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Waar ga ik iets over zeggen?

 Voorstellen
 Rob Wiedemeijer examensecretaris, medewerker wiskunde

 Examenreglement en PTA (net als deze presentatie, ook via de website)

 Opbouw van het jaar

 Rapportages

 Herkansingen

 CE

 Slaag/zakregeling



Ouderparticipatie

Stellingen (ja = staan)

 Ik heb een rol om mij zoon/dochter te laten slagen

 Ik denk dat De Werkplaats goed voorbereidt op het eindexamen (CE)

 Buitenschoolse eindexamentraining is (denk ik) nodig als aanvulling op het onderwijs op 

de Werkplaats

 Mijn zoon/dochter gaat een eindexamentraining buiten school doen

 Mijn zoon dochter gaat (zeker) slagen



Examenreglement

 procedure afmeldingen bij schoolexamens (SE) en centraal schriftelijke examens (CE)

 tijdverlengingen

 gebruik laptop(maw,gs,ne) /spellingscontrole (alleen dyslecten)

 herkansingen

 onregelmatigheden

 commissie van beroep



Programma’s van Toetsen en afsluiting 

(PTA)

 examenprogramma's per vak

 leerstof schriftelijke schoolexamens

overige schoolexamens

 herkansingen (bv over welke stof)

 samenstelling/weging cijfer S.E. rapporten

 centraal examen



Inrichting Schoolexamen (SE)

 Door het jaar heen (talen), maar vooral in de 3 schriftelijke periodes (geen les)

 Start: laatste week oktober/begin november; 
half januari; 
half maart

 Herkansing-/inhaalmomenten 

- Na elke periode

- Na periode 3: maximaal 3 herkansingen (vaak over alle examenstof, start herkansingen: maart)



Herkansingen schoolexamen

 Precieze regeling: zie teamwijzer team 5 en teamwijzer team 7.

 Ook een voldoende gemaakte toets komt voor herkansing in aanmerking.

 Bij herkansing geldt het hoogste cijfer. 

 Herkansingstoetsen kunnen niet meer worden ingehaald.

 Het te laat inleveren van een praktische opdracht (po) kan een herkansing kosten.



Rapportage Schoolexamen

 September: SE resultaten uit vorige jaren staan vast

 Voor de kerstvakantie: SE-1 resultaten

 Voor de voorjaarsvakantie: SE-2 resultaten 

 Reclameren (laatste) SE-cijfers tot uiterlijk 2 mei

 20 april staan de SE-cijfers vast en worden de cijfers opgestuurd naar de inspectie

 Cijferportaal is altijd de actuele stand van zaken



Centraal Examen (3 tijdvakken)

 1e tijdvak: 14 mei – 28 mei 2018

 Uitslag 1e tijdvak: woensdag 13 juni 2018

 2e tijdvak:  start: 19 juni 2018

 Uitslag 2e tijdvak: vrijdag 29 juni 2018

 3e tijdvak: tweede helft van augustus (NIET OP SCHOOL)

 Inhalen en herkansen in uitzonderlijke gevallen. Maar wel rekening mee houden dus …



Herkansing Centraal Examen (CE)

 1 herkansing (in het 2e tijdvak)

 Hoogste cijfer telt



Ziek (niet aanwezig) tijdens CE ? 

Wat te doen?

Mogelijkheden bij ziekte tijdens eerste tijdvak: 

 1 of 2 vakken inhalen (soms kan meer) en in derde tijdvak herkansen

 1 vak herkansen en 1 (of soms kan meer) inhalen

 OVERLEG IS ALTIJD NOODZAKELIJK



Slaag/zak regeling

Definitie cijfers:

 SE cijfer is het gemiddelde cijfer van alle schooltoetsen en is 20 april definitief. Dit cijfer is een 
cijfer met één decimaal.

 CE cijfer is het cijfer dat voor het examen in mei wordt behaald en is een cijfer met één decimaal

Rekenvoorbeeld:

 SE cijfer is 6,5; het CE cijfer is een 6,5 dan wordt het eindcijfer een 7

 Of SE cijfer is een 6,5; het CE cijfer is een 6,4 dan wordt het eindcijfer een 6 



Slaag/zak regeling

 Het eindcijfer is het gemiddelde van het SE en het CE cijfer en wordt op een geheel getal 
afgerond. 

 Hierop vormen de vakken NLT en kunstplus en wiskunde D (VWO) uitzondering.

 Voor deze vakken is het SE cijfer ook gelijk het eindcijfer. (door opnieuw af te ronden op hele 
cijfers)

 De vakken maatschappijleer en het profielwerkstuk (en VWO) anw vormen het combinatiecijfer



Combinatiecijfer

Dit cijfer is het gemiddelde van 

 het maatschappijleer cijfer, 

 het cijfer voor het profielwerkstuk. 

 VWO:  ANW

Deze cijfers worden eerst afgerond en daarna gemiddeld tot een eindcijfer.

Alle onderdelen mogen niet beoordeeld zijn met een 3 of lager.

Alleen het combinatiecijfer telt mee bij de slaag-/zakregeling.



Rekentoets

HAVO: Regeling overgangssituatie

 Iedereen moet de rekentoets gedaan (dit is bij de meesten gebeurd in juni in havo-4)

 Er hoeft geen voldoende gehaald te worden (telt nog niet mee), maar …….

 Als je zakt/gezakt bent in havo-5 vervalt het rekencijfer, ook een voldoende (Je moet hem in het nieuwe examenjaar (H5) opnieuw 

doen. Je hebt dan 3 kansen)

VWO: Kernvakkenregeling

 Iedereen moet de rekentoets gedaan en minstens een 5 (zie volgende dia)

HAVO en VWO

 Het rekencijfer telt NIET mee in het CE-gemiddelde, en kans dus niet voor compensatie zorgen 

 Het rekencijfer telt voor het VWO WEL mee in de cum laude-regeling

 Er kan nog 3x herkanst worden (januari, maart, juni (na examen))



Waaraan moet de cijferlijst voldoen? (1)

 Er mag geen eindcijfer 3 op staan.

 De vakken CKV en LO moeten zijn beoordeeld als 'voldoende' of 'goed'. 

 De rekentoets moet gedaan zijn

 De CE cijfers over alle vakken gemiddeld voldoende (5,5) is 

 Kernvakkenregeling: 
Bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde (en bij VWO: rekenen) hoogstens één 5 en geen 4 
als eindcijfer voorkomt 



Waaraan moet de cijferlijst voldoen?

Een examenkandidaat is geslaagd als:

 alle eindcijfers 6 of hoger zijn 

of

 er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger 

of

 er 1x4 of 2x5 of 1x5 en 1x4 
is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde van de eindcijfers 
tenminste 6.0 is 



Alle informatie te vinden op:

www.wpkeesboeke.nl

www.examenblad.nl

 Diploma uitreiking:

volgt schriftelijk

http://www.wpkeesboeke.nl/wp/vo/vo-algemeen/onderwijs/eindexameninformatie
http://www.examenblad.nl/item/vwo/2016

