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Inleiding
Beste jongens en meisjes,
Dit boekje is je PTA, het “Programma van Toetsing en Afsluiting”,
algemeen gedeelte.
Je vindt hierin informatie over de toetsen die je krijgt voor je schoolexamen. In
dit boekje staat informatie voor het komende schooljaar.
Het schoolexamen begint in klas 3 (periode 1,2 en 3) en loopt door
in klas 4 (periode 4, 5 en 6)

Schoolexamen en centraal examen
Als je schoolexamen is afgerond, word je toegelaten tot het Centraal Examen dat
plaatsvindt aan het eind van klas 4. Het verschil met het schoolexamen is dat de
toetsen van het Centraal Examen en de manier waarop het cijfer wordt vastgesteld,
niet door je eigen leraar worden bepaald. De examens zijn voor alle leerlingen in
Nederland (binnen 1 niveau) hetzelfde.

Let op!

Handelingsdelen en praktische opdrachten (LO en KCKV) moet je met een
voldoende hebben afgerond.
Praktijkvak
Het praktijkvak wordt getoetst in het CSPE (Centraal Schriftelijk Praktijk Examen).
Dit vindt plaats na de laatste toetsweek in klas 4.
In dit examen laat je zien dat je je praktijkvak in theorie en praktijk beheerst.

Centraal examen theorievakken
Deze vakken, te weten Nederlands, Engels, biologie, nask1, economie en wiskunde,
worden digitaal afgenomen in mei aan het einde van de 4e klas.
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Let op!
 Maatschappijleer heeft alleen een schoolexamen, maar het eindcijfer voor

dat vak telt wel mee bij de bepaling of je slaagt. Met het eindcijfer voor
Maatschappijleer heb je straks aan het einde van de 4e klas vóór het
Centraal Examen al het eerste cijfer dat op de cijferlijst bij je diploma
komt. Zorg dat het een goed cijfer is!

Het schoolexamen
In het computerprogramma Magister (ELO) kun je per vak zien welke examentoetsen
en opdrachten je dit jaar moet doen. Ook het gewicht van elke toets of opdracht staat
aangegeven. Sommige toetsen of opdrachten tellen zwaarder mee en er zijn
opdrachten die niet met een cijfer worden beoordeeld. Om te slagen moet zo’n toets
of opdracht voldoende worden afgerond! Zo niet, dan moet je een herkansing doen.
In het computerprogramma slaat de school de cijfers op die je behaalt voor de
verschillende toetsen. Je kunt je cijfers thuis bekijken via internet. Daartoe heb je van
de school een code gekregen. Van je docent krijg je bij de start van het schooljaar
uitleg over het computerprogramma Magister. Bewaar de aantekeningen hierover
goed.

Het Centraal Examen
De leerstof voor het Centraal Examen wordt in de 4e klas voor ieder vak door de
docent aangegeven.

Herkansingen
Er kunnen redenen zijn waarom je een schoolexamen veel slechter maakt dan je
eigenlijk kunt. Daarom zijn er herkansingsmogelijkheden.
In de 3e klas heb je het recht om twee SE-toetsen te herkansen.
Herkansingen vinden in dezelfde periode plaats, dus als je bijvoorbeeld in periode 2
een SE wilt herkansen kan dat alleen in periode 2. Afwijken van deze regel kan
alleen met toestemming van de teamleider VMBO.
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Handelingsdelen en herkansingen
Het te laat inleveren van een handelingsdeel kan een herkansing kosten. Er wordt
een nieuwe inlevertermijn afgesproken, meestal binnen 10 schooldagen.
Speciaal voor de vakken Maatschappijleer, KCKV (eind derde klas) en Lichamelijke
Oefening (zowel aan het einde van de derde als aan het einde van de vierde
klas) geldt dat je aan het einde van het schoolexamen een herexamen mag doen als
het eindcijfer een onvoldoende is. Dit houdt in dat je een toets maakt over door de
school te bepalen onderdelen van dat vak.
Bij herkansingen en herexamens (m.u.v. CSPE) geldt: het hoogste cijfer telt. Dus als
je poging tot verbeteren mislukt, blijft het oude cijfer staan. Als je een SE-toets mist
door een geldige reden kan de teamleider VMBO besluiten je voor die toets een
extra herkansingsmogelijkheid te geven. Hij moet dan wel overtuigd zijn dat je de
toets echt niet kon bijwonen. Bij ziekte moet de school voorafgaande aan de toets
worden ingelicht.

Tip!
 Ga zuinig om met je herkansingen. Zorg ervoor dat je zeker weet dat je

het de volgende keer beter zult maken.
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Regels bij SE-toetsen
Bij SE-toetsen zijn er de volgende regels:
-

-

Je bent tien minuten voor de aanvangstijd bij het lokaal.
15 minuten na de aanvangstijd van een 50 minuten toets worden geen laatkomers
meer toegelaten. Bij een 100 minuten toets is dat 30 minuten na de aanvangstijd.
Een gemiste toets levert het cijfer 1 op. De toets moet worden herkanst. Als er
geen herkansingsmogelijkheden zijn, blijft het cijfer 1 staan.
Meenemen van tassen, jassen, walkmans, mobiele telefoons, smartwatches e.d.
is niet toegestaan.
Van je docent hoor je welke hulpmiddelen (tabellen, woordenboeken e.d.) zijn
toegestaan. Hierop wordt gecontroleerd door de toezichthouders. Rekenmachines
neem je zonder hoesje mee.
Het werk moet worden gemaakt op het papier dat door de toezichthouder wordt
uitgereikt.
Het werk mag niet met potlood worden gemaakt (met uitzondering van tekeningen
en grafieken).
Er mag geen correctielak (Tipp-ex) worden gebruikt.
Opgaven, aantekeningen en kladwerk mogen niet voor het officiële einde van de
toets het lokaal verlaten.
Je mag tijdens de toets het lokaal niet verlaten zonder toestemming van de
toezichthouder.
Bij een 1-uurs toets mag je niet eerder weg. Bij een 100 minutentoets mag je na
50 minuten weg. De laatste 15 minuten mag niemand het lokaal verlaten.
Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat het werk wordt ingeleverd bij de
toezichthouder.
Tijdens het ophalen van het werk moet het absoluut stil zijn.
Bij onrechtmatigheden tijdens de toets kan als sanctie door de toezichthouder
worden beslist dat je van verdere deelname wordt uitgesloten.
De teamleider VMBO kan als sanctie een 1 geven. Ook kunnen toetsen ongeldig
worden verklaard. Je kunt tegen zo’n beslissing protesteren. Dat doe je bij een
Commissie van Beroep, die door het schoolbestuur is ingesteld. Het protest moet
je binnen drie dagen schriftelijk bij de commissie indienen op het adres van de
school. De commissie beslist binnen twee weken.
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Werk inzien
Je hebt het recht om de toetsen die je voor het schoolexamen maakt op school in te
zien en uitleg te krijgen over hoe het cijfer tot stand komt. Alle examenstukken dienen
op school te blijven en worden bewaard in je examendossier. Een jaar na je
eindexamen worden de stukken vernietigd.

Bijzondere situaties
Voor leerlingen die door dyslexie of een andere handicap meer tijd nodig hebben
voor toetsen kan een regeling worden getroffen die dat mogelijk maakt. Er is dan wel
een deskundigenverklaring nodig.
Voor leerlingen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is en die niet meer dan
zes jaar onderwijs in Nederland hebben gevolgd bestaat de mogelijkheid van een
regeling waarbij een woordenboek wordt toegestaan en meer tijd wordt gegeven.
Als een leerling door langdurige ziekte of andere omstandigheden een groot deel
van het onderwijs in het vierde leerjaar niet kan volgen bestaat de mogelijkheid van
een regeling waarbij het examen wordt gespreid over meer jaren.
Is één van bovenstaande situaties voor jou van toepassing, neem dan contact op
met je mentor.
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Slaag / zakregeling (4e klas)
Het beroepsgerichte programma in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
bestaat uit de volgende vakken:
-

Het profielvak. Dit wordt met een CSPE afgesloten.
Vier beroepsgerichte keuzevakken. Deze beroepsgerichte keuzevakken
worden afgesloten met een schoolexamen (SE).

Voor de bepaling van het eindcijfer voor het profielvak tellen de resultaten van het SE
en het CSPE elk voor 50% mee.
Het gemiddelde van de eindcijfers SE van de vier beroepsgerichte keuzevakken
vormt samen het combinatiecijfer dat als eindcijfer meetelt voor de uitslagbepaling.
Het eindcijfer voor het profielvak en het combinatiecijfer voor de beroepsgerichte
keuzevakken tellen elk één keer mee in de uitslagbepaling.

Wanneer ben je geslaagd?
- Je cijfers voor je centraal examen (CE) en het centraal schriftelijk en praktisch
examen (CSPE) gemiddeld voldoende ( 5,5 of hoger) zijn; en
- Je eindcijfer voor Nederlands afgerond een 5 of hoger is; en
- Als je minimaal een 4 gehaald hebt voor de Rekentoets (alleen voor leerlingen
die geen wiskunde hebben in hun vakkenpakket); en
- Al je eindcijfers (en dus ook je combinatiecijfer) een 6 of hoger zijn; of
- Je één 5 en voor de rest alleen 6-en hebt; of
- Je één 4 en voor de rest alleen 6-en en één 7 hebt; of
- Je 2x een 5 en voor de rest 6-en en één 7 hebt; en
- Je een voldoende of goed voor lichamelijke opvoeding en kunstvakken 1
(KCKV) hebt.
Let op: Met een eindcijfer drie of lager ben je sowieso gezakt.

Cum laude
Je bent cum laude geslaagd als het gemiddelde van je eindcijfers voor het profielvak,
de twee algemene vakken in het profieldeel en het combinatiecijfer een 8,0 of hoger
is. Het cijfer voor de Rekentoets telt niet mee. Geen van de eindcijfers die bij de
uitslagbepaling betrokken zijn mag lager dan een 6 zijn.

Veel succes!!
september 2021
Examensecretariaat VMBO

Pagina 7 van 7

