/d Voort
Mw. Haverkort
Mw. Szilvaszi
Hr. Groefsema
Hr. Boersen
Mw. Maenen
Mw. Dekker

Mw. Alderliefste
Mw. Wilmink
Hr. Klanderman
Hr. de Groot
Mw. Tauber
Hr. Welboren
Mw. Tauber

data schoolexamens
woensdag 28 oktober t/m dinsdag 3 november 2020 (schoolexamen 3)
woensdag 20 januari t/m woensdag 27 januari 20210 (schoolexamen 4)
maandag 12 april t/m vrijdag 16 april 2021 (schoolexamen 5)

examennummers mavo IJmuiden
Roepnaam
Mehmet
Melle
Ivan
Emma
Liv
Kim
Niels
Shane
Demi
Maaike
Mert
Jasper
Sonia
Wisam
Meike
Sil
Mindel
Ibrahim
Lianne
Moeshab
Dillon
Floris
Jade
Lexi
Massimo
Patrycja
Imani
May
Pien
Isis
Tijs
Mylène
Kyra
Zoë
Nikki
Roos
Daan
Naomi
Sency
Baran
Nadia
Minck
Mitchell
Wouter
Sofie
Jarno
Duncan
Gwenn
Ilayda

Tussenv

van den

van der
van
van den

van

de
de

de
de

Achternaam
Akkas
Alcaraz
Aragones - Gomez
Bakker
Bakker
Bergamin
Bisschop
Boogaard
Boon
Bosma
Bulut
Camphuijnder
Ciszek
Debes
Degens
Derogee
Does
Dolleh
Duivenvoorde
Ed-Darqouy
Ende
Galjaart
Garnier
Geijtenbeek
Gentile Vera
Gerasymiuk
Girigorie
Gouda
Gouda
Greven
Haan
Haas
Haasnoot
Handgraaf
Harren
Hendriksen
Hensen
Hofstee
Hurkmans
Inel
Janczyszyn
Janmaat
Jong
Jonge
Jorissen
Jungerius
Karemaker
Knies
Koç

Examennummer
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348

Mert
Nina
Maxime
Indy
Lotte
Julia
Sabina
Lieke
Mick
Luca
Jordy
Baran
Anoeska
Remco
Nasreddine
Casper
Tessa
Elise
Ryan
Viggo
Adam
Marissa
Junior
Amira
Carmelo
Jessy
Robin
Fien
Sabine
Charissa
Indy
Indy
Marit
Kyllian
Miloe
Jason
Romy
Mickey
Tara
Marc
Jazz-Lynn
Ryan
Bart
Demi

de
van der

van
van der

van

de

Bulut
Kok
Korzelius
Krijger
Kruijs
Langendijk
Leunk
Lieshout
Linde
Loerakker
Luit
Macaltay
Markwat
Medenblik
Meerval
Meulenberg
Neus
Nicolai
Nieuwpoort
Oordt
Oulmidi
Pieters
Raalte
Salih
Santisi
Schellevis
Schellevis
Schoorl
Schutte
Schwarz
Slager
Sloot
Snoek
Spoelder
Swier
Treffers
Verbaken
Verhulsdonk
Verschoor
Vredeveld
Vrijhoef
Wals
Wit
Zoet

310
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391

data centrale examens mavo eerste tijdvak 2021
maandag 17 mei 2021

13.30 - 15.30

Nederlands

dinsdag 18 mei 2021

13.30 - 15.30

wiskunde

woensdag 19 mei 2021

09.00 - 11.00
13.30 - 15.30

aardrijkskunde
Frans

donderdag 20 mei 2021

13.30 - 15.30

nask 1 (natuurkunde)

vrijdag 21 mei 2021

09.00 - 11.00
13.30 - 15.30

dans
economie

dinsdag 25 mei 2021

09.00 - 11.00
13.30 - 15.30

geschiedenis
nask 2 (scheikunde)

woensdag 26 mei 2021

09.00 - 11.00
13.30 - 15.30

Duits
biologie

donderdag 27 mei 2021

13.30 - 15.30

Engels

vrijdag 28 mei 2021

13.30 - 15.30

beeldende vakken

data centrale examens tweede tijdvak 2021
Het tweede tijdvak begint voor de centraal schriftelijke examens op 21 juni 2021.
In maart 2021 wordt door het College voor Toetsen en Examens bekend gemaakt op welke
dagen en tijdstippen de verschillende vakken worden afgenomen.

BIJLAGE :

Overzicht toegestane hulpmiddelen vmbo (BB/KB/GL/TL)2021

behorende bij artikel 1 van de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2021.

Hulpmiddelen vmbo 2021

1.

Wat is anders in 2021
Ten opzichte van 2020 wijzigt er in 2021 niets bij de hulpmiddelen voor het vmbo.

2.

Toegestane hulpmiddelen vmbo 2021
vak

leerweg

hulpmiddel

Alle vakken

Alle leerwegen Basispakket, bestaande uit:
- schrijfmateriaal incl. millimeterpapier
- tekenpotlood
- blauw en rood kleurpotlood
- liniaal met millimeterverdeling
- passer
- nietmachine*
- geometrische driehoek
- vlakgum
- rekenmachine (zie 3.2)
* zie 4.4

Alle schriftelijke
examens

Alle leerwegen Eendelig verklarend woordenboek Nederlands (zie
3.1.1)
of
Eendelig woordenboek Nederlands-thuistaal en
thuistaal-Nederlands (zie 3.1.1)

Fries, Moderne
vreemde talen

Alle leerwegen Woordenboek naar en van de doeltaal;
Bij Engels: (op verzoek kandidaat) daarnaast ook
woordenboek Engels-Engels (zie 3.1.3)

wiskunde

Alle leerwegen Naast of in plaats van de geometrische driehoek:
een windroos
Roosterpapier in cm2

nask 1, nask 2

Alle leerwegen Door CvTE goedgekeurd informatiemateriaal (zie
3.3)

muziek, dans, drama GL, TL

Computer

cspe beroepsgericht
en cpe beeldend

De informatie over de benodigde materialen,
grondstoffen, gereedschappen en/of hulpmiddelen
bij de praktische opdrachten van het cspe wordt elk
jaar in de instructie voor de examinator
meegedeeld. Het gebruik van een woordenboek
Nederlands is bij deze praktische examens niet
toegestaan.

BB, KB en GL
(cspe), GL en
TL (cpe
beeldend)

3

Toelichting

3.1

Woordenboek

3.1.1

Woordenboek Nederlands bij de centraal schriftelijke examens en de flexibele digitale
examens BB en KB
Een eendelig verklarend woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke
examens en de flexibele digitale examens BB en KB. In plaats van het eendelig
woordenboek Nederlands mag ook gebruikgemaakt worden van een woordenboek van
Nederlands naar de thuistaal van de kandidaat (bijvoorbeeld Nederlands - Spaans) en/of

een woordenboek vanuit de thuistaal van de kandidaat naar het Nederlands (bijvoorbeeld
Spaans - Nederlands). Een woordenboek Nederlands-thuistaal en thuistaal-Nederlands in
één band is ook toegestaan.
Het woordenboek kan een natuurlijk en vanzelfsprekend hulpmiddel zijn dat de kandidaat
zekerheid verschaft bij een enkel woord; het kan ook leiden tot bijvoorbeeld tijdnood als
een kandidaat zekerheidshalve te veel woorden opzoekt. Bij vakspecifieke termen kan het
woordenboek ook aanleiding geven tot verwarring. Een voorbeeld: eentonigheid heeft in
het vak muziek een betekenis die niet strookt met de beschrijving in een woordenboek. In
situaties zoals het voorbeeld bij het vak muziek is de vakinhoudelijke omschrijving de
geldige; voor een inhoudelijk afwijkende omschrijving worden geen punten toegekend, ook
niet als de kandidaat deze omschrijving letterlijk aan het woordenboek heeft ontleend.
Waar de spelling van het Nederlands wordt beoordeeld, zijn alleen schrijfwijzen volgens de
huidige officiële spellingsregels toegestaan.
N.B.
Het woordenboek is niet toegestaan bij de cspe’s (ook niet de minitoetsen) en bij het cpe
beeldend GL/TL.
3.1.2

Woordenboek moderne vreemde talen en Fries
Bij de moderne vreemde talen en Fries is een woordenboek doeltaal – thuistaal en
thuistaal – doeltaal *) toegestaan.
*) Voor de meeste leerlingen is Nederlands de thuistaal. Bij de centraal examens Frans is
dus een woordenboek Frans – Nederlands toegestaan. Een kandidaat die Pools als thuistaal
heeft, mag in plaats van Frans – Nederlands kiezen voor een woordenboek Frans – Pools.
'Thuistaal' hoeft in dit verband niet letterlijk genomen te worden. Voorbeeld: Als Berbers de
thuistaal is en een woordenboek doeltaal - Berbers is niet voorhanden, mag ook gekozen
worden voor doeltaal – Arabisch.

3.1.3

Woordenboek bij Engels
Bij het vak Engels mag het bevoegd gezag toestemming geven om een woordenboek
Engels - Engels te gebruiken naast een tweetalig woordenboek.

3.1.4

Digitaal woordenboek
Een digitaal woordenboek is niet toegestaan.

3.2

Rekenmachine
Bij wiskunde KB en GL/TL, nask 1 KB en GL/TL, nask 2 GL/TL en bij het cspe GL voor het
profielvak bouwen, wonen en interieur moet de rekenmachine naast de grondbewerkingen
tevens beschikken over toetsen voor pi, x tot de ye macht, x kwadraat, 1/x en sin/cos/tan
in graden (en hun inversen).
Bij wiskunde BB moet de rekenmachine naast de grondbewerkingen beschikken over
toetsen voor x kwadraat en (tweedemachts) worteltrekken.
Bij alle overige vakken zijn de grondbewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en
delen voldoende. Meer mogelijkheden mag, maar de rekenmachine mag niet één of meer
van de volgende eigenschappen hebben:
lichtnetaansluiting tijdens het examen,
opladen tijdens het examen,
schrijfrol, alarm of ander geluid,
alfanumeriek (letters op scherm)*,
grafieken weergeven,
zend- of ontvanginstallatie.
Meerregeligheid van het scherm wordt in de criteria niet genoemd. Dit houdt in dat een
meerregelige machine niet is verboden als hij aan de overige criteria voldoet. Wel is het zo
dat de meerregelige machines mogelijkheden hebben die bij de eenregelige ontbreken,
zoals het maken van tabellen. Bij de huidige centrale examens is niet gebleken is dat die
extra mogelijkheden de kandidaat voordeel bieden.

Naast de rekenmachine van Facet is het voor kandidaten bij de flexibele digitale examens
BB en KB toegestaan hun eigen rekenmachine te gebruiken.
* Bedoeld is dat er geen teksten kunnen worden ingevoerd of uitgelezen, zoals bijvoorbeeld
met de mobiele telefoon wel kan. De letters ‘sin’ als afkorting van sinus worden in dit
verband dus niet als alfanumeriek beschouwd.
3.3

Informatieboek bij nask 1 en nask 2
Bij het centraal examen nask 1 in alle leerwegen en nask 2 in de gemengde en theoretische
leerweg heeft de kandidaat op het centraal examen informatiemateriaal nodig.
Goedgekeurd zijn:
Voor BB: Binas vmbo-basis, informatieboek nask 1 (2e editie, ISBN 978-90-0180067-3)
Voor KB en GL/TL: BINAS vmbo-kgt, informatieboek voor nask 1 en nask 2 (2e
editie, ISBN 978.90.01.80069.7).
Voor deze edities van Binas zijn errata uitgegeven. Zie voor deze errata de site
www.noordhoffuitgevers.nl (zoekterm errata Binas). Het is toegestaan deze fouten in Binas
te verbeteren.

4.

Aanvullende opmerkingen

4.1

Formule wiskunde
Bij de exameneenheid Meetkunde van het centraal examen wiskunde in BB, KB en GL/TL
moet de kandidaat enkele oppervlakte- en inhoudsformules kunnen toepassen, de
kandidaat hoeft deze formules echter niet te kennen (zie de syllabus). Bij de examens BB
worden de formules vermeld in het examen bij de opgave(n) waarvoor en indien zij
relevant zijn. De kandidaat moet eenvoudige meetkundige berekeningen (zoals de
oppervlakte in een rechthoekige driehoek) ook kunnen uitvoeren zonder de bijgeleverde
formule.
Bij de examens KB en GL/TL worden alle formules opgesomd in één tabel in het examen.

4.2

Computer als schrijfgerei bij de centraal schriftelijke examens
Bij alle schriftelijke examens is de computer toegestaan als schrijfgerei. De school kan dat
toestaan voor alle kandidaten. De school kan het ook toestaan voor speciale groepen
kandidaten, bijvoorbeeld de dyslectische kandidaten. De spellingcontrole mag zonder meer
worden gebruikt bij centrale examens waarbij de spelling niet wordt beoordeeld.
Als de computer als schrijfgerei wordt ingezet bij de centrale examens Nederlands vmbo
GL/TL en de papieren centrale examens Nederlands vmbo BB en KB dient de
spellingcontrole bij niet-dyslectische kandidaten uitgeschakeld te zijn. Aan kandidaten met
een deskundigenverklaring omtrent dyslexie volgens artikel 55 van het Eindexamenbesluit
VO, mag het gebruik van spellingcontrole wel worden toegestaan. De correctoren moeten
de aftrekregels voor spellingfouten ook toepassen bij leerlingen die met spellingcontrole
hebben gewerkt.
Als de computer als schrijfgerei wordt gebruikt, is het van belang dat kandidaten geen
toegang hebben tot verboden hulpmiddelen (zoals een digitaal woordenboek), en moet ook
o.m. de opslag (bijvoorbeeld uitprinten) worden geregeld.
Op http://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/wanneer-is-de-computer-tijdens-een staan
aanwijzingen voor scholen die de computer als schrijfgerei willen inzetten.

4.3

Noodzakelijk of toegestaan?
De tabel geeft een opsomming van de toegestane hulpmiddelen. Een kandidaat die bij een
vak een voor dat vak toegestaan hulpmiddel gebruikt, is niet in overtreding. Een kandidaat

die zonder het hulpmiddel aan het examen wenst deel te nemen, mag echter niet op grond
van het ontbreken van het hulpmiddel de toegang worden ontzegd.
De mate waarin een toegestaan hulpmiddel ook noodzakelijk is, varieert tussen vakken,
hulpmiddelen en kandidaten. Een feitelijk noodzakelijk hulpmiddel is de Binas bij nask 1 en
nask 2: het lijkt niet aannemelijk dat een kandidaat alle informatie heeft gememoriseerd.
Bij het verklarend woordenboek Nederlands is de behoefte en noodzaak kandidaatafhankelijk: de een kent meer woorden dan de ander, de een heeft ook meer behoefte aan
de zekerheid van het woordenboek dan de ander. Bij examens moderne vreemde talen
zonder schrijfvaardigheid is een woordenboek naar de vreemde taal eigenlijk overbodig –
het is slechts toegestaan om de regelgeving eenvoudig te houden (bij examens met
schrijfvaardigheid is het immers weer wel zinvol), en ter voorkoming van veronderstelde
rechtsongelijkheid ten opzichte van kandidaten die beschikken over beide delen in één
band.
Of de school de hulpmiddelen ter beschikking stelt, of aan de kandidaat vraagt mee te
nemen, is ter keuze aan de school.
4.4

Overige niet genoemde hulpmiddelen
Naast het basispakket hulpmiddelen kan de kandidaat enkele hulpmiddelen meenemen die
niet genoemd zijn, die op geen enkele wijze een relatie hebben met de exameneisen maar
die wel functioneel (kunnen) zijn, zoals een nietmachine, puntenslijper, een markeerstift of
een leesliniaal (loep). Hulpmiddelen die een relatie kunnen hebben met exameneisen, zijn
niet toegestaan. Daaronder vallen onder andere tekensjablonen en spellingkaarten.
Hulpmiddelen die geen relatie tot de exameneisen hebben maar geen enkele
examenfunctie dienen, dienen te worden geweerd; niet omdat daardoor de exameneisen
worden aangetast, maar omdat de ontstane onoverzichtelijkheid kan leiden tot een
indirecte aantasting van exameneisen. Bij twijfel of een specifiek hulpmiddel een relatie tot
de exameneisen heeft, wendt de school zich tot het College voor Toetsen en Examens.

4.5

Schoolexamen en centrale examen
De regeling legt de toegestane hulpmiddelen vast voor het centraal examen. Er is geen
voorschrift dat bij alle schoolexamens van een vak dezelfde hulpmiddelen zouden moeten
worden voorgeschreven als bij het centraal examen. De school kan gegronde redenen
hebben om bijvoorbeeld vast te leggen dat bij kleinere toetsen in de moderne vreemde
talen geen woordenboek is toestaan, of dat bij sommige toetsen in een vak met grafische
rekenmachine volstaan moet worden met een eenvoudige grafische rekenmachine of dat
zelfs helemaal geen rekenmachine gebruikt mag worden. De school kan omgekeerd ook bij
schoolexamentoetsen hulpmiddelen toestaan die in het centraal examen niet zijn
toegestaan.

MAVO
PROGRAMMA VAN TOETSING EN
AFSLUITING

2019 - 2021

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)
SCHOOLJAAR

GEWIJZIGD: mei 2020 i.v.m. coronamaatregelen

VAK

Nederlands

LEERJAAR

3

AFDELING/LOCATIE

Mavo

LEERWEG

Mavo /Vmbo-TL

COHORT

2019-2021

Periode

Toetsnr.

Inhoud/Stofomschrijving

Eindtermen

Vorm

1

1

Oriëntatie op leren ene werken/ Basisvaardigheden/
Leervaardigheden voor het vak Nederlands:
'Taalverzorging H1 t/m H6'

NE/K/1
NE/K/2
NE/K/3

S

100 min.

Ja

Cijfer

10%

SE 1

4

2

Leesvaardigheid:
'Tekstbegrip en Samenvatting( examenteksten)'

NE/K/6

S

100 min.

Ja

Cijfer

10%

SE 2

1-4

3

Fictie:
'Fictiedossier( gedurende het jaar verschillende
opdrachten)'

NE/K/8

Week

H

Duur

40-50
uur

Herkansing

Nee

Beoordeling

Weging

V/O

Magister
kolom

Opmerking

Tijdens de les
Inlevertermijn
verlengd tot
15-01-2021

1

4

Luister- en kijkvaardigheid/ Verwerven, verwerken en
verstrekken van informatie:
'Kijk- luistertoets'

NE/K/4
NE/V/1

S

100 min.

Ja

Cijfer

20%

SE 3
(leerjaar 4)

1

5

Oriëntatie op leren en werken/ Basisvaardigheden/
Leervaardigheden voor het vak Nederlands /
'Woordenschat (verdieping)' + Goed gebekt

NE/K/1
NE/K/2
NE/K/3

S

100 min.

Nee

Cijfer

15%

Tijdens de les
(leerjaar 4)

2

6

Oriëntatie op leren en werken/ Basisvaardigheden/
Leervaardigheden voor het vak Nederlands/ Spreek- en
gespreksvaardigheid/ Verwerven, verwerken en
verstrekken van informatie/ Vaardigheden in samenhang:
'Betogende spreekbeurt'

NE/K/1
NE/K/2
NE/K/3
NE/K/5
NE/V/1
NE/V/3

M

15 min.

Nee

Cijfer

10%

Tijdens de les
(leerjaar 4)

2

7

Oriëntatie op leren en werken/ Basisvaardigheden/
Leervaardigheden voor het vak Nederlands /
'Taalverzorging (verdieping)'

NE/K/1
NE/K/2
NE/K/3

S

100 min.

Ja

Cijfer

5%

SE 4
(leerjaar 4)

3

8

Oriëntatie op leren en werken/ Basisvaardigheden/
Leervaardigheden voor het vak Nederlands /
'Lezen (verdieping)'

NE/K/1
NE/K/2
NE/K/3

S

50 min.

Nee

Cijfer

5%

Tijdens de les
(leerjaar 4)

3

9

Spreek en gespreksvaardigheid/ Schrijfvaardigheid/ Fictie/
Schrijven op basis van documentatie:
'Mondeling over het Fictiedossier ( op basis van
opdrachten gemaakt in klas 3 mavo en 4 mavo)'

NE/K/5
NE/K/7
NE/K/8
NE/V2

M

20 min.

Nee

Cijfer

15%

SE 5
(leerjaar 4)

3

10

Schrijfvaardigheid:
'Schrijfopdracht'

NE/K/4

S

50 min.

Nee

Cijfer

10%

SE 5
(leerjaar 4)

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)
SCHOOLJAAR

GEWIJZIJGD: mei 2020 i.v.m. cornomaatregelen

VAK

Duits

LEERJAAR

3

AFDELING/LOCATIE

Mavo

LEERWEG

Mavo / Vmbo-TL

COHORT

2019-2021

Periode

Week

Toetsnr.

Inhoud/Stofomschrijving

Eindtermen

Vorm

1

45

1

Kijk- en luistervaardigheid
Film

MVT/K/1
MVT/K/2
MVT/K/3
MVT/K/5
MVT/V/3

S

50 min.

Nee

Cijfer

5%

Tijdens de les

2

4

2

Leesvaardigheid

MVT/K/1
MVT/K/2
MVT/K/3
MVT/K/4
MVT/K/5
MVT/V/1
MVT/V/3

S

100 min.

Ja

Cijfer

10%

SE1

3

15

3

Taaldossier
5 teksten lezen
5 teksten schrijven
5 filmpjes kijken

MVT/K/1
MVT/K/2
MVT/K/3
MVT/K/4
MVT/K/5
MVT/V/1
MVT/V/3
MVT/V/5
MVT/K/1
MVT/K/2
MVT/K/3
MVT/K/4
MVT/K/5
MVT/K/6
MVT/K/7
MVT/V/3
MVT/V/4
MVT/V/5

HO

Nee

V/O

M

15 min.

Nee

Cijfer

20%

SE2

4

25

4
Spreek- en gespreksvaardigheid
Mondeling over eigen gekozen onderwerp

Duur

Herkansing

Beoordeling

Weging

Magister
kolom

Opmerking

Tijdens de les
Inlevertermijn
verlengd tot
15-01-2021

1

5

CITO kijk- luistervaardigheid

MVT/K/1
MVT/K/2
MVT/K/3
MVT/K/5
MVT/V/3

S

100

Nee

Cijfer

15%

SE3
(leerjaar 4)

2

6

Examenwoordenlijst en thematische woordenschat

MVT/K/1
MVT/K/2
MVT/K/3

S

50

Ja

Cijfer

15%

Tijdens de les

2

7

Schrijfvaardigheid

MVT/K/1
MVT/K/2
MVT/K/3
MVT/K/7

S

100

Ja

Cijfer

15%

SE4
(leerjaar 4)

3

8

Leesvaardigheid

MVT/K/1
MVT/K/2
MVT/K/3
MVT/K/4
MVT/V/1
MVT/V/3

S

100

Nee

Cijfer

20%

SE5
(leerjaar 4)

3

9

Taaldossier
8 teksten
8 briefen
8 filmpjes

MVT/K/1
MVT/K/2
MVT/K/3
MVT/K/4
MVT/K/5
MVT/V/1
MVT/V/3
MVT/V/5

HO

Nee

V/O

In de les

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)
SCHOOLJAAR

2019-2020

VAK

Frans

LEERJAAR

3

AFDELING/LOCATIE

Mavo

LEERWEG

Mavo / Vmbo-TL

COHORT

2019-2021

Periode

Toetsnr.

Inhoud/Stofomschrijving

Eindtermen

Vorm

2

1

Schrijfvaardigheid
- informele brief

MVT/K/ 7

S

50 min..

Ja

Cijfer

10%

SE 1

3

2

Leesvaardigheid
- SE met leesteksten van het CITO en Delf Scolaire op
A1/A2 niveau.
De toets bestaat uit open en meerkeuzevragen

MVT/K/4

S

50 min.

Nee

Cijfer

20%

SE 2

1

3

Kijk /-luistervaardigheid CITO
- audiodeel en videodeel toets van het CITO met
meerkeuze vragen.

MVT/K/5

S

60 min.

Ja

Cijfer

20%

SE3
(leerjaar 4)

2

4

Schrijfvaardigheid (verdieping)
- informele brief
- formele brief

MVT/K/7

S

50 min.

Ja

Cijfer

20%

SE4
(leerjaar 4)

3

5

Gespreksvaardigheid (mondeling)
mondeling bestaat uit 3 onderdelen
- jezelf voorstellen in het Frans
- monoloog over eigen gekozen onderwerp
- rollenspel. Hierbij krijg je van tevoren 15 min
voorbereidingstijd en daarna ben jij de ene rol, en de
docent speelt de andere rol. (à la Delf Scolaire)

MVT/K/6

M

20 min.

Nee

Cijfer

17%

SE5
(leerjaar 4)

Week

Duur

Herkansing

Beoordeling

Weging

Magister
kolom

Opmerking

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)
SCHOOLJAAR

GEWIJZIGD: mei 2020 i.v.m. coronamaatregelen

VAK

Engels

LEERJAAR

3

AFDELING/LOCATIE

Mavo

LEERWEG

Mavo / Vmbo-TL

COHORT

2019-2021

Periode

Toetsnr.

Inhoud/Stofomschrijving

Eindtermen

Vorm

2

1

MVT/ K / 2
MVT/ K / 3

S

100 min.

Ja

Cijfer

14%

SE 1

4

2

MVT/ K / 2
MVT/ K / 3

S

100 min.

Ja

Cijfer

14%

SE 2

1-4

3

Basisvaardig en -leervaardigheden in de moderne
vreemde taal.
(Stepping Stones Themes 1/2/3)
Basisvaardig en -leervaardigheden in de moderne
vreemde taal.
(Stepping Stones Themes 4/5)
Oriëntatie op leren en werken, Basis, lees, kijk, luister en
schrijfvaardigheden in de moderne vreemde taal.
Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie.
Vaardigheden samenhang.
Verwerkt en ingeleverd in het mediafile dat bewijs bevat
van 2 leesopdrachten, 3 schrijfopdrachten,
3 kijkopdrachten, 3 luisteropdrachten.

MVT / K / 1
MVT / K / 2
MVT / K / 4
MVT / K / 5
MVT / K / 7
MVT / K / V1
MVT / K / V4
MVT / K / V5
MVT/ K / 2
MVT/ K / 3
MVT/ K / 7
MVT/ K / V4
MVT/ K / V5
MVT/ K / 2
MVT/ K / 5

HO

20 uur

Nee

Week

1

4

Basis, leer en schrijfvaardigheden in de moderne
vreemde taal. Verwerven, verwerken en verstrekken van
informatie. Vaardigheden samenhang.
(Grammatica + brief)

2

5

Basis, kijk, luister en vaardigheden in de moderne
vreemde taal. Vaardigheden samenhang.
(Kijk – luistertoets )

3

6

Oriëntatie op leren en werken, basis en
gespreksvaardigheden. Verwerven, verwerken en
verstrekken van informatie. Vaardigheden samenhang.
Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie.
Vaardigheden samenhang

3

7

1-3

1-3

Duur

Herkansing

Beoordeling

Weging

Magister
kolom

Opmerking

V/O
Inlevertermijn
verlengd tot
15-01-2021

S

100 min.

Ja

Cijfer

16%

SE 3
(leerjaar 4)

S

100 min.

Nee

Cijfer

14%

SE 4
(leerjaar 4)

MVT / K / 1
MVT / K / 2
MVT / K / 3
MVT / K / V4
MVT / K / V5

M

15 min.

Nee

Cijfer

14%

SE 5
(leerjaar 4)

Basis, lees, leer en schrijfvaardigheden in de moderne
vreemde taal.
(Engels examenidioom toets in de thema's verbonden aan
het mondeling.)

MVT / K / 2
MVT / K / 3
MVT / K / V4
MVT / K / V5

S

50 min.

Nee

Cijfer

14%

SE 5
(leerjaar 4)

8

Basis, leesvaardigheden in de moderne vreemde taal.
Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie.
Vaardigheden samenhang.
(Leesvaardigheid 2 Engelse boeken)

MVT / K / 2
MVT / K / 4
MVT / K / V1
MVT / K / V4
MVT / K / V5

PO

100 min.

Ja

Cijfer

14%

(leerjaar 4)

9

Oriëntatie op schrijfvaardigheden in de moderne vreemde
taal. Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie.
Vaardigheden samenhang.
Verwerkt en ingeleverd in examentraining file dat bewijs
bevat van 20 gemaakte examenteksten en bij behorende
opdrachten.

MVT / K / V1
MVT / K / V4
MVT / K / V5

HO

Nee

V/O

10 uur

(leerjaar 4)

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)
SCHOOLJAAR

2019-2020

VAK

Geschiedenis

LEERJAAR

3

AFDELING/LOCATIE

Mavo

LEERWEG

Mavo / Vmbo-TL

COHORT

2019-2021

Periode

Toetsnr.

Inhoud/Stofomschrijving

Eindtermen

Vorm

1

Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in Nederland

GS/K/1
GS/K/2
GS/K/3
GS/K/6

S

50 min.

ja

Cijfer

12%

Tijdens de les

Week

1

Duur

Herkansing

Beoordeling

Weging

Magister
kolom

Opmerking

2

4

2

De industriele samenleving in Nederland

GS/K/1
GS/K/2
GS/K/3
GS/K/7

S

100 min.

ja

Cijfer

12%

SE 1

4

25

3

Koude Oorlog

GS/K/1
GS/K/2
GS/K/3
GS /K/9

S

100 min.

ja

Cijfer

12%

SE 2

1

4

Staatsinrichting van Nederland
De industriële samenleving in Nederland
Verzuiling en ontzuiling in Nederland
Historisch overzicht vanaf 1900
Verrijkingsdeel bij historisch overzicht vanaf 1900

GS /K/5
GS/K/6
GS/V/5
GS/K/10
GS/V/9

S

100 min.

ja

Cijfer

20%

SE 3
(leerjaar 4)

2

5

Staatsinrichting van Nederland
Historisch overzicht vanaf 1900
Het Indonesisch-Nederlands conflict 1945-1949
Verrijkingsdeel bij historisch overzicht vanaf 1900

GS/K/5
GS/K/10
GS/V/1
GS/V/9

S

100 min.

ja

Cijfer

22%

SE 4
(leerjaar 4)

3

6

Staatsinrichting van Nederland
Cultureel- mentale ontwikkelingen in Nederland na 1945
Koude Oorlog
Verzuiling en ontzuiling in Nederland
Historisch overzicht vanaf 1900
Nederland en Europa
Nederland en de Verenigde Staten na de Tweede
Wereldoorlog
Verrijkingsdeel bij historisch overzicht vanaf 1900

GS/K/5
GS/K/8
GS/K/9
GS/V/5
GS/K/10
GS/V/2
GS/V/6
GS/V/9

S

100 min.

nee

Cijfer

22%

SE 5
(leerjaar 4)

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)
SCHOOLJAAR

2019 -2020

VAK

Maatschappijleer

LEERJAAR

3

AFDELING/LOCATIE

mavo

LEERWEG

Mavo / Vmbo-TL

COHORT

2019-2021

Periode

Toetsnr.

Eindtermen

Vorm

Week

1

2

3

4

24

Inhoud/Stofomschrijving
Thema; Wat is maatschappijleer
Dit thema vormt de inleiding op het
vak: normen en waarden en de rol
van de overheid

ML1/K/1:
ML1/K/2:
ML1/K/3:

Oriëntatie op leren en werken
Basisvaardigheden
Leervaardigheden
Maatschappijleer

Thema: Jongeren
Dit hoofdstuk gaat over
jongerenculturen en socialisatie: wie
hebben er allemaal invloed op ons
gedrag en welke rol speelt de school
daarin

ML1/K/1:
ML1/K/2:
ML1/K/3:

Oriëntatie op leren en werken
Basisvaardigheden
Leervaardigheden
maatschappijleer
Cultuur en socialisatie

Thema: Politiek
Binnen dit thema bestuderen we de
staatsinrichting van Nederland, zodat
het gaat over macht, invloed,
dictatuur en democratie

ML1/K/1:
ML1/K/2:
ML1/K/3:

Thema: Pluriforme Samenleving
Dit thema gaat over onze
samenleving. Wat weten we eigenlijk
van andere culturen en hoe gaan we
daarmee om?
Thema: Nederland en de Wereld
Hoe werken organisaties als de EU
en de VN en wat is het verschil
tussen een dictatuur en een
democratie.

ML1/K/1:
ML1/K/2:
ML1/K/3:

ML1/K/4:

ML1/K/6:

ML1/K/4:
ML1/K/1:
ML1/K/2:
ML1/K/3:
ML1/K/3:
ML1/K/5:
ML1/K/6:

Thema: Media
In dit hoofdstuk wordt besproken
weke invloed de media zoals het
nieuws, tv en reclame hebben op
onze meningsvorming

ML1/K/1:
ML1/K/2:
ML1/K/3:

Thema: Werk
In dit hoofdstuk komen alle aspecten
aan de orde waarmee je te maken
krijgt als je je op de arbeidsmarkt
gaat begeven, zoals sociale
verschillen

ML1/K/1
ML1/K/2
ML1/K/3

ML1/K/7:

ML1/K/5

Oriëntatie op leren en werken
Basisvaardigheden
Leervaardigheden
maatschappijleer
Macht en zeggenschap
Oriëntatie op leren en werken
Basisvaardigheden
Leervaardigheden
maatschappijleer
Cultuur en socialisatie
Oriëntatie op leren en werken
Basisvaardigheden
Leervaardigheden
maatschappijleer
Cultuur en socialisatie
Sociale verschillen
Macht en zeggenschap
Oriëntatie op leren en werken
Basisvaardigheden
Leervaardigheden
maatschappijleer
Beeldvorming en stereotypering
Oriëntatie op leren en werken
Basisvaardigheden
Leervaardigheden
Maatschappijleer
Sociale verschillen

Duur

Herkansing

Beoordeling

Weging

Magister
kolom

Opmerking

S

100 min.

ja

Cijfer

33,3%

Tijdens de les

S

100 min.

ja

Cijfer

33,3%

SE 1

ja

Cijfer

S

100 min.

33,4%

SE 2

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)
SCHOOLJAAR

GEWIJZIJGD: mei 2020 i.v.m. cornomaatregelen

VAK

Aardrijkskunde

LEERJAAR

3

AFDELING/LOCATIE

Mavo

LEERWEG

Mavo / Vmbo-TL

COHORT

2019 - 2021

Periode

Toetsnr.

Inhoud/Stofomschrijving

Eindtermen

Vorm

1

K7 / Arm en rijk

Week

1

Week 13

2

3

4

Magister
kolom

Opmerking

Ja

Cijfer

10%

19
20
21

S

50 min.

Ja

Cijfer

10%

SE 2

7
8
9

S

50min.

Ja

Cijfer

10%

SE 2

16
17
18
26

S

100 min.

Ja

Cijfer

20%

SE 3
(leerjaar 4)

4
5
6
22

S

100 min.

Ja

Cijfer

20%

SE 4
(leerjaar 4)

10
11
12
24

S

100 min.

Ja

Cijfer

20%

SE 5
(leerjaar 4)

K9 / Grenzen en identiteit

K5 / Bronnen van energie

K8 / Bevolking en ruimte
V5 / Casus Bevolking en ruimte: Bevolking en ruimte in
grootstedelijke gebieden

Weging

100 min.

- Hoofdstuk 1: Energie in Nederland
- Hoofdstuk 2: Energie in Frankrijk
- Hoofdstuk 3: Brazilië
1

Beoordeling

S

- Hoofdstuk 1: Grenzen in Nederland
- Hoofdstuk 2: België als buurland
- Hoofdstuk 3: Grenzen en identiteit in Rusland
2

Herkansing

13
14
15

- Hoofdstuk 1: Arm en rijk in Nederland
- Hoofdstuk 2: Arm en rijk in de Verenigde Staten
- Hoofdstuk 3: Arm en rijk in Nigeria
2

Duur

SE 1

- Hoofdstuk 1: Bevolking en ruimte in Nederland
- Hoofdstuk 2: Bevolking en ruimte in Duitsland
- Hoofdstuk 3: Bevolking en ruimte in China
- Casus: Megasteden in China
4

5

K4 / Weer en klimaat
V1 / Casus Weer en klimaat: Extreme
weersomstandigheden
- Hoofdstuk 1: Weer en klimaat in Nederland
- Hoofdstuk 2: Weer en klimaat in Spanje
- Hoofdstuk 3: Weer en klimaat in de VS
- Casus: Natuurgeweld in de VS

5

6

K6 / Water
V3 / Casus Water: Watermanagement
- Hoofdstuk 1: Water in Nederland
- Hoofdstuk 2: Water in China
- Hoofdstuk 3: Water in het Midden-Oosten
- Casus: Waterbeheer in het Midden-Oosten

2

7

K1 / Oriëntatie op leren en werken
K2 / Basisvaardigheden
K3 / Leervaardigheden in het vak aardrijkskunde
V7 / Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
V8 / Vaardigheden in samenhang

1
2
3
29

PO

Nee

Cijfer

10%

Tijdens de les

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)
SCHOOLJAAR

2019 - 2020

VAK

Wiskunde

LEERJAAR

3

AFDELING/LOCATIE

Mavo, locatie Vellesan College - IJmuiden

LEERWEG

Mavo / Vmbo-TL

COHORT

2019 - 2021

Periode

Toetsnr.

Inhoud/Stofomschrijving

Eindtermen

Vorm

1

Meetkunde
(H 2 Plaats en Afstand, H 5 Gelijkvormigheid)

WI / K / 1
WI / K / 2
WI / K / 3
WI / K / 4
WI / K / 5
WI / K / 6
WI / V / 1

S

100 min.

Ja

WI / K / 1
WI / K / 2
WI / K / 3
WI / K / 4
WI / K / 5
WI / K / 6
WI / V / 1

S

100 min.

Ja

WI / K / 1
WI / K / 2
WI / K / 3
WI / K / 4
WI / K / 6
WI / K / 8
WI / V / 1
WI / V / 2

S

100 min.

WI / K / 1
WI / K / 2
WI / K / 3
WI / K / 4
WI / K / 5
WI / K / 6
WI / K / 8
WI / V / 2

S

WI / K / 1
WI / K / 2
WI / K / 3
WI / K / 4
WI / K / 5
WI / K / 6
WI / K / 8
WI / V / 2

S

2

Week

Informatieverwerking & Statistiek
(H 3 Statistiek)
Algebraische verbanden
(H 1 Formules en grafieken)
3

2

Meetkunde
(H 9 Meten en redeneren, H 11 Oppervlakte en inhoud)
Algebraïsche verbanden
(H 4 Rekenen met formules, H 7 Vergelijkingen oplossen)

1

3

Meetkunde
(H 2 Vlakke meetkunde)
Informatieverwerking & Statistiek
(H 3 Informatieverwerking)
Algebraïsche verbanden
(H 1 Grafieken en vergelijkingen)

2

4

Meetkunde
(H 6 Goniometrie)
Algebraïsche verbanden
(H 4 Machtsverbanden)
Meten, rekenen en schatten
(H 5 Rekenen )

3

5

Meetkunde
(H 8 Ruimtemeetkunde)
Algebraïsche verbanden
(H 7 Exponentiële functies)
Meten, rekenen en schatten
(H 5 Rekenen )

Duur

Herkansing

Beoordeling
Cijfer

Weging

Magister
kolom

Opmerking

15%

SE 1

Cijfer

15%

SE 2

Ja

Cijfer

22%

SE3
(leerjaar 4)

100 min.

Ja

Cijfer

22%

SE4
(leerjaar 4)

100 min.

Nee

Cijfer

26%

SE5
(leerjaar 4)

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)
VAK
SEPeriode

Rekenen
Week

Toetsnr.

Inhoud/Stofomschrijving

LEERWEG /
AFDELING

mavo

Eindtermen/
Subdomeinen

Vorm

COHORT
Duur

Herkansing

Beoordeling

2020 - 2021
Weging

Opmerking

2

SE2

AT 01

Rekentoets zonder rekenmachine 2F

Getallen
Meten en
meetkunde
Verhoudingen
verbanden

S

100 min.

Ja

Cijfer

50%

Digitaal

4

SE4

AT 02

Rekentoets met rekenmachine 2F

Getallen
Meten en
meetkunde
Verhoudingen
verbanden

S

100 min.

Ja

Cijfer

50%

Digitaal
Herkansing in SE 5

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)
SCHOOLJAAR

GEWIJZIGD: mei 2020 i.v.m. coronmaatregelen

VAK

Natuur- en Scheikunde I (natuurkunde)

LEERJAAR

3

AFDELING/LOCATIE

Mavo

LEERWEG

Mavo / Vmbo-TL

COHORT

2019-2021

Periode

Toetsnr.

Inhoud/Stofomschrijving

Eindtermen

Vorm

2

1

Kracht: de werking van verschillende soorten krachten en
de druk van een voorwerp op een ondergrond beschrijven
en in evenwichtssituaties kwalitatief de hefboomwet
toepassen. Krachten kunnen ontbinden en samenvoegen,
en het massamiddelpunt kunnen bepalen.
Elektriciteit: Elektrische schakelingen ontwerpen,
analyseren en hierbij berekeningen kunnen uitvoeren.
Verschillende veiligheidsaspecten met betrekking tot
elektriciteit kunnen uitleggen en toepassen.
Energie: werken met de formules voor verschillende
soorten energie en deze op de wet van behoud van
energie kunnen toepassen. Kunnen rekenen met het
rendement. De werking van verschillende energiebronnen
kunnen uitleggen.
Weer: Rekenen met temperaturen, druk en
luchtvochtigheid. Weersverschijnselen verklaren en
uitleggen en dit koppelen aan maatschappelijke aspecten.

NASK1/ K / 5
NASK1/ K / 9
NASK1/ K / 12
NASK1/ V / 2

S

100 min.

Ja

Cijfer

12,5%

SE 1

4

2

NASK1/ K / 4
NASK1/ K / 5
NASK1/ K / 7
NASK1/ K / 10
NASK1/ K / 11

S

100 min.

Nee

Cijfer

12,5%

SE 2

1-4

3

NASK1/ K / 1
NASK1/ K / 2
NASK1/ K / 3
NASK1/ V / 3
NASK1/ V / 4

PO

3 uur

Nee

Cijfer

5%

Tijdens de les
Inlevertermijn
verlengd tot
15-01-2021

Week

H1 Krachten, H2 Elektriciteit, H3 Energie, H4 Het weer
Licht: Tekeningen maken mbt schaduw, spiegelwet en
beeldvorming. Uitleggen hoe beeldvorming in het oog
werkt en de afwijkingen van het oog kunnen uitleggen.
Uitleggen hoe we voorwerpen (gekleurd) zien.
Schakelingen: Elektrische schakelingen kunnen
ontwerpen en analyseren en hier berekeningen aan doen.
Materie: Stofeigenschappen herkennen en toepassen.
Gevaren (voor mens en milieu) en maatregelen kunnen
noemen voor het werken met stoffen. Werken met
dichtheid en hiermee zinken-zweven-drijven kunnen
uitleggen.
Straling: Uitleggen wat de eigenschappen zijn van
verschillende soorten straling. Voor radioactieve stoffen
kunnen uitleggen hoe je ermee moet werken en
toepassingen van deze stoffen.
H5 Licht,H6 Schakelingen, H7 Materie, H8 Straling
Vrije opdracht: theoretisch en praktijkonderzoek over
nieuwe stof of verdieping op bekende stof.

Duur

Herkansing

Beoordeling

Weging

Magister
kolom

Opmerking

1

4

1

5

2

6

3

7

1-3

8

Kracht: de werking van verschillende soorten krachten en
de druk van een voorwerp op een ondergrond beschrijven
en in evenwichtssituaties kwalitatief de hefboomwet
toepassen. Krachten kunnen ontbinden en samenvoegen,
en het massamiddelpunt kunnen bepalen.
Warmte: kunnen omschrijven hoe warmte zich verplaatst
en hoe je dit tegen kan gaan of kan bevorderen. Werken
met de formules voor verschillende warmtebronnen en
kunnen omschrijven hoe energiesoorten in elkaar
omgezet worden.
H1 Krachten, H2 Warmte
Energie: werken met de formules voor verschillende
soorten energie en deze op de wet van behoud van
energie kunnen toepassen. Kunnen rekenen met het
rendement. De werking van verschillende energiebronnen
kunnen uitleggen.
Elektriciteit: Elektrische schakelingen ontwerpen,
analyseren en hierbij berekeningen kunnen uitvoeren.
Verschillende veiligheidsaspecten met betrekking tot
elektriciteit kunnen uitleggen en toepassen.
H3 Energie, H4 Elektriciteit
Geluid: Rekenen met frequentie en trillingstijd. Uitleggen
wat geluid is, hoe je overlast van geluid kan voorkomen.
De werking van een luidspreker uitleggen en hoe je geluid
kan weergeven op een oscilloscoop.
Werktuigen: Hefboomwet toepassen en toepassingen
hiervan in werktuigen uitleggen en berekeningen maken.
Stoffen: Stofeigenschappen herkennen en toepassen.
De opbouw van materie kunnen beschrijven en kunnen
rekenen met isotopen. Met het molecuulmodel fases en
faseovergangen beschrijven.
H5 Geluid, H6 Werktuigen, H7 Stoffen
Materialen: Stofeigenschappen herkennen en toepassen.
Gevaren (voor mens en milieu) en maatregelen kunnen
noemen voor het werken met stoffen. Werken met
dichtheid en hiermee zinken-zweven-drijven uitleggen.
Schakelingen: Elektrische schakelingen kunnen
ontwerpen en analyseren en hier berekeningen aan doen.
Bewegen: Diagrammen van bewegende voorwerpen
interpreteren, rekenen met de formules voor bewegende
voorwerpen. Termen als remweg, stopafstand en
reactieafstand kunnen toepassen op bewegingen in het
verkeer.
Kracht en bewegen: Versnelling en krachten aan elkaar
koppelen en hiermee berekeningen maken. Veiligheid in
het verkeer kunnen uitleggen met krachten en
bewegingen. Bekend zijn met het verschijnsel traagheid.
H8 Materialen, H9 Schakelingen, H10 Bewegingen, H11
Kracht en Bewegen
Vrije opdracht

NASK1/ K / 6
NASK1/ K / 6
NASK1/ V / 2

S

50 min.

Ja

Cijfer

10%

Tijdens de les.
(leerjaar 4)

NASK1/ K / 5
NASK1/ K / 6

PO

100 min.

Ja

Cijfer

10%

SE 3
(leerjaar 4)

NASK1/ K / 4
NASK1/ K / 8
NASK1/ K / 9
NASK1/ K / 10
NASK1/ V / 2

S

100 min.

Ja

Cijfer

15%

SE 4
(leerjaar 4)

NASK1/ K / 4
NASK1/ K / 5
NASK1/ K / 9
NASK1/ K / 10
NASK1/ V / 1
NASK1/ V / 2

PO

100 min.

Nee

Cijfer

20%

SE 5
(leerjaar 4)

Cijfer

15%

Tijdens de les

NASK1/ K / 1
NASK1/ K / 2
NASK1/ K / 3
NASK1/ V / 3
NASK1/ V / 4

S

5 uur

Nee

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)
SCHOOLJAAR

GEWIJZIGD: mei 2020 i.v.m. coronmaatregelen

VAK

Natuur- en Scheikunde II (scheikunde)

LEERJAAR

3

AFDELING/LOCATIE

Mavo

LEERWEG

Mavo / Vmbo-TL

COHORT

2019/2021

Periode

Toetsnr.

Inhoud/Stofomschrijving

Eindtermen

Vorm

2

1

Gebruik van stoffen: Gevaren, symbolen en veilig werken.
Bouw en materie: moleculen, atomen, ionen en periodiek
systeem
H 1: "Stoffen en deeltjes"
H 3: "Mengsels scheiden"
H 4: "Nieuwe stoffen maken"

NASK2/ K / 2
NASK2/ K / 3
NASK2/ K / 4
NASK2/ K / 10
NASK2/ K / 11

S

100 min.

ja

2

2

Water, zuren en basen: Samenstelling en functie water,
kennismaking met pH.
Reinigingsmiddelen en cosmetica
Verbranding: Verbrandingsverschijnselen, voorwaarden
en blussen. Aardolie als grondstof.
H 2: "Water"
H 5: "In vuur en vlam"
H 6: "Grondstoffen uit de aarde"

NASK2/ K / 2
NASK2/ K / 3
NASK2/ K / 5
NASK2/ K / 7
NASK2/ K / 8
NASK2/ K / 10

S

100 min.

ja

1-4

3

Vrije opdracht: theoretisch en praktijkonderzoek over
nieuwe stof of verdieping op bekende stof.

NASK2/ K / 1
NASK2/ K / 2
NASK2/ K / 6
NASK2/ K / 10
NASK2/ V / 1
NASK2/ V / 2
NASK2/ V / 3
NASK2/ V / 4

PO

3 uur

nee

NASK2/ K / 2
NASK2/ K / 3
NASK2/ K / 4
NASK2/ K / 7
NASK2/ K / 10

S

100 min.

ja

Cijfer

20%

SE 3
(leerjaar 4)

NASK2/ K / 2
NASK2/ K / 3
NASK2/ K / 5
NASK2/ K / 7
NASK2/ K / 10
NASK2/ K / 11

S

100 min.

ja

Cijfer

20%

SE 4
(leerjaar 4)

1

Week

4

Bouw en materie: moleculen, atomen, ionen en periodiek
systeem (verdieping) reacties en reactievergelijkingen
Verbranding: Verbrandingsverschijnselen, voorwaarden
en blussen. Aardolie als grondstof (verdieping)
Vergelijking verbrandingsreacties.

Duur

Herkansing

Beoordeling
Cijfer

Weging

Magister
kolom

Opmerking

10%

SE 1

Cijfer

10%

SE 2

Cijfer

10%

Tijdens de les
Inlevertermijn
verlengd tot
15-01-2021

H 1: "Stoffen en deeltjes"
H 2: "Chemische reacties"
H 3: "verbrandingen"
2

5

Water, zuren en basen: Samenstelling en functie water
(verdieping)
Reinigingsmiddelen en cosmetica (verdieping)
Bouw van materie: Zouten en zoutformules.
H 4: "Mengen en scheiden"
H5: "Zouten"
H7: "water en reinigen"

3

6

Water, zuren en basen: formules zuren en basen,
oplosvergelijkingen, eigenschappen en toepassingen.
Chemie en industrie: Metalen en productie. Polymeren.
H 6: "Zuren en basen"
H 8: "Materialen"
H 9: "Koolstofchemie:

1-3

7

Vrije opdracht: theoretisch en praktijkonderzoek over
nieuwe stof of verdieping op bekende stof (verdieping).

NASK2/ K / 2
NASK2/ K / 3
NASK2/ K / 7
NASK2/ K / 9
NASK2/ K / 10

S

NASK2/ K / 1
NASK2/ K / 2
NASK2/ K / 6
NASK2/ K / 10
NASK2/ V / 1
NASK2/ V / 2
NASK2/ V / 3
NASK2/ V / 4

PO

100 min.

nee

Cijfer

20%

SE5
(leerjaar 4)

5 uur

nee

Cijfer

10%

Tijdens de les

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)
SCHOOLJAAR

GEWIJZIJGD: mei 2020 i.v.m. cornomaatregelen

VAK

Biologie

LEERJAAR

3

AFDELING/LOCATIE

Mavo

LEERWEG

Mavo / Vmbo-TL

COHORT

2019 - 2021

Periode

Toetsnr.

Inhoud/Stofomschrijving

Eindtermen

Vorm

1

Leervaardigheden in het vak biologie,
Cellen staan aan de basis
Schimmels en bacteriën: nuttig en soms schadelijk
Erfelijkheid en evolutie

BI/K/3
BI/K/4
BI/K/5
BI/K/13

S

100 min.

Ja

Cijfer

17,5%

SE 1

- thema 1 - organen en cellen
- thema 3 - erfelijkheid
- thema 4 - ordening en evolutie
Leervaardigheden in het vak biologie,
Houding, beweging en conditie
Reageren op prikkels

BI/K/3
BI/K/8
BI/K/11

S

100 min.

Ja

Cijfer

15%

SE 2

BI/K/1
BI/K/2
BI/K/3

PO

50 min.

Nee

Cijfer

7,5%

Tijdens de les

Leervaardigheden in het vak biologie,
Cellen staan aan de basis
Planten en dieren en hun samenhang
Gedrag bij mens en dier
Vaardigheden in samenhang

BI/K/3
BI/K/4
BI/K/6
BI/V/2
BI/V/4

S

100 min.

Ja

Cijfer

20%

SE 3
(leerjaar 4)

- thema 8 - gedrag (3 mavo)
- thema 1 - planten
Leervaardigheden in het vak biologie,
Schimmels en bacteriën: nuttig en soms schadelijk
Planten en dieren en hun samenhang
Mensen beïnvloeden hun omgeving
Het lichaam in stand houden
Vaardigheden in samenhang

BI/K/3
BI/K/5
BI/K/6
BI/K/7
BI/K/9
BI/V/4

S

100 min.

Ja

Cijfer

20%

SE 4
(leerjaar 4)

- thema 3 - ecologie
- thema 4 - men en milieu
- thema 5 - voeding en vertering
Leervaardigheden in het vak biologie,
Het lichaam in stand houden
Bescherming en antistoffen,
Vaardigheden in samenhang

BI/K/3
BI/K/9
BI/V/1
BI/V/4

S

100 min.

Nee

Cijfer

20%

SE 5
(leerjaar 4)

2

3

1-3

1

2

3

Week

2

3

4

5

6

- thema 5 - regeling
- thema 6 - zintuiglijke waarneming
- thema 7 - stevigheid en beweging
Oriëntatie op leren en werken,
Basisvaardigheden,
Leervaardigheden in het vak biologie,
- microscopie

- thema 6 - gaswisseling
- thema 7 - transport
- thema 8 - opslag, uitscheiden en bescherming

Duur

Herkansing

Beoordeling

Weging

Magister
kolom

Opmerking

Inlevertermijn
verlengd tot
15-01-2021

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)
SCHOOLJAAR

GEWIJZIJGD: mei 2020 i.v.m. cornomaatregelen

VAK

Economie

LEERJAAR

3

AFDELING/LOCATIE

Mavo

LEERWEG

Mavo / Vmbo-TL

COHORT

2019-2021

Periode

Toetsnr.

Inhoud/Stofomschrijving

Eindtermen

Vorm

2

1

Consumptie
(Hoofdstuk 1 t/m 4)

EC/K/1
EC/K/2
EC/K/3
EC/K/4a
EC/K/4b

S

100 min.

Ja

Cijfer

15%

SE 1

4

2

Overheid en Bestuur
(Hoofdstuk 7)

EC/K/1
EC/K/2
EC/K/3
EC/K/6
EC/K/7
EC/K/8
EC/K/1
EC/K/2
EC/K/3
EC/K/4a
EC/K/4b
EC/V3

S

50 min.

Ja

Cijfer

15%

SE 2

S

100 min.

Ja

Cijfer

17,5%

SE 3
(leerjaar 4)

Week

Internationale ontwikkelingen
(Hoofdstuk 8)

Duur

Herkansing

Beoordeling

Weging

Magister
kolom

Opmerking

1

3

Consumptie
(Hoofdstuk 1 en 2 )

2

4

Arbeid en productie
(Hoofdstuk 3 en 4)

EC/K/1
EC/K/2
EC/K/3
EC/K/5a
EC/K/5b
EC/V3

S

100 min.

Ja

Cijfer

17,5%

SE 4
(leerjaar 4)

2-3

5

Overheid en Bestuur en verrijkingsstof
(Hoofdstuk 5 en 6)

EC/K/1
EC/K/2
EC/K/3
EC/K/6
EC/V/1
EC/V/2
EC/V3

S

100 min.

Ja

Cijfer

17,5%

Tijdens de les.
(leerjaar 4)

3

6

Internationale ontwikkelingen
(Hoofdstuk 7 en 8)

EC/K/1
EC/K/2
EC/K/3
EC/K/7
EC/V3

S

100 min.

Nee

Cijfer

17,5%

SE 5
(leerjaar 4)

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)
SCHOOLJAAR

GEWIJZIJGD: mei 2020 i.v.m. cornomaatregelen

VAK

Beeldende Vorming (tekenen)

LEERJAAR

3

AFDELING/LOCATIE

Mavo

LEERWEG

Mavo / Vmbo-TL

COHORT

2019-2021

Periode

Toetsnr.

Inhoud/Stofomschrijving

Eindtermen

Vorm

2

1

Theorie
kunstbeschouwing

BV/K/1-8
BV/V/1-3

S

3

2

Grote praktische opdracht.
Oriëntatie, schetsen, eindwerk, presentatie

BV/K/1-8
BV/V/1-3

PO

Week

4

3

Theorie
kunstbeschouwing

1

4

Grote praktische opdracht.
Oriëntatie, schetsen, eindwerk, presentatie/mondeling

1

5

Theorie
kunstbeschouwing

2

6

Grote praktische opdracht.
Oriëntatie, schetsen, eindwerk, presentatie/mondeling

2

7

Theorie
kunstbeschouwing

3

8

Grote praktische opdracht.
Oriëntatie, schetsen, eindwerk, presentatie/mondeling

3

9

Theorie
kunstbeschouwing

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

S

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

S

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

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

Duur
50 min.

50 min.

PO

50 min.

PO

S

50 min.

PO

S

50 min.

Weging

Magister
kolom

Herkansing

Beoordeling

Opmerking

ja

Cijfer

5%

nee

Cijfer

15%

Tijdens de les.
Inlevertermijn
Verlengd tot
15-01-2021
SE 2

SE 1

ja

Cijfer

5%

nee

Cijfer

20%

ja

Cijfer

5%

nee

Cijfer

20%

Tijdens de les.
(leerjaar 4)

ja

Cijfer

5%

SE 4
(leerjaar 4)

nee

Cijfer

20%

Tijdens de les.
(leerjaar 4)

nee

Cijfer

5%

SE 5
(leerjaar 4)

Tijdens de les.
(leerjaar 4)

SE 3
(leerjaar 4)

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)
SCHOOLJAAR

GEWIJZIJGD: mei 2020 i.v.m. cornomaatregelen

VAK

Beeldende Vorming (handvaardigheid)

LEERJAAR

3

AFDELING/LOCATIE

Mavo

LEERWEG

Mavo / Vmbo-TL

COHORT

2019-2021

Periode

Toetsnr.

Inhoud/Stofomschrijving

Eindtermen

Vorm

2

1

Theorie
kunstbeschouwing

BV/K/1-8
BV/V/1-3

S

3

2

Grote praktische opdracht.
Oriëntatie, schetsen, eindwerk, presentatie

BV/K/1-8
BV/V/1-3

PO

Week

4

3

Theorie
kunstbeschouwing

1

4

Grote praktische opdracht.
Oriëntatie, schetsen, eindwerk, presentatie/mondeling

1

5

Theorie
kunstbeschouwing

2

6

Grote praktische opdracht.
Oriëntatie, schetsen, eindwerk, presentatie/mondeling

2

7

Theorie
kunstbeschouwing

3

8

Grote praktische opdracht.
Oriëntatie, schetsen, eindwerk, presentatie/mondeling

3

9

Theorie
kunstbeschouwing

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

S

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

S

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

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

Duur
50 min.

50 min.

PO

50 min.

PO

S

50 min.

PO

S

50 min.

Weging

Magister
kolom

Herkansing

Beoordeling

Opmerking

ja

Cijfer

5%

nee

Cijfer

15%

Tijdens de les.
Inlevertermijn
verlengd tot
15-01-2021
SE 2

SE 1

ja

Cijfer

5%

nee

Cijfer

20%

ja

Cijfer

5%

nee

Cijfer

20%

Tijdens de les.
(leerjaar 4)

ja

Cijfer

5%

SE 4
(leerjaar 4)

nee

Cijfer

20%

Tijdens de les.
(leerjaar 4)

nee

Cijfer

5%

SE 5
(leerjaar 4)

Tijdens de les.
(leerjaar 4)

SE 3
(leerjaar 4)

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)
SCHOOLJAAR

2019-2020

VAK

Dans

LEERJAAR

3

AFDELING/LOCATIE

Mavo

LEERWEG

Mavo / Vmbo-TL

COHORT

2019-2021

Periode

Toetsnr.

Inhoud/Stofomschrijving

Eindtermen

Vorm

1

1

Dansimprovisatie
Vanuit verschillende thema's wordt er gewerkt naar een
abstract of expressief dansstuk.

DA/K/3
DA/K/4
DA/K/5
DA/K/6

PO

Nee

Cijfer

4%

1

2

Testles
Toetsing van opnamevaardigheid van de lesstof, fysieke
mogelijkheden (o.a. coördinatie, uithoudingsvermogen,
balance) en expressie.

DA/K/2
DA/K/4
DA/K/6

PO

Ja

Cijfer

4%

1

3

Oriëntatie op leren en werken

DA/K/1

S

Nee

Cijfer

1%

2

4

Eigenwerk
Samen met de klas een choreografie maken,
samenwerken en opvoeren.

DA/K/2
DA/K/3
DA/K/4
DA/K/5
DA/K/6

PO

Nee

Cijfer

4%

2

5

Danstheorie/ dansgeschiedenis klassiek ballet

DA/K/3
DA/K/7
DA/K/8

S

Ja

Cijfer

4%

2

6

Analyse schrijven dansvoorstelling
Bezoek dansvoorstelling met het Vellesan.

DA/K/7
DA/K/9

S

Nee

Cijfer

1%

3

7

Testles
Toetsing van opnamevaardigheid van de lesstof, fysieke
mogelijkheden (o.a. coördinatie, uithoudingsvermogen,
balance) en expressie.

DA/K/2
DA/K/4
DA/K/5
DA/K/6

PO

Ja

Cijfer

4%

4

8

Totaal beoordeling eindchoreografieën praktijklessen en
eigen werk

DA/K/2
DA/K/3
DA/K/4
DA/K/5
DA/K/6

PO

Nee

Cijfer

4%

4

9

Dansgeschiedenis vanaf moderne dans

DA/K/7
DA/K/8
DA/K/9

S

ja

Cijfer

4%

Week

Duur

50 min.

50 min.

Herkansing

Beoordeling

Weging

Magister
kolom

Opmerking

SE 1

SE 2

1

10

Dansimprovisatie
Vanuit verschillende thema's wordt er gewerkt naar een
abstract of expressief dansstuk.

DA/K/3
DA/K/4
DA/K/5
DA/K/6

PO

1

11

Dans en Maatschappij, begrippenlijst dans toepassen

DA/K/3
DA/K/7
DA/K/8

S

1

12

Testles
Toetsing van opnamevaardigheid van de lesstof, fysieke
mogelijkheden (o.a. coördinatie, uithoudingsvermogen,
balance) en expressie.

DA/K/2
DA/K/4
DA/K/6

1

13

Oriëntatie op leren en werken

2

14

Danstheorie examenstof

2/3

15

Dansproductie
Eigen Choreografie en van docenten. Beoordelen van
uitvoerende kwaliteiten, dansexpressie en samenwerking.
Beoordelen van het gehele werkproces o.a. bedenken
van kostuums/muziek, maken lichtplan, flyers/
programmaboekje en Procesverslag.

2/3

16

Testles
Toetsing van opnamevaardigheid van de lesstof, fysieke
mogelijkheden (o.a. coördinatie, uithoudingsvermogen,
balance) en expressie.

2/3

17

Analyse dansvoorstelling
Bezoek voorstelling met het Vellesan

Nee

Cijfer

10%

leerjaar 4

Ja

Cijfer

6%

SE 3
(leerjaar 4)

PO

Ja

Cijfer

4%

leerjaar 4

DA/K/1

S

Nee

Cijfer

2,5%

leerjaar 4

DA/K/3
DA/K/7
DA/K/8
DA/K/9
DA/V/2
DA/V/3
DA/K/2
DA/K/3
DA/K/4
DA/K/5
DA/K/6
DA/V/1
DA/V/2
DA/K/2
DA/K/4
DA/K/6

S

Ja

Cijfer

6%

SE 4
(leerjaar 4)

Nee

Cijfer

35%

DA/K/7
DA/K/9

PO

60 min.

60 min.

Eindopdracht
Praktijk-examen
(leerjaar 4)

PO

Ja

Cijfer

4%

S

Nee

Cijfer

2,5%

leerjaar 4

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)
SCHOOLJAAR

2019 - 2020

VAK

LO2

LEERJAAR

3

AFDELING/LOCATIE

Mavo

LEERWEG

Mavo / Vmbo-TL

COHORT

2019 - 2021

Periode

Toetsnr.

Inhoud/Stofomschrijving

Eindtermen

Vorm

1

1

T1 - Atletiek: springen en werpen

LO2/K/7

PO

Nee

Cijfer

5%

1-2

2

T2 - Frisbee

LO2/K/4

PO

Nee

Cijfer

4%

1

3

T2 - Warming-up

LO2/K/3
LO2/K/10
LO2/K/11 (12)

PO

Nee

Cijfer

4%

1

4

T3 - Burner Games

PO

Nee

Cijfer

5%

1

5

T4 - Zelfverdedging

LO2/K/2
LO2/K/3
LO2/K/4
LO2/K/10
LO2/K/11 (12)
LO2/K/3
LO2/K/8

PO

Nee

Cijfer

4%

1-2

6

T1 - Atletiek
T2 - Frisbee
T3 - Burner Games
T4 - Zelfverdediging

S

Ja

Cijfer

3%

2-3

7

T5 - Terugslagspel (volleybal)

LO2/K/2
LO2/K/3
LO2/K/4
LO2/K/7
LO2/K/8
LO2/K/10
LO2/K/11 (12)
LO2/K/1
LO2/K/4

HO

Nee

V/O

2-3

8

T6 - Turnen

LO2/K/5

PO

Nee

Cijfer

5%

3-4

9

T7 - Micro-teaching

LO2/K/2
LO2/K/3
LO2/K/4
LO2/K/10
LO2/K/11 (12)
LO2/K/4

PO

Nee

Cijfer

5%

LO2/K/1
LO2/K/2
LO2/K/3
LO2/K/4
LO2/K/5
LO2/K/10
LO2/K/11

S

Week

3-4

10

T8 - Slag- en loopspelen (softbal)

3-4

11

T5 - Volleybal
T6 - Turnen
T7 - Micro-teaching
T8 - Slag- en loopspelen

Duur

100 min.

Herkansing

Beoordeling

Weging

Magister
kolom

Opmerking

Tijdens de les
Inlevertermijn
verlengd tot
15-01-2021

Formulier
lesvoorbereiding

wordt
beoordeeld
PO

100 min.

Nee

Cijfer

4%

Ja

Cijfer

3%

Uitvoering
verplaatst naar
leerjaar 4
(2020-2021)

1-4

12

(S) Portfolio

LO2/K/1 t/m
LO2/K/12

HO

Nee

V/O

1

13

Keuzeactiviteit 1

LO2/K/9

PO

Nee

Cijfer

6%

leerjaar 4

1

14

T1 - Onderlinge instructie

PO

Nee

Cijfer

15%

leerjaar 4

1

15

T1 - Onderlinge instructie

Ja

Cijfer

3%

2

16

T2 - Atletiek lopen en training

LO2/K/2
LO2/K/3
LO2/K/10
LO2/K/11 (11)
LO2/K/2
LO2/K/3
LO2/K/10
LO2/K/11
LO2/K/6
LO2/K/7
LO2/K/11 (12)

PO

Nee

Cijfer

15%

leerjaar 4

2

17

T3 - Keuzeactiviteit 2 (zwemmen)

LO2/K/9

PO

Nee

Cijfer

8%

leerjaar 4

2

18

T2 - Training
T3 - Zwemmen

LO2/K/6
LO2/K/7
LO2/K/9
LO2/K/11 (12)

S

100 min.

Ja

Cijfer

3%

SE 3
(leerjaar 4)

3

19

Eindtoets LO2
Alle leerstof LO2

LO2/K/1 t/m
LO2/K/12

S

100 min.

Nee

Cijfer

8%

SE 3
(leerjaar 4)

S

100 min.

Uitvoering
verplaatst naar
leerjaar 4
(2020-2021)

SE 3
(leerjaar 4)

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)
SCHOOLJAAR

GEWIJZIJGD: mei 2020 i.v.m. cornomaatregelen

VAK

Lichamelijke Opvoeding

LEERJAAR

3

AFDELING/LOCATIE

Mavo

LEERWEG

Mavo / Vmbo-TL

COHORT

2019-2021

Periode

Toetsnr.

Inhoud/Stofomschrijving

Eindtermen

Vorm

1

1

Slag- en Loopspel

LO1/K/2
LO1/K/3
LO1/K/4

HO

1

2

Atletiek: hardlopen

LO1/K/1
LO1/K/7

2

3

Doelspel 1

2

4

Terugslagspel 1

1-3

5

tik- en afgooispelen

LO1/K/2
LO1/K/3
LO1/K/4
LO1/K/2
LO1/K/3
LO1/K/4
LO1/K/2
LO1/K/3
LO1/K/4

3

6

Doelspel 2

3

7

Terugslagspel 2

3

8

1

Week

Duur

Weging

Magister
kolom

Herkansing

Beoordeling

Opmerking

n.v.t

Nee

V/O

Leerjaar 3

HO

n.v.t

Nee

V/O

Leerjaar 3

HO

n.v.t

Nee

V/O

Leerjaar 3

HO

n.v.t

Nee

V/O

Leerjaar 3

HO

n.v.t

Nee

V/O

Leerjaar 3

LO1/K/2
LO1/K/3
LO1/K/4
LO1/K/2
LO1/K/3
LO1/K/4

HO

n.v.t

Nee

V/O

Leerjaar 3

HO

n.v.t

Nee

V/O

Leerjaar 3

Turnen

LO1/K/5

HO

n.v.t

Nee

V/O

Leerjaar 3

9

Bewegen op muziek

LO1/K/6

HO

n.v.t

Nee

V/O

Leerjaar 4

2

10

Zelfverdediging

LO1/K/8

HO

n.v.t

Nee

V/O

Leerjaar 4

2-3

11

Sportoriëntatie

LO1/K/9

HO

n.v.t

Nee

V/O

Leerjaar 4

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)
SCHOOLJAAR

GEWIJZIGD: mei 2020 i.v.m. coronamaatregelen

VAK

Leren en Werken

LEERJAAR

3

AFDELING/LOCATIE

Mavo

LEERWEG

Mavo

COHORT

2019-2021

Periode

Toetsnr.

Eindtermen

Vorm

Week

Inhoud/Stofomschrijving

1 t/m 4

Portfolio opbouwen in Dedecaan.net

1 t/m 3

Leren en Werken: Portfolio opbouwen in Dedecaan.net

H

H

Duur

Herkansing

Beoordeling

Weging

Magister
kolom

Opmerking

Dagdelen

ja

V/O

Tijdens
mentoruur/thuis

Dagdelen

Nee

V/O

leerjaar 4

