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1. Ter inleiding 
 
Deze gids bevat allerlei zaken aangaande het Vmbo-examen. 
Op een beknopte, overzichtelijke manier worden examenzaken aangestipt. 
Achterin staan de overzichten per klas met daarbij de examenvakken aangegeven. 
(Alle data van zowel SE als CE zijn onder voorbehoud). 

 
 
 
 
2. Afkortingen  
   

CE centraal examen 
CSE centraal schriftelijk examen   
CPE centraal praktisch examen   alleen voor GL beeldende vakken 
CSPE centraal schriftelijk praktisch examen  voor BB; KB en GL 
ED examendossier     ED1 (leerjaar 3); ED2; ED3; ED4 
SE schoolexamen     SE1  (leerjaar 3); SE2; SE3; SE4 
BB basisberoepsgerichte leerweg   LWT =leerwerktraject 
KB kaderberoepsgerichte leerweg 
GL gemengde leerweg 
TL  theoretische leerweg 
PTA programma van toetsing en afsluiting  
 
  

 
 
3. Perioden Schoolexamens 
 

Leerjaar 3 Leerjaar 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 

ED1 
ED2 ED3 ED4/ 

C(SP)E 
CSE 

C(SP)E 
 

De vakken maatschappijleer; lichamelijke opvoeding; kunstvakken 1 en het sectorwerkstuk van GL 
en TL hebben enkel en alleen de vorm van een schoolexamen. 
Voor lichamelijke opvoeding; kunstvakken 1 en het sectorwerkstuk krijg je geen cijfer maar moet 
de beoordeling ''voldoende" of "goed'' zijn. 
 

 
 
 
4. Data Schoolexamens 
 

Zie het PTA voor meer informatie zoals toetsvorm, leerstof en hoe zwaar het SE telt. 
 
SE1 heeft in leerjaar 3 plaatsgevonden 
 
SE2 in week 45 van 2019  
 
SE3 in week  4  van 2020  
 
SE4 in week 13+14 van 2020  
 
Uitslag van het examen: woensdag 10 juni 2020  
 
Diploma-uitreiking: 29 en 30 juni  2020 

Voor informatie examen, zie ook: 

www.examenblad.nl 
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5. Rapport 
 
Na afloop van elk SE volgt er een rapportage.  
Controleer je cijfers en beoordelingen telkens goed. 
Als je niet binnen één week reageert gaan we er vanuit dat alle cijfers en beoordelingen van het 
betreffende ED juist zijn. 

 
 
6. Data Centraal Examen   GL en TL 
 
1e TIJDVAK: 
 
Vanaf  9 maart 2020  Centraal  Praktisch  Examen voor  
    Kunstvakken 2 (tekenen en handvaardigheid) 
 
 
 
do    7 mei 2020  13.30 – 15.30  Economie 
 
Vr    8 mei 2020  13.30 – 15.30  Nederlands 
 
ma  11 mei 2020  09.00 – 11.00  Geschiedenis 
 
ma 11 mei 2020  13.30 – 15.30  Kunstvakken 2 (tekenen en handvaardigheid) 
 
di  12 mei 2020  13.30 – 15.30  Wiskunde 
 
wo  13 mei 2020  09.00 – 11.00  Aardrijkskunde 
 
wo  13 mei 2020  13.30 – 15.30  Frans  
 
do  14 mei 2020  09.00 – 11.00  Duits 
 
do 14 mei 2020  13.30 – 15.30  Natuur/Scheikunde 1 
 
vr  15 mei 2020  13.30 – 15.30  Biologie 
 
ma 18 mei 2020  13.30 – 15.30  Natuur/Scheikunde 2 
 
di 19 mei 2020  13.30 – 15.30  Engels 
 
   
 

2e TIJDVAK: 

 
Vanaf 15 juni 2020 t/m 19 juni 2020 voor alle algemene vakken. 
Data worden pas in maart 2020 bekend gemaakt. 

 

GL SE(1) 
CE(1) 

CSE 

 

TL SE(1) 
CE(1) 

CSE 
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7. Wanneer ben je geslaagd? 
 Alles voldoende 

 1 x 5  en de rest voldoende 

 1 x 4 of  2 x 5 : De rest moet voldoende zijn en je moet minstens 1 x 7 hebben 

 LO en de Kunstvakken 1 moeten voldoende of  goed zijn 

 Profielwerkstuk moet “voldoende” of “goed” zijn 

 Het gemiddelde CE-cijfer moet 5,5 of hoger. 

 Het eindcijfer Nederlands is  5 of hoger. 
 

8. Herkansing CE (of herexamen bij maatschappijleer 1) 
 

 Van het SE alleen maatschappijleer 1 (als eindcijfer  < 6) en het profielwerkstuk;  
dit moet uiterlijk 3 werkdagen vóór aanvang van het CE gebeurd zijn. 

 1 vak met CE herkansen mag. 

 cijfer SE blijft staan; het hoogste cijfer van CE telt. 

 GL+TL: bij CPE Kunstvakken 2 geen herkansing! 
 

 
9. Spelregels (een 'vertaling' van het examenreglement) 
 
1. Elke kandidaat heeft een examennummer dat bestaat uit drie cijfers.  

Leer dat examennummer van buiten.  
Zet dat nummer samen met je naam en klas op alle werk(stukken) dat je inlevert. 
Leg (bij schriftelijke schoolexamens) steeds je pasje of je identiteitskaart op de tafel. 

 
2. Zo spoedig mogelijk voor aanvang van het examen (in de regel één week voor de aanvang) 

krijg je een rooster met daarop de tijden, lokalen enz. van de af te nemen examens. 
Controleer dat rooster op fouten. Geef eventuele fouten door. Wees op tijd aanwezig en 
vergeet niet te komen. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Niet je klassenmentor of je 
ouders/verzorgers! 

 
3. Indien je ziek bent of om een andere reden niet in staat bent om het examen af te leggen, 

laat dit dan tijdig weten. In ieder geval bel je (of je ouders/verzorgers) op: 0493-353440.  
In overleg wordt dan vastgesteld of je wel of niet kunt deelnemen. Bij ziekte volgt meestal 
een uitgesteld examen. Dat wordt altijd in overleg met de kandidaat geregeld. 

 
4. Kom je te laat voor een examen dan word je tot uiterlijk een half uur na het begin van het 

examen nog toegelaten. Je krijgt dan geen extra tijd ! 
Kom je meer dan een half uur te laat na het begin dan mag je niet meer deelnemen aan het 
examen dat op dat moment wordt afgenomen. 

 Kom je te laat voor een mondeling schoolexamen dan word je tot uiterlijk 10 minuten na het 
begin van het examen nog toegelaten. Ook dan krijg je geen extra tijd. 
Kom je te laat voor een (school)examen dat wordt afgenomen in de vorm van een kijk- en 
luistertoets ( dit kan voorkomen bij Ne, En, Du en Fa ), dan word je nadat de toets is gestart 

NIET meer toegelaten.  
 

 
5. Wanneer een kandidaat door ziekte of een andere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid, 

niet veroorzaakt door onnauwkeurigheid, onachtzaamheid of nalatigheid van de kandidaat, 
niet in staat is geweest een toets te maken, heeft hij het recht om deze toets alsnog te 
maken. De examinator stelt, de secretaris eindexamen gehoord, in overleg met de kandidaat 
een nieuwe datum vast. Dit recht is tevens van toepassing bij herkansingen van het 
schoolexamen. In aansluiting op hetgeen omtrent verhindering of afwezigheid in het 
examenreglement van de school is aangegeven, wordt bepaald dat voor gemiste onderdelen 
van het schoolexamen het cijfer 1,0 kan worden toegekend indien een kandidaat zonder 
geldige reden afwezig is geweest, zulks ter beoordeling van de examencommissie.  

 Een examen 'vergeten'  af te leggen is nooit een geldige reden. 
De kandidaat behoudt het recht op herkansing indien daar sprake van is.  

 



 5 

6. Tijdens het uitdelen van opgaven en het maken van de opgaven dient er voldoende rust te 
zijn; er wordt niet gepraat. 

 
7. Het is verboden om telecommunicatieapparatuur de examenruimte mee binnen te nemen.  
 Je mag tijdens een examen geen hulpmiddelen onderling uit gaan wisselen. 

Je mag alléén de hulpmiddelen gebruiken die voor het vak zijn voorgeschreven:  
het zogenaamde basispakket en eventueel andere hulpmiddelen. 
Het gebruik van typp-ex en/of andere correctiemiddelen is niet toegestaan. 
Schrijf bij examens met blauwe of zwarte pen; alleen tekeningen mogen met potlood! 
De surveillant controleert zo nodig zakrekenmachines e.d.  
Bij alle examens is het verplicht dat de tassen; boeken enz. buiten het lokaal worden 
opgeborgen. 
(Waardevolle spullen kun je in je kluisje stoppen of bij de conciërge in bewaring geven). 
 

8. Het examen wordt gemaakt op papier van school of m.b.v. de computer. 
         Ook voor kladpapier wordt gezorgd. 
 
9. Tijdens het examen wordt er zonder toestemming niet gepraat, ook al ben je klaar met het 

werk. Ook alle andere  manieren om medekandidaten af te leiden zijn niet toegestaan. 
Als je iets wilt vragen steek je je hand op en wacht je tot de surveillant bij je komt. 
Je mag uiteraard geen inhoudelijke vragen stellen over het examen. 

 
10. Tijdens het examen mag je het lokaal zonder toestemming van de surveillant niet verlaten. 

Op het einde van het examen zal de surveillant een of meerdere momenten inlassen waarop 
de kandidaten die klaar zijn kunnen gaan. Loop dan door naar het pauzeplein. Anders stoor je 
je medekandidaten. 

 
11. Je mag tijdens het examen niet afkijken, spieken en ook andersoortige onregelmatigheden 

zijn niet toegestaan. 
 
12. Als je klaar bent controleer dan alles nog eens goed: is je naam, examennummer enz. 

ingevuld; geen opdrachten vergeten enz. Leg tenslotte alles goed gevouwen op tafel. De 
surveillant kan dan zien of je klaar bent.  

 
13. Een kandidaat mag bij het verlaten van het lokaal niets van de examenopdrachten 

meenemen, ook geen kladpapier. Na het verlaten van het lokaal mag je onder geen enkele 
voorwaarde meer aan het examen werken. 

 Bij de CSE mag je de opdrachten na afloop van het examen komen ophalen als je dat op prijs 
stelt. Ze staan dan inmiddels ook al op het internet. 

 
14. Indien je je tijdens een examen schuldig maakt aan een onregelmatigheid, of zonder geldige 

reden afwezig bent, dan kunnen er de volgende maatregelen genomen worden: 
- het toekennen van het cijfer 1,0 voor het betreffende onderdeel. 
- (verdere) deelname ontzeggen aan een examen. 
- het ongeldig verklaren van een examen. 
- bepalen dat je een nieuw examen moet afleggen voor een vak of onderdeel. 

 
15. Alvorens zo'n maatregel genomen wordt zal de examencommissie je 'horen'. Ook, indien dat 

gewenst is, zal de surveillant gehoord worden. Vervolgens neemt de examencommissie een 
besluit en zal dit aan de kandidaat mededelen. De mentor neemt in een dergelijke situatie 
contact op met de ouders/verzorgers. Als er tegen het besluit bezwaren zijn kun je dit binnen 
2 werkdagen aan de examencommissie laten weten. Dan wordt het voorgenomen besluit per 
brief opgestuurd en kun je binnen 3 werkdagen na dagtekening van de brief beroep 
aantekenen bij de commissie van beroep. 

 
16. Spullen dienen op tijd, persoonlijk bij de vakdocent, ingeleverd te worden. Te denken valt 

hier aan verslagen; werkstukken enz. Ook handelingsdelen dienen afgerond te zijn. Dat moet 
op het einde van elke periode - dit is de laatste SE-dag van de betreffende leerweg - gebeurd 
zijn. Is hier niet aan voldaan dan stelt de mentor de ouders/verzorgers hiervan op de hoogte. 
Je wordt dan niet in de les toegelaten. Eerst moet de opdracht zijn afgehandeld.  
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17. Indien sprake is van diefstal, verlies (of soms fraude) van werkstukken/documenten  
 van de kandidaat die nog beoordeeld moeten worden, moet het betreffende  
 onderdeel opnieuw gemaakt te worden. De examencommissie bepaalt dan binnen 
 welke termijn het werkstuk/document alsnog ingeleverd moet zijn. 

In bepaalde gevallen gelden er voor werkstukken die kandidaten moeten inleveren twee 
inleverdata. Als de kandidaat op de tweede inleverdatum nog steeds niets heeft ingeleverd 
zal de examinator voor dit onderdeel  0 punten toekennen of het cijfer 1,0 meewegen. 

 Bij langdurige ziekte, meer dan één week, wordt in overleg naar een passende oplossing 
gezocht.  

 
18. Zodra de examens zijn nagekeken krijg je z.s.m. het resultaat te horen. Alle cijfers zijn 

decimale cijfers. Dus bijvoorbeeld 8,3; 6,0 enz. Het laagste cijfer is 1,0 en het hoogste cijfer 
dat je kunt behalen is 10,0. Je krijgt het werk niet terug; inzage is wel mogelijk. 

 Bij sommige vakken krijg je geen cijfer maar een beoordeling: voldoende of goed. 
 Bij handelingsdelen moet het werk naar behoren zijn uitgevoerd. 
 
19. Er zijn kandidaten die bepaalde faciliteiten krijgen:  verlenging van de tijd; vooraan geplaatst 

enz. Leerlingen die een dyslexieverklaring hebben kunnen daar zonodig gebruik van maken. 
Kandidaten die gebruik maken van de verlenging kunnen tijdens de SE-week bij elkaar worden 
geplaatst. Daarnaast kunnen er t.a.v. bepaalde kandidaten bijzondere afspraken gemaakt 
zijn. Dit alles wordt vastgelegd in een PTA op maat. 

 
20. In de laatste 3 weken van elke periode krijg je geen verlof voor allerlei soort verkenningen 

die met de vervolgopleiding te maken hebben. Ook tijdens de SE-weken; de CSPE-examens; 
instructie CE krijg je nooit verlof voor meeloopdagen en/of intakegesprekken.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


